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RESUMO
O propósito do sistema de alarme de incêndio é o de identificar, o mais rápido
possível, o início de um incêndio para que sejam tomadas as medidas necessárias
para a extinção do fogo, garantindo a proteção ao patrimônio e a desocupação
rápida e segura dos usuários da edificação, garantindo sua integridade física. O
ponto inicial para a elaboração de projeto, instalação e comissionamento de um
sistema alarme de incêndio, em qualquer edificação, é o estudo das normas
vigentes na área e o estudo da análise dos riscos, ferramenta aplicada na
determinação das ameaças e vulnerabilidades que estão associados à segurança
dos usuários e a integridade das edificações. Este estudo fornece os requisitos
mínimos para o comissionamento de sistemas de alarme de incêndio, que foram
classificados, conforme seu grau de risco, por meio da aplicação da ferramenta
Análise Preliminar de Perigos. Para a definição dos riscos de cada requisito, foram
realizadas entrevistas com profissionais na área da Engenharia Civil, Arquitetura e
profissionais, usuários do sistema de alarme de incêndio, e especialistas membros
da Comissão de Estudos de Sistemas de Detecção e Alarme Contra Incêndio do
Comitê Brasileiro 24 de Segurança contra Incêndio. Após a análise dos resultados
das duas etapas de entrevistas, foram identificados os pontos críticos que foram
devidamente ajustados para a consolidação dos requisitos de maneira a servirem de
padrão para serem adotados em comissionamento de sistemas de alarme de
incêndio, incorporados no método de comissionamento.
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ABSTRACT
Minimum requirements for commissioning fire alarm systems
The purpose of the fire alarm system is to identify, as quickly as possible, start a
fire for taking the necessary steps to extinguish the fire, ensuring heritage protection
and quick and safe evacuation of the building users ensuring their physical integrity.
The starting point for project design, installation and commissioning of a fire alarm
system in any building, is the study of rules in the area and the study of risk analysis
tool applied in determining the threats and vulnerabilities that are associated with
users' security and integrity of the buildings. This study provides the minimum
requirements for the commissioning of fire alarm systems, which were classified
according to their degree of risk through the implementation of the Preliminary
Hazard Analysis tool. For the definition of risk of each requirement, we conducted
interviews with professionals in the field of Civil Engineering, Architecture and
professional users of the system of fire alarm, experts and members of the
Commission for the Study of Detection and Alarm Fire of the Brazilian Committee 24
Fire Safety. After analyzing the results of two rounds of interviews, we identified the
critical points that have been adjusted for the consolidation of the requirements in
order to serve as a standard to be adopted in the commissioning of fire alarm
systems, incorporated into the method of commissioning.

Keywords: Risk Analysis; Fire Alarm System ; Commissioning ; Preliminary Hazard
Analysis.
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1

INTRODUÇÃO
A ocorrência de um incêndio pode ter caráter acidental ou intencional e pode causar

tragédias irreparáveis, como a perda de vidas humanas, que ocorrem geralmente de
maneira violenta e trágica aos olhos da sociedade. Outros aspectos negativos da
consequência dos incêndios são as perdas econômicas, danos à propriedade, lucro
cessante, custo de realocação, custo de pessoas feridas, indenizações, entre outros, que
representam uma ameaça significativa ao potencial econômico de uma empresa, ou até
mesmo de um país.
Segundo Berto (1991), os incêndios apresentam, em sua evolução, três fases
características: Fase inicial, a fase de inflamação generalizada e a fase de extinção. Na fase
inicial o incêndio se restringe a um foco representado pela combustão do primeiro objeto
ignizado. A seguir vem a fase de inflamação generalizada, com a elevação acentuada da
temperatura devido ao envolvimento simultâneo de grande quantidade de materiais
combustíveis. Depois de, aproximadamente, 80% dos materiais combustíveis já consumidos
pelo fogo, o incêndio chega à sua fase de extinção. A Figura 1, a seguir, apresenta estas
fases.

Figura 1: Fases de um incêndio
Fonte: Berto (1991)
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Para minimizar os efeitos de um incêndio é necessária a implantação, em toda
edificação, de um sistema de segurança contra incêndio, que atue efetivamente na situação
de incêndio evitando as perdas humanas e econômicas, conforme consta em Berto (1991).
A segurança contra incêndio é um objetivo que deve ser
perseguido durante todas as etapas envolvidas no processo
produtivo e no uso da edificação. Deve ser considerada desde a
concepção e o desenvolvimento do anteprojeto do edifício,
passando pelo projeto e construção e adentrando a fase de
operação e manutenção dos edifícios. Em nenhuma destas fases o
problema do incêndio deve ser menosprezado, sob o risco de
serem introduzidas inconveniências funcionais, dispêndios
excessivos e níveis inadequados de segurança contra incêndio.
(BERTO, 1991, p.11)
Os propósitos específicos da segurança contra incêndio abrangem a obtenção de
níveis adequados de segurança da vida humana, de segurança da edificação afetada pelo
incêndio e da segurança das edificações adjacentes. Estes níveis devem ser atingidos com
a implantação de ações que visem evitar o surgimento do incêndio, possibilitar sua extinção
e reduzir ao máximo seus efeitos.
Ainda segundo Berto (1991), a segurança contra incêndio nos edifícios não pode ser
obtida por meio de soluções esporádicas e provisórias, e sim como um conjunto de ações
coerentes que atendam os objetivos da segurança contra incêndio e dos requisitos
funcionais da edificação. Esse conjunto de ações compõe o Sistema Global de Segurança
contra Incêndio.
Tendo em conta a sequência de etapas em que se desenvolve um incêndio: início,
crescimento no ambiente de origem, propagação para os outros ambientes, evacuação da
edificação, propagação para outras edificações, ruína parcial ou total da edificação; e tendo
em conta de projetar as edificações seguras contra incêndio, podem-se definir os requisitos
funcionais que devem ser atendidos pelos edifícios:
a) dificultar a ocorrência de princípio de incêndio;
b) dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no ambiente de origem do
incêndio;
c) facilitar a extinção do incêndio antes da inflamação generalizada no ambiente
de origem;
d) dificultar a propagação do incêndio para outros ambientes do edifício;
e) assegurar a fuga dos usuários do edifício;
f)

dificultar a propagação do incêndio para outros edifícios;

g) evitar a ocorrência da ruína parcial ou total do edifício;
h) facilitar as operações de combate ao incêndio e de resgate de vítimas.
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As disposições de segurança contra incêndio são denominadas medidas de prevenção
de incêndio e medidas de proteção contra incêndio. As medidas de prevenção de incêndio
são aquelas associadas ao início do incêndio e se destinam, exclusivamente, a controlar o
risco de início de incêndio. As medidas de proteção contra incêndio são aquelas destinadas
a proteger a vida humana e os bens materiais dos efeitos nocivos do incêndio que já se
desenvolve na edificação.
As medidas de proteção contra incêndio podem ser divididas em duas categorias: as
medidas passivas e as medidas ativa.
Conforme Berto (1991), a proteção passiva pode ser entendida como aquela que o
sistema instalado na edificação não reage ativamente aos estímulos do incêndio mas, de
forma passiva, mantém sua estrutura pelo máximo de tempo possível, evitando seu colapso,
até que os ocupantes possam ser retirados da edificação com segurança, tem como
algumas características:
•

limitar o crescimento do incêndio;

•

limitar a propagação do incêndio;

•

evitar a propagação do incêndio em edificações adjacentes;

•

evitar o colapso estrutural;

•

evacuação segura da edificação;

•

agilizar as ações de combate a incêndio e resgate de pessoas.

A proteção ativa pode ser entendida como aquela que, em face da ocorrência do
incêndio, o sistema instalado na edificação responde aos estímulos provocados pelo fogo de
forma manual ou automática, como por exemplo:
•

extintores de incêndio;

•

sistema de hidrantes e magotinhos;

•

sistema de chuveiros automáticos;

•

sistema de alarme de incêndio;

•

sistema de detecção de fumaça;

•

sistema de sinalização de emergência;

•

sistema de comunicação de emergência;

•

sistema de iluminação de emergência;

•

sistema de exaustão de fumaça.

A maior parte dessas medidas é contemplada no projeto dos sistemas prediais, como
por exemplo, as instalações elétricas para a iluminação de emergência e as instalações
hidráulicas para o abastecimento de água nos hidrantes. Estas medidas devem ser
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analisadas e estudadas desde a execução do projeto arquitetônico da edificação, pois
interagem com a distribuição dos espaços e com a circulação interna horizontal e vertical.
Ainda segundo Berto (1991), sendo o fogo detectado em sua fase inicial, mais fácil
será controlá-lo, minimizando seus efeitos, além disso, serão maiores as chances dos
ocupantes da edificação escaparem sem sofrer qualquer tipo de injúria. Uma vez que o fogo
é identificado, as seguintes ações são normalmente tomadas:
a) alertar o controle central da edificação;
b) fazer as primeiras tentativa de extinção do foco do incêndio;
c) alertar usuários para o abandono da edificação;
d) informar o Corpo de Bombeiros.
O “sistema de alarme de incêndio” é utilizado com o intuito de vencer, o mais rápido
possível estas ações, propiciando a possibilidade de tomar-se uma atitude imediata de
controle do fogo e de evacuação da edificação, quando essa for necessária.
Para se iniciar a elaboração do projeto executivo de um “sistema de alarme de
incêndio” em uma edificação, devem ser consideradas, primeiramente, as questões
apresentados a seguir:
•

análise de risco completa, abrangendo todas as áreas da edificação na qual o
sistema será instalado;

•

desempenho do sistema de alarme de incêndio no decorrer do incêndio;

•

informações visuais e sonoras para os ocupantes da edificação, em caso de
incêndio;

•

possibilidade de interface do sistema de alarme de Incêndio com outros sistemas:
iluminação de emergência, controle de elevadores, controle de ventilação, entre
outros disponíveis na edificação;

•

redundâncias nas alimentações;

•

número de pessoas que devem ser informadas, simultaneamente, em caso de
incêndio, para atuar como equipe de intervenção, antes que seja acionado o
alarme geral de abandono do prédio;

•

custo de assistência técnica especializada (24 horas);

•

treinamento básico para as pessoas responsáveis pelo sistema;

•

treinamento avançado para as pessoas responsáveis pelas decisões em caso de
princípio de incêndio (Ativar os alarmes, sinalizar as saídas e controlar as
instalações de segurança em toda a edificação).
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Para que se possa garantir que um sistema de alarme de incêndio que seja confiável e
que cumpra requisitos mínimos de funcionamento, seu projeto executivo deve estar baseado
em uma análise de risco bem estruturada, abrangendo todas as áreas da edificação.
Segundo Duarte, Leite e Pontes (1998):
A análise de risco é hoje de fundamental importância no projeto de
uma nova instalação industrial ou residencial, bem como, em
possíveis reformas. Desde as fases iniciais do projeto os riscos
devem ser avaliados e todas as precauções para minimizar ou
eliminar acidentes indesejáveis devem ser tomadas. A formação de
uma metodologia para gerenciamento dos riscos nas edificações é
de fundamental importância. Pois a legislação vigente não trata de
certos aspectos, como impacto ao calor dos elementos
construtivos, caso estes sejam submetidos a temperaturas
elevadas . As nossas normas limitam-se a casos especiais de
estruturas submetidas ao fogo, limitando a dimensão e tempo de
exposição determinados através de ensaios realizados em
condições previstas para o uso das peças. Como resultado o dono
da edificação ou usuário desta só dispõe de duas alternativas,
ignorar o problema ou transferi-lo. Com relação à transferência do
risco, devemos salientar que na maioria dos casos, as perdas por
lucro cessante não são considerados. (DUARTE; LEITE; PONTES,
1998, p.7)
Após as definições do projeto executivo e a instalação do sistema de alarme de
incêndio, tem-se a etapa de comissionamento do sistema, que consiste na aplicação
integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos para inspecionar e testar desde os
componentes da instalação, a instalação e o sistema como um todo, verificando a sua
operabilidade a garantir a segurança, qualidade, desempenho, confiabilidade, previsibilidade
e rastreabilidade de informações. (VAZ, 2010)
Segundo Scabbia (2007), o comissionamento também pode ser entendido como à
verificação das condições mínimas necessárias e suficientes para a entrada em operação
do sistema, por meio de procedimentos operacionais, instalações, sistemas e equipamentos.
A realização do comissionamento permite subsídios à elaboração e execução de
novos projetos, manutenção e operação de novos equipamentos e tecnologias, treinamento
de funcionários dos diversos níveis hierárquicos da empresa, análise e elaboração de novos
métodos de trabalho, cadastramento e controle de entrada de equipamentos ao sistema.
A coordenação do comissionamento é realizada pela equipe que ficará responsável
pela operação do sistema, sendo que as atividades serão executadas em função do tipo de
equipamento, instalação e localização de cada componente do sistema, de modo a
estabelecer e padronizar os procedimentos, atendendo às exigências das normas e do
projeto executivo, para a sua entrega e aceitação definitiva.
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1.1

Justificativas
Os sistemas de alarme de incêndio têm sido instalados precariamente em razão da

falta de procedimentos consistentes de aceitação, fato que prejudica a sua confiabilidade.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é estabelecer requisitos mínimos para aplicação no

comissionamento de sistemas de alarme de incêndio, com base nas recomendações
estabelecidas pela norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010)
Como objetivo complementar foi proposto:
•

consolidação dos requisitos de forma a estabelecer uma proposta de modelo
de comissionamento que possa garantir o efetivo funcionamento do sistema de
alarme de incêndio;

•

classificação dos riscos do não atendimento de cada requisito através da
Análise Preliminar de Perigos (APP);

•

contribuir com recomendações de melhorias para o comissionamento de
sistemas de alarme de incêndio.

1.3

Premissas
Para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, foram definidos os

seguintes passos e premissas:
•

Abordar

para

a

identificação

dos

requisitos

a

Norma

NBR

17240

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010);
•

Aplicar o método de Analise Preliminar de Perigo (APP), utilizando-se de
entrevistas como modelo básico na identificação dos riscos proposto pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2003);

•

Adotar os conceitos de comissionamento proposto por Haasl e Sharp (1999).
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2

MÉTODO DE TRABALHO
Para o presente trabalho foi desenvolvido em três etapas:
Etapa 1 – Fundamentação sobre sistemas de alarme de incêndio, caracterização de

riscos e comissionamento: Nesta etapa foi realizada a revisão bibliográfica de modo a se
caracterizar e fundamentar os aspectos relevantes sobre dos sistemas de alarme de
incêndio, sobre os riscos de incêndio e sobre o comissionamento.
Etapa 2 – Metodologia para estabelecer os requisitos aplicáveis no comissionamento:
Nesta etapa foi apresentado, em detalhes, o método adotado para o levantamento dos
requisitos que constituiu: na identificação dos requisitos; em entrevistas com profissionais na
área de engenharia civil, arquitetura e especialistas para a verificação da adequação dos
níveis de riscos; e na classificação dos riscos de cada um dos requisitos com a técnica da
Análise Preliminar de Perigos (APP).
Etapa 3 – Análise dos resultados, consolidação dos requisitos, classificação final dos
riscos para cada requisito identificado e proposta de método de comissionamento: Nesta
etapa foi realizada a análise dos resultados da Pesquisa Declarada (PD), identificando-se os
pontos críticos que foram devidamente ajustados para a consolidação dos requisitos de
maneira a servirem de padrão para serem adotados em comissionamento de sistemas de
alarme de incêndio, incorporados no método de comissionamento da norma NBR 17240
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).
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3

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
Segundo Ono (2008) o sistema de alarme de incêndio tem como objetivo assegurar

um aviso rápido sobre a ocorrência de um princípio de incêndio, ou seja, o sistema tem de
prover um aviso em tempo suficiente para o total abandono da área em risco antes que as
condições se tornem insustentáveis. Em conjunto com o sistema de alarme de incêndio,
outros sistemas de proteção contra incêndio podem ser interligados, como por exemplo,
sistemas de extinção e sistemas de controle de fumaça, que são bastante úteis na
manutenção de um ambiente seguro durante o incêndio, contribuindo assim para a proteção
da vida. Outra proteção inerente ao sistema de alarme de incêndio é a proteção da
propriedade, visando os aspectos econômicos, pois minimiza os danos materiais à
propriedade (estrutura e conteúdo armazenado).
3.1

Componentes do sistema
A NBR 7240-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008b) define

que o sistema de alarme de incêndio é composto, basicamente, pelos seguintes
componentes descritos na Figura 2:

Figura 2: Sistema básico de alarme de incêndio
Fonte: Autor modificado da NBR 7240-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008b)
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Cada componente do sistema de alarme de incêndio deve ser ensaiado em laboratório
antes

de

sua

instalação,

ORGANIZATION

FOR

ORGANIZATION

FOR

conforme

as

normas

STANDARDIZATION,
STANDARDIZATION,

ISO

2003),
2005),

7240-2
7240-11

NBR

(INTERNATIONAL
(INTERNATIONAL

13848

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997), e devem atender requisitos mínimos de
projeto e instalação conforme as normas NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004a), NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008a), NBR 13434-2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004b) e NBR 5674 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1999). Para
mais detalhes dos ensaios realizados e nos requisitos mínimos de projeto e instalação dos
componentes do sistema de alarme de incêndio, ver o Anexo A.
3.1.1

Central de controle e alarme de incêndio
De

acordo

com

a

ISO

7240-2

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2003) a central é o equipamento destinado a processar os sinais
provenientes dos circuitos de alarme e converte-los em indicação adequada e também a
comandar e controlar os demais componentes do sistema. É usada para supervisionar
automaticamente o correto funcionamento do sistema e dar um aviso sonoro e/ou visual de
falhas específicas identificando e ativando um sinal de alarme de incêndio. Pode também
indicar a localização do incêndio, memorizando qualquer informação recebida. Pode ser
configurada também, para transmitir o sinal de alarme de incêndio, por exemplo, para os
bombeiros ou a uma instalação de extinção automática.
Basicamente uma central de controle e alarme de incêndio é divida em quatro partes
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2003):
•

módulo de entrada: supervisionam a fiação dos acionadores manuais e as
linhas de detecção contra o rompimento dos fios que os alimentam com a
tensão e corrente exatas para o seu funcionamento. Recebem em caso de
alarme de um acionador manual essa informação e retransmitem para o
sistema lógico da central, além de manter o estado de alarme na linha até a reinicialização manual;

•

módulo de lógica: a lógica da central converte as informações de alarme de
incêndio em comandos pré-estabelecidos para atuar sobre os módulos de
saída. Esta lógica é estabelecida e acordada entre o cliente, o projetista do
sistema, o projetista de central e o pessoal capacitado que posteriormente
utilizará o sistema;
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•

módulo de saída: Os módulos de saída atuam sobre os avisadores
audiovisuais e comandão em sistemas automáticos o disparo dos agentes de
extinção e equipamentos secundários como sistemas de ar condicionado,
fechamento de portas, sistema de exaustão de fumaça, entre outros. Em
sistemas com combate, as linhas de comando são supervisionadas contra o
rompimento de fio, para os avisadores destas áreas específicas e também para
os comandos de disparo;

•

módulos de alimentação: A alimentação de um sistema de alarme de incêndio
é sempre dupla. Normalmente se utiliza como alimentação primária a rede de
energia 110/220Vac e um banco de baterias de 24Vcc como alimentação em
caso de falta de energia AC. Esta bateria deve estar sempre com sua
capacidade nominal completa para manter o sistema em funcionamento por um
tempo definido estabelecido entre o cliente e o projetista.

A Central deve ser capaz de indicar de forma inequívoca as seguintes condições
funcionais,
•

condição normal: quando a central está energizada por uma fonte de
alimentação e nenhuma outra condição funcional esteja indicada;

•

condição de alarme de incêndio: quando um alarme de incêndio está indicado;

•

condição de sinal de supervisão: quando um sinal de supervisão está indicado;

•

condição de aviso de falha: quando algum componente interligado a central
apresenta algum problema de comunicação;

•

condição de desabilitação: quando alguma função da central está desabilitada;

•

condição de teste: quando a central está executando testes em seus
componentes e sistema.

A fonte de alimentação da central de um sistema de alarme de incêndio é sempre
redundante. Normalmente se utiliza como alimentação primária a rede de energia
110/220Vac e um banco de baterias de 24Vcc como alimentação em caso de falta de
energia AC. Esta bateria deve estar sempre com sua capacidade nominal completa para
manter o sistema em funcionamento por um tempo definido estabelecido entre o cliente e o
projetista (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 17240, 2010).
A central de alarme de incêndio pode possuir entradas e saídas analógicas ou digitais
que permitem a interface com outros sistemas que não fazem parte do sistema de alarme de
incêndio, como por exemplo, sistema de combate automático de incêndio, fechamentos
automático de portas corta-fogo, controle de ventilação, controle dos elevadores e controle
de iluminação de emergência (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR
17240, 2010).
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3.1.2

Painel Repetidor
Segundo

a

ISO

7240-2

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2003) o painel repetidor é o componente que mostra remotamente,
informações identificadas pela central. Os modelos mais simples mostram através de LEDS
a zona que foi ativada e em outros casos possuem uma planta do local, com o LED
acendendo no ponto respectivo. Outros modelos informam em forma de texto em um
display, vários dados com o nome da zona alarmada e também o tipo de problema
identificado. Alguns painéis repetidores permitem a interatividade do usuário para “resetar” o
alarme, ou tomar medidas quanto ao sistema de prevenção de incêndio. É recomendável a
utilização de um painel indicador remoto junto à brigada de incêndio e também junto aos
componentes do grupo que deve tomar providências em caso de alarme.
3.1.3

Acionadores manuais
De acordo com a NBR 13848 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

1997) os acionadores manuais são dispositivos para transmitir a informação de um principio
de incêndio quando acionado por uma pessoa. É composto de um elemento frangível,
geralmente, feito de vidro ou material com as mesmas características que, apôs receber
pressão, é quebrado ou deslocado de sua posição original, mandando um sinal para a
central que identifica seu acionamento como condição de alarme de incêndio.
Segundo

a

ISO

7240-11

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2005) são definidos dois tipos de acionadores:
•

Tipo A: operação direta (ação única) – nesse tipo, a alteração para a situação
de alarme é feita simplesmente quando o elemento frangível é quebrado ou
deslocado;

•

Tipo B: operação indireta (ação dupla) – nesse tipo, além da quebra ou do
deslocamento do elemento frangível, será necessária a outra operação como
o acionamento de um botão.

3.1.4

Avisadores sonoros e/ou visual
A NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 2010) define os

avisadores sonoros e/ou visuais como dispositivos que tem a função de alertar as pessoas
que se afastem da área afetada em caso de situação de alarme de incêndio. Devem ter
características de audibilidade ou visibilidade compatíveis com o ambiente em que estão
instalados, de forma a serem ouvidos ou vistos em qualquer ponto do ambiente em que se
encontram nas condições normais de trabalho desse ambiente. As funções básicas dos
avisadores são:
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Informar o pessoal responsável de uma área para que se possam tomar as
medidas necessárias para segurança em um princípio de incêndio;
Avisar as pessoas dentro da área;
Indicar as saídas de emergências que devem ser usadas para o abandono da
área;
Controlar o fluxo de saída do pessoal para evitar tumulto, não obstruindo o
caminho para a entrada da brigada de incêndio ou dos bombeiros;
Informar o crescimento do fogo via a entrada de alarmes sucessivos para
avisar o pessoal de combate.

•
•
•
•
•
3.2

Circuitos elétricos, instalação e infraestrutura
De acordo com a Norma NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2008a), os circuitos do sistema de alarme de incêndio devem ser destinados
exclusivamente aos serviços essenciais de segurança, com os seguintes requisitos:
•

Independentes de qualquer outro circuito;

•

Não devem atravessar locais de risco de incêndio, isto é, locais com
presença de substancias combustíveis, como fibras e líquidos com alto ponto
de fulgor, a menos que sejam resistentes ao fogo;

•

Não devem, em nenhuma hipótese, atravessar locais de risco de explosão,
isto é, locais com a presença de substâncias inflamáveis como líquido com
baixo ponto de fulgor, gases e vapores, pós-combustíveis sujeitos a explosão
e substancias exclusivas;

•

A proteção do circuito pode ser omitida se a perda de alimentação
representar um perigo maior. Nesse caso, deve-se monitorar a ocorrência de
sobrecargas;

•

Claramente identificados.

A norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010)
define dois tipos de circuitos do sistema de alarme de incêndio:
•

Classe A: circuito supervisionado por uma central, no qual existe uma fiação de
retorno à central, partindo do ultimo componente do sistema. Este anel formado
deve ser alimentado pelos dois extremos desde a central em caso de
interrupção da continuidade da fiação. O retorno deve der trajetória diferente da
fiação de ida;

•

Classe B: circuito supervisionado por uma central no qual não existe fiação de
retorno na central, de forma que uma eventual interrupção deste circuito
implique na paralisação parcial ou total de seu funcionamento.

As características da instalação de um sistema de alarme de incêndio deve garantir
seu correto funcionamento. O sistema deve ter todos os componentes metálicos ligados a
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um mesmo referencial, preferivelmente ao da área da instalação da central (segurança para
o operador da central). Todos os circuitos devem ser devidamente identificados na central e
em todas as caixas de distribuição com bornes de ligação devem ser identificados o tipo e
número do circuito, polaridade e sua direção e sentido (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2010).
Toda infraestrutura de um sistema de alarme de incêndio (cabos, fios e conduítes)
deve ser dedicada, ou seja, atender exclusivamente a este sistema. Devem ser
preferencialmente metálicos, garantindo a proteção mecânica e eletromagnética da fiação
que passa por eles. Podem ser aparentes ou embutidos. O sistema deve ter todos os
eletrodutos, caixas de passagem, blindagens de cabos e partes metálicas, ligados a um
mesmo referencial de terra, preferencialmente o da área de instalação da central, sendo
seguramente aterrados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).
3.3

Dimensionamento do sistema de alarme de incêndio
Segundo Scabbia (2008) o dimensionamento de um sistema de alarme de incêndio

considera os seguintes itens (SCABBIA, 2008):
•

detectar o foco de incêndio o mais rápido possível;

•

alertar todos os ocupantes da edificação;

•

localizar facilmente a área do foco de incêndio para facilitar o combate o mais
rápido possível;

•

fácil visualização e configuração da Central de Alarmes;

•

evacuar de forma rápida e eficiente todas as pessoas da edificação;

•

minimizar a ocorrência de alarmes falsos no sistema;

•

garantir a disponibilidade do sistema por, pelo menos, 95% do ano;

•

fácil manutenção corretiva;

•

rápida reposição de componentes do sistema (menos de 24 horas no local);

•

baixo custo dos materiais de reposição;

•

completa documentação do sistema;

•

vida útil elevada do sistema;

•

acompanhamento periódico do fabricante;

•

garantir a responsabilidade técnica do sistema pelo fabricante.
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De acordo com o Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011), mesmo considerando esses
itens e com a ajuda das Normas nacionais e internacionais vigentes, podem existir casos
específicos de edificações que devem ter uma abordagem diferente da maioria, pois para
estas, as normas podem não satisfazer as necessidades mínimas de segurança contra
incêndio.
3.4

Análise de riscos no sistema de alarme de incêndio
Para definição do sistema de alarme de icêndio e de seus componentes, deve ser

elaborada uma análise de riscos, das necessidades e das possibilidades reais de proteger
uma área considerando-se (SCABBIA, 2008):
•

a análise dos riscos específicos nos locais supervisionados no interior da
edificação e dos riscos oriundos da própria edificação (localização, altura,
escadas, acessos e espaço livre para movimentação dos bombeiros, condições
de tráfego e das ruas de acesso);

•

tempo disponível para evacuação e intervenção em caso de incêndio, nos
vários pontos das áreas consideradas, especialmente nos locais mais perigosos
da edificação, em função da possibilidade do crescimento do incêndio;

•

definição do nível de segurança a ser mantido nas áreas e locais de passagem
obrigatórias dos ocupantes para garantir a segurança no abandono e para as
equipes de intervenção;

•

definição das necessidades e exigências relativas ao funcionamento do sistema
no decorrer do incêndio para cada parte: alarmes e sinalização, para que se
possa garantir a perda mínima de bens;

•

definição dos tempos mínimos de funcionamento de cada subsistema para
garantir a segurança no abandono e para as equipes de intervenção;

•

definição dos componentes dos subsistemas e suas especificações incluindo a
fiação dos acionadores manuais, avisadores e da central;

•

garantia do funcionamento e do nível aceitável de falhas, podendo ser
expressos em porcentagem de disponibilidade do total dos componentes
instalados no decorrer de um ano. Essa garantia inclui, também, falhas na
fiação. O nível aceitável de falhas deve ser definido tanto para o período
correspondente ao tempo de garantia assim como para o tempo fora da
garantia. A norma nacional fornece valores básicos para falhas, mas o usuário
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deve exigir os valores do fabricante e do instalador de acordo com o seu estudo
de risco;
garantias assumidas pelo projetista e instalador para o funcionamento das

•

diferentes partes do sistema em caso de alarme de incêndio;
o sistema funcionará no estado em que se encontra no princípio do incêndio,

•

degradando-se, inevitavelmente:
o

isto implica que o projeto deve prever estas situações e o “lay-out” da rede
ou do sistema deve manter o funcionamento da detecção, dos alarmes e
das sinalizações em todos os locais não diretamente atingidos pelo fogo
no tempo estimado pela análise dos riscos para garantir a segurança da
vida humana;

o

as garantias são baseadas na elaboração consciente do projeto do
sistema de segurança, nos componentes, nas aprovações nacionais e
internacionais, assim como na qualidade da execução da instalação.

•

na supervisão do sistema também deve ser levada em conta, a interação entre
homem/sistema. No caso de incêndio, informações detalhadas da edificação
devem ser passadas a um maior número de pessoas no menor tempo possível
(e também para os bombeiros que nem sempre conhecem o local em detalhes).
Esta informação deve ser mantida ativa o tempo mais prolongado possível para
facilitar a utilização da comunicação visual por meio do quadros sinóticos em
conjunto com a comunicação sonora;

•

o operador não pode ficar estressado além da sua capacidade emocional em
caso de emergência. A seleção do pessoal para essa atividade é tão importante
como o treinamento , assim como a sofisticação das informações do sistema.

No que se refere às edificações, o Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011) classifica
as edificações quanto da sua ocupação, apontando as situações onde se deve instalar o
sistema de alarme de incêndio, conforme indicado na Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 – Sistema de Alarme de incêndio quanto à ocupação
(continua)
Grupo

Ocupação/Uso

Divisão

Descrição

Alarme de incêndio

Todos

Todos

-

Exigências para edificações com
área menor ou igual a 750 m² e
altura inferior ou igual a 12 m

Não é necessário

A-1

Habitação unifamiliar

Não é necessário

A-2

Habitação multifamiliar

Obrigatório em todas as alturas

A-3

Habitação coletiva

Obrigatório em todas as alturas

Hotel e assemelhado

Obrigatório em todas as alturas
com a observação de que a
Instalação de acionadores
manuais deve ser feita nas
áreas de circulação

B-2

Hotel residencial

Obrigatório em todas as alturas
com a observação de que a
Instalação de acionadores
manuais deve ser feita nas
áreas de circulação

C-1

Comércio com baixa carga de
incêndio

Obrigatório em todas as alturas

C-2

Comércio com média e alta carga
de incêndio

Obrigatório em todas as alturas

C-3

Shoppings centers

Obrigatório em todas as alturas

D-1

Local para prestação de serviço
profissional ou condução de
negócios

Obrigatório em todas as alturas

D-2

Agência bancária

Obrigatório em todas as alturas

D-3

Serviço de reparação (exceto os
classificados em G-4)

Obrigatório em todas as alturas

D-4

Laboratório

Obrigatório em todas as alturas

A

Residencial

B-1
Serviço de
B

C

D

Hospedagem

Comercial

Serviço
profissional

30

Tabela 1 – Sistema de Alarme de incêndio quanto à ocupação
(continuação)
Grupo

E

F

Ocupação/Uso

Educacional e
cultura física

Local de Reunião
de Público

Divisão

Descrição

Alarme de incêndio

E-1

Escola em geral

Obrigatório em todas as alturas

E-2

Escola especial

Obrigatório em todas as alturas

E-3

Espaço para cultura física

Obrigatório em todas as alturas

E-4

Centro de treinamento profissional

Obrigatório em todas as alturas

E-5

Pré-escola

Obrigatório em todas as alturas

E-6

Escola para portadores de
deficiências

Obrigatório em todas as alturas

F-1

Local onde há objeto de valor
inestimável

Obrigatório em todas as alturas

F-2

Local religioso e velório

Obrigatório em todas as alturas

F-3

Centro esportivo e de exibição

Obrigatório em todas as alturas

F-4

Estação e terminal de passageiro

Obrigatório em todas as alturas

F-5

Arte cênica e auditório

Obrigatório em todas as alturas

F-6

Clubes social e Diversão

Obrigatório em todas as alturas

F-7

Construção provisória

Não é necessário

F-8

Local para refeição

Obrigatório em todas as alturas

F-9

Recreação pública

Obrigatório em todas as alturas

F-10

Exposição de objetos e animais

Obrigatório em todas as alturas
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Tabela 1 – Sistema de Alarme de incêndio quanto à ocupação
(continuação)
Grupo

G

H

Ocupação/Uso

Divisão

Descrição

Alarme de incêndio

G-1

Garagem sem acesso de público e
sem abastecimento

Deve haver pelo menos um
acionador manual, por
pavimento, a no máximo 5 m
da saída de emergência

G-2

Garagem com acesso de público e
sem abastecimento

Deve haver pelo menos um
acionador manual, por
pavimento, a no máximo 5 m
da saída de emergência

G-3

Local dotado de abastecimento de
combustível

Deve haver pelo menos um
acionador manual, por
pavimento, a no máximo 5 m
da saída de emergência

G-4

Serviço de conservação,
manutenção e reparos

Deve haver pelo menos um
acionador manual, por
pavimento, a no máximo 5 m
da saída de emergência

G-5

Hangares

Obrigatório em todas as alturas

H-1

Hospital veterinário e
assemelhados

Acionadores manuais serão
obrigatórios nos corredores

H-2

Local onde pessoas requerem
cuidados especiais por limitações
físicas ou mentais

Acionadores manuais serão
obrigatórios nos corredores

H-3

Hospital e assemelhado

Acionadores manuais serão
obrigatórios nos corredores

Serviço
automotivo e
assemelhados

Serviço de saúde
e institucional

H-4

I

Repartição pública, edificações das
Obrigatório em todas as alturas
forças armadas e policiais

H-5

Local onde a liberdade das
pessoas sofre restrições

Obrigatório em todas as alturas

H-6

Clínica e consultório médico e
odontológico

Obrigatório em todas as alturas

I-1

Locais onde as atividades
exercidas e os materiais utilizados
apresentam baixo potencial de
incêndio. Locais onde a carga de
2
incêndio não chega a 300MJ/m

Obrigatório em todas as alturas

I-2

Locais onde as atividades
exercidas e os materiais utilizados
apresentam médio potencial de
incêndio. Locais com carga de
2
incêndio entre 300 a 1.200MJ/m

Obrigatório em todas as alturas

I-3

Locais onde há alto risco de
incêndio. Locais com carga de
incêndio superior a 1.200 MJ/m²

Obrigatório em todas as alturas

Indústria
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Tabela 1 – Sistema de Alarme de incêndio quanto à ocupação
(conclusão)
Grupo

J

L

Ocupação/Uso

Divisão

Descrição

Alarme de incêndio

J-1

Depósitos de material
incombustível

Obrigatório em edificações
acima de 12 m de altura

J-2

Todo tipo de Depósito

Obrigatório em todas as alturas

J-3

Todo tipo de Depósito

Obrigatório em todas as alturas

J-4

Todo tipo de Depósito

Obrigatório em todas as alturas

L-1

Comércio

ITCB 30

L-2

Indústria

Analisadas mediante Comissão
Técnica

L-3

Depósito

Analisadas mediante Comissão
Técnica

M-1

Túnel

Não é necessário

Depósito

Explosivos

Tanques ou cilindros e
processos : Obrigatório para
líquidos acima de 20m³ ou
gases acima de 10m³

M-2

M

Líquido ou gás inflamáveis ou
combustíveis

Plataforma de carregamento:
Obrigatório
Produtos
acondicionados:Obrigatório
para líquidos acima de 20m³ ou
gases acima de 12.480kg

Especial

M-3

Central de comunicação e energia

Obrigatório em todas as alturas

M-4

Propriedade em transformação

não aplicável

M-5

Silos

Obrigatório em todas as alturas

M-6

Terra selvagem

não aplicável

M-7

Pátio de Containers

não aplicável

Fonte: Autor – Tendo como base o Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011) - Tabelas 5, 6A,
6B, 6C, 6D, 6E, 6F.1, 6F.2, 6F.3, 6F.4, 6G.1, 6G.2, 6G.3, 6H.1, 6H.2, 6H.3, 6I.1, 6I.2, 6J.1,
6J.2, 6M.1, 6M.2, 6M.3, 6M.4, 6M.5 e 7
No Anexo 56 do Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011) as edificações são
classificadas conforme sua ocupação, sua altura e áreas de risco quanto à carga de
incêndio. O Corpo de Bombeiros Militares do Estado de São Paulo elaborou Instruções
Técnicas que tem como objetivo regulamentar as medidas de segurança contra incêndio nas
edificações e áreas de risco.
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4

CARACTERIZAÇÃO DE RISCOS
Para a caracterização dos riscos no estudo do sistema de alarme de incêndio, foi

estudado o processo de gerenciamento de riscos, conforme descrito a seguir.
4.1

Gerenciamento de Riscos
Segundo Almeida e Ferreira (2008) o gerenciamento de riscos é o ato de identificar e

classificar situações de risco, para posterior tomada de decisões, que minimizem o efeito
adverso que perdas acidentais possam ter sobre uma organização. Em relação às perdas
acidentais, estas vão desde uma pequena avaria em um equipamento até um incêndio de
grandes proporções.
De acordo com a NBR 31000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2009b) o processo de gerenciamento de riscos estrutura-se nas seguintes etapas:
a) identificação dos riscos: envolve o conhecimento do processo produtivo e os
possíveis tipos de problemas que um acidente no mesmo acarretaria à organização.
Esta etapa tem a finalidade de gerar uma lista abrangente de riscos baseada nas
causas e consequências que cada evento possa criar;
b) análise dos riscos: identifica as ferramentas que podem ser utilizadas para avaliação
e tratamento de risco, permitindo que estas atividades sejam realizadas com um
elevado nível de profissionalismo. Pode ser realizada com diversos graus de detalhe,
dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos
disponíveis. Dependendo das circunstâncias, a análise de risco pode ser qualitativa,
semiquantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas;
c) avaliação dos riscos: auxiliar a tomada de decisão com base nos resultados da
análise de riscos, sobre quais os riscos necessitam de tratamento e a prioridade para
a implantação do tratamento. Compara o nível de risco encontrado com os critérios
de riscos estabelecidos. Convém que essas decisões sejam tomadas de acordo com
os requisitos legais e/ou técnicos;
d) tratamento dos riscos: envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar ou
remover os riscos. Tratar os riscos envolve um processo cíclico composto por:
•
•

avaliação do tratamento de risco;
decisão se os níveis de risco residual são toleráveis e se não forem, a
definição e implementação de um novo tratamento para o risco;

•

a avaliação da eficácia desse tratamento.
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4.2

Análise de riscos de incêndio existentes na edificação
A experiência demonstra que a análise dos riscos de incêndio envolve diferentes tipos

de informações, conforme descritos na Figura 3.

Entendimento
do problema

Implante e
Gerencie as
Mudanças

ANÁLISE DE

Figura 3. Análise dos riscos de incêndio
Fonte: Duarte, 1998, p.03

Sendo fundamental considerar o que está em risco, o que é essencial proteger e o que é
aceitável. De acordo com Duarte (1998), o perigo de um incêndio está associado às
possíveis fontes de ignição e ao combustível presente. Contudo, o risco é:
a) a probabilidade de que ocorrerá ignição (Fase inicial);
b) a probabilidade de que uma quantidade suficiente de combustível esteja
disponível e nos limites de flamabilidade (Fase de inflamação generalizada);
c) a probabilidade de que o impacto do calor e dos produtos da combustão
comprometerá a estrutura.
A análise dos riscos deve iniciar-se pelas definições de quais decisões serão tomadas.
Isto envolve um conhecimento sobre o processo, bem como do ambiente físico, econômico,
social e político no qual o sistema instalado na edificação está inserido. Os aspectos
econômico, social e político talvez não sejam óbvios, em um programa de gerenciamento,
contudo decisões não são tomadas sem que esses aspectos sejam considerados.
(DUARTE, 1998)
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Com relação ao entendimento do problema, o tipo de risco que deve ser avaliado e
gerenciado, bem como os objetivos da empresa são fundamentais no desenvolvimento de
um programa de análise de riscos integrado ao sistema instalado na edificação como um
todo. A definição dos objetivos, em geral, é um processo difícil, talvez porque, normalmente,
as pessoas não possuem o hábito de pensar sobre o que é importante para a continuidade
da missão do negócio após um incêndio ou explosão. Os objetivos devem ser identificados
com relação à proteção das pessoas; conservação da propriedade; continuidade de
operações; entre outros. (DUARTE, 1998)
Segundo Ono (2008) uma análise de risco de incêndio eficiente deve envolver:
•

modelagem matemática pelo uso de possibilidade de ocorrência de fatores em
série ou paralelo para a ocorrência de incêndio;

•

análise de locais de riscos específicos;

•

cálculos de carga de incêndio e velocidade de propagação;

•

calculo de perdas humanas, materiais, operacionais e institucionais;

•

probabilidade de deflagração generalizada, ou seja, o incêndio passar de um
edifício para outro alcançando uma escala urbana.

O conhecimento do que está em risco tornará mais clara as decisões a serem
tomadas. Com relação às pessoas deve ser determinado as suas características e
atividades para se estudar as medidas de defesas. Por exemplo, em uma escola ou em um
centro empresarial a atividade de seus ocupantes é relativamente intensa. Ao contrário, em
um hospital, os ocupantes são mais dependentes de assistência no caso de um incêndio,
estes talvez necessitem receber proteção no próprio local, devido as suas deficiências
físicas e mentais. Após as características dos ocupantes serem identificadas, medidas
defensivas devem ser estudadas. A identificação dos cenários de possíveis acidentes e a
determinação do que estar em risco são requisitos fundamentais para o entendimento do
problema. Dependendo das funções e operações da edificação este pode ser um trabalho
que demanda certo esforço, porém na maioria das vezes este processo é relativamente
simples. (DUARTE, 1998).
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4.3

Técnicas de análise de riscos
Segundo Morano (2003) as principais técnicas de análise de riscos entre várias outras

que podem ser aplicadas na confiabilidade das instalações de sistemas instalados nas
edificações são:
•

Análise Preliminar de Perigo: identifica os riscos de uma instalação e as suas
causas, avaliando os impactos das consequências e dos acidentes em potencial.
Na etapa seguinte são determinados todos os caminhos possíveis para a
correção, controle ou eliminação das situações de perigo ou dos acidentes em
potencial que previamente foram identificados. A Companhia de Tecnologia de
Saneamento Básico-CETESB (2003) define que a Análise Preliminar de Perigos
pode ser usada para sistemas em início de desenvolvimento ou em fase de
projeto, e também como revisão geral de segurança de sistemas já em operação.

•

HAZOP (Hazard And Operability Studies): identifica os perigos e os problemas de
operacionalidade das instalações, investigando cada segmento do processo, a
fim de descobrir os possíveis desvios das condições normais de operação,
através da identificação das suas causas e consequências. Assim, irá propor
medidas de controle destes problemas de operacionalidade. A metodologia
baseia-se na formulação de perguntas estruturadas através da utilização de
palavras chave.

•

Árvores de eventos: é definida como sendo uma representação esquemática do
universo de resultados de um único evento, ou seja, é a correspondência de um
evento único com os seus vários resultados possíveis. Contudo, está técnica é
considerada como sendo a única que pode representar o universo de resultados
da união de um evento ou de um evento base. Neste caso, o autor define a união
de evento como o produto dos N eventos.

•

Árvore de Falhas: De acordo com Cicco & Fantazzini, (1990) a metodologia da
técnica denominada Árvore de Falhas consiste em selecionar o evento
indesejável, ou falha, determinando a probabilidade da sua ocorrência, através
da construção de um diagrama lógico. Segundo os autores, “trata-se, com efeito,
de um modelo nos quais dados probabilísticos podem ser aplicados em
sequencias lógicas”.
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4.3.1

Análise preliminar de perigos – APP
Para a realização das análises de riscos deste trabalho, em atendimento ao Decreto

nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011), adotou-se para o comissionamento de sistemas de alarme
de incêndio, a Análise Preliminar de Perigo. Dos métodos apresentados por Morgado
(2003), destacam-se os citados na Tabela 3, para o caso em estudo.
Tabela 3 – Principais métodos qualitativos de análise de riscos
Passos do processo de
avaliação de perigos

Análise
superficial

Análise de
árvore de
eventos
Análise
superficial

Não aplicável

Não aplicável

Análise de
árvore de falhas

Identificar riscos
Identificar oportunidades para
reduzir as consequências

Análise de
operabilidade e
perigos
Não aplicável
Finalidade
complementar

Análise
Preliminar de
Perigos
Principal
finalidade
Análise
superficial

Fonte: modificado de Scabbia, 2004.
A escolha da Análise Preliminar de Perigo deveu-se principalmente pela possibilidade
de segregar os efeitos em níveis de severidade, fato que permitiu este trabalho, selecionar
as principais propostas de controle de risco no que tange o comissionamento do sistema de
alarme de incêndio.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2003) define que a Análise
Preliminar de Risco (APP) pode ser usada para sistemas em início de desenvolvimento ou
em fase de projeto, e também como revisão geral de segurança de sistemas já em
operação. É feita uma avaliação qualitativa da frequência de ocorrência do cenário de
acidente, da severidade das consequências e do risco associado. Complementarmente,
Araújo (2002) define a Análise Preliminar de Risco (APP) como uma técnica estruturada que
tem por objetivo identificar os perigos presentes numa instalação, que podem ser
ocasionados por eventos indesejáveis. A Análise Preliminar de Risco (APP) deve focar
todos os eventos perigosos cujas falhas tenham origem na instalação em análise,
contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de instrumentos e materiais,
como erros humanos. Portanto, para o estudo a Análise Preliminar de Risco (APP) atende
as suas premissas e necessidades.
A elaboração de análise de riscos foi realizada por meio da aplicação da Análise
Preliminar de Risco (APP), inicialmente como apresentada pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (2003) e posteriormente customizada pelas características do
estudo, da seguinte forma:
•

caracterização do empreendimento e da região (identificar perigos): A
caracterização deve compilar os dados relativos à localização, tipo e
configuração física do empreendimento, materiais utilizados, condições
ambientais, interfaces com outros sistemas, descrição do processo e rotinas
operacionais e histórico de acidentes;
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•

consolidação dos cenários acidentais: Deve-se estabelecer detalhadamente o
critério de escolha das hipóteses acidentais consideradas relevantes, levandose em conta a severidade do dano decorrente da falha identificada;

•

estimativa de frequência (probabilidade): As frequências de ocorrência dos
cenários acidentais poderão ser estimadas por meio de registros históricos
constantes de banco de dados ou de referências bibliográficas, desde que,
efetivamente, tenham representatividade para o caso em estudo, podendo ser
definida, como exemplo, em: 1 – Baixa probabilidade, 2 - Média probabilidade,
3 - Alta probabilidade;

•

estimativa e avaliação de riscos (severidade): Deve ser incluído no estudo o
levantamento de possíveis vítimas fatais, bem como os danos à saúde da
comunidade existente nas circunvizinhanças do empreendimento; portanto, os
riscos deverão ser estimados e apresentados na forma de risco social e risco
individual, podendo ser definidos, como exemplo, em: A - pequeno (sem
vítimas ou ferimentos leves), B - relevante (vítimas com ferimentos leves), C crítico (vítimas com ferimentos graves), D - catastrófico (fatalidades);
planilha da Análise Preliminar de Perigos conforme Cetesb (2003);

•

elaboração da Matriz de Riscos por meio do cruzamento da probabilidade e da
consequência conforme Figura 4.

Categorias
da
probabilidade

•

3

RM

RM

RA

RA

2

RB

RM

RM

RA

1

RB

RB

RM

RM

A

B

C

D

Categorias de severidade
Figura 4 – Matriz de riscos
Fonte: Cetesb, 2003
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5

COMISSIONAMENTO NAS EDIFICAÇÕES
O comissionamento de edifícios existentes tem se tornando um dos temas mais

importantes na gestão de edifícios. Em geral, o comissionamento é um meio de assegurar
que os sistemas instalados em uma edificação, como os sistemas de iluminação, sistemas
elétricos, sistemas de condicionamento de ar, sistemas de alarme de incêndio, estão de
acordo com seu projeto executivo e atendam as necessidades dos seus usuários, além de
aumentar a vida útil de cada sistema, aumentando a satisfação dos usuários que ocupam a
edificação, pois melhoram o conforto na edificação. (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY,
2010).

A elaboração do comissionamento pode ser iniciada ainda na fase de projeto ou na
fase de instalação dos sistemas. Mesmo com as evidências dos benefícios resultantes,
poucos edifícios passam por um processo completo de comissionamento. Problemas de
funcionamento em qualquer equipamento instalado na edificação são tipicamente
associados a equipe operacional do edifício, que muitas vezes não possuem a
documentação completa e não foram treinados na operação dos sistemas e equipamentos
instalados. Mesmo após os ajustes necessários para o correto funcionamento, ainda existe
a própria degradação do equipamento com o passar dos anos, diminuindo sua
confiabilidade. (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2010).

Segundo Vaz (2010), a execução dos trabalhos de comissionamento pode ser
realizada através de uma empresa contratada especializada em comissionamento ou pelos
próprios fornecedores de acordo com as garantias contratuais e de desempenho
contratadas do sistema. Também devem ser compostos com profissionais de operação e
manutenção da edificação (engenheiros e técnicos).
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5.1

Abordagens de comissionamento
De acordo com o U.S. Department of Energy (2010) existem varias abordagens de

comissionamento que podem ser aplicadas tanto em sistemas mecânicos, como em
sistemas elétricos, conforme descritos na Tabela 3 a seguir.
Tabela 3 – Resumo dos tipos de comissionamento
Objetivo

Custos

Benefícios

Aplicação

comissionamento
em novas
edificações

Tipo

Garantir o correto
funcionamento dos
novos
equipamentos
instalados

Variam de acordo
com tamanho e
com a
complexibilidade
da edificação

Se tem certeza que
os sistemas estão
operando
corretamente e
como previstos e
projeto, ajuda a
equipe de operação
a estabelecer
corretos
procedimentos de
manutenção e
operação e gera um
histórico útil para
futuros
comissionamentos

Em novas
edificações ainda
não ocupada

retrocomissionamento

ajustar os sistemas
para atender as
necessidade
originais do projeto
e/ou otimizar o
sistema para
atender as
necessidades
atuais

Variam de acordo
com tamanho e
com a
complexibilidade
da edificação

Restaura a
configuração
original de projeto
e/ou atualiza o
sistema para novas
necessidades

comissionamento
contínuo

Melhorar
continuamente
todos os sistemas
instalados na
edificação.
Tem foco nos
problemas mais
freqüentes dos
sistemas

custo mais
elevado

Identifica os
problemas na
medida em que
eles ocorrem.

Para sistemas em
edificações que
não passa por
uma manutenção
adequada
ou adequar o
sistema a uma
edificação que
sofreu alterações
em seu projeto
inicial
É o melhor tipo
quando se possui
uma equipe
especializada

Melhor opção
custo/benefício

É simples, não
havendo a
necessidade de
mão de obra
especializada e
pode fazer parte da
manutenção dos
sistemas

recomissionamento

Pode ser usado
para mostrar a
necessidade de
um
comissionamento
mais efetivo.

Fonte: U.S. Department of Energy, 2010, p. 7.1
5.2

Etapas de elaboração do comissionamento
De acordo com Haasl e Sharp (1999), para a elaboração do comissionamento, são

necessárias quatro etapas: planejamento, investigação, implementação e integração
conforme descritos na Figura 5.
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Objetivos do sistema a ser
comissionado
PLANEJAMENTO

Definição da equipe de
comissionamento
Revisão da documentação
técnica do projeto
Elaboração do plano e escopo
do comissionamento
Avaliação do local e realização
de simples reparos

INVESTIGAÇÃO

Iniciar elaboração de lista de
deficiências e melhorias
Desenvolver o plano de testes
executar e registrar
os testes lógicos
(software)

executar os teste
funcionais de operação
do sistema

E / OU

Adicionar na lista as novas
deficiências e melhorias
encontradas
Analisar e selecionar as
pendências de maior risco e
melhorias
encontradas

IMPLEMENTAÇÃO

Solucionar as pendências e
implementar as melhorias
encontradas
Verificar os resultados, re-testar
o sistema

Corrigir as deficiências
encontradas e realizar
ajustes finos no sistema

NÃO

Os resultados foram
satisfatórios e o
sistema está
aprovado?
SIM

INTEGRAÇÃO

Elaboração do relatório final, cronograma
para os próximos comissionamentos e
integração do sistema com a equipe de
operação/manutenção

Figura 5: Etapas do comissionamento
Fonte: Haasl; Sharp, 1999, p. 42.
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5.2.1

Planejamento
Nesta etapa devem ser desenvolvidos os objetivos e estratégias que serão

desenvolvidas ao longo do comissionamento, define a formação da equipe de
comissionamento e suas responsabilidades, os equipamentos que devem ser usados,
definição dos ensaios que serão feitos, quais são as documentações necessárias, entre
outras definições (HAASL; SHARP, 1999).
5.2.2

Investigação
Segundo Haasl e Sharp (1999) durante esta etapa é realizado o monitoramento dos

sistemas em funcionamento, com o levantamento do histórico de manutenção dos sistemas
e resultados dos ensaios já realizados em comissionamentos anteriores, com o
levantamento de todas as deficiências já apresentadas pelo sistema, incluindo propostas de
melhoria.
Haasl e Sharp (1999) também definem que a realização de uma avaliação do sistema
a ser comissionado tem como objetivo identificar os problemas mais significativos
apresentados pelo sistema desde o início do seu funcionamento. A ajuda da equipe de
operação/manutenção é importante nessa etapa, pois são eles que possuem o
conhecimento dos detalhes do sistema instalado, como alteração do projeto inicial devido a
reformas da edificação, principais motivos de reclamações devido a problemas de
funcionamento e atuais configurações de software.
Essa avaliação pode indicar a necessidade de um período de monitoração do sistema
instalado, para a obtenção de dados mais complexos de como os sistemas estão operando
realmente. Para a obtenção desses dados, pode ser necessária a realização de testes
funcionais e simulações para determinar se o sistema está operando corretamente e
verificar certas condições de funcionamento que ainda não ocorreram durante o
funcionamento

do

sistema.

Nestas

circunstâncias,

a

equipe

responsável

pelo

comissionamento deve desenvolver um plano de teste detalhados para o sistema. Os testes
podem ser feitos em partes do sistema ou no sistema como um todo. Dados são coletados
por meio de medidas pontuais com instrumentos adequados, tais como multímetros,
amperímetros, termômetros digitais entre outros (HAASL; SHARP, 1999).
A NFPA 3 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 2012) define que a fase
de investigação deve conter as seguintes informações:
•

informações da edificação: projeto executivo, classificação da edificação
quanto à ocupação, altura da edificação, número de pavimentos, número de
subsolos, área entre outros;

•

escopo do trabalho de comissionamento e responsáveis por cada área devem
ser bem definidos;
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5.2.3

•

informações técnicas do sistema a ser comissionado como: projeto executivo,
escopo do projeto, manuais, diagramas elétricos, leiautes, procedimentos e
responsabilidades, cronograma;

•

descrição dos custos estimados para a realização do comissionamento;

•

informações sobre insumos, materiais, ferramentas e mão de obra utilizada;

•

procedimentos de implementação;

•

procedimentos de integração;

•

programa de treinamento para os responsáveis;

•

garantias.

Implementação
Após a etapa de investigação, é colocado em prática o comissionamento do sistema

que deve ser testado de acordo com as especificações descritas pelo fabricante do sistema
e de acordo com os requisitos definidos em normas técnicas nacionais ou internacionais
específicas para o sistema comissionado. Após a análise dos resultados dos testes, são
geradas ações de melhorias, reparos, ajustes finos, novos testes e o re-monitoramento do
sistema. Uma vez que essas ações estão concluídas, se faz necessário o ensaio do
sistema, para confirmar o funcionamento adequando do sistema e levantar os dados
técnicos necessários para a aprovação do sistema. Os ensaios podem ser comparados com
os testes, a fim de se confirmar as melhorias implementadas no sistema (HAASL; SHARP,
1999).
5.2.4

Integração
De acordo com NFPA 3 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 2012)

nessa etapa é entregue aos responsáveis pela operação do sistema o relatório final do
comissionamento que deve possuir as seguintes informações:
•

projeto executivo com as alterações realizadas no sistema;

•

plano de comissionamento com as etapas realizadas;

•

análise dos ensaios com relatório dos resultados obtidos;

•

descrições das alterações realizadas;

•

descrições das melhorias implementadas nos sistemas, recomendações e
procedimentos de manutenção e especificações técnicas atualizadas;

•

descrição detalhada dos custos do comissionamento;

•

treinamento da equipe de operação/manutenção;

•

garantias que o sistema está de acordo com as normas e especificações e que
está atendendo as necessidades dos usuários e da edificação;

•

tempo de validade do comissionamento.
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6

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
A NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) define

comissionamento do sistema de alarme de incêndio como os procedimentos para a
verificação das condições de funcionamento de todo o sistema, atendendo às exigências de
normas e projeto executivo, para a sua entrega e aceitação definitiva, especificando os
ensaios para a verificação das condições de funcionamento de todos os componentes do
sistema e o atendimento às exigências das especificações, normas e decretos vigentes.
Estes ensaios, segundo a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010) devem ser executados pela equipe responsáveis pela instalação do
sistema, que devem dispor de todos os equipamentos, instrumentos de medição e pessoal
técnico adequado.
A seguir as exigências de comissionamento para cada componente do sistema de
alarme de incêndio.
6.1

Central de controle e alarme de incêndio e painel repetidor
Segundo a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2010), o ensaio da central e do painel repetidor tem como objetivo a verificação de
funcionamento de cada uma das funções desta e dos circuitos do sistema de alarme e
comandos a ela interligados:
•

verificação da documentação do sistema de campo e da central, com todos os
módulos e as programações específicas;

•

controle da central, fisicamente incluindo a fiação de campo, identificação,
cores dos cabos;

•

ensaio do funcionamento do sistema:
o

ensaio de atuação: deve ser efetuado fazendo-se entrar em condição
de alarme um acionador manual correspondente ao circuito do
comando em ensaio, devendo este atuar dentro de 30 s. Os comandos
temporizados pela central devem atuar automaticamente no tempo
especificado.

o

ensaio de falha: deve ser efetuado colocando-se qualquer elemento do
sistema em condição de falha, verificando a sua sinalização em um
tempo máximo de 2 min.
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•

verificação dos dados técnicos do sistema apresentado pelo fabricante dos
componentes e pelo instalador do sistema, com a relação dos ensaios de
funcionamento executados e dos resultados obtidos, assegurando-se que a
quantidade de falhas encontradas não supere as aceitáveis especificadas em
normas;

•

verificação de que o gabinete da central está apropriado ao lugar em que foi
instalado;

•

verificação da acessibilidade para a operação e manutenção, mantendo uma
área livre mínima de 1 m² em frente à central;

•

verificação de que cada módulo, borne de ligação, circuito ou fusível são
identificados adequadamente e de que os pontos alimentados com
110/220 Vac estão devidamente sinalizados e protegidos contra toque
acidental;

•

verificação da sinalização-padrão: vermelha para alarme, amarela para falha,
verde para funcionamento. Outras cores somente podem ser utilizadas para a
indicação de informações secundárias;

•

verificação de que a alteração de um estado de funcionamento para outro é
acompanhada por um aviso sonoro, com sons distintos para falha e alarme. A
central deve possuir tecla para inibir o aviso sonoro manualmente, mas, a cada
novo evento, reativar o alerta sonoro automaticamente. O som de alarme tem
prioridade sobre o som de falha e muda o tom, no caso do alarme ser recebido
durante uma falha anunciada;

•

verificação de que todos os alarmes são memorizados na central e a indicação
do alarme somente é eliminada com a correção do elemento em alarme e reset
da central;

•

verificação de que todas as indicações de falha na central, somente são
eliminadas com a correção do evento de falha.

•

verificação das seguintes sinalizações de falha:
o
o
o

•

falha na alimentação primária;
falha na ligação da bateria ou sistema de alimentação de emergência;
baixa isolação ou fuga a terra.

Verificação de que dentro da central ou na parede perto dela, existe a
informação de como operar a central, em caso de alarme ou falha, em
português;

•

Verificação das informações de identificação do fabricante e fornecedor;
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•

Com a fonte de alimentação principal, energizar o circuito de maior consumo
de corrente por 20 minutos, estando a fonte de emergência ou bateria do
sistema desconectada. A fonte principal não pode apresentar nenhuma falha
ou aquecimento alem de 5°C de sobre temperatura interna da central neste
período, nem tensão de saída abaixo de 24 Vcc ou acima de 32 Vcc;

•

Verificar os dados técnicos da fonte de emergência ou bateria, de acordo com
a planilha de cálculo da bateria.

O painel repetidor e/ou sinóptico deve ser testado em conjunto com a central, sendo
verificadas todas as sinalizações previstas no projeto executivo.
6.2

Acionadores manuais
Segundo a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2010), os acionadores manuais devem ser ativados adequadamente, e deve ser garantido
que a central seja ativada no máximo em 15 segundos . A central deve indicar corretamente
o local ou a linha em alarme, o acionador manual e a confirmação do alarme recebido. Deve
ser verificado também, o funcionamento da sinalização dos LED do acionador manual:
•

cor verde – sistema em funcionamento;

•

cor vermelha – sistema em alarme de incêndio.

Quando houver sistema de combate de incêndio, estes testes devem ser realizados
em conjunto com os testes das chaves de bloqueio de liberação do agente extintor. Antes do
teste um circuito básico do funcionamento e dos pontos de intervenção para ativar o
bloqueio devem ser apresentados. O tempo de teste de um acionador não deve tardar mais
que um minuto. Por isto todos os parafusos e fechaduras devem ser do tipo não perdivel na
abertura do invólucro
6.3

Avisadores sonoros e/ou visual
Devem ser executados, conforme a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2010), três tipos de ensaios em cada avisador instalado no sistema,
sendo um de atuação e outro de audibilidade e visibilidade:
•

Ensaio de atuação: deve ser efetuado em todos os avisadores, fazendo-se
operar um acionador manual correspondente ao circuito do avisador ensaiado,
que deve atuar dentro de 30 segundos . Os avisadores temporizados pela
central devem atuar automaticamente no tempo especificado;

•

Ensaio de audibilidade: verifica se , na pior situação do ambiente, o avisador
seja audível na área supervisionada e nas áreas adjacentes, apesar do nível
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de ruído do local nas condições normais de trabalho. Em caso negativo deve
ser instalado um segundo avisador e retificadas as documentações.
Ensaio de visibilidade: verifica sua operação na distância mínima frontal de

•

15m de qualquer avisador. Esta verificação deve ser realizada na pior situação,
considerando-se a luz natural e artificial do ambiente.
Recomenda-se que os avisadores instalados instalados na parte externa da edificação
que estarão sujeito as condições ambientais, sejam feitos de materiais com resistências aos
raios ultra-violetas e pelo menos com indíce de proteção IP55, de acordo com a NBR 17240
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).
Os avisadores devem ser alimentados por uma fonte ininterrupta como bateria e fonte
alimentada pela rede publica ambas supervisionadas; Deve ser garantido que cada das
alternativas da alimentação suporta a corrente de alarme de todos os dispositivos sem variar
a tensão fora do regime de segurança. de acordo com a NBR 17240

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).
6.4

Circuitos Elétricos
De acordo com a Norma NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2008a), os circuitos do sistema de alarme de incêndio devem ser destinados
exclusivamente aos serviços essenciais de segurança, com os seguintes requisitos:
•

Independentes de qualquer outro circuito;

•

Não devem atravessar locais de risco de incêndio, isto é, locais com
presença de substancias combustíveis, como fibras e líquidos com alto ponto
de fulgor, a menos que sejam resistentes ao fogo;

•

Não devem, em nenhuma hipótese, atravessar locais de risco de explosão,
isto é, locais com a presença de substâncias inflamáveis como líquido com
baixo ponto de fulgor, gases e vapores, pós-combustíveis sujeitos a explosão
e substancias exclusivas;

•

A proteção do circuito pode ser omitida se a perda de alimentação
representar um perigo maior. Nesse caso, deve-se monitorar a ocorrência de
sobrecargas;

•

Claramente identificados.

A NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010)
especifica que os ensaios dos circuitos elétricos do sistema de alarme devem ser
executados em pontos aleatórios de cada um dos circuitos instalados. Deverão ser
realizadas com o equipamento adequado, medições da resistência ôhmica e de isolação dos
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cabos e fios dos circuitos, devendo estas medições ser realizados entre ambos os
condutores e condutores e terra. São realizados três tipos de ensaio:
•

Ensaio de circuito aberto: desconecta-se um dos fios de cada componente
existente no circuito do sistema (acionador manual, avisadores);

•

Ensaio de curto-circuito: retira-se do circuito de alarme um dos componentes
do sistema e conectando-se os seus condutores, entre si, nos pontos onde
foram retirados os componentes;

•

Ensaio de fuga a terra: conectam-se cada condutor do circuito de alarme ao
aterramento do sistema.

A queda da tensão nos circuitos de detecção não deve ser superior a 5% ou seja, 1
Volt e dos circuitos de alarme 10% ou 2 Volts a não ser que o fabricante especifica valores
menores para seu sistema. A central ou o sistema deve suportar um curto circuito por tempo
indefinido em todas as saídas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR
17240, 2010).
Não e permitido a montagem de acionadores manual em conjunto com avisadores
mesma fiação e em cabos que passam no mesmo eletrodutos em áreas com materiais
combustíveis (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 17240, 2010).
Por

amostragem,

nos

pontos

mais

distantes,

deverão

ser

verificadas

as

compatibilidades dos sinais existentes no final dos circuitos com as características dos
equipamentos a serem acionados e devem ser verificadas a existência e integridade das
vedações dos eletrodutos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR
17240, 2010).
Devem ser verificadas a integridades das conexões dos eletrodutos. Medir a
resistência da blindagem entre o último elemento da linha e a central, a qual não poderá
ultrapassar 50 Ω; Todos esses ensaios devem ter uma indicação na central e sinalizado no
máximo em 2 minutos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 17240,
2010).
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7

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA O COMISSIONAMENTO
Segundo a NBR 31000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2009b), é necessária a definição de critérios para se avaliar a significância do risco. Esses
critérios podem ser impostos por requisitos legais e regulamentares ou outros requisitos
disponíveis. Para a definição desses critérios de riscos, convém que os fatores a serem
considerados incluam os seguintes aspectos:
•

A natureza e os tipos de causas e de consequências que podem ocorrer e
como elas serão medidas;

•

Como a probabilidade será definida;

•

A evolução no tempo da probabilidade e/ou conseqüência(s);

•

como o nível de risco deve ser determinado;

•

os pontos de vista das partes interessadas;

•

o nível em que o risco se torna aceitável ou tolerável;

•

convém-se que combinações de múltiplos riscos sejam levadas em
consideração e, em caso afirmativo, como e quais combinações convêm que
sejam consideradas.

7.1

Identificação dos riscos
A aplicação da análise de riscos se deu início pela identificação dos perigos

relacionados ao caso em estudo, sendo definido da seguinte forma:
a) localidade estudada: São Paulo (capital);
b) Tipo de edificação: edificações onde a instalação do sistema de alarme de
incêndio é obrigatória (conforme Tabela 1);
c) Descrição do processo: comissionamento do sistema de alarme de incêndio.
Para a identificação dos riscos a serem estudados na Análise Preliminar de Perigos de
um sistema de alarme de incêndio, foi analisada a norma brasileira NBR 17240
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). Durante a análise da norma,
foram identificados 108 requisitos fundamentais a serem atendidos pelo sistema de alarme
de incêndio de modo a garantir um sistema eficaz.
7.2

Requisitos do sistema
Os 108 requisitos identificados na norma brasileira NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) foram divididos de acordo com os
componentes do sistema de alarme de incêndio: acionador manual (12 requisitos),
avisadores audiovisuais (14 requisitos), central e painel repetidor (49 requisitos), interface
com sistemas de extinção (8 requisitos) e circuitos elétricos, instalação e infraestrutura (25
requisitos), conforme descritos na Tabela 4 a seguir.
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Tabela 4 – Divisão dos 108 requisitos de acordo com os componentes do sistema de
alarme de incêndio
(continua)
componente

Acionador
Manual

Avisadores
audiovisuais

Item

Requisito

1

Não está instalado em local de transito de pessoas

2

Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)

3

A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros

4

Existem pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento da edificação

5

Não está na cor vermelha

6

As Informações operacionais não estão de forma clara

7

Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes

8

O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)

9

Acionador manual não possui LED verde piscante

10

A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador
manual

11

A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual

12

Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central

13

Avisadores em quantidade insuficiente e de difícil visualização/audição

14

Existem avisadores não supervisionados pela central

15

Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)

16

Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA

17

Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor
auricular

18

Os avisadores visuais não são pulsantes

19

Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro

20

Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa

21

Os avisadores sonoros apresentam baixa intensidade sonora

22

O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores

23

Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para
disparar

24

Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara

25

Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador manual

26

Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em um
mesmo linha de alarme
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Tabela 4 – Divisão dos 108 requisitos de acordo com os componentes do sistema de
alarme de incêndio
(continuação)
componente

Central e
Painel
repetidor

Item

Requisito

27

Está localizada em um lugar de difícil acesso

28

Não é monitorada 24 horas

29

O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento

30

Está próxima a materiais combustíveis ou inflamáveis

31

O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura

32

O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os
bombeiros

33

As baterias da central/painel não são seladas

34

O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex:
Lugar com pouco espaço)

35

Não existe calculo de baterias da central/painel

36

As baterias não estão instaladas em local abrigado e ventilado

37

Estrutura frágil

38

Estrutura com corrosão

39

Difícil acesso aos bornes de ligação da central

40

Difícil acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais

41

Não é possível identificar o circuito acionado

42

Bornes não identificados

43

Não possui aterramento

44

Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, telefone
para contato)

45

Não possui manual de operação

46

Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para
funcionamento

47

Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral

48

Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra

49

Não possui indicação sonora e visual de incêndio

50

Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito

51

Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto

52

Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica

53

Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem
energia da rede

54

Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem
energia da rede

55

No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede, a central não tem
capacidade de operar em alarme por mais 5 minutos

56

A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas

57

Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica

58

Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema

59

Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
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Tabela 4 – Divisão dos 108 requisitos de acordo com os componentes do sistema de
alarme de incêndio
(continuação)
componente

Central e
Painel
repetidor

Interface
com
sistemas de
extinção

Item

Requisito

60

Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos

61

Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos

62

A central não possui uma lógica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de
incêndio

63

A central não memoriza as ocorrências

64

Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão

65

Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na
central

66

Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso
de defeito na central

67

Não existe redundância na central em caso de falha

68

O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema

69

Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema

70

Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto

71

Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central

72

Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal

73

Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência

74

Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de
defeito na central

75

Não foram instalados painéis repetidores previstos

76

Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central

77

A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga

78

Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais
acionadores

79

Não houve treinamento para a operação de descarga

80

O sistema não possui chave de bloqueio de descarga

81

As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central

82

O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar
condicionado e bombas de combustível

83

O sistema não possui disparo manual do agente extintor

53

Tabela 4 – Divisão dos 108 requisitos de acordo com os componentes do sistema de
alarme de incêndio
(conclusão)
componente

Circuitos
Elétricos ,
Instalação e
infra
estrutura

Item

Requisito

84

Existem fiações diferentes do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos
(o eletroduto não atende exclusivamente o sistema de alarme)

85

Os eletrodutos não são metálicos

86

O sistema não está aterrado

87

O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra

88

Existe circuitos elétricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de
alarme

89

O eletroduto não possui continuidade elétrica

90

A resistência ôhmica dos eletrodutos excede a 50 Ohms

91

O blindagem eletrostática dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp
induzida no sistema

92

Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados

93

Os eletrodutos do sistema não possuem identificação

94

Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética

95

Existe um circuito para dois pavimentos da edificação

96

Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados
eletronicamente

97

As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema

98

Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente

99

Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre

100

Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma

101

Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios

102

Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)

103

A queda de tensão admissível é maior que 10% da tensão de alimentação

104

Os fios possuem emendas

105

Os fios não são de uso exclusivo do sistema

106

Os fios não possuem identificação

107

Os Acionadores Manuais não possuem sinalização

108

Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de
curto circuito

Fonte: Autor

54

Após a identificação dos 108 requisitos, definiu-se o cabeçalho da Análise Preliminar
de Perigo conforme Quadro 1.
Componente

Item

Requisito

Severidade
A

B

C

Ocorrência
1

2

Risco
3

Quadro 1 – cabeçalho da Análise Preliminar de Perigo
Fonte: Autor
7.3

Definição da Matriz de Risco
Para a definição da Matriz de Risco, foram adotados três tipos de severidades e três

tipos de ocorrências.
Para a severidade de riscos de cada requisito, adotou-se o seguinte:
•

A – Não crítica: implica que o sistema de alarme de incêndio possui
deficiências que não comprometem sua operação. Essas deficiências não
prejudicam o desempenho do sistema;

•

B – Crítica: implica que o sistema de alarme de incêndio possui deficiências
que se não forem corrigidas podem comprometer sua operação;

•

C – Impeditivas: implica que o sistema de alarme de incêndio possui
deficiências graves na concepção, no projeto ou na instalação, proporcionando
baixa confiabilidade de parte ou do todo, tornando o sistema inaceitável.

Para as ocorrências de riscos de cada requisito adotou-se como base a norma
cancelada NBR 9441 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998) que
especifica, no comissionamento do sistema de alarme de incêndio, depois dos testes de
todos os circuitos da central e todos os componentes do sistema, o percentual de falhas que
deve ser aceito no sistema, com posterior regularização das falhas pelo instalador, sem
ônus adicional para o usuário. As ocorrências são as seguintes:
•

1 - Ocorrência baixa (entre 1% e 5% ocorrências durante o comissionamento);

•

2 - Ocorrências médias (entre 6% e 10% ocorrências no comissionamento);

•

3 - Ocorrências altas (acima de 10% ocorrências no comissionamento).

A elaboração da Matriz de Risco, descrita na Figura 6, será realizada utilizando-se o
cruzamento dos dados das categorias de ocorrência e severidade e o grau do risco para
cada um dos 108 requisitos estudados na Análise Preliminar de Perigo.

Ocorrência

55

3
(Alta)
2
(Média)
1
(Baixa)

RM

RM

RA

RB

RM

RA

RB

RB

RA

A

B

C

Severidade
Figura 6 – Matriz de classificação de riscos para o comissionamento proposta
Fonte: Autor
•

Risco Baixo (RB): caso o requisito seja identificado como RB e não seja
atendido pelo sistema de alarme de incêndio, o sistema pode apresentar
diminuição do tempo de funcionamento devido a sucessivos desligamentos
para sua manutenção preventiva e/ou corretiva;

•

Risco Médio (RM): caso o requisito seja identificado como RM e não seja
atendido pelo sistema de alarme de incêndio, o sistema poderá apresentar uma
diminuição do tempo de disponibilidade em caso de incêndio. O sistema
também pode gerar alarmes falsos diminuindo sua credibilidade com os
usuários;

•

Risco Alto (RA): caso o requisito seja identificado como RA e não seja atendido
pelo sistema de alarme de incêndio, o controle da central não será alertado de
imediato em caso de incêndio, o fogo não poderá ser descoberto em sua fase
inicial, diminuindo as chances de se fazer as primeiras tentativas de extinção,
dos ocupantes da edificação escaparem rapidamente e aumentando os
prejuízos materiais, caso o incêndio chegue a sua fase de inflamação
generalizada. Todo o projeto do sistema de alarme de incêndio deve ser
revisado e corrigido.

Vale ressaltar que as severidades impeditivas são obrigatoriamente de Risco Alto, pois
suas deficiências estão na concepção do projeto básico, sendo que sua correção na etapa
de comissionamento não é possível e torna-se necessário a adoção de outra solução para
sanar a deficiência.
7.4

Aplicação da Análise Preliminar de Perigos
Para a aplicação da Análise Preliminar de Perigos nos 108 requisitos adotaram-se as

premissas de Constantino (1997), que define a técnica de Preferências Declaradas, em que
são apresentados aos entrevistados situações hipotéticas que se aproximem ao máximo da
realidade. O entrevistado, com sua experiência na área, indicará a sua preferência.

56

Em função da impossibilidade de se reunir todos os envolvidos no mesmo local para a
análise dos 108 requisitos levantados, foi definida a aplicação das entrevistas para o
levantamento dos riscos em um comissionamento de sistemas de alarme de incêndio em
duas etapas:
1º) entrevistas com 07 profissionais da área de engenharia civil e arquitetura
formados a pelo menos 5 anos, com experiência em instalações de
sistemas prediais e que já foram responsáveis pela instalação de sistemas
de alarme de incêndio;
2º) entrevistas com 08 profissionais que fazem parte da Comissão de Estudos
de Sistemas de Detecção e Alarme Contra Incêndio do Comitê Brasileiro
24 de Segurança contra Incêndio.
O Comitê Brasileiro 24 é responsável pela normalização no campo de segurança
contra incêndio compreendendo fabricação de produtos e equipamentos, bem como projetos
e instalação de prevenção e combate a incêndio e serviços correlatos; análise e avaliação
de desempenho ao fogo de materiais, produtos e sistemas dentro dos ambientes a eles
pertinentes; medição e descrição da resposta dos materiais, produtos e sistemas, quando
submetidos a fontes de calor e chama, sob condições controladas de laboratório, no que
concerne a terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades.
7.4.1

Aplicação das entrevistas - Primeira etapa
Para a realização da primeira etapa das Preferências Declaradas foram realizadas as

seguintes fases:
1º) situações apresentadas: foram apresentados os 108 requisitos mínimos para
o comissionamento de sistemas de alarme de incêndio, de acordo com a NBR
17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010);
2º) escolha do método de entrevistas: em função do modelo de trabalho, definiuse o método de coleta de opinião para os 108 requisitos quanto à categoria
de ocorrência de risco e categoria de severidade de risco da Análise
Preliminar de Perigo;
3º) qualificação da amostra: optou-se pela seleção de profissionais na área da
engenharia civil e arquitetura, formados a pelo menos 5 anos, com
experiência em instalações de sistemas prediais e que já foram responsáveis
pela instalação de sistemas de alarme de incêndio;
4º) Seleção da amostra: foram realizadas sete entrevistas:
a. Entrevistado 1: Graduação em Engenharia Civil com 39 anos de
formado, Doutor na área de Hidrodinâmica e pesquisador na área de
instalações prediais;
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b. Entrevistado 2: Graduação em Arquitetura com 5 anos de formado,
Mestre na área de Tecnologia da Habitação e Arquiteto na área de
compatibilização de projetos de iluminação, condicionadores de ar e
controle contra incêndio;
c. Entrevistado 3: Graduação em Engenharia Civil com 12 anos de
formado, Doutor na área de Engenharia Civil e pesquisador na área de
sistemas prediais;
d. Entrevistado 4: Graduação em Engenharia Civil com 13 anos de
formado, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e
Gestão Integrada e Gestor na área de Segurança do Trabalho;
e. Entrevistado 5: Graduação em Engenharia Civil com 20 anos de
formado, Especialista em Engenharia de Segurança Trabalho e
Engenheiro

Civil

na

área

de

construções

de

edificações

multifamiliares;
f.

Entrevistado 6: Graduação em Engenharia Civil com 16 anos de
formado, Doutor na área de Engenharia Civil e pesquisador na área de
sistemas construtivos;

g. Entrevistado 7: Graduação em Engenharia Civil com 5 anos de
formado, Mestrando na área de Tecnologia da Habitação e
pesquisador na área de sistemas construtivos.
7.4.1.1 Realização da Pesquisa de Preferência Declarada
O Procedimento de trabalho aplicado na Preferência Declarada realizou-se da
seguinte maneira:
•

verificação do atendimento da qualificação da amostra;

•

apresentação do escopo do trabalho;

•

apresentação da Analise Preliminar de Perigo (Ver anexo B);

•

coleta de opinião para os 108 requisitos quanto à categoria de probabilidade de
risco e categoria de conseqüência de risco da Análise Preliminar de Perigo. O
entrevistado indica com um “X” apenas uma severidade (A, B ou C) e apenas
uma ocorrência (1, 2 ou 3) para cada um dos 108 requisitos apresentados;;

•

preenchimento da Análise Preliminar de Perigo: devido ao grande número de
requisitos, o preenchimento da Análise Preliminar de Perigo foi dividido em
duas etapas: foram preenchidos os primeiros 54 requisitos depois houve uma
pausa de trinta minutos e em seguida foram preenchidos os outros 54
requisitos;
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•

Verificação da recomendação de algum risco identificado pelo entrevistado e
que não esteja relacionado na Análise Preliminar de Perigo;

•

Identificação o grau de risco pelo cruzamento das categorias de probabilidade
e de consequência de risco.

A classificação dos riscos de cada um dos 108 requisitos, usando o resultado das
avaliações de riscos que foram levantadas para cada uma dos sete entrevistados está
apresentada no Anexo C.
Para o levantamento da classificação de risco levando em conta as sete entrevistas,
foram contabilizados os resultados conforme exemplo na Tabela 5. O risco selecionado para
o requisito é o que apresenta a maior quantidade de respostas.
Tabela 5 – Classificação geral dos riscos
RISCOS
Componente

Item

Acionador Manual

1

Acionador Manual

2

Requisitos
Não está instalado em local de
transito de pessoas
Não está instalado na altura
correta (0,90 - 1,35 m)

Risco
Baixo

Risco
Médio

Risco
Alto

1

3

3

5

2

0

Fonte: Autor
O requisito 2 foi considerado de Risco Baixo, pois, após a avaliação das sete
entrevistas, cinco o classificaram como tal. Em caso de empate em algum requisito, foi
considerado o risco de maior severidade para a classificação, conforme requisito 1 da
Tabela 5.
7.4.2

Aplicação das entrevistas - Segunda etapa
Para a realização da segunda etapa das Preferências Declaradas optou-se por

selecionar profissionais com experiências em sistemas de alarme de incêndio. As
entrevistas foram realizadas conforme descrito a seguir:
1º) situações apresentadas: foram apresentados os 108 requisitos mínimos para
o comissionamento de sistemas de alarme de incêndio, de acordo com a NBR
17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010);
2º) escolha

do

método

de

entrevistas:

as

entrevistas

foram

feitas

simultaneamente, no formato de brainstorm, gerando uma única tabela;
3º) Qualificação da amostra: optou-se pela seleção de profissionais especialistas
em

sistemas

de

alarme

de

incêndio

que

tenham

experiência

no

comissionamento desse sistema. Os profissionais selecionados são todos
membros da Comissão de Estudos de Sistemas de Detecção e Alarme Contra
Incêndio do Comitê Brasileiro 24 de Segurança contra Incêndio;
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4º) Seleção da amostra: foram realizadas oito entrevistas sendo os entrevistados
classificados como Consumidores (usuários do sistema de alarme de incêndio
– 1 consumidor), Neutros (entidades neutras como Institutos de Pesquisa e
Corpo de Bombeiros – 1 Neutro) e Fabricantes (Fabricantes de sistemas de
alarme de incêndio – 6 Fabricantes):
a. Entrevistado 1: Capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo com 12 anos de experiência em vistorias e comissionamento de
sistemas de alarme de incêndio, neutro;
b. Entrevistado 2: Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 9
anos de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;
c. Entrevistado 3 Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 3
anos de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;
d. Entrevistado 4: Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 1
ano de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;
e. Entrevistado 5: Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 6
anos de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;
f.

Entrevistado 6: Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 32
anos de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;

g. Entrevistado 7: Fabricante de sistema de alarme de incêndio com 30
anos de experiência em vistorias e comissionamento em sistemas de
alarme de incêndio;
h. Entrevistado 8: Consultor e Projetista de sistemas de alarme de
incêndio com 16 anos de experiência em vistorias e comissionamento
em sistemas de alarme de incêndio, consumidor.
7.4.2.1 Realização da Pesquisa de Preferência Declarada
O Procedimento de trabalho aplicado na Preferência Declarada realizou-se por meios
dos seguintes passos:
a) verificação dos atendimento da qualificação da amostra;
b) apresentação do escopo do trabalho;
c) apresentação da Analise Preliminar de Perigo (Ver Anexo B);
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d) coleta de opinião para os 108 requisitos quanto à categoria de probabilidade de
risco e categoria de consequência de risco da Análise Preliminar de Perigo.
Todos os entrevistados deram a sua opinião, onde houve um consenso de
todos para a classificação de severidade e ocorrências para os requisitos;
e) preenchimento da Análise Preliminar de Perigo: devido ao grande número de
requisitos, o preenchimento da Análise Preliminar de Perigo foi dividido em
duas etapas: foram preenchidos os primeiros 54 requisitos depois houve uma
pausa de trinta minutos e em seguida foram preenchidos os outros 54
requisitos;
f)

Verificação da recomendação de algum risco identificado pelo entrevistado e
que não esteja relacionado na Análise Preliminar de Perigo;

g) Identificação o grau de risco pelo cruzamento das categorias de probabilidade
e de consequência de risco.
A classificação dos riscos de cada um dos 108 requisitos, usando o resultado das
avaliações de riscos que foram levantadas em conjunto com todos os 08 entrevistados está
apresentada no Anexo D.
7.5

Avaliação dos resultados
Os 108 requisitos foram divididos conforme os componentes do sistema de alarme de

incêndio: 12 requisitos para acionadores manuais (11%), quatorze requisitos para
avisadores audiovisuais (13%), quarenta e nove requisitos para a central e painel repetidor
(45%), oito requisitos para a interface com o sistema de extinção (8%) e vinte e cinco
requisitos para circuitos elétricos, instalação e infraestrutura (23%) e, em seguida, foram
identificados os riscos baixo, médio e alto para cada componente do sistema de alarme de
incêndio nas duas etapas de entrevistas. Os requisitos classificados pelos especialistas na
área que apresentaram discordância com a classificação dos engenheiros civis e arquitetos
foram justificados conforme Tabela 6 a seguir.
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Acionador Manual

Componente

(continua)

RISCOS
2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Item

Requisito

1

Não está instalado em
local de transito de
pessoas

Risco Alto

Risco Baixo

A mudança do local de
instalação ou a
instalação de um novo
acionador manual é
simples e fácil

2

Não está instalado na altura
correta (0,90-1,35m)

Risco Baixo

Risco Baixo

-

3

A distância percorrida por
uma pessoa até o
Acionador manual é
maior que 30 metros

Risco Baixo

Risco Baixo

-

Risco Baixo

-

4
5

6

Existem pelo menos 01
Acionador manual em
Risco Baixo
cada pavimento da
edificação
Não está na cor vermelha Risco Baixo

As Informações
operacionais não estão
de forma clara

Risco Médio

Risco Baixo

A elaboração das
informações
operacionais pode ser
realizada rapidamente
Risco Baixo
pelos responsáveis da
instalação, não afetando
o funcionamento do
sistema
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Acionador Manual

7

Requisito

Quando rompido, o
Acionador manual forma
fragmentos cortantes

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Risco Baixo

Para a eliminação dos
fragmentos cortantes,
pode ser necessária a
Risco Médio mudança do acionador
por outro modelo não
especificado no inicio do
projeto

8

O corpo do Acionador
manual oferece risco
(cantos vivos)

Risco Baixo

Para a eliminação dos
cantos vivos, pode ser
necessária a mudança
Risco Médio do acionador por outro
modelo não
especificado no inicio do
projeto

9

Acionador manual não
possui LED verde
piscante

Risco Baixo

Risco Baixo

-

10

A Central demora mais
que 15 segundos para
reconhecer a ativação do
Acionador manual

Risco Baixo

Risco Alto

O não atendimento
desse requisito pode
dificultar as primeiras
ações de combate ao
incêndio e a
desocupação dos
ocupantes da
edificação. Todo o
projeto do sistema e a
lógica da central devem
ser revisadas.

11

A Central não reconhece
o acionamento do
Acionador manual

Risco Alto

Risco Alto

-

12

Os acionadores ficam
inoperantes em caso de
defeito na central

Risco Alto

Risco Alto

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

13

14

Avisadores audiovisuais

15

Requisito

Avisadores em
quantidade insuficiente e
de difícil
visualização/audição
Existem avisadores não
supervisionados pela
central
Não está instalado na altura
correta (2,20-3,50 m)

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo
Risco Médio Risco Médio

Justificativa dos
especialistas

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Baixo

Risco Baixo

Para o atendimento
desse requisito, será
necessária a mudança
do avisador por outro
modelo como maior
potência sonora, mas
sua instalação é
simples. Não há
necessidade de revisão
em todo o projeto
Para o atendimento
desse requisito, será
necessária a mudança
do avisador por outro
modelo como maior
potência sonora, mas
sua instalação é
simples. Não há
necessidade de revisão
de todo o projeto.

16

Não existem avisadores
visuais nos locais com
nível sonoro acima de
105dBA

Risco Alto

Risco Médio

17

Não existem avisadores
visuais nos locais onde
pessoas trabalham com
protetor auricular

Risco Alto

Risco Médio

18

Os avisadores visuais
não são pulsantes

Risco Baixo

Risco Baixo

-

19

Os avisadores
apresentam problemas
em seu invólucro

Risco Baixo

Risco Baixo

-

20

Os avisadores visuais
apresentam baixa
intensidade luminosa

Risco Baixo

Risco Baixo

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Avisadores audiovisuais

21

22

Requisito

Os avisadores sonoros
apresentam baixa
intensidade sonora

O som dos avisadores
sonoros são confundidos
com outros sinalizadores

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Risco Baixo

Risco Alto

Justificativa dos
especialistas

Risco Médio

Para o atendimento desse
requisito, será necessária
a mudança do avisador
por outro modelo como
maior potência sonora,
mas sua instalação é
simples. Mas o não
atendimento desse
requisito comprometendo
o funcionamento do
sistema em caso de
alarme.

Risco Médio

Para o atendimento desse
requisito, será necessária
a mudança do avisador
por outro modelo como
maior outro tipo de toque,
específico para
incêndio.Não há
necessidade de revisão
em todo o projeto

23

Depois do Acionador
Manual acionado, o
avisador demora mais que
15 segundos para disparar

Risco Baixo

Risco Alto

O não atendimento desse
requisito pode dificultar as
primeiras ações de
combate ao incêndio e a
desocupação dos
ocupantes da edificação.
Todo o projeto do sistema
e a lógica da central
devem ser revisadas.

24

Depois do Acionador
Manual acionado, o
avisador não dispara

Risco Alto

Risco Alto

-

25

Não é informado o consumo
elétrico (kWh) de cada
avisador manual

Risco Baixo

Risco Baixo

-

26

Não existe a informação de
quantos avisadores
audiovisuais estão ligados
em uma mesma linha de
alarme

Risco Médio

Essas informações devem
constar no projeto do
sistema. Devem ser
corrigidas o mais rápido
possível.

Risco Baixo
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

27

Está localizada em um
lugar de difícil acesso

Não é monitorada 24
horas

Justificativa dos
especialistas

Risco Alto

Deve-se mudar a
posição da central de
lugar, havendo a
necessidade de revisão
de todo o projeto do
sistema.

Risco Alto

Risco Médio

Deve-se mudar a
posição da central de
lugar onde existe
vigilância 24 horas.
Porém a
responsabilidade de se
manter a central em
vigilância é do
usuário/cliente do
sistema.

Toda a equipe
responsável pela
operação da central
deve ser treinada,
porém a alta
rotatividade do pessoal
de operação em
empresas terceiras
Risco Médio
dificulta que todos os
profissionais tenham
treinamento. O usuário
deve ser orientado a
sempre exigir que esses
profissionais tenham
treinamento da
operação do sistema de
alarme de incêndio.

Risco Médio

Central e Painel repetidor

28

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

29

O pessoal que opera a
central/painel não tem
treinamento

Risco Alto

30

Está próxima a materiais
combustíveis ou
inflamáveis

Risco Alto

Risco Alto

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

31

O local de instalação da
central/painel não possui
rota de fuga segura

Risco Alto

32

O local de instalação da
central/painel não permite
fácil comunicação com os
bombeiros

Risco Alto

33

As baterias da
central/painel não são
seladas

Risco Alto

34

O local de instalação da
central/painel dificulta o
monitoramento e a
manutenção (ex: Lugar
com pouco espaço)

Risco Baixo

Justificativa dos
especialistas

Apesar das
recomendações feitas
pelos projetistas,
geralmente o lugar onde
Risco Baixo a central é instalada é
de escolha do usuário e
não é de
responsabilidade do
instalador.
Apesar das
recomendações feitas
pelos projetistas,
geralmente o lugar onde
Risco Baixo a central é instalada é
de escolha do usuário e
não é de
responsabilidade do
instalador.
Podem existir na
edificação, um banco de
baterias que forneça
energia, em caso de
queda de energia pela
Risco Baixo
concessionária, que não
seja de
responsabilidade do
sistema de alarme de
incêndio.

Risco Alto

Nesse caso, deve se
identificar outro local
para a instalação da
central, havendo a
necessidade de revisão
do projeto.

35

Não existe calculo de
baterias da central/painel

Risco Alto

Risco Médio

O requisito pode ser
atendido sem a
necessidade de revisão
do projeto.

36

As baterias não estão
instaladas em local
abrigado e ventilado

Risco Baixo

Risco Baixo

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Item

Requisito

37

Estrutura frágil

Risco Baixo

Risco Baixo

38

Estrutura com corrosão

Risco Alto

Risco Baixo

39

Difícil acesso aos bornes
de ligação da central

Risco Baixo

Risco Baixo

-

40

Difícil acesso as
indicações, LEDs e
display, para leitura dos
sinais

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Baixo

Risco Baixo

-

41
42

Não é possível identificar
o circuito acionado
Bornes não identificados

Dificilmente se encontra
centrais com a estrutura
sem proteção contra
corrosão.

43

Não possui aterramento

Risco Baixo

Risco Médio

Apesar de ser um
requisito de fácil
resolução, seu não
atendimento pode
comprometer o
funcionamento do
sistema de alarme de
incêndio.

44

Não possui identificação
(Nome do fabricante,
modelo, nº serie,
instalador, telefone para
contato)

Risco Médio

Risco Baixo

Pode ser resolvido no
momento do
comissionamento.

45

Não possui manual de
operação

Risco Médio

O requisito pode ser
atendido sem a
necessidade de revisão
do projeto.

Risco Alto
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Item

Requisito

46

Não possui indicação
padrão: Vermelha para
alarme, amarela para
falha e verde para
funcionamento

Risco Baixo

Risco Alto

Esse indicação já é
comum a todos os
sistemas. O não
atendimento desse
requisito leva a uma
revisão da especificação
da central de alarme.

47

Não possui indicação
sonora e visual de Falha
Geral

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-

48

49

50

51

52

53

Não possui indicação
sonora e visual de Fuga a
Terra
Não possui indicação
sonora e visual de
incêndio
Não possui indicação
sonora e visual de curtocircuito
Não possui indicação
sonora e visual de circuito
aberto
Não possui indicação
sonora e visual de
Interrupção na
alimentação da rede
elétrica
Não possui capacidade
de funcionamento de 15
minutos em alarme de
incêndio e sem energia
da rede

69

Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Risco Alto

Para o atendimento
desse requisito é só
trocar o banco de
baterias da central por
Risco Baixo
um de mais capacidade.
Não a necessidade de
revisão de todo o
projeto.

55

No caso item anterior,
após 24 horas sem
energia da rede, a central
não tem capacidade de
operar em alarme por
mais 5 minutos

Risco Alto

Para o atendimento
desse requisito é só
trocar o banco de
baterias da central por
Risco Baixo
um de mais capacidade.
Não a necessidade de
revisão de todo o
projeto.

56

A recarga de 80% das
baterias é maior que 8
horas

Risco Baixo

57

Não possui fusíveis ou
disjuntores para proteção
elétrica

54

Não possui capacidade
de funcionamento de 24
horas em condições
normais sem energia da
rede

58

Não possui indicações
visuais para cada circuito
do sistema

Risco Alto

Risco Baixo

Risco Baixo

-

Risco Baixo

Podem ser instalados
fusíveis ou disjuntores
fora da central sem a
necessidade de revisão
do projeto.

Risco Alto

Todos os circuitos
devem ser
supervisionados para
facilitar a identificação
do local de princípio de
incêndio. Todo o
sistema de alarme deve
ser revisado para o
atendimento desse
requisito.
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Item

Requisito

59

Tempo para sinalização
de falha na central maior
que 200 segundos

Risco Alto

Risco Baixo

O tempo de sinalização
é programável na
central. Não há
necessidade de revisão
do projeto.

60

Tempo para sinalização
de alarme de incêndio na
central maior que 30
segundos

Risco Alto

Risco Alto

-

61

Tempo para sinalização
de falha na central maior
que 2 minutos

Risco Alto

Risco Baixo

O tempo de sinalização
é programável na
central. Não há
necessidade de revisão
do projeto.

62

A central não possui uma
lógica clara e bem
definida de acionamento
dos alarmes de incêndio

Risco Alto

Risco Alto

-

63

A central não memoriza
as ocorrências

Risco Médio

Risco Baixo

Não afeta o
funcionamento do
sistema.

64

Em caso de defeito na
central, existem áreas
que ficarão sem
supervisão

Risco Médio

Risco Baixo

A central é garantida
pelo fabricante.

65

Não existem informações
de como o usuário deve
proceder em caso de
defeito na central

Risco Alto

Risco Alto

-

66

Não existe a informação
de quantos acionadores
manuais ficarão
inoperantes em caso de
defeito na central

Risco Alto

Risco Alto

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

67

Não existe redundância
na central em caso de
falha

68

Central e Painel repetidor

69

70

71

72

73

74

75

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Justificativa dos
especialistas

Risco Baixo

Risco Baixo

-

O projetista não informa o
tempo de
Risco Baixo
disponibilidade/ano do
sistema

Risco Baixo

-

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Baixo

Risco Baixo

-

Risco Baixo

Risco Baixo

-

Alarmes falsos ocorrem
frequentemente no
sistema
Não existe informação
sobre a norma utilizada
no projeto
Não foi apresentado o
calculo de capacidade
das baterias da central

Os LEDs de indicação de
falhas não são visível na
Risco Alto
Risco Alto
iluminação normal
Os LEDs de indicação de
falhas não são visível na
Risco Médio Risco Médio
iluminação de
emergência
Não existe a informação
de quais controles
prediais ficarão fora de Risco Médio Risco Médio
serviço em caso de
defeito na central
Não foram instalados
painéis repetidores
Risco Alto
Risco Alto
previstos

-

-

-

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Justificativa dos
especialistas

Requisito

76

Os circuitos de comando
de descarga não estão
sendo monitorados pela
central

Risco Alto

Risco Alto

-

77

A central não aciona os
avisadores audiovisuais
antes da descarga

Risco Alto

Risco Alto

-

78
Interface com sistemas de extinção

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Item

Os acionadores manuais
com a função combate
não são diferenciados
dos demais acionadores

79

Não houve treinamento
para a operação de
descarga

80

O sistema não possui
chave de bloqueio de
descarga

Risco Baixo

A não diferenciação dos
acionadores manuais
pode prejudicar o
Risco Médio
funcionamento do
sistema, devido ao erro
de acionamento do
sistema.

Risco Médio

Risco Alto

Toda a equipe
responsável pela
operação da central
deve ser treinada,
porém a alta
rotatividade do pessoal
de operação em
empresas terceiras
dificulta que todos os
profissionais tenham
treinamento. O usuário
deve ser orientado a
sempre exigir que esses
profissionais tenham
treinamento da
operação do sistema de
alarme de incêndio.

Risco Baixo

A chave de bloqueio é
de fácil instalação. Não
há a necessidade de
revisão de todo o
projeto.

Risco Alto
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

Interface com sistemas de extinção

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

81

82

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

As operações de bloqueio
de descarga não são
Risco Baixo
sinalizadas pela central
O sistema de alarme não
desliga a energia elétrica
de sistemas de
Risco Baixo
ventilação, ar
condicionado e bombas
de combustível

83

O sistema não possui
disparo manual do agente
extintor

84

Existem fiações
diferentes do sistema de
alarme de incêndio nos
eletrodutos (o eletroduto Risco Médio
não atende
exclusivamente o sistema
de alarme)

85

86

Os eletrodutos não são
metálicos

O sistema não está
aterrado

Risco Alto

Risco Médio

Risco Alto

Risco Baixo

Justificativa dos
especialistas

-

O não desligamento de
outros sistema pode
Risco Médio afetar o funcionamento
do sistema de alarme de
incêndio.

Risco Baixo

O disparo manual é de
fácil instalação. Não há
a necessidade de
revisão de todo o
projeto.

Risco Alto

Fiações diferentes do
sistema de alarme de
incêndio podem gerar
alarmes falsos. Seu
projeto deve ser
revisado.

Risco Baixo

Existem eletrodutos não
metálicos que atendam
as necessidades da
instalação, não
prejudicando o
funcionamento do
sistema.

O não aterramento do
sistema pode
comprometer seu
correto funcionamento
Risco Médio em caso de alarme, mas
para o atendimento
desse requisito, não há
a necessidade do
projeto ser revisado.
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

87

88

89

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

O sistema não está ligado
em um mesmo referencial Risco Médio Risco Médio
de terra

Existe circuitos elétricos
com tensões acima de
Risco Médio
24Vcc nos eletrodutos do
sistema de alarme

O eletroduto não possui
continuidade elétrica

Risco Alto

Risco Médio Risco Médio

Justificativa dos
especialistas

-

Tensões acima de 24
Vcc nos eletrodutos do
sistema de alarme de
incêndio podem gerar
induções
eletromagnéticas que
geram alarmes falsos no
sistema. O projeto deve
ser revisado.

-

90

A resistência ôhmica dos
eletrodutos excede a 50
Ohms

Risco Médio

Esse parâmetro não
interfere no
desempenho do sistema
Risco Baixo
e pode ser resolvido
durante o
comissionamento.

91

O blindagem eletrostática
dos fios permite a
flutuação de uma tensão
de 10 Vpp induzida no
sistema

Risco Baixo

Risco Baixo

-

Risco Médio Risco Médio

-

Risco Médio Risco Médio

-

92

93

Os dutos de interligação
subterrânea não estão
impermeabilizados
Os eletrodutos do
sistema não possuem
identificação
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

94

95

Requisito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Os circuitos não possuem
proteção contra indução Risco Médio
eletromagnética

Existe um circuito para
dois pavimentos da
edificação

Justificativa dos
especialistas

Essa proteção é
necessária em galpões
industriais onde existem
máquinas e motores
Risco Baixo
elétricos que operam
com alta corrente.É uma
pendências de fácil
resolução.
Caso seja necessário, a
separação dos circuitos
pode ser realizada
durante o
comissionamento.

Risco Alto

Risco Baixo

96

Os circuitos para
fechamento das portas
corta fogo não são
supervisionados
eletronicamente

Risco Alto

A central pode não ter
as características de
supervisionar outros
circuitos, porem não é
uma pendência que
Risco Baixo
exija a revisão de todo o
projeto e não interfere
no desempenho do
sistema de alarme de
incêndio.

97

As bitolas dos fios não
atendem a corrente
máxima do sistema

Risco Alto

98

Os disjuntores/ fusíveis
não foram projetados
corretamente

99

Os fios não tem proteção
contra alagamento em
lugares onde esse fato
ocorre

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Baixo

Disjuntores e fusíveis
podem ser trocado sem
necessidade de revisão
de todo o projeto.

Risco Alto

Os fios podem ser
trocados por outros que
maior proteção externa,
Risco Médio
não havendo a
necessidade de revisão
de todo o projeto do
sistema.
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

100

Os fios usados são de
baixa qualidade, fora da
especificação da norma

101

Não existem nenhuma
proteção contra indução
eletromagnética nos fios

102

Não existem nenhuma
proteção mecânica nos
fios (eletrodutos)

103

A queda de tensão
admissível é maior que
10% da tensão de
alimentação

104
105

Os fios possuem
emendas
Os fios não são de uso
exclusivo do sistema

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo
Risco Alto

Risco Alto

Justificativa dos
especialistas

-

Risco Alto

Essa proteção é
necessária em galpões
industriais onde existem
máquinas e motores
Risco Baixo
elétricos que operam
com alta corrente.É uma
pendências de fácil
resolução.

Risco Alto

Em alguns casos não há
a necessidade de
instalação de
Risco Baixo
eletrodutos. Mas se
necessário, é uma
pendências de fácil
resolução.

Risco Baixo

Risco Alto

Todo o projeto dos
circuitos elétricos e sua
instalação devem ser
revisados.

Risco Alto

Risco Alto

-

Risco Alto

Risco Alto

-
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Tabela 6 – Avaliação de riscos dos 108 requisitos das entrevistas

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

Componente

(conclusão)

RISCOS
Item

106

Requisito

Os fios não possuem
identificação

107

Os Acionadores Manuais
não possuem sinalização

108

Não existe a informação
de quantos alarmes
permanecem
operacionais em caso de
curto circuito

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão
e Arquitetos
de Estudo

Risco Médio

Risco Baixo

Justificativa dos
especialistas

A pendência do não
atendimento desse
requisito pode ser
resolvida durante o
comissionamento, não
afetando o
funcionamento do
sistema.

Risco Alto

A pendência do não
atendimento desse
requisito pode ser
Risco Baixo
resolvida durante o
comissionamento sem a
necessidade de revisão
de todo o projeto.

Risco Alto

A pendência do não
atendimento desse
requisito pode ser
Risco Baixo
resolvida durante o
comissionamento sem a
necessidade de revisão
de todo o projeto.

Fonte: Autor
Foram encontrados, conforme Tabelas 7 e 8 e Figuras 7 e 8, os seguintes riscos para
cada componente do sistema de alarme de incêndio:
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Tabela 7 - Análise de riscos de cada componente do sistema de alarme de incêndio
elaborada na primeira etapa das entrevistas
Componente
Central e Painel
repetidor
Circuitos Elétricos,
Instalação e
infraestrutura.
Interface com
sistemas de extinção
Avisadores
audiovisuais

Requisitos

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Alto

Total

49

13

26,5%

6

12,3%

30

61,2%

100%

25

2

8,0%

10

40,0%

13

52,0%

100%

8

3

37,5%

1

12,5%

4

50,0%

100%

14

8

57,1%

1

7,2%

5

35,7%

100%

Acionador Manual

12

8

66,7%

1

8,3%

3

25,0%

100%

TOTAL

108

34

31,5%

19

17,6%

55

50,9%

100%

Fonte: Autor

Tabela 8 - Análise de riscos de cada componente do sistema de alarme de incêndio
elaborada na segunda etapa das entrevistas
Componente

Risco Baixo Risco Médio

Risco Alto

Total

49

21

42,9%

7

14,2%

21

42,9%

100%

25

12

48,0%

6

24,0%

7

28,0%

100%

8

3

35,7%

2

25,0%

3

37,5%

100%

14

5

35,7%

6

42,9%

3

21,4%

100%

Acionador Manual

12

7

58,3%

2

16,7%

3

25,0%

100%

TOTAL

108

48

44,4%

23

21,3%

37

34,3%

100%

Central e Painel
repetidor
Circuitos Elétricos,
Instalação e
infraestrutura.
Interface com
sistemas de
extinção
Avisadores
audiovisuais

Fonte: Autor

Requisitos

79

Figura 7: Análise dos resultados dos 108 requisitos obtidos na primeira etapa de entrevistas
Fonte: Autor

Figura 8: Análise dos resultados dos 108 requisitos obtidos na segunda etapa de entrevistas
Fonte: Autor
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7.6

Análise e Discussão dos resultados
Verificou-se que nas duas etapas de entrevistas não houve acréscimos nos 108

requisitos apontados, sendo que os entrevistados concordaram com os níveis de severidade
e ocorrência, bem como com a avaliação de riscos, e que é inviável a entrega de um
sistema de alarme de incêndio sem a realização do comissionamento.
Para uma melhor análise dos resultados, foram separados os requisitos classificados
como risco alto, classificados nas duas etapas de entrevistas, em ordem decrescente,
conforme descrito nas Tabelas 9 e 10 a seguir.

Tabela 9 - Riscos altos de cada componente do sistema de alarme de incêndio
elaborada na primeira etapa das entrevistas (engenheiros civis e arquitetos)
Ordem
1
2
3
4
5
Fonte: Autor

Componente
Central e Painel repetidor
Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura.
Interface com sistemas de extinção
Avisadores audiovisuais
Acionador Manual

Risco Alto (%)
61,20%
52,00%
50,00%
35,70%
25,00%

Diferentes da classificação dos especialistas, descritos na Tabela 10:

Tabela 10 – Riscos altos de cada componente do sistema de alarme de incêndio
elaborada na segunda etapa das entrevistas (especialistas)
Ordem
1
2
3
4
5
Fonte: Autor

Componente
Central e Painel repetidor
Interface com sistemas de extinção
Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura.
Acionador Manual
Avisadores audiovisuais

Comparando-se

as

duas

principais

preocupações

no

Risco Alto (%)
42,90%
37,50%
28,00%
25,00%
21,40%

comissionamento

dos

componentes do sistema de alarme de incêndio, pode se verificar que a central de alarme
de incêndio é que apresenta a maior preocupação tanto para a primeira etapa, quanto para
a segunda. Sendo a central o “cérebro” do sistema e contendo toda a parte lógica de
acionamentos de alarmes, qualquer requisito de risco alto não atendido neste componente
pode inviabilizar o sistema inteiro.
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Para os engenheiros civis e arquitetos, a segunda maior preocupação são os circuitos
elétricos, instalação e infraestrutura, pois são os itens que estão sob a responsabilidade
desses profissionais na execução do projeto do sistema de alarme de incêndio na
edificação. Diferente para os especialistas, que se preocupam mais com as interfaces com
outros sistemas, já que esses sistemas podem ser de outro fabricante, dificultando, ou até
mesmo inviabilizando a troca de informações com a central de alarme de incêndio.
Analisando as duas etapas de entrevistas realizadas, nota-se que, em 53 requisitos
não houve a mesma classificação de riscos para os dois perfis de profissionais
entrevistados.

Essas

discordâncias

entre

os

entrevistados

devem

ser

resolvida

tecnicamente, pois pode prejudicar a confiabilidade do sistema e inviabilizar o projeto na
etapa de comissionamento, pois os projetistas podem basear seus projetos em sistemas de
alarme de incêndio em requisitos classificados como risco baixo e depois no
comissionamento, esse requisito serem considerados como de risco alto.
Para análise final da classificação dos riscos, os requisitos foram identificados da
seguinte maneira:
a) riscos superdimensionados: Requisitos que foram considerados de risco alto
pelos engenheiros civis e arquitetos, mas foram considerados de risco baixo
pelos especialistas;
b) riscos subdimensionados: Requisitos que foram considerados de risco baixo
pelos engenheiros civis e arquitetos, mas foram considerados de risco alto
pelos especialistas;
c) riscos próximos: Requisitos que foram considerados de risco baixo ou risco alto
pelos engenheiros civis e arquitetos, mas foram considerados de risco médio
pelos especialistas ou foram considerados de risco médio pelos engenheiros
civis e arquitetos, mas foram considerados de risco baixo ou alto pelos
especialistas.

Assim, estabelecido o critério de classificação considerando as opiniões divergentes,
convergentes e concordantes, foi feita a nova classificação cujos resultados encontram-se
nas Tabelas 11, 12, 13 e 14 e Figura 9 a seguir.
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Tabela 11 – Classificação final dos requisitos com riscos superdimensionados

Central e Painel repetidor

Acionador Manual

Componente

(continua)

RISCOS
Item

Requisito

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos
Comissão
de Estudo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto: apesar da
solução ser simples, a não
instalação do acionador
manual em local de transito
de pessoas pode atrasar o
acionamento do alarme de
incêndio, atrasando as
primeiras ações no combate
ao incêndio.
Risco Alto: mesmo não
sendo responsabilidade do
instalador, o não
atendimento do item pode
gerar risco de morte para os
operadores da central.

1

Não está instalado
em local de transito
de pessoas

Risco Alto

Risco Baixo

31

O local de instalação
da central/painel não
possui rota de fuga
segura

Risco Alto

Risco Baixo

32

O local de instalação
da central/painel não
permite fácil
comunicação com os
bombeiros

Risco Alto

Risco Alto: o não
atendimento desse requisito
Risco Baixo prejudica as primeiras ações
que devem ser tomadas no
inicio do incêndio.

33

As baterias da
central/painel não são
seladas

Risco Alto

Risco Baixo

Risco Alto: mesmo não
sendo responsabilidade do
instalador, os responsáveis
pelo sistema de alarme de
incêndio devem garantir o
funcionamento do sistema
de alarme de incêndio em
caso de falta de energia.
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Tabela 11 - Classificação final dos requisitos com risco superdimensionados

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

38

Central e Painel repetidor

54

55

Requisito

Estrutura com
corrosão

Não possui
capacidade de
funcionamento de 24
horas em condições
normais sem energia
da rede
No caso item anterior,
após 24 horas sem
energia da rede, a
central não tem
capacidade de operar
em alarme por mais 5
minutos

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos
Comissão
de Estudo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto: A corrosão na
estrutura da central
compromete o
funcionamento do sistema
como um todo, apesar de
dificilmente se encontrar
centrais com esse
problema.

Risco Alto

Risco Baixo

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse requisito
Risco Baixo compromete a integridade
dos ocupantes da
edificação.

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse requisito
Risco Baixo compromete a integridade
dos ocupantes da
edificação.

57

Não possui fusíveis
ou disjuntores para
proteção elétrica

Risco Alto

59

Tempo para
sinalização de falha
na central maior que
200 segundos

Risco Alto

61

Tempo para
sinalização de falha
na central maior que
2 minutos

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse requisito
Risco Baixo
compromete o
funcionamento do sistema.
Risco Alto: apesar de a
solução ser simples, o
Risco Baixo
atraso na sinalização de
falha compromete o
funcionamento do sistema.
Risco Alto: apesar de a
solução ser simples, o
Risco Baixo
atraso na sinalização de
falha compromete o
funcionamento do sistema.
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Tabela 11 - Classificação final dos requisitos com riscos superdimensionados

Circuitos Elétricos, Instalação
e infra estrutura

Interface com sistemas de extinção

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos
Comissão
de Estudo

80

O sistema não possui
chave de bloqueio de
descarga

Risco Alto

Risco Baixo

83

O sistema não possui
disparo manual do
agente extintor

Risco Alto

Risco Baixo

95

Existe um circuito
para dois pavimentos
da edificação

Risco Alto

Risco Baixo

96

Os circuitos para
fechamento das
portas corta fogo não
são supervisionados
eletronicamente

Risco Alto

Risco Baixo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto: em caso de
algum ocupante estar na
sala onde o sistema de
extinção é acionado
automaticamente, o
sistema deve possuir a
chave de bloqueio para
evitar que esse ocupante
se asfixie na liberação do
gás.
Risco Alto: em certos
casos, o principio de
incêndio pode ser
identificado
primeiramente por um
ocupante da edificação,
que pode acionar o
disparo do agente
extintor antes do sistema.
Risco Alto: um circuito
para dois pavimentos
pode prejudicar a
localização exata do foco
do incêndio.
Risco Baixo: neste caso,
o sistema de alarme
apenas supervisiona o
fechamento. O
fechamento da porta é
feito através de outro
sistema instalado.
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Tabela 11 - Classificação final dos requisitos com riscos superdimensionados

Circuitos Elétricos, Instalação e infra estrutura

Componente

(conclusão)

RISCOS
1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos
Comissão
de Estudo

Item

Requisito

98

Os disjuntores/
fusíveis não foram
projetados
corretamente

Risco Alto

101

Não existem
nenhuma proteção
contra indução
eletromagnética nos
fios

Risco Alto

102

Não existem
nenhuma proteção
mecânica nos fios
(eletrodutos)

107

Os Acionadores
Manuais não
possuem sinalização

Não existe a
informação de
quantos alarmes
108
permanecem
operacionais em caso
de curto circuito
Fonte: Autor

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto: O não
atendimento desse
Risco Baixo requisito compromete o
funcionamento do
sistema.
Risco Alto: apesar de
fácil resolução, caso esse
requisito não seja
Risco Baixo
atendido, a corrente
induzida no sistema pode
prejudicar o
desempenho.

Risco Alto

Risco Alto: os fios sem
proteção comprometem o
Risco Baixo
funcionamento do
sistema.

Risco Alto

Risco Baixo: Apesar de
não sinalizados se o
Risco Baixo requisito 1 for atendido, a
localização do acionador
manual será fácil.

Risco Alto

Risco Alto: um curtocircuito pode prejudicar o
acionamento dos alarmes
Risco Baixo
e dificultando localização
exata do foco do
incêndio.
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Tabela 12 - Classificação final dos requisitos com riscos subdimensionados

Avisadores
Audiovisuais

Acionador
manual

Componente

RISCOS
Item

Requisito

10

A Central demora
mais que 15
segundos para
reconhecer a
ativação do
Acionador manual

23

Depois do Acionador
Manual acionado, o
avisador demora
mais que 15
segundos para
disparar

Central e Painel repetidor

34

46

Circuitos Elétricos,
Instalação e
infraestrutura

58

103

Fonte: Autor

O local de instalação
da central/painel
dificulta o
monitoramento e a
manutenção (ex:
Lugar com pouco
espaço)
Não possui indicação
padrão: Vermelha
para alarme, amarela
para falha e verde
para funcionamento

Não possui
indicações visuais
para cada circuito do
sistema

A queda de tensão
admissível é maior
que 10% da tensão
de alimentação

2º etapa das
1º etapa das
entrevistas:
entrevistas:
Membros da
Engenheiros
Comissão de
e Arquitetos
Estudo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse
requisito pode dificultar
as primeiras ações de
combate ao incêndio e a
desocupação dos
ocupantes da edificação.

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse
requisito pode dificultar
as primeiras ações de
combate ao incêndio e a
desocupação dos
ocupantes da edificação.

Risco Alto

Risco Alto: a dificuldade
no monitoramento da
central pela equipe de
operação pode atrasar as
primeiras ações de
combate a incêndio.

Risco Alto

Risco Baixo: a não
padronização não
impede o correto
monitoramento da central

Risco Alto

Risco Alto: O não
atendimento desse
requisito pode dificultar
as primeiras ações de
combate ao incêndio e a
desocupação dos
ocupantes da edificação.

Risco Alto

Risco Alto: problemas
no circuito elétrico do
sistema podem afetar
seu correto
funcionamento, gerando
alarmes falsos ou atrasos
no acionamento de
alarmes.
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Avisadores audiovisuais

Acionador Manual

Componente

Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

(continua)

RISCOS
Item

Requisito

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Médio: se as
informações operacionais do
sistema não estiverem de
Risco Baixo
forma clara, podem
confundir a equipe de
operação e manutenção do
sistema.

6

As Informações
operacionais não
estão de forma clara

7

Quando rompido, o
Acionador manual
forma fragmentos
cortantes

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Médio: deve-se
garantir a integridade do
usuário do sistema.

8

O corpo do
Acionador manual
oferece risco (cantos
vivos)

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Médio: deve-se
garantir a integridade do
usuário do sistema.

16

Não existem
avisadores visuais
nos locais com nível
sonoro acima de
105dBA

Risco Alto

Risco Médio

17

Não existem
avisadores visuais
nos locais onde
pessoas trabalham
com protetor
auricular

Risco Alto

Risco Médio

21

Os avisadores
sonoros apresentam
baixa intensidade
sonora

Risco Baixo

Risco Médio

22

26

Risco Médio

O som dos
avisadores sonoros é
Risco Alto
confundido com
outros sinalizadores
Não existe a
informação de
quantos avisadores
audiovisuais estão
Risco Baixo
ligados em uma
mesma linha de
alarme

Risco Médio

Risco Médio

Risco Alto: Todos os
ocupantes devem ouvir e
identificar o alarme de
incêndio quando acionado,
garantindo a rápida
evacuação da edificação.
Risco Alto: Todos os
ocupantes devem ouvir e
identificar o alarme de
incêndio quando acionado,
garantindo a rápida
evacuação da edificação.
Risco Alto: Todos os
ocupantes devem ouvir e
identificar o alarme de
incêndio quando acionado,
garantindo a rápida
evacuação da edificação.
Risco Alto: A identificação
do alarme de incêndio deve
ser rápida para garantir a
evacuação da edificação.
Risco Médio: essas
informações devem constar
no projeto do sistema para
facilitar a equipe de
operação/manutenção.
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Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Central e Painel repetidor

27

Requisito

Está localizada em
um lugar de difícil
acesso

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Risco Médio

Risco Alto

28

Não é monitorada 24
horas

Risco Alto

Risco Médio

29

O pessoal que opera
a central/painel não
tem treinamento

Risco Alto

Risco Médio

35

Não existe calculo de
baterias da
central/painel

Risco Alto

Risco Médio

43

Não possui
aterramento

Risco Baixo

Risco Médio

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto: a dificuldade no
monitoramento da central
pela equipe de operação
pode atrasar as primeiras
ações de combate a
incêndio.
Risco Alto: o não
monitoramento da central
pela equipe de operação
pode atrasar as primeiras
ações de combate a
incêndio.
Risco Alto: deve-se garantir
que todos da equipe de
operação/manutenção da
central possuam
treinamento adequado no
sistema de alarme de
incêndio instalado.
A falta de treinamento da
equipe pode atrasar as
ações que devem ser
tomadas para a identificação
e combate do incêndio
Risco Alto: os responsáveis
pelo sistema de alarme de
incêndio devem garantir o
funcionamento do sistema
de alarme de incêndio em
caso de falta de energia.
Sem o calculo, não se sabe
quanto tempo o sistema de
alarme estará em
funcionamento em caso de
falta de energia.
Risco Alto: o aterramento
garante a estabilidade do
sistema, mantendo todos os
circuitos da central com o
mesmo referencial. O não
aterramento do sistema
pode prejudicar seu
funcionamento.
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Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

Central e Painel repetidor

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

44

Não possui
identificação (Nome
do fabricante,
modelo, nº serie,
instalador, telefone
para contato)

45

Não possui manual
de operação

63

A central não
memoriza as
ocorrências

64

Em caso de defeito
na central, existem
áreas que ficarão
sem supervisão

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Baixo

Risco Baixo: essas
informações podem ser
encontradas em outros
documentos.

Risco Médio

Risco Alto: se a equipe de
operação não possuir o
manual, torna-se difícil o
ajuste e programação do
sistema, prejudicando seu
funcionamento e sua
manutenção.

Risco Médio

Risco Baixo

Risco Médio: o não
atendimento deste requisito
não afeta o funcionamento
do sistema, porém
impossibilita o levantamento
de dados do sistema para
estudo de alarmes falsos ou
falhas antigas para uma
avaliação criteriosa do
sistema.

Risco Médio

Risco Médio: áreas sem
supervisão podem atrasar
Risco Baixo
as ações que devem ser
tomadas para a identificação
rápida do incêndio.

Risco Médio

Risco Alto
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Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

Interface com sistemas de extinção

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Requisito

78

Os acionadores
manuais com a
função combate não
são diferenciados
dos demais
acionadores

79

Não houve
treinamento para a
operação de
descarga

82

O sistema de alarme
não desliga a
energia elétrica de
sistemas de
ventilação, ar
condicionado e
bombas de
combustível

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Baixo

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Médio

Risco Médio: A não
diferenciação dos
acionadores manuais pode
prejudicar o funcionamento
do sistema, devido ao erro
de acionamento do sistema.

Risco Alto

Risco Alto: deve-se garantir
que todos da equipe de
operação/manutenção da
central possuam
treinamento adequado no
sistema de alarme de
incêndio instalado. A falta de
treinamento da equipe pode
atrasar as ações que devem
ser tomadas para a
identificação e combate do
incêndio

Risco Médio

Risco Médio: o não
desligamento de outros
sistemas pode propagar o
incêndio para outras partes
da edificação.
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Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

Componente

(continuação)

RISCOS
Item

Circuitos Elétricos, Instalação e infra estrutura

84

85

Requisito

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Existem fiações
diferentes do sistema
de alarme de
incêndio nos
eletrodutos (o
Risco Médio
eletroduto não
atende
exclusivamente o
sistema de alarme)

Os eletrodutos não
são metálicos

86

O sistema não está
aterrado

88

Existe circuitos
elétricos com
tensões acima de
24Vcc nos
eletrodutos do
sistema de alarme

Risco Médio

Risco Alto

Risco Médio

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Alto

Risco Alto: fiações
diferentes do sistema de
alarme de incêndio podem
gerar alarmes falsos
prejudicando o
funcionamento do sistema

Risco Baixo

Risco Baixo: existem
eletrodutos não metálicos
que atendam as
necessidades da instalação,
não prejudicando o
funcionamento do sistema.

Risco Médio

Risco Alto: o aterramento
garante a estabilidade do
sistema, mantendo todos os
circuitos da central com o
mesmo referencial. O não
aterramento do sistema
pode prejudicar seu
funcionamento

Risco Alto

Risco Alto: Tensões acima
de 24 Vcc nos eletrodutos
do sistema de alarme de
incêndio podem gerar
induções eletromagnéticas
que geram alarmes falsos
no sistema.
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Tabela 13 - Classificação final dos requisitos com riscos próximos

Circuitos Elétricos, Instalação e infra estrutura

Componente

(conclusão)

RISCOS
Item

Requisito

90

A resistência ôhmica
dos eletrodutos
excede a 50 Ohms

94

Os circuitos não
possuem proteção
contra indução
eletromagnética

99

Os fios não têm
proteção contra
alagamento em
lugares onde esse
fato ocorre

106

1º etapa das 2º etapa das
entrevistas: entrevistas:
Engenheiros Membros da
e Arquitetos Comissão de
Estudo

Risco Médio: esse
parâmetro não interfere no
desempenho do sistema.

Risco Médio

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Médio: essa proteção
é necessária em galpões
industriais onde existem
máquinas e motores
Risco Baixo
elétricos que operam com
corrente elétricas que
podem causar riscos as
pessoas

Risco Alto

Os fios não possuem
Risco Médio
identificação

Fonte: Autor

Classificação final
(proposta do autor)

Risco Médio

Risco Alto: fios sem
proteção podem causar
curto circuito interferindo
diretamente no
funcionamento do sistema.

Risco Baixo

Risco Baixo: a pendência
do não atendimento desse
requisito pode ser resolvida
durante o comissionamento,
não afetando o
funcionamento do sistema.
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Tabela 14 - Análise final de riscos de cada componente do sistema de alarme de
incêndio
Componente

Risco Baixo Risco Médio

Risco Alto

49

11

22,4%

4

8,2%

34

69,4%

100%

25

5

20,0%

6

24,0%

14

56,0%

100%

8

1

12,5%

2

25,0%

5

62,5%

100%

14

5

35,7%

2

14,3%

7

50,0%

100%

Acionador Manual

12

5

41,7%

3

25,0%

4

33,3%

100%

TOTAL

108

27

25,0%

17

15,7%

64

59,3%

100%

Central e Painel
repetidor
Circuitos Elétricos,
Instalação e
infraestrutura.
Interface com
sistemas de
extinção
Avisadores
audiovisuais

Requisitos

Fonte: Autor

Figura 9: Análise final dos 108 requisitos
Fonte: Autor

Total

94

Após a análise das duas etapas de entrevistas e da classificação final dos riscos,
obtiveram-se os seguintes graus de riscos para os 108 requisitos, conforme Tabela 15 a
seguir.

Componente

Tabela 15 – Classificação final dos 108 requisitos

Requisito

1
2

8

Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distância percorrida por uma pessoa até o Acionador
manual é maior que 30 metros
Existe pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento
da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos
cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)

9

Acionador manual não possui LED verde piscante

10

A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a
ativação do Acionador manual

Risco Alto

11

A Central não reconhece o acionamento do Acionador
manual

Risco Alto

12

Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na
central

Risco Alto

13

Avisadores em quantidade insuficiente e de difícil
visualização/audição

14

Existem avisadores não supervisionados pela central

15

Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)

16

Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro
acima de 105dBA

Risco Alto

17

Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas
trabalham com protetor auricular

Risco Alto

18

Os avisadores visuais não são pulsantes

Risco Baixo

19

Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro

Risco Baixo

4
Acionador Manual

Classificação
final

Item

3

Avisadores audiovisuais

(continua)

5
6
7

20
21

Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade
luminosa
Os avisadores sonoros apresentam baixa intensidade
sonora

Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Médio
Risco Médio
Risco Baixo

Risco Médio
Risco Alto
Risco Baixo

Risco Baixo
Risco Alto
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Central e Painel repetidor

Avisadores audiovisuais

Componente

Tabela 15 – Classificação final dos 108 requisitos

Requisito

Item

(continuação)

Classificação
final

27

O som dos avisadores sonoros é confundido com outros
sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora
mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não
dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador
manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais
estão ligados em uma mesma linha de alarme
Está localizada em um lugar de difícil acesso

28

Não é monitorada 24 horas

Risco Alto

29

O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento

Risco Alto

30

Está próxima a materiais combustíveis ou inflamáveis

Risco Alto

31

O local de instalação da central/painel não possui rota de
fuga segura

Risco Alto

32

O local de instalação da central/painel não permite fácil
comunicação com os bombeiros

Risco Alto

33

As baterias da central/painel não são seladas

Risco Alto

34

O local de instalação da central/painel dificulta o
monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco
espaço)

Risco Alto

35

Não existe calculo de baterias da central/painel

Risco Alto

22
23
24
25
26

37

As baterias não estão instaladas em local abrigado e
ventilado
Estrutura frágil

38

Estrutura com corrosão

39

Difícil acesso aos bornes de ligação da central

36

40
41
42
43

Difícil acesso as indicações, LED e display, para leitura dos
sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Alto

Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
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Componente

Tabela 15 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

44
45

Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº
serie, instalador, telefone para contato)
Não possui manual de operação

Classificação
final

Risco Baixo
Risco Alto

46

Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme,
amarela para falha e verde para funcionamento

Risco Baixo

47

Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral

Risco Alto

48
49
50
51

Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na
alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos
em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em
condições normais sem energia da rede
No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede,
a central não tem capacidade de operar em alarme por
mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do
sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200
segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central
maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2
minutos
A central não possui uma lógica clara e bem definida de
acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto

52
Central e Painel repetidor

Requisito

(continuação)

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão
sem supervisão

65

Não existem informações de como o usuário deve
proceder em caso de defeito na central

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Médio
Risco Médio
Risco Alto
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Componente

Tabela 15 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

66
67

Interface com sistemas de extinção

Central e Painel repetidor

68

Requisito
Não existe a informação de quantos acionadores manuais
ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do
sistema

(continuação)

Classificação
final
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo

69

Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema

70

Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto

Risco Baixo

71

Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias
da central

Risco Baixo

72

Os LEDs de indicação de falhas não são visíveis na
iluminação normal

Risco Alto

73

Os LEDs de indicação de falhas não são visíveis na
iluminação de emergência

Risco Médio

74

Não existe a informação de quais controles prediais ficarão
fora de serviço em caso de defeito na central

Risco Médio

75

Não foram instalados painéis repetidores previstos

Risco Alto

76

Os circuitos de comando de descarga não estão sendo
monitorados pela central

Risco Alto

79

A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da
descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são
diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga

80

O sistema não possui chave de bloqueio de descarga

77
78

81
82
83

As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas
pela central
O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de
sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de
combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor

Risco Alto

Risco Alto
Risco Médio
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Alto
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Componente

Tabela 15 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

Requisito

Classificação
final

84

Existem fiações diferentes do sistema de alarme de incêndio
nos eletrodutos (o eletroduto não atende exclusivamente o
sistema de alarme)

Risco Alto

85

Os eletrodutos não são metálicos

86

O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de
terra
Existem circuitos elétricos com tensões acima de 24Vcc nos
eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistência ôhmica dos eletrodutos excede a 50 Ohms
A blindagem eletrostática dos fios permite a flutuação de
uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão
impermeabilizados

87
88
89
90
Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura

(conclusão)

91
92
93

Os eletrodutos do sistema não possuem identificação

Os circuitos não possuem proteção contra indução
eletromagnética
95 Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
O circuito para fechamento das portas corta fogo não são
96
supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do
97
sistema
98 Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares
99
onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da
100
especificação da norma
Não existe nenhuma proteção contra indução
101
eletromagnética nos fios
Não existe nenhuma proteção mecânica nos fios
102
(eletrodutos)
A queda de tensão admissível é maior que 10% da tensão
103
de alimentação
104 Os fios possuem emendas
105 Os fios não são de uso exclusivo do sistema
106 Os fios não possuem identificação
107 Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem
108
operacionais em caso de curto circuito
Fonte: autor
94

Risco Baixo
Risco Alto
Risco Médio
Risco Alto
Risco Médio
Risco Médio
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Médio
Risco Médio
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Alto
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Para os requisitos não atendidos durante o comissionamento, recomenda-se sejam
tomadas as seguintes medidas:
a) os requisitos identificados como Risco Baixo (RB) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio devem ser corrigidos
durante o próprio comissionamento, evitando o desligamento do sistema para a
sua correção depois de aprovado. Sendo resolvidas essas pendências, o
sistema está aprovado e liberado para funcionamento;
b) os requisitos identificados como Risco Médio (RM) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio devem ser analisados e
corrigidos de maneira a garantir o correto funcionamento do sistema em caso
de incêndio. Recomenda-se a realização de novos ensaios e simulações nos
componentes que apresentaram essa classificação de risco e só depois do
requisito atendido o sistema está aprovado e liberado para funcionamento;
c) os requisitos identificados como Risco Alto (RA) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio apresentam problemas na
sua concepção, em seu projeto inicial. O comissionamento deve ser
interrompido e todo o projeto executivo, componentes, circuitos elétricos,
instalação e infra-estrutura do sistema de alarme de incêndio devem ser
revisadas. Apenas após a as devidas análise e correções o sistema pode ser
liberado para um novo comissionamento.

Recomenda-se que, antes da realização dos ensaios do sistema, como um todo, seja
realizado o comissionamento de cada componente do sistema de alarme de incêndio,
conforme o seu grau de risco.

Recomenda-se que cada requisito não atendido encontrado deve ser analisado com
base em cada componente instalado e sua quantidade. Seria inviável não aceitar um
sistema de alarme de incêndio com, por exemplo, 100 acionadores manuais instalados
onde, nos processo de comissionamento, apenas 1 apresentou o não atendimento de algum
dos 12 requisitos para acionadores manuais levantados neste trabalho. O que não
impossibilita o instalador de corrigir a falha, independente de qual risco a falha encontrada
representa para a instalação. Já para outros componentes que são instalados em pequena
quantidade, mas que apresentam maior complexibilidade em seu funcionamento e/ou sua
instalação, como por exemplo, a central de alarme e o painel repetidor, não poderiam ser
aceitos, pois o não atendimento de apenas 1 requisito de risco alto compromete todo o
funcionamento do sistema.
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Com base na norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010), nos resultados obtidos da identificação dos 108 requisitos para o
comissionamento de sistemas de alarme de incêndio, na classificação de riscos dos
mesmos e nas quatro etapas elaboradas por Haasl e Sharp (1999): planejamento,
investigação, implementação e integração, pode-se propor um modelo de comissionamento
que incorpore estas questões. O modelo proposto se encontra no Anexo E.

7.7

Melhoria dos requisitos normativos
Identificou-se neste trabalho, após a classificação de riscos dos 108 requisitos, 05

requisitos que podem gerar dúvidas no comissionamento do sistema de alarme de incêndio.
Recomenda-se que esses requisitos sejam reavaliados na próxima revisão da NBR 17240
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010):
a) Requisito 28 - Central e painel repetidor - Não são monitorados 24 horas
(Risco Alto): A responsabilidade do projetista/fornecedor/instalador do sistema
de alarme de incêndio é garantir que, no projeto e em sua instalação, a central
de alarme seja alocada em uma sala onde haja a presença de pessoas na
maioria do tempo. Depois do sistema aprovado, a responsabilidade de
monitoramento da central passa ser do usuário;
b)

Requisito 29 - Central e painel repetidor - O pessoal que opera a
central/painel não tem treinamento (Risco Alto): Na aquisição do sistema de
alarme de incêndio pelo usuário está incluso um pacote de treinamento para a
equipe técnica que ficará responsável pelo sistema após sua entrega. Esse
treinamento pode ser realizado na fase de Integração do sistema. Após a
aceitação. É de responsabilidade de o usuário garantir que todos da equipe
técnica possuam treinamento na operação do sistema.
O que acontece em muitas edificações é que a equipe responsável pela
operação geralmente é terceirizada e apresenta uma alta rotatividade de
pessoal. Essas empresas terceirizadas responsáveis pela equipe de operação
muitas vezes não realizam o treinamento necessário de um novo funcionário
para a correta operação do sistema de alarme de incêndio;
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c) Requisito 82 - Interface com sistemas de extinção - O sistema de alarme
não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e
bombas de combustível (Risco Médio): A NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) não padroniza a comunicação
entre sistemas de alarme de incêndio com outros sistemas. É necessária a
avaliação técnica e possíveis adaptações no projeto para garantir que outros
sistemas se comuniquem com o sistema de alarme de incêndio.
Caso haja a necessidade essa interface com outros sistemas, essa interface
deve ser definida no inicio do projeto, definindo-se padrões de monitoramento e
sequência lógicas que serão programadas na central para o acionamento de
alarmes. Caso os sistemas sejam de fornecedores diferentes, devem ser
definidas as responsabilidades de cada parte com relação aos circuitos
elétricos, instalações e infraestrutura;
d) Requisito 96 - Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura - Os circuitos
para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados
eletronicamente (Risco Baixo): A NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) não padroniza e não especifica como deve ser
essa supervisão. È necessário padronizar esse supervisionamento, para que as
ações de fechamento de porta sejam realizadas de maneira a garantir a
compartimentação do incêndio garantindo que todas as rotas de fugas fiquem
protegidas;
e) Requisito 108 - Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura - Não existe
a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de
curto circuito (Risco Alto): Deve ser definida em norma a quantidade de
alarmes que deve permanecer operacional em caso de curto-circuito e quais as
ações que devem ser tomada para que essa falha não prejudique o
funcionamento do sistema de alarme de incêndio.
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8

CONCLUSÃO
Para o levantamento dos 108 requisitos mínimos para o comissionamento do sistema

de alarme de incêndio, a norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010) apresentou-se viável, já que nenhum dos entrevistados identificou outro
requisito para a Análise Preliminar de Perigo (APP).
De forma geral, a utilização da APP para os 108 requisitos do comissionamento do
sistema de alarme de incêndio, combinado com as entrevistas de Preferências Declaradas
(PD), mostrou-se viável para a classificação de riscos de um sistema de alarme de incêndio.
Para a classificação dos riscos foi avaliado o que o “não atendimento de cada
requisito” pode causar ao sistema de alarme de incêndio como um todo, utilizando-se como
foco os principais objetivos do sistema de alarme de incêndio: identificar o início do incêndio;
alertar o controle da central; fazer as primeiras tentativas de extinção do foco do incêndio;
alertar todos os ocupantes da edificação garantindo a desocupação rápida e segura; e
informar o quanto antes o Corpo de Bombeiros.
Para a solução dos requisitos que apresentaram opiniões diferentes de classificações
de riscos entre as duas etapas de entrevistas, analisaram-se tecnicamente os 53 requisitos,
conforme as Tabelas 11, 12 e 13, partindo-se do pressuposto que o requisito “não foi
atendido no comissionamento”. Mesmo que a solução para o atendimento do requisito seja
fácil, conforme justificado pelos especialistas.
Tendo como base os riscos altos consolidados conforme a Tabela 14, recomenda-se
estabelecer uma ordem no comissionamento baseado em cada item avaliado do sistema de
alarme da seguinte maneira: Item 1: central e painel repetidor; Item 2: Interfaces com o
sistema de extinção (ou outro sistema); Item 3: Circuitos Elétricos; Instalação e
infraestrutura; Item 4: Avisadores audiovisuais; Item 5: acionadores manuais. Após a
avaliação de cada item, recomendam-se os testes no sistema de alarme de incêndio como
um todo.
Após as análises da classificação de riscos nas duas etapas de entrevistas e a análise
da classificação Inal dos 53 requisitos, foi gerada a Tabela 15 que consolida tecnicamente
todos os 108 requisitos mínimos que devem ser aplicados para o comissionamento do
sistema de alarme de incêndio, bem como a classificação final do grau de riscos elaborados
através da APP.
Por fim, recomenda-se o levantamento dos requisitos mínimos de comissionamento
para os sistemas de detecção de incêndio, utilizando a APP para a classificação de riscos.
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ANEXOS
ANEXO A –ENSAIOS DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
Para realizar-se a seleção do sistema, deve-se proceder o estudo de seus
componentes, conforme apresentado a seguir:
1

Central de controle e alarme de incêndio
A maioria das centrais dispõe de visores alfanumérico para visualização das

indicações relacionadas a diferentes condições funcionais, essas podem ser visualizadas
simultaneamente. No entanto, para cada condição funcional deve haver apenas uma tela, na
qual todos os campos relacionados àquela condição funcional devem estar agrupados
Deve ser previsto que, caso a central pare de funcionar, os controles manuais
mantenham o funcionamento sobre todos os circuitos de segurança a ela ligada. Por
exemplo, o acionamento de alarmes, o fechamento de portas, o acionamento da sinalização
de evacuação, até, dependendo da necessidade do prédio, o acionamento das bombas de
água, a pressurização de escadas, etc.
Algumas centrais de alarme de incêndio possuem módulo para serviço de
monitoramento. O monitoramento é um serviço, onde uma unidade chamada base se
conecta através de um modem de linha telefônica a uma, ou várias centrais de alarme,
recebendo destas, que também possuem um modem, os evento ocorridos no local.
A base do serviço de monitoramento pode ser a brigada de incêndio, uma empresa
especializada, ou até mesmo o Corpo de Bombeiros. Toda vez que ocorre um evento, este é
reportada via linha telefônica/modem para a base de monitoramento, que sabe as medidas
que devem tomar no caso de emergências.
Para funcionar em conjunto com as centrais monitoráveis, as bases devem possuir um
equipamento específico, que converse com um dos protocolos oferecidos pela central
monitorada, que é programada de acordo com a necessidade de cada cliente. As centrais
bases podem receber além da reportagem de centrais de incêndio, também vários outros
eventos como roubo e outras emergências que exigem atendimento imediato.
Além de centrais que já oferecem o modem para monitoramento através de linha
telefônica discada, existem no mercado modens universais para este tipo de serviço que
permite a conexão de qualquer central de alarme a base de monitoramento. A desvantagem
dos modens universais é que eles têm limitações no tipo de informação que podem ser
transferidas, por não permitirem integração total com todos os eventos da central. Um
modem integrado pode informar condições de baterias de todos os sensores, problemas
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com fiação, sensores que precisam manutenção com identificação do local dos mesmos. Os
modens universais permitem a reportagem de 5 a 10 eventos, dependendo do modelo, o
que impede um serviço mais eficiente da base de monitoramento.
Existem hoje no mercado dois tipos básicos de centrais: a convencional e a
endereçável, que serão descritas a seguir.
1.1

Central convencional
No sistema de alarme de incêndio, deve existir uma indicação dos componentes

ligados em uma mesma área monitorada e também indicação da situação de fiação em
aberto ou em curto-circuito. Nas centrais mais antigas, esta indicação normalmente é feita
com o uso de LED, que acendem nas condições desejadas. Nas mais modernas, através de
texto, apresentado em um display de cristal líquido alfanumérico. Ver Figura A1.
A definição de central convencional vem da maneira como os componentes ou
circuitos são interligadas com a central. No tipo convencional, existe um fio, ou conjunto de
fios, ligando cada zona até a central. Por exemplo, em uma central com dez zonas, teremos
dez conjuntos de fios, sendo utilizado ao menos um para cada zona ou circuito se interligar
com a central e indicar condição de alarme ou problema. O sistema convencional possui
limitações devido a grande quantidade de fios e ligações necessários a sua implantação e
também a dificuldades para ampliação, ou modificações no sistema já existente.

Figura A1– Central convencional
Fonte: Scabbia (2008)
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1.2

Central endereçável
As centrais endereçáveis são implementadas com microprocessadores internos, que a

permitem “conversar” com os elementos ligados a sua fiação. Esta comunicação entre
central e periféricos é feita normalmente com linguagem binária, tal como numa rede de
computadores e com o uso de um único par de fios para uma grande quantidade de
componentes do sistema.
A definição de endereçável, vem do modo de comunicação. Os componentes do
sistema (acionadores manuais, avisadores) recebem um número, que pode ser gravado no
periférico na sua fabricação, através de chaves programáveis pelo usuário, com
programadores eletrônicos específicos e outros meios. Esse número é diferente para cada
um dos componentes do sistema e é chamado de endereço. Quando a central está em
funcionamento, ela foi programada para conhecer cada endereço e que tipo de componente
está ligado. A central gera um número inicial de uma lista com todos os endereços,
mandando este ao par de fios (que é chamado de barramento) onde estão ligados os
componentes.
Todos os componentes do sistema ficam constantemente monitorando o barramento e
quando “lêem” os seus endereços presentes no mesmo, se ativam, estabelecendo uma
comunicação com a central. Note que quando isto ocorre, apenas um componente está ativo
e todos os outros estão em condição de espera. Nesta comunicação, existe a possibilidade
de instalação de sensores que podem enviar dados monitorando a área desejada, tensão de
alimentação e diversas outras informações dependendo do seu tipo. Se for um componente
de saída, irá receber informações da central, como aviso para ativar um relê, disparar um
avisador audiovisual, dados a serem apresentados num display, ou qualquer outro tipo de
sinal.
Quando o processo de comunicação com o primeiro endereço termina, a central passa
para o segundo da lista, repete o processo e assim continua sucessivamente, reiniciando do
começo da lista quando a mesma chega ao fim. A “conversa” com cada um dos
componentes endereçáveis, se dá numa fração de segundos, na ordem de mili ou micro
segundos e é repetida muitas vezes por segundo, dependendo do número de endereços e
da velocidade de trabalho da central. Por este motivo, o endereçamento sucessivo dos
elementos, é que a central é dita “endereçável”. Ver Figura A2.
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A central endereçável possui muitas vantagens em relação a uma convencional, tais
como:
•

Menor custo da fiação por utilizar um único par de fios;

•

Facilidade de ampliação sem alterar muita a infra-estrutura existente;

•

Permitir monitorar e enviar várias informações com o componente remoto, sem
necessidade de aumento de fios;

•

Diversas opções de análise de problemas, como curto circuito, circuito aberto,
tensão de alimentação em desacordo, nível de sujeira, aterramento indevido,
alto nível de interferência, etc.;

•

Possibilidade de instalação de sensores para monitoramento de áreas
desejadas, com indicação independente no painel da central.

Figura A2 – Central Endereçável
Fonte: Scabbia (2008)
1.3

Painel repetidor
Os painéis repetidores são equipamentos que mostram remotamente, informações
identificadas pela central. Os modelos mais simples mostram através de LEDS a zona
que foi ativada e em outros casos possuem uma planta do local, com o led acendendo
no ponto respectivo. Outros modelos informam em forma de texto em um display, vários
dados com o nome da zona alarmada e também o tipo de problema identificado. Alguns
painéis repetidores permitem a interatividade do usuário para “resetar” o alarme, ou
tomar medidas quanto ao sistema de prevenção de incêndio. É recomendável a
utilização de um painel indicador remoto junto à brigada de incêndio e também junto aos
componentes do grupo que deve tomar providências em caso de alarme. Ver Figura A3.
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Figura A3 – Painel Repetidor
Fonte: Scabbia (2008)
1.4

Ensaios
A ISO 7240-2 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION , 2003)

define uma série de ensaios na central de alarme de incêndio que são:
a) Ensaio funcional: O objetivo do ensaio funcional é demonstrar a operação do
equipamento antes, durante e/ou depois do condicionamento ambiental;
•

•

•

Condição de alarme de incêndio: Iniciar e restabelecer um alarme de
incêndio a partir de pelo menos duas zonas (a não ser que seja
fornecida somente uma zona).Verificar se estão disponíveis as
indicações corretas e as saídas corretas ao dispositivo de alarme de
incêndio, equipamento de roteamento de alarme de incêndio e controles
para equipamento de proteção contra incêndio automático (caso
fornecido);
Condição de aviso de falha:Iniciar e restabelecer avisos de falha
correspondendo pelo menos a perda de uma das fontes de
alimentação,curto-circuito em um dos circuitos da instalação,
interrupção em um dos circuitos da instalação e interrupção em um via
de transmissão ao dispositivo de alarme de incêndio, equipamento de
roteamento de aviso de falha e controles para equipamento automático
de proteção contra incêndio, desde que fornecido. Verificar se as
indicações corretas e a saída para o equipamento de roteamento de
aviso de falha (desde que fornecido) estão disponíveis;
Condição de desabilitação: Desabilitar e restaurar uma zona. Desabilitar
e restaurar uma via de transmissão para dispositivo de alarme de
incêndio, equipamento de roteamento de alarme de incêndio e controles
para o equipamento de proteção automático contra incêndio, desde que
fornecido.Verificar se a operação dos controles de desabilitação resulta
na indicação correta na central que somente as partes relevantes do
sistema sejam desabilitadas e, se na restauração a função retorna em
operação normal.
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b) Ensaio funcional: O objetivo do ensaio funcional é demonstrar a operação do
equipamento antes, durante e/ou depois do condicionamento ambiental;
c) Frio (operacional):O objetivo do ensaio é demonstrar a habilidade do
equipamento em funcionar corretamente sob temperaturas ambientais baixas
adequadas ao ambiente de serviço previsto;
d) Calor úmido, status constante (operacional): O objetivo do ensaio é demonstrar
a habilidade do equipamento de funcionar corretamente em umidades relativas
altas (sem condensação) que poderão ocorrer durante curtos períodos no
ambiente de serviço;
e) Impacto (operacional): O objetivo do ensaio é demonstrar a imunidade do
equipamento quanto a impactos mecânicos sobre a superfície que poderá
suportar no ambiente normal de serviço e que pode ser previsto para resistir
razoavelmente;
f)

Vibração, senoidal (operacional): O objetivo do ensaio é demonstrar a
imunidade do equipamento quanto a vibrações ao ambiente de serviço em
níveis apropriados;

g) Compatibilidade eletromagnética (EMC) ensaios de imunidade:
•
•
•
•
•
•
•

Variações de tensão de alimentação da rede;
Inclinações e interrupções da tensão de alimentação da rede;
Descarga eletrostática;
Campos eletromagnéticos irradiados;
Distúrbios conduzidos induzidos por campos eletromagnéticos;
Estouros transientes rápidos;
Altas ondas repentinas lentas de tensão de energia;

h) Variação de tensão de alimentação (operacional): O objetivo de ensaio é
demonstrar a habilidade de funcionar corretamente através de uma faixa
antecipada de condições de tensão de alimentação;
i)

Calor úmido, status constante (resistência):O objetivo do ensaio é demonstrar a
habilidade do equipamento de resistir aos efeitos de umidade em longo prazo
no ambiente de serviço (mudanças em características elétricas devido à
absorção, reações químicas envolvendo umidade, corrosão galvânica, etc.).

j)

Vibração, senoidal (resistência):O objetivo do ensaio é demonstrar a habilidade
do equipamento de resistir aos efeitos de vibração a longo prazo em níveis
apropriados ao ambiente.
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2

Acionadores Manuais
A face frontal do acionador manual deverá estar simétrica com o eixo horizontal e o

vertical. A face de operação deve:
•

estar aproximadamente simétrica com o eixo horizontal e o vertical;

•

estar nivelada com a face frontal ou aquém e não projetada além desta;

•

essa face poderá também apresentar um deslocamento vertical sobre a
linha mediana horizontal da face frontal.

As dimensões da face frontal a não devem ser inferiores a 85 mm e nem superiores a
150 mm, da face de operação b não devem ser inferiores a 0,4 a e nem superiores a 0,8 a e
o deslocamento da face de operação não deve ser superior a 0,1 a. Ver Figura A4, A5 e A6.

Figura A4: Exemplo de uma
face de operação quadrada
Fonte:
ISO
7240-11
(INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR
STANDARDIZATION , 2005)
p.09

Figura A5: Exemplo de uma
face de operação retangular
Fonte:
ISO
724011(INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR
STANDARDIZATION , 2005)
p.09

Figura A6: Exemplo de uma
face de operação redonda
Fonte:
ISO
7240-11
(INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR
STANDARDIZATION , 2005)
p.09

O acionador manual deve ser desenhado de modo a facilitar sua montagem, em
conformidade com as instruções do fabricante, com a face frontal ultrapassando a área
circunjacente em, no mínimo, 15 mm. Os invólucros dos acionadores manuais devem ter
todas as bordas arredondadas e a montagem não deve permitir que roupas soltas e outros
objetos fiquem presos entre a caixa e a parede para evitar acidentes em caso de urgência
no abandono do local. Todas as suas partes metálicas ligadas a tensão elétrica devem ser
protegidas mecanicamente, de modo que não exista possível contato direto com os dedos
do usuário. Ver Figura A7 e A8.
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Figura A7– Acionador Manual tipo A
Fonte: Scabbia (2008)

Figura A8 – Acionador Manual tipo B
Fonte: Scabbia (2008)

A cor de sua superfície visível deverá ser vermelha, da face de operação deve ser
branca, com exceção dos símbolos e letras, e da parte visível do elemento operacional
(acionador do tipo B) deverá ser preta. Deve conter informações de operação em seu
próprio corpo, de forma clara e em lugar visível e em língua portuguesa (Brasil).
Na IT 19, em seu item 5.17, os acionadores manuais devem conter, no mínimo, dois
leds de indicação. A indicação do alarme recebido deve estar na cor vermelha e, quando
possível, estar piscando. A indicação verde piscando ou com iluminação constante indica o
funcionamento normal do dispositivo e sua interligação com uma central convencional.
Cada acionador manual deve ser acompanhado por uma instrução técnica de
montagem elaborada pelo fabricante contendo:
•

Tensão e corrente máxima para os elementos de contato;

•

Ligação correta do equipamento para as diversas possibilidades;

•

Informações sobre centrais e outros equipamentos com que o acionador possa
ser interligado;

•

Informações sobre escolha dos locais de instalação, manuseio, funcionamento
e manutenção, em concordância com a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).

2.1

Proteção contra operação acidental
Além do uso do elemento frangível, é possível usar outros meios de proteção, como a

borda transparente. Quando utilizada, a proteção deve ser removida facilmente e de
imediato e deve conter instruções claras para sua remoção, para permitir a operação do
acionador manual.Com a proteção ativa, a aparência do acionador manual, as instruções de
operação e seu estado nas situações de alarme e normal devem ser claramente visíveis.
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2.2

Ensaios
A ISO 7240-11 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION , 2005)

define uma série de ensaios no acionador manual que são:
a) Desempenho operacional: Visa demonstrar que o acionador manual é capaz
de tolerar pequenas forças sobre o elemento frangível sem operação e que
pode operar quando uma força apropriada é aplicada a esse elemento pelo
usuário, sem que isso abale sua recomposição e as funções de ensaio;
b) Ensaio de função: Visa demonstrar o correto funcionamento das peças
elétricas do acionador manual;
c) Ensaio da função de teste (operacional): O acionador manual deverá estar
equipado com uma função para execução de testes de rotina, quando
instalado. A operação dessa função de teste deverá:
•

simular a condição de alarme pela ativação do elemento de operação
sem quebrar o elemento frangível;

•

permitir que o acionador manual seja recomposto sem quebrar o
elemento frangível.

A operação dessa função de teste só será possível com uma ferramenta ou
procedimento especial.
d) Confiabilidade (tolerância): Visa demonstrar a confiabilidade do elemento
operacional;
e) Variação dos parâmetros de suprimento: Visa demonstrar a capacidade que o
acionador manual tem de sinalizar um alarme não é demasiadamente
dependente dos parâmetros de suprimento, dentro da faixa de parâmetros
especificada (tal como a tensão);
f)

Calor seco (operacional): Visa demonstrar o correto funcionamento do
acionador manual em temperaturas ambiente altas, que podem ocorrer por
períodos curtos no ambiente de serviço previsto;

g) Calor seco (tolerância): Visa demonstrar a capacidade que o acionador manual
tem de tolerar os efeitos do envelhecimento;
h) Frio (operacional): Visa demonstrar o correto funcionamento do acionador
manual

em temperaturas ambiente baixas, apropriadas ao ambiente de

serviço previsto;
i)

Calor úmido, cíclico (operacional):Visa demonstrar o correto funcionamento do
acionador manual

com umidade relativa alta, circunstância que acarreta a

condensação neste ponto;
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j)

Calor úmido, cíclico (tolerância): Visa demonstrar a capacidade que o
acionador manual tem de tolerar os efeitos de alta umidade e condensação a
longo prazo;

k) Calor úmido, estado de inércia (tolerância):Visa demonstrar a capacidade que
o acionador manual tem de tolerar os efeitos da umidade no ambiente de
serviço (tais como alterações nas propriedades elétricas em função da
absorção, reações químicas envolvendo umidade e corrosão galvânica) a
longo prazo;
l)

Corrosão por SO2 (tolerância):Visa demonstrar a capacidade que o acionador
manual tem de tolerar os efeitos corrosivos do dióxido de enxofre, como
poluente atmosférico;

m) Choque (operacional): Visa demonstrar a imunidade do acionador manual a
choques mecânicos, que raramente deverão ocorrer no ambiente de serviço
previsto;
n) Impacto (operacional):Visa demonstrar a imunidade do acionador manual a
impactos mecânicos sobre sua superfície, devendo este sustentá-los no
ambiente de serviço normal, uma vez que essa tolerância é regularmente
esperada;
o) Vibração senoidal (operacional):Visa demonstrar a imunidade do acionador
manual a vibrações, em níveis considerados apropriados ao ambiente de
serviço normal;
p) Vibração, senoidal (tolerância): Visa demonstrar a capacidade que o acionador
manual tem de tolerar os efeitos da vibração, em níveis apropriados ao
ambiente de serviço normal, a longo prazo;
q) Compatibilidade eletromagnética (EMC) (operacional): Visa demonstrar a
capacidade que o acionador manual tem de cumprir os requisitos de imunidade
da EMC em seu ambiente de serviço normal.
r) Proteção do compartimento: Visa demonstrar que o acionador manual está
adequadamente protegido contra a entrada de água.
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A NBR 13848 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997), também
define uma série de ensaios para os acionadores manuais, possuindo ensaios semelhantes
aos da ISO 7240-11 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION , 2005)
já citados. Os ensaios da NBR 13848 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1997) que são diferentes da ISO 7240-11 (INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION , 2005) são:
a) Transientes e interferências: devem ser ligados próximo ao acionador manual,
equipamentos que geram ruídos no sinal elétrico do acionador manual
(descargas elétricas entre dois condutores, furadeira elétrica de 300 W,
campainha elétrica de 24 Vcc). O acionador manual não deve produzir nenhum
tipo de alarme durante o ensaio;
b) Inversão de polaridade: o acionador manual deve ser energizado durante 24
horas com sua polaridade invertida, com tensão e corrente conforme
especificado pelo fabricante. Nesse ensaio deve ser verificados se nessa
condição, é gerado algum sinal de falha na central. Caso o acionador não
possua polaridade definida, deve ser verificado o correto funcionamento em
ambas as polaridades;
c) Sobrecarga: o acionador deve ser energizado e submetido a 50 ciclos de
alarme/repouso com a tensão máxima especificada pelo fabricante. O
acionador manual não deve produzir nenhum tipo de alarme durante o ensaio e
devem funcionar normalmente após o ensaio.
Após a finalização dos ensaios, o relatório de ensaio deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
a) identificação da amostra do ensaio;
b) referência as Normas utilizadas;
c) resultados do ensaio: tempos de resposta individual e outros dados, tais como
a orientação da amostra, conforme especificado nos ensaios individuais;
d) período e atmosfera do condicionamento;
e) temperatura e umidade relativa na sala de ensaio, durante todo o ensaio;
f)

detalhes do equipamento de suprimento e monitoramento e os critérios de
resposta;

g) detalhes de desvios conforme Norma utilizada ou dos padrões internacionais
aos quais forem feitas referências e, ainda, detalhes de operações
consideradas opcionais.
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3

Avisadores Audiovisuais
Podem ser caracterizados como:
a) gongos: Funciona como uma bobina e um contato interruptor que, com
alimentação adequada, move um martelo que mecanicamente atinge uma
campânula e transforma o movimento mecânico em um sinal acústico. A
freqüência do sinal é determinada pelo tamanho da campânula. Ver Figura A9;
b) avisadores eletrônicos: Mais conhecida como sirene eletrônica, funciona como
um transdutor mecânico/acústico, um alto falante alimentado por um
amplificador e um gerador de sinal. Este gerador pode dar vários sons ou
sequências de sons diferentes que permitem enviar vários tipos de alarme pelo
mesmo equipamento. Considerando que em certos ambientes já existem
ruídos próprios, a sirene eletrônica permite sua adaptação sonora para que não
possa ser confundido com outros tipos de ruídos ou alarmes já instalados. Ver
Figura A10;
c) avisador visual tipo flash: é basicamente um indicador de alta luminosidade que
chama a atenção das pessoas na área de perigo para as saídas de
emergência. Consiste em uma lâmpada, que é utilizada também em fotoflashes eletrônicos, de alta luminosidade e um gerador de alta tensão que
transforma a tensão de alimentação (24 Vcc) na tensão necessária para o
disparo seqüencial. Normalmente são utilizados acima das portas de saídas de
emergência e, eventualmente, ligados em sincronismo com o comando de
abertura automática de portas. Ver Figura A11;
Esses avisadores permanecem visíveis mesmo com a presença de fumaça no
ambiente no qual avisos de iluminados de saída de emergência não são mais
visíveis. No exterior da edificação são usados para indicar o caminho mais
curto para a área onde ocorre o incêndio.
d) Avisador audiovisual: é a integração do avisador eletrônico, ou sirene
eletrônica, com o avisador visual tipo flash. Combinam o sinal de alerta dado
pelo equipamento sonoro com uma impressão visual. A luz oscila em conjunto
com a sequência do sinal audível. Ver Figura A12.
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Figura A9 – Avisador sonoro tipo gongo
Fonte: Scabbia (2008)
(2008

Figura A10 – Avisador eletrônico
Fonte: Scabbia (2008))

Figura A11 – Avisador visual tipo flash
Fonte: Scabbia (2008)
(2008

Figura A12– Avisador audiovisual
Fonte: Scabbia (2008))

Nunca o som de alerta deve impedir a comunicação verbal, quer por freqüência do
sinal, seqüência ou volume, nem mesmo deve gerar pânico entre as pessoas. Em caso de
defeito de um avisador ou defeito na alimentação sempre devem ser ouvidos pelo menos
um outro avisador
isador que não e conectado no mesmo cabo que o com defeito.
Segundo a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
TÉCNICAS 2010)
os avisadores devem apresentar funcionamento continuo por pelo menos 60 minutos, em
caso de alarme, sem apresentar queda de rendimento
rendimento sonoro ou visual perceptível, falhas e
deformação devido as altas temperaturas.
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Os avisadores visuais devem ser pulsantes, com freqüência entre 1 Hz e 6 Hz e
devem ter intensidade luminosa mínima de 15 cd e máxima de 300 cd. Porém, de acordo
com a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) os
avisadores visuais devem atender as seguintes características:
a) aparência intermitente;
b) luz em xenônio de efeito estroboscópico ou equivalente;
c) intensidade mínima de 75 candelas;
d) taxa de flash entre 1 Hz e 5 Hz;
Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15 dBA acima do nível
médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos
a 3 m da fonte. O som e a freqüência dos avisadores devem ser únicos na área e não
podem ser confundidos com outros sinalizadores que não pertençam ao alarme de incêndio.
Para completar essa informação, as características dos avisadores sonoros segundo a
NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) são:
a) ter intensidade e freqüência entre 500 Hz e 3 000 Hz;
b) freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo, se o ambiente
tiver muitos obstáculos sonoros (colunas ou vigas);
c) intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;
d) intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBA
acima do ruído máximo do local.
Recomenda-se adotar em ambientes internos valores entre 35 dBA e 40 dBA e em
ambientes externos, valores entre 60 dBA a 80 dBA, sendo recomendado utilizar o valor de
60 dBA.
4

Circuitos Elétricos
Segundo a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2010), os condutores elétricos devem ser de cobre, rígidos ou flexíveis, e ter isolação não
propagante à chama, que resista à temperatura maior ou igual a 70 ºC. Os fios e cabos
singelos devem possuir tensão de isolação mínima de 600 Vca e bitola adequada, sendo a
mínima permitida de 0,75 mm². Os condutores elétricos de cabos multipares, devem possuir
tensão de isolação mínima de 300 Vca valor indicado errado! e bitola adequada, sendo a
mínima permitida de 0,50 mm². Quando utilizados fios ou cabos elétricos sem blindagem,
são necessários meios de proteção mecânica e contra indução eletromagnética. Nestes
casos devem ser utilizados eletrodutos metálicos rígidos ou flexíveis, calhas e
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bandejamentos metálicos fechados, de uso exclusivo do sistema de detecção de incêndio.
como se evita com estas medidas contra indução eletromagnética
Em caso de utilização em eletrodutos não metálicos, calha ou bandejamento aberto,
perfilados, ou quaisquer meios sujeitos a interferências eletromagnéticas, os fios e cabos
devem ser necessariamente blindados, com as mesmas características já descritas, com a
blindagem devidamente aterrada na central.
Na utilização de cabos multipares, devem ser, com outros tipos de fios ou cabos,
caixas de distribuição com terminais apropriados para este tipo de cabo, devidamente
aterrados e identificados.
Em locais sujeitos a fortes campos eletromagnéticos, devem ser adotadas medidas
complementares de isolamento eletromagnético, tais como: separação física, blindagens
adicionais, aterramentos individuais etc.
Os circuitos de detecção devem ser protegidos contra influências capacitivas e
indutivas, além da proteção exigida dos condutores de fios e cabos pela isolação adequada.
É necessário prever a utilização de protetores de surto em aplicações, tais como: áreas com
incidências de descargas atmosféricas e/ou com interferências eletromagnéticas.
Quando o encaminhamento de fios e cabos passar por locais sujeitos a altas
temperaturas, a isolação térmica dos condutores elétricos deve ser pelo menos 20 ºC
superior à máxima temperatura esperada, em condições de operação normal. Para o
dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda de tensão admissível para os
circuitos de detecção é de 5 % e para os circuitos de alarme e comando é de 10 %.
Não são permitidas soldas ou emendas de fios ou cabos dentro de eletrodutos,
bandejas, calhas, caixas de ligação e de passagem. Quando necessárias, as emendas
devem ser feitas nos bornes de detectores, acionadores manuais, avisadores, ou em caixas
terminais acessíveis com bornes apropriados.
Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de detecção e alarme de incêndio devem
ser de uso exclusivo do sistema. Não é permitida a utilização dos condutores de um mesmo
cabo multipar, para quaisquer outros sistemas. A resistência ôhmica da blindagem dos
cabos não pode exceder 50 Ω entre a central e o ponto mais distante do sistema.
A utilização de fios flexíveis somente é aceita quando todas as ligações forem
executadas com terminais apropriados à bitola do cabo e para os dos parafusos dos
terminais. Todas as interligações dos componentes entre si e destes com a central devem
ser claramente identificadas e quando possível manter a coloração da isolação.veja 6.8.15
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Em cada circuito do sistema, os dois condutores elétricos para formar um par devem
ter cores distintas, de forma a identificar a correta polaridade do circuito. Estas cores devem
ser mantidas ao longo de toda a extensão do circuito. A capa externa de cabos aparentes
deve ser vermelha.
Descidas de cabos para a interligação de acionadores manuais devem ser protegidas
contra danos mecânicos, no mínimo até uma altura de 2 m do piso acabado. A distância
mínima entre cabos ou fios do sistema de alarme e os fios de energia de alimentação
110/220 Vca deve ser de 50 cm.
Para instalações em locais ao tempo, áreas classificadas ou à prova de explosão, em
complemento a esta Norma, devem ser obedecidas as Normas Brasileiras específicas,
correspondentes ao grau de proteção e classificação dos ambientes protegidos.
Fibras ópticas são permitidas na interligação entre os equipamentos do sistema de
detecção de incêndio, desde que atendam aos requisitos de supervisão ininterrupta entre
transmissor e receptor.
5

Responsabilidades e Qualificações
Segundo a NBR ISO 7240-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2008b) e a ISO/TR 7240-14 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a)
é recomendado a atribuição por escrito das responsabilidades para todas as fases do
projeto de um sistema de alarme de incêndio. Um documento deverá ser assinado por uma
ou mais pessoas responsáveis, descrevendo em detalhes, as responsabilidades de cada
um, evitando áreas indefinidas e sobreposição com outras responsabilidades.
Com relação à qualificação profissional do pessoal responsável por todo o projeto do
sistema de alarme de incêndio, recomenda-se que as empresas consultadas tenham
experiência comprovada na área de tecnologia em sistemas de alarme de incêndio, com
técnicos e engenheiros especializados em sua área de atuação.
6

Projeto do sistema de alarme de incêndio
Após a fase de planejamento e com base nos dados obtidos, já pode ser elaborado o

projeto executivo do sistema, descrevendo de forma clara e objetiva, todas as premissas de
instalação de cada componente do sistema de alarme de incêndio, interfaces com outros
sistemas, as lógicas de funcionamento da central e as ações que devem ser tomadas em
cada evento do sistema.

123

O projeto executivo de um sistema de alarme de incêndio deve conter, no mínimo:
a) desenho técnico indicando a localização de todos os equipamentos do sistema,
e os circuitos elétricos com as proteções contra curto circuito e os seu
esquemas típicos de instalação. Todos os equipamentos devem ser
identificados possuir numeração de com o numero do circuito e sua
identificação do equipamento. dentro do sistema;
b) especificação dos equipamentos e as características dos materiais de
instalação que serão instalados na edificação;
c) trajeto dos condutores elétricos nas diferentes áreas, com identificação do
material combustível do ambiente a ser protegido, diâmetros dos eletrodutos,
caixas e identificação dos bornes de ligação de todos os equipamentos
envolvidos com as respectivas identificações;
d) diagrama multifilar típico, mostrando uma interligação entre todos os
equipamentos dos circuitos de detecção, alarme e comando, e entre estes e a
central;
e) lista completa de equipamentos, contendo descrição, modelo, fabricante
quantidade e aprovações em ensaios de laboratórios;
f)

cálculo de capacidade das fontes de alimentação e das baterias como fontes
de energia secundárias em caso de incêndio ou na falta da energia da rede
publica;

g) quadro resumo da instalação, contendo no mínimo:
•

número de circuitos e suas respectivas áreas, locais ou pavimentos;

•

quantidade

de

acionadores

manuais

e

módulos

eletrônicos

correspondentes a planejados em cada circuito, consumo elétrico
individual e coletivo, e os respectivos locais de instalação;
•

quantidade e tipos de equipamentos a serem atuados energenizados e
o tempo de funcionamento estipulados em caso de aberturas de portas
ou válvulas de combate ou garantidos em caso de alarmes e
indicadores previstos de funcionar por tempos prolongados em cada
circuito de comando, consumo e os respectivos locais de instalação;

•

tabela da lógica da ativação dos alarmes, sinalizações, temporizações,
comandos e avisadores para abandono do local, conforme o setor em
alarme e com o plano de emergência da edificação;

•

interfaces com outros sistemas (lógica, ligações na central,etc.);
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h) manuais de operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema, com
instruções completas de todas as operações, comandos e as ferramentas
necessárias para manter o sistema operacional em caso de incêndio.
7

Requisitos do sistema de alarme de incêndio
Para o atendimento completo da norma e garantir todas as informações no projeto

executivo, cada componente do sistema de alarme de incêndio deve atender os requisitos
mínimos descritos a seguir.
7.1

Central, painel repetidor e painel sinóptico
A central deve ser localizada em áreas de fácil acesso como salas de controle, salas

de segurança ou bombeiros, portaria principal ou entrada da edificação, e estar sob
vigilância humana especializada 24h por dia. Esse local deve possuir rotas de fuga para
seguras para o operador da central, e não pode ser inundada pela fumaça ou pelo calor do
fogo, não podendo conter no seu interior e nem nas proximidades, materiais inflamáveis ou
tóxicos com o aumento de temperatura. Recomenda-se que a distância entre a central e a
área segura não seja superior a 25m.
O local de instalação da central deve permitir a rápida comunicação entre o operador e
o corpo de bombeiros e a brigada de incêndio, prevendo-se um espaço livre mínimo de 1 m²
em frente à central, destinado a sua operação e permitindo o fácil acesso para as
manutenções preventivas e corretivas.
Caso não seja possível instalar a central junto à entrada da edificação, recomenda-se
a instalação de um painel repetidor ou painel sinóptico próximo da entrada da
edificação,atendendo as mesmas preocupações com a fumaça no interior da sala, matérias
inflamáveis ou tóxicos.
É recomendado que a instalação da central e dos painéis repetidor e sinótico fique
entre uma altura de 1,40m e 1,60m do piso acabado, se a central for operada pelo operador
de pé e entre 1,10m e 1,20m se a central for operada pelo operador sentado, melhorando a
visualização das informações.

7.2

Baterias
Segundo a Norma NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2008a), para sistemas de alarme de incêndio, ou qualquer outro serviço de segurança
(iluminação de emergência, sistema de exaustão de fumaça, bombas de incêndio, etc.) deve
existir fonte de segurança para se manter a alimentação pelo tempo adequado. Podem ser
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usadas como fontes de segurança baterias de acumuladores, geradores independentes da
fonte normal e/ou alimentação derivada da rede pública independente da fonte normal e
seus componentes devem apresentar resistência ao fogo.
Quando as baterias estiverem instaladas no interior da central, estas devem ser
seladas para garantir a segurança contra vazamento. Para as baterias que não forem
instaladas no interior da central, estas devem ser instaladas próximo à central, em área
abrigada e ventilada, adequado ao tipo de bateria, para evitar acúmulo de gases tóxicos e
corrosivos. Em caso de uso de baterias não seladas, os eletrodutos que as interligam a
central devem ser fechados de forma a inibir a penetração de gases no gabinete da central.
A seção dos condutores para interligação das baterias à central deve ser definida para
que a queda de tensão não seja superior a 0,5 Vcc na máxima corrente prevista.
Após a definição e quantificação de todos os equipamentos utilizados na edificação, os
cálculos de fonte de alimentação e baterias devem ser realizados conforme Anexo B da
Norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) Devem
ser incluindo as perdas de capacidade das baterias com a diminuição da temperatura do
ambiente abaixo 20°C onde necessário.
7.3

Acionadores Manuais
Os acionadores manuais devem ser instalado em local de maior trânsito de pessoas

em caso de emergência, como nas saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores,
saídas de emergência para o exterior etc.
Na NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), item
5.5.2, informa que os acionadores manuais devem ser instalados a uma altura entre 0,90 m
e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho segurança.
Porém no quadro a seguir, retirado da Norma NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004a), recomenda-se que campainhas e acionadores manuais
sejam instalados à uma altura entre 0,60m e 1,00m para que pessoas em cadeira de rodas
possam ter acesso ao acionador manual. Ver Quadro A1.
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Quadro A1 – Altura recomendada para instalação do acionador manual e outros comandos
e controles
Fonte: NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) Tabela 17
– Comandos e controles.
A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área
protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 m. Nas
edificações com mais de um pavimento, cada pavimento da edificação deve possuir pelo
menos um acionador manual. Os mezaninos só estarão dispensados desta exigência se a
distância percorrida por uma pessoa, do ponto mais desfavorável do mezanino até o
acionador manual mais próximo, for inferior a 30 m.
Ainda segundo a Norma NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004a), os mecanismos e dispositivos de emergência devem conter
informações táteis e visuais, representadas através de símbolos. As informações visuais
devem seguir premissas de textura, dimensionamento e contraste de cor dos textos e das
figuras para que sejam perceptíveis por pessoas com baixa visão. As informações visuais
podem estar associadas aos caracteres em relevo.ou em Braile (as informações em Braile
não dispensam a sinalização visual com caracteres ou figuras em relevo).
7.4

Avisadores sonoros e/ou visual
Os avisadores sonoros e/ou visuais devem ser instalados em quantidades suficientes,

nos locais que permitam sua visualização e/ou audição, em qualquer ponto do ambiente no
qual estão instalados, nas condições normais de trabalho deste ambiente sem impedir a
comunicação verbal próximo do local de instalação.
Devem ser instalados avisadores sonoros e avisadores visuais em locais de trânsito
de pessoas em caso de emergência, tais como, áreas de trabalho, corredores, saídas de
emergência para o exterior.
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Em caso de curtos circuitos na fiação ou no equipamento sempre deve ser mantido
pelo menos um equipamento dos avisadores em funcionamento irrestrito por circuitos de
alimentação com separação física , e caminhos diferentes , ou instalação em áreas frias e o
uso de fusíveis que queimam em caso da destruição de um ou vários equipamentos sem
perda da interligação troncal.
Avisadores devem ser supervisionados pela central, com relação a rompimento de fios
e cabos assim como em caso de curtos circuitos com mais possibilidade em caso de
incêndio.em suas ligações.
Os avisadores sonoros e/ou visuais devem ser instalados a uma altura entre 2,20 m a
3,50 m, de forma embutida ou sobreposta, preferencialmente na parede. A Norma
NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) recomenda a
instalação de avisadores visuais a uma altura superior a 2,20m acima do piso, ou 0,15m
inferior em relação ao teto mais baixo, a uma distância máxima de 15 m. Podem ser
instalados num espaçamento maior até o máximo de 30 m, quando não houver obstrução
visual.
Ainda segundo a Norma NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004a), os avisadores sonoros devem ter intensidade de no mínimo 15 dBA
superior ao ruído médio do local ou 5 dBA acima do ruído máximo do local. Recomenda-se
adotar em ambientes internos valores entre 35 dBA e 40 dBA e em ambientes externos,
valores entre 60 dBA a 80 dBA, sendo recomendado utilizar o valor de 60 dBA. Em locais
com nível sonoro acima de 105 dBA ou em locais onde as pessoas trabalham com
protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, devem-se instalar avisadores visuais.
7.5

Dimensionamento da fiação e proteção elétrica
A norma cancelada NBR 9441 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 1998a)

aconselhava, para o dimensionamento dos fios que conduzem

correntes, não exceder a corrente de 4 A/mm² dentro ou fora da central. A dissipação de
calor aumenta no quadrado da corrente passando pelo fio segundo a expressão:
P = R*I²
Onde:P = potência dissipada, em Watts (W);
I = corrente, em Ampéres (A) ;
R = resistência do fio (ida e volta), em Ohms (Ω).
Os fusíveis de proteção utilizados no sistema de alarme devem ser selecionados de
acordo com a tensão contínua ou alternada máxima a ser interrompida, com a corrente
máxima, a partir da qual a proteção deve atuar e interromper a alimentação, e com a
corrente máxima que pode ser conduzida no circuito em caso de curto-circuito e que deve
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ser interrompida. Esta corrente de curto-circuito depende da tensão da fonte e sua
resistência interna, e da resistência externa da fiação até o seu ponto de falha.
O tipo de fusível escolhido para cada ponto de proteção deve ser definido nos
desenhos técnicos da central ou da instalação com o cálculo para comprovar de forma
apropriada a escolha correta do lugar da instalação.
Em caso de vários fusíveis ligados em série, a escolha do fusível mais próximo do
consumidor deve garantir a interrupção do circuito antes que um fusível do nível superior
abra e com isto desenergize vários circuitos não diretamente ligados ao problema.
Quando vários cabos protegidos passam por uma tubulação, a soma dos fusíveis dos
circuitos individuais não pode superar o valor de 0,7 vez a corrente suportada pelo fusível do
nível superior.
fusível da fonte deve ser dimensionado de tal maneira, que a corrente de curto-circuito
que a fonte pode fornecer na mínima tensão (em caso de baterias) é pelo menos duas
vezes maior que a corrente que o fusível suporta.
O desligamento de sobrecorrentes por meio de contatos de relés ou similares deve
levar em conta a necessidade da supressão do arco voltaico por meios adequados. No caso
de corrente contínua, o arco voltaico só será extinguido com abertura dos contatos além do
distanciamento que suporta o arco, e a área livre de ar aquecido e de vapores metálicos
condutivos.

Contactores

especiais

de

corrente

contínua

devem

ser

utilizados,

preferencialmente, nestes pontos críticos, quando atuam como proteção de sobrecorrente
em redes de corrente contínua.
7.6

Circuitos elétricos do sistema
A norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010)

define dois tipos de circuitos do sistema de alarme de incêndio:
a) Classe A: circuito supervisionado por uma central, no qual existe uma fiação de
retorno à central, partindo do ultimo componente do sistema. Este anel formado
deve ser alimentado pelos dois extremos desde a central em caso de
interrupção da continuidade da fiação. O retorno deve der trajetória diferente da
fiação de ida;
b) Classe B: circuito supervisionado por uma central no qual não existe fiação de
retorno na central, de forma que uma eventual interrupção deste circuito
implique na paralisação parcial ou total de seu funcionamento.
De acordo com a Norma NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008a), os circuitos do sistema de alarme de incêndio devem ser destinados
exclusivamente aos serviços essenciais de segurança, com os seguintes requisitos:
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a) Independentes de qualquer outro circuito;
b) Não devem atravessar locais de risco de incêndio, isto é, locais com
presença de substancias combustíveis, como fibras e líquidos com alto ponto
de fulgor, a menos que sejam resistentes ao fogo;
c) Não devem, em nenhuma hipótese, atravessar locais de risco de explosão,
isto é, locais com a presença de substâncias inflamáveis como líquido com
baixo ponto de fulgor, gases e vapores, pós combustíveis sujeitos a explosão
e substancias exclusivas;
d) A proteção do circuito pode ser omitida se a perda de alimentação
representar um perigo maior. Nesse caso, deve-se monitorar a ocorrência de
sobrecargas;
e) Claramente identificados.
Nos sistemas de alarme de incêndio alimentados por dois circuitos distintos (110/220
Vac e banco de baterias 24 Vcc), um problema em um dos circuitos não deve prejudicar o
funcionamento correto do outro circuito.
A NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008a)
recomenda que, em caso de acionamento do sistema de alarme de incêndio, os seguintes
equipamentos devem ser desligados automaticamente:
• Escadas rolantes;
• Elevadores;
• Correias transportadoras;
• Portas comandadas eletricamente;
• Máquinas;
• Ferramentas.
Em caso de falha em um acionador manual ou em outro componente do sistema de
alarme, o circuito deve ter uma proteção adequada, de tal maneira que esta falha não iniba
o funcionamento de outros componentes.
Cada andar da edificação deve ter pelo menos circuito distinto, no caso de sistemas
convencionais assim como em caso de outros sistemas devido o risco de falhas nos
circuitos. Não é permitida a supervisão de duas prumadas ou escadas, por um único circuito
de alarme e em outros tipos de circuitos pelo mesmo motivo.
Para sistemas endereçáveis, o limite de dispositivos interligados em um mesmo
circuito é dado pelas especificações documentadas do fabricante na aprovação do sistema,
entretanto, deve-se prever a instalação de módulos isoladores, de forma a separar os
dispositivos em zonas.
Uma edificação deve ter pelo menos dois circuitos de supervisão, para garantir a
segurança das pessoas em caso de defeito na central ou na linha assim como proteções
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adicionais contra sobre tensões quando a fiação passa por mais de 3 andares a partir da
central. Outra solução adequada é a instalação de subcentrais interligadas na central
principal.
Os circuitos destinados ao fechamento automático de portas corta-fogo devem ser
supervisionados eletronicamente. Caso seja utilizada uma fonte auxiliar de energia para
esse fechamento, esta também deve ser supervisionada contra interrupção.
Para o dimensionamento dos fios e cabos, seguir as tabelas de máxima corrente por
bitola, fornecidas pelos fabricantes, e atender ao requisito de máxima queda de tensão. Os
circuitos de alarme e comando devem ser protegidos contra rompimento e curto-circuito,
sinalizando a ocorrência
Os fusíveis e disjuntores com 24 Vcc de proteção utilizados no sistema devem ser
selecionados para atuação entre 150% a 250%, da corrente nominal do circuito protegido. O
tipo de fusível escolhido para cada ponto de proteção deve ser indicado nos desenhos
técnicos da central ou da instalação.
Circuitos de interligação entre várias edificações com uma única central devem:
a) possuir fiação blindada eletrostaticamente;
b) possuir dispositivos que evitem induções ou neutralizem diferença de potencial
(por exemplo, protetores de surto);
c) a blindagem dos cabos de interligação deve ser devidamente aterrada em um
único ponto, preferencialmente na central.
Em locais sujeitos a alagamentos, devem ser utilizados fios e cabos com isolação e
proteção própria para estes ambientes.
A utilização de quaisquer dispositivos de seccionamento ou bloqueio nos circuitos de
alarmes e comandos no campo fica condicionada à existência da correspondente
sinalização do estado destes na central.
Em caso de circuitos de classe A a blindagem, quando existente, deve ser aterrada na
central. problema: ambos terminais do circuito classe A entram na central.
7.7

Fiação do sistema de alarme de incêndio
Os condutores elétricos devem ser de cobre, rígidos ou flexíveis, e ter isolação não

propagante à chama, que resista à temperatura maior ou igual a 70 ºC. Os fios e cabos
singelos devem possuir tensão de isolação mínima de 600 Vac e bitola adequada, sendo a
mínima permitida de 0,75 mm². Os condutores elétricos de cabos multipares, devem possuir
tensão de isolação mínima de 300 Vac valor indicado errado! e bitola adequada, sendo a
mínima permitida de 0,50 mm².
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Quando utilizados fios ou cabos elétricos sem blindagem, são necessários meios de
proteção mecânica e contra indução eletromagnética. Nestes casos devem ser utilizados
eletrodutos metálicos rígidos ou flexíveis, calhas e bandejamentos metálicos fechados, de
uso exclusivo do sistema de alarme de incêndio. como se evita com estas medidas contra
indução eletromagnética
Em caso de utilização em eletrodutos não metálicos, calha ou bandejamento aberto,
perfilados, ou quaisquer meios sujeitos a interferências eletromagnéticas, os fios e cabos
devem ser necessariamente blindados. A blindagem deve ser devidamente aterrada na
central.
Nos casos de cabos multipares, devem ser, com outros tipos de fios ou cabos, caixas
de distribuição com terminais apropriados para este tipo de cabo, devidamente aterrados e
identificados Em locais sujeitos a fortes campos eletromagnéticos, devem ser adotadas
medidas complementares de isolamento eletromagnético, tais como: separação física,
blindagens adicionais, aterramentos individuais etc.
Os circuitos de alarme devem ser protegidos contra influências capacitivas e indutivas,
além da proteção exigida dos condutores de fios e cabos pela isolação adequada. É
necessário prever a utilização de protetores de surto em aplicações, tais como: áreas com
incidências de descargas atmosféricas e/ou com interferências eletromagnéticas. Quanta
vez se repete a mesma informação irracional.
Quando o encaminhamento de fios e cabos passar por locais sujeitos a altas
temperaturas, a isolação térmica dos condutores elétricos deve ser pelo menos 20 ºC
superior à máxima temperatura esperada, em condições de operação normal.
Segundo a norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010), para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda de
tensão admissível para os circuitos de alarme e comando é de 10 %.
Não são permitidas soldas ou emendas de fios ou cabos dentro de eletrodutos,
bandejas, calhas, caixas de ligação e de passagem. Quando necessárias, as emendas
devem ser feitas nos bornes acionadores manuais, avisadores, ou em caixas terminais
acessíveis com bornes apropriados.
A resistência ôhmica da blindagem dos cabos não pode exceder 50 Ω entre a central e
o ponto mais distante do sistema. A utilização de fios flexíveis somente é aceita quando
todas as ligações forem executadas com terminais apropriados à bitola do cabo e para os
dos parafusos dos terminais.
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Em cada circuito do sistema, os dois condutores elétricos devem ter cores distintas, de
forma a identificar a correta polaridade do circuito. Estas cores devem ser mantidas ao longo
de toda a extensão do circuito. A capa externa de cabos aparentes deve ser vermelha.
Descidas de cabos para a interligação de acionadores manuais devem ser protegidas
contra danos mecânicos, no mínimo até uma altura de 2 m do piso acabado.
A distância mínima entre cabos ou fios do sistema de detecção e os fios de energia de
alimentação 127/220 Vca deve ser de 50 cm.
Para instalações em locais ao tempo, áreas classificadas ou à prova de explosão, em
complemento a esta Norma, devem ser obedecidas as Normas Brasileiras específicas,
correspondentes ao grau de proteção e classificação dos ambientes protegidos.
Fibras ópticas são permitidas na interligação entre os equipamentos do sistema de
detecção de incêndio, desde que atendam aos requisitos de supervisão ininterrupta entre
transmissor e receptor.
7.8

Fiação de interligação para alarmes e controles
Os problemas básicos enfrentados pelo projetista na definição de um sistema referem-

se às limitações introduzidas pelos materiais dos invólucros dos componentes os quais são
feitos de materiais que suportam temperaturas de até 120°C.
No início do incêndio, os componentes do sistema de alarme são protegidos pelo seu
invólucro, porém, após alguns minutos, esta proteção derrete e os componentes eletrônicos
entram em curto-circuito. Por isso, o elo mais fraco normalmente não é a fiação, quando
bem protegido pela tubulação de aço ou pela parede em caso embutido, mas os
acionadores manuais, avisadores e as caixas de passagem instalados em área aberta
expostas ao calor do incêndio.
Todos os elementos de um sistema de alarme estão interligados por algum tipo de
fiação. Essa fiação pode ser dividida em fiação de curto e de longo tempo de resistência ao
fogo, em função do local da instalação e dos equipamentos interligados.
O projeto deve garantir que o alarme de incêndio seja transmitido à central antes da
queima dos componentes do sistema, como o invólucro ou a fiação.
Para o sistema de alarme, o tempo de resistência ao fogo da fiação deve ser projetado
para um mínimo de 15 a 20 minutos. Isso significa que, independente da queima de um
equipamento de alarme ou curto-circuito na fiação, os equipamentos de alarme em áreas
ainda não atingidas pelo fogo devem funcionar sem limitação.
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Em caso da perda de um circuito de alarme na sua totalidade, deve existir um segundo
circuito de apoio que, pela escolha da passagem dos cabos, nunca pode ser danificado pelo
mesmo acontecimento que o circuito afetado. Isto pode ser conseguido pela distância física
entre fixações ou pelo enclausuramento individual de ambas as fiações nas áreas com
material inflamável. Na passagem da fiação troncal do alarme, devidamente protegida, para
a fiação ramal, com pouca segurança, devem ser introduzidos dispositivos adequados para
neutralizar qualquer influência de curto-circuito da área ramal sobre a área troncal.
Para a fiação do sistema de sinalização valem as mesmas providências que para o
sistema de alarme. No entanto, a garantia do tempo de funcionamento do sistema para as
áreas não atingidas pelo fogo deve ser concebida em função do tempo estimado de
evacuação do prédio, de intervenção Estes fatos impedem que uma fiação de sinalização
passe pela mesma tubulação da fiação de alarme ou faça parte de outra fiação. As
seguintes edificações estão nesta situação: hospitais, shoppings, áreas de controle
aeroviário, fluvial, ferroviário e metroviário.
Para a fiação de controle de dispositivos de segurança é necessária a definição do tipo
de segurança a ser dado. Por exemplo, a segurança dos dispositivos de acionamento de
portas corta-fogo em saídas de emergência ou aberturas no teto ou paredes para diminuir a
fumaça acumulada, deve ser definida em função das conseqüências que podem gerar a
falha de seu funcionamento. Assim, define-se também, em que condições de incêndio os
dispositivos devem ser acionados e qual o desempenho da fiação de interligação.
A segurança dos dispositivos depende do leiaute dos circuitos elétricos e da
segurança exigida nas fiações. Por exemplo:
a) porta corta-fogo: fechamento imediato - segurança adicional para o cabo:
nenhuma
b) pode-se dividir um sistema de alarme em um circuito básico ou troncal que
percorre todos os andares de um prédio por um “shaft” seguro sem materiais
inflamáveis e em circuitos ramais que entram das áreas com perigo de incêndio.
c) ventilação da área para eliminar a fumaça: quando os bombeiros estão prontos
para entrar em ação - segurança adicional para o cabo: de, no mínimo, 1 hora,
com incêndio na área.
7.9

Proteção da fiação contra induções eletromagnéticas e eletrostáticas
Para proteger as fiações de segurança contra a influência magnética ou eletrostática

de outros circuitos ou equipamentos elétricos, além do distanciamento adequado, os
condutores devem ser protegidos, pelo menos, por meio de uma blindagem eletrostática
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(folha de alumínio com condutor de terra). Esta blindagem é aterrada em um único ponto do
sistema, normalmente na central principal. A isolação externa do cabo que protege a
blindagem deve suportar a diferenciais de tensão esperadas em uma rede entre os pontos
mais distantes (normalmente o último andar do prédio em relação ao subsolo é a referência
de terra da estrutura ou da subestação).
Para melhorar a proteção, pode ser utilizados tubos de aço galvanizado, interligados
eletricamente e aterrados na central. Este tubo garante uma proteção magnética e estática
da fiação. Todas as braçadeiras de fixação da tubulação até certo ponto também
representam pontos de aterramento e, em caso de diferença de potencial na estrutura do
prédio, a tubulação serve como condutor. Para os fios no interior do tubo, esta corrente
representa uma indução considerável nos fios dentro do tubo equivalente a uma espiral de
um transformador. Para evitar ou reduzir essas influências, os fios contidos nas tubulações
devem ser, pelo menos, trançados e centrais com amplificadores diferenciais na entrada dos
circuitos. O amplificador diferencial tem a finalidade de minimizar os efeitos da indução
eletromagnética nos cabos. Como os condutores normalmente são paralelos, a tensão
induzida nestes é similar. Como o amplificador diferencial reconhece apenas a diferença de
tensão nas entradas, um mesmo nível de tensão induzido nos dois condutores do cabo,
seria ignorado. Se o condutor for trançado a tensão induzida nos dois fios será praticamente
a mesma, devido à proximidade e posicionamento do mesmo dentro do campo
eletromagnético que causa a indução
Todos os tubos devem ser interligados garantindo um contato elétrico sólido em todo o
sistema por vários anos. Consideram-se conexões firmes, tubos rosqueados com a rosca
penetrando em pelo menos 1,0 cm de profundidade. Sem este contato entre tubos ou tubos
e conduítes ou caixas de distribuição não se pode ser garantir a proteção. A norma brasileira
prevê a utilização de braçadeiras com fios de curto-circuito nas emendas críticas.
Não podem ser considerados adequados contatos elétricos com arruelas de pressão
sobre chapas pintadas ou a fixação dos tubos de aço por um ou dois parafusos e encaixes
com vedação de anéis de plástico. O contato elétrico não pode ser garantido se houver
oxidação nos parafusos ou a falta de aperto.
7.10 Cabos blindados com proteção eletrostática
Esta opção utiliza cabos de um ou dois pares trançados (e não cabo com fios
paralelos, como utilizado em cabos para controles de corrente contínua), com uma
resistência ao fogo (obtida pelas características do próprio cabo) que permite a passagem
do alarme antes da destruição da isolação pelo calor. Pode-se utilizar a proteção adicional
contra o calor através da instalação de cabos embutidos na parede ou na laje.
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Esses cabos blindados podem ser protegidos parcialmente contra danos mecânicos
ou calor por uma tubulação de aço ou plástico. Por exemplo, em área de tráfego de
empilhadeiras. Esta forma de instalação é econômica, mas exige um detalhamento muito
bem elaborado no projeto para facilitar sua execução. o detalhamento aumenta ainda mais
quando são utilizados indicadores paralelos nas áreas.
Para interligar a blindagem, o componente do sistema deve ter um parafuso extra,
especificamente para servir de apoio. No caso da falta deste ponto de apoio, o instalador
pode utilizar conectores isolados, como aqueles utilizados na instalação elétrica, com furos
adequados para interligar a blindagem do cabo enterrado e saindo da base de terra. Uma
isolação adicional da fiação e da conexão do condutor de aterramento (fio-terra) é
indispensável para dar rigidez e evitar contato elétrico com outros na base, agravado pelos
movimentos provocados durante a instalação (corrente de falta - fuga à terra).
No projeto executivo os detalhes da blindagem devem ser mencionados na descrição
do sistema e nos termos de garantia dada pelo projetista.
7.11 Infraestrutura
Para facilitar a manutenção, é recomendável a instalação de caixas terminais junto à
prumada de cada andar da edificação, com bornes devidamente identificados.
Os eletrodutos do sistema de detecção e alarme de incêndio devem conter apenas
circuitos elétricos na tensão nominal de 24 Vcc. Eventuais circuitos elétricos adicionais com
tensões diferentes desta devem ser instalados em eletrodutos distintos.Nao são aceitos
circuitos de outras instalações nos mesmos tubos de alarme de incêndio:
O eletroduto deve ter perfeita continuidade elétrica, rigidez mecânica compatível com o
ambiente de instalação e condições satisfatórias de aterramento. Se a continuidade elétrica
dos eletrodutos não puder ser garantida pela própria interligação, devem ser instalados
cabos de cobre nus e abraçadeiras para interligar os eletrodutos eletricamente. A resistência
ôhmica dos eletrodutos metálicos não pode exceder 50 Ω entre a central e o ponto mais
distante do sistema. A blindagem eletrostática dos fios ou outros tipos de proteção contra
influências de campos eletromagnéticos falta conhecimento básico da física do redator deste
texto! não pode permitir que tensões induzidas sobre os fios dos circuitos superem os limites
aceitos pela central, de acordo com as especificações documentadas do fabricante, e não
pode ultrapassar 10 Vpp na flutuação contra potencial de terra.
No caso da interligação subterrânea de várias edificações a uma única central de
detecção e alarme, especial atenção deve ser dada em relação à impermeabilização dos
eletrodutos entre os prédios. No caso de ser inevitável a penetração de água, o projetista ou
instalador deve prever meios eficientes de drenagem.
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Toda a rede de eletrodutos do sistema de detecção e alarme de incêndio deve ser
identificada com anéis de 2 cm de largura mínima, na cor vermelha, a cada 3 m no máximo.
Cada eletroduto deve possuir pelo menos uma identificação.
Para circuito Classe A, deve-se prever uma separação adequada entre os circuitos
para a proteção física dos cabos. Recomenda-se uma separação mínima de 0,30 m para
circuitos instalados na vertical e 1,20 m quando os circuitos estiverem instalados na
horizontal. Já na instalações em locais ao tempo, áreas classificadas ou à prova de
explosão, em complemento a esta Norma, devem ser obedecidas as Normas Brasileiras
específicas, correspondentes ao grau de proteção e classificação dos ambientes protegidos.
7.12 Instalação do sistema de alarme de incêndio
Recomenda-se uma definição por escrito das responsabilidades do instalador do
sistema de alarme de incêndio. Um documento deve ser assinado pelas pessoas
responsáveis, descrevendo em detalhes seus campos de responsabilidade, incluindo toda a
documentação necessária já mencionada.
Segundo a IT 20 (São Paulo, 2011), alguns componentes do sistema de alarme de
incêndio devem ser sinalizados. A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o
risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam
adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e
facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da
edificação em caso de incêndio.
A

norma NBR 13434-2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2004b) apresenta todos os símbolos, significados, aplicação, formas e cores que devem ser
usados próximo as instalações dos componentes do sistema de alarme de incêndio. Ver
Tabela A1, Figura A13 e Fotos A1 e A2.
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Tabela A1 – Sinalização dos componentes do sistema de alarme de incêndio
Código

20

21

Símbolo

Significado

Forma e cor

Indicação do local de
instalação do alarme de
incêndio

Alarme sonoro

Acionador manual
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

22

Ponto de acionamento
de alarme de incêndio
Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem escrita,
designando o
equipamento acionado
por aquele ponto

Comando manual
de da bomba de
incêndio

Ponto de acionamento
de bomba de incêndio
Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem escrita,
designando o
equipamento acionado
por aquele ponto

Telefone ou
interfone de
emergência

Indicação da posição
do interfone para
comunicação de
situações de
emergência a uma
central

Pictograma:
fotoluminescente
21

Aplicação

Fonte: NBR 13434-2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004b, p.11)
Conforme a IT 20 (São Paulo, 2011) Em complementação a essa sinalização, deve
ser aplicado, na entrada principal da edificação, uma placa indicando todos os sistemas de
proteção contra incêndio instalados na edificação, conforme a Figura A13.
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Figura A13 – Modelo de sinalização
Fonte: IT20, figura 1 (São Paulo, 2011)

Fotografia A1 – Sinalização do acionador
manual e avisador audiovisual
Fonte: Autor

Fotografia A2 – Sinalização do acionador
manual
Fonte: Autor
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7.13 Interfaces com sistemas automáticos de combate a incêndio
Todos os circuitos de comando para descarga de sistemas automáticos de combate a
incêndios devem ser supervisionados contra rompimento dos fios e curtos circuitos, que
devem ser sinalizado como falha na central.
Em locais habitados, a central deve acionar dispositivos sonoros e visuais, durante um
tempo suficiente para abandono das pessoas presentes no local, e somente após isto, deve
efetuar a descarga do agente extintor.
Para o cálculo do tempo de abandono, deve-se considerar o tempo que uma pessoa,
caminhando em velocidade não superior a 40 m/min, partindo de local e condição mais
desfavoráveis da área protegida, consegue chegar a um local seguro.
Os agentes extintores são aqueles que quando da detecção do fogo, utilizam
elementos para sua extinção. O tipo mais comum é o chuveiro automático tipo sprinkler, que
é composto por um bulbo de vidro, com líquido de grande coeficiente de dilatação em
relação à elevação da temperatura. Quando esta atinge determinado valor, o bulbo de vidro
se rompe e permite o acionamento de uma válvula que bloqueava a saída de água na
tubulação onde o mesmo está inserido. Juntamente com a tubulação de água, é instalada
uma chave de fluxo, que pode acionar a central de alarmes e também a bomba de água do
sistema. Seu uso é bastante difundido, porém possui limitações de uso, porque a água
danifica objetos na área de ação dos mesmos, principalmente equipamentos eletrônicos em
locais como CPDS, centrais telefônicas e outros.
Uma opção para sistemas de extinção é a utilização de gases, como monóxido de
carbono, ou outros, que não prejudicam a saúde, como Heptafluorpropano (FM200) e Halon.
Estes gases são fornecidos em cilindros e ligados aos ambientes através de tubulações
específicas, que tem a saída para o ambiente, bloqueada por uma válvula solenóide, que é
acionada por uma central em caso de incêndio.
As centrais para sistemas de extinção exigem algumas características específicas
como detecção com cruzamento de laço, que só abre a válvula, quando um conjunto de
sensores é acionado, minimizando a ativação por falsos alarmes. Isto deve ser considerado
devido aos danos a saúde que os mesmos podem causar e também ao elevado custo
destes gases, que precisam ser repostos após o acionamento do sistema.
Existem no mercado, sistemas autônomos de extinção, que são compostos de um
cilindro de fácil fixação em tetos e contém uma quantidade limitada de gás, a válvula de
liberação e até o sensor para acionamento. Estes sistemas autônomos facilitam a
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implantação em pequenas áreas, principalmente em CPDS e locais fechados com grande
concentração de equipamentos eletrônicos.
Os acionadores manuais para atuação de sistema de combate podem atuar sobre os
dois laços simultaneamente, em sistemas convencionais, ou sobre um laço especifico sem
detectores automáticos interligados.
Os acionadores manuais com função de combate devem ser diferenciados na cor e
devidamente identificados para isso, de forma que não podem ser confundidos com
acionadores de alarme unicamente. Além disso, as pessoas que acessam áreas protegidas
por sistemas de combate, devem ser instruídas sobre o sistema e as possibilidades de ativar
ou bloquear o sistema de combate.
Em áreas habitadas, o sistema deve prever pelo menos uma chave de bloqueio do
sistema de combate montada próximo das portas principais, que desativam a descarga do
agente em caso de presença de pessoas. A chave de bloqueio contem em seu interior uma
chave de comutação, que inibe eletronicamente na central a descarga do agente extintor.
Todas as operações de bloqueio do sistema de combate devem ser sinalizadas na central.
No caso de um sistema de combate para proteção de várias áreas isoladas, o bloqueio
deve atuar individualmente. A função de bloqueio da saída do agente extintor deve ser
operável, antes e durante todo o período de temporização. O bloqueio não pode inibir a
supervisão eletrônica dos componentes do sistema e dos equipamentos a serem
comandados.
O sistema deve possuir chave manual para seleção de descarga da bateria principal
ou descarga da bateria de reserva, devidamente identificada, onde existem dois ou mais
baterias para combate.
Em áreas com presença humana, o sistema de combate automático deve obedecer à
seqüência abaixo, onde aplicável:
a) Ativação do alarme sonoro de abandono, em tom distinto do pré-alarme, com
indicação visual das saídas de emergência disponíveis;
b) abertura da válvula direcional correspondente ao risco e dispositivos de alívio
de pressão, quando aplicável;
c) iniciar temporização para ativação do sistema de combate, por um tempo
predeterminado;
d) ao término da temporização, se não houver bloqueio, a central energizará o
dispositivo de descarga do agente extintor.
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Quando interligado a um sistema automático de combate, o sistema de alarme de
incêndio deve comandar as operações abaixo, onde aplicável:
a) destravamento de saídas de emergência e portas de fuga, que estejam
bloqueadas pelo sistema de controle de acesso ou outros meios;
b) desligamento da energia elétrica, sistemas de ventilação, ar-condicionado e
bombas de combustíveis;
c) fechamento de portas corta-fogo, “dampers” de insuflamento e retorno de ar, e
válvulas de alimentação de combustíveis.
Recomenda-se que as passagens horizontais e verticais de cabos, bandejas e
tubulações, sejam fechadas permanentemente contra pressão e com isso a passagem de
fumaça e calor, com elementos de vedação resistentes ao fogo.
Deve ser previsto um dispositivo de disparo manual mecânico no sistema de combate,
diretamente nas válvulas direcionais e nas válvulas do agente extintor com indicação como
operar o sistema e evitar a descarga em excesso e com isso gerar uma sobre pressão no
ambiente protegido..
Depois da extinção do incêndio, a área deve ser bem ventilada e oxigenada,
eliminando os gases tóxicos originados no processo de combustão e combate , antes da
entrada de pessoas.
8

Manutenção do sistema de alarme de incêndio
A manutenção de instalações do sistema de alarme de incêndio tem como objetivo

mantê-las operando nas condições para as quais foram projetadas e também fazer com que
voltem a essa condição, caso tenham deixado de exercê-la. Um dos problemas de um
sistema de alarme é que ele só será usado em caso de um principio de incêndio, e será
nessa hora que, se o sistema não estiver com a manutenção em dia, é que podemos ter o
mau funcionamento, acarretando em perdas materiais e humanas.
8.1

Responsabilidades
Segundo a Norma NBR 5674 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

1999), o proprietário da edificação é responsável pela sua manutenção, devendo observar
se a edificação atende as normas técnicas e o manual de operação e manutenção.
O proprietário pode delegar a gestão da manutenção de uma edificação para empresa
ou profissional legalmente habilitado. A empresa ou profissional contratado assume a
responsabilidade técnica pelo sistema de manutenção da edificação e deve:
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a) assessorar o proprietário nas decisões sobre a manutenção da edificação,
inclusive na organização do sistema de manutenção;
b) providenciar e manter atualizados os registros da edificação;
c) realizar as inspeções na edificação, apresentando relatórios periódicos sobre
suas condições, identificando e classificando os serviços de manutenção
necessários;
d) preparar previsões orçamentárias;
e) definir planos de manutenção;
f)

realizar ou supervisionar a realização de projetos e a programação dos
serviços de manutenção;

g) orçar os serviços de manutenção;
h) h) realizar ou assessorar o proprietário na contratação de serviços de terceiros
para a realização da manutenção da edificação, quando for o caso;
i)

supervisionar a execução dos serviços de manutenção;

j)

definir e implementar um sistema de gestão da qualidade dos serviços de
manutenção;

k) orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em conformidade com
o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e
manutenção de sua edificação, se houver;
l)
8.2

assessorar o proprietário em situações de emergência.

Tipos de Manutenção
Os dois principais tipos de manutenção mais usados em um sistema de alarme de

incêndio são as manutenções preventiva e corretiva (MARTINS; LAUGENI, 1999)
a) Corretiva: Visa corrigir, restaurar e recuperar a instalação que tenha cessado
ou diminuído sua capacidade de exercer sua função para a qual foi projetada.
Infelizmente é a mais usual. Esse tipo de manutenção é reativa, isto é, só se
toma a ação depois de ocorrido o problema;
b) Preventiva: Consiste em executar uma série de trabalhos, como inspeções e
testes, seguindo uma programação pré-estabelecida. Normalmente os manuais
de instalação e operação dos componentes do sistema de alarme de incêndio
fornecem instruções sobre a manutenção preventiva, indicando a periodicidade
com que os trabalhos de troca de equipamentos ou ajustes necessários devem
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ser feitos. Algumas das vantagens dessa manutenção são: Aumento da vida
útil dos componentes, diminui interrupções no sistema, é programada em
horários mais convenientes e mantém as condições operacionais do sistema.
Ver Figura A15.
Razão
de
falhas

Manutenções preventivas

1T

2T

3T

Tempo

Figura A15 - Distribuição de falhas ao longo do tempo com as devidas manutenções
Fonte: Martins; Laugeni (1999)
8.3

Plano de Manutenção preventiva do sistema de alarme de incêndio
Segundo Vasconcelos (2005) o plano de manutenção preventiva de um sistema de

alarme de incêndio deve conter pontos de inspeção, frequências e métodos de inspeção,
bem como ações a realizar sobre as instalações ou equipamentos das instalações.
O plano de manutenção preventiva propriamente dito, será constituído por listas de
verificações, ordenadas por periodicidade (semestral, trimestral, mensal, etc.) onde serão
indicadas as ações de manutenção preventiva (principalmente sob a forma de inspeções e
ensaios) que serão realizadas na instalação do sistema de alarme de incêndio, indicando os
componentes do sistema no qual serão efetuadas essas ações e quais os pontos principais
de desgastes que deve ser levados em conta..
Essas verificações devem privilegiar, sempre que possível, métodos não intrusivos e
não destrutivos, uma vez que estamos lidando com um bem que é certamente para a seus
usuários, um investimento na segurança, sendo essencial manter a integridade dos mesmo
com o mínimo de perturbação e desconforto.
Quando a execução de manutenção exigir a interrupção parcial ou total do sistema,
devem ser tomadas precauções especiais, no sentido de suprir a necessária vigilância dos
locais aonde os circuitos encontram-se desligados.
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8.4

Execução dos serviços de Manutenção
A execução dos serviços de manutenção do sistema de alarme de incêndio de uma

edificações exige responsabilidade técnica de empresa ou profissional habilitado e
obediência às normas de segurança do trabalho.
É de responsabilidade do responsável pela execução dos serviços de manutenção
providenciar:
a) dispositivos especiais que garantam condições necessárias à realização com
segurança dos serviços de manutenção, de acordo com as normas;
b) dispositivos que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou
prejuízos decorrentes da execução dos serviços de manutenção;
c) delimitações, informações e sinalização de advertência aos usuários sobre
eventuais riscos.
Os serviços de manutenção devem ser organizados de maneira a permitir o controle
de qualidade tal como planejado, condicionando-se a execução de uma nova etapa à
aprovação da etapa anterior. Toda a documentação dos serviços de manutenção
executados deve ser guardada em anexo ao manual de operação, uso e manutenção da
edificação.
Quando os serviços de manutenção resultarem em mudança de características do
sistema de alarme de incêndio, as especificações, os respectivos projetos e o manual de
operação, uso e manutenção da edificação devem ser atualizados.
8.5

Classificação
A condição observada durante a execução dos planos de manutenção preventiva,

pode ser relatada através do registro de dados e condições de funcionamento do sistema.
Para isso podem ser criadas escalas descrevendo as condições da instalação
encontrada nas vistorias e as prioridades de intervenções nesse sistema ou componente
das quais serão dados alguns exemplos (VASCONCELOS, 2005):
•

•
•

prioridade 1 – trabalhos necessário imediatamente ou a curto prazo para o
cumprimento da legislação e segurança dos usuários ou para evitar sérios
efeitos na prestação de serviços;
prioridade 2 – trabalhos necessários dentro de um ano para evitar uma
deterioração séria nas instalações ou em seus componentes;
prioridade 3 – trabalhos necessários dentro de um período que pode ser
superior a um ano para evitar uma deterioração séria das instalações ou de
seus componentes;
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condição A –instalação ou componente novos (com menos de um ano de vida);
condição B – instalação ou componente encontram-se em boas condições de
operação com desempenho normal, apesar de pequena deterioração;
• condição C – a instalação ou componente está operacional mas será
necessário uma intervenção a curto prazo;
• condição D – a instalação ou componente encontra-se em risco de falha
iminente
Existem muitas outras formas de relatar a condição das instalações e priorizar as
•
•

intervenções, sendo esta questão a ser decidida entre o responsável pelas instalações e
sistema e o usuário, sempre levando em conta Normas e Legislação e a segurança da vida
humana. O que é importante é que a condição da instalação ou de seu funcionamento seja
corretamente relatado, podendo até ser anexado ao plano de inspeção um relatório de
ensaio descritivo, sempre que houver essa necessidade e essas intervenções sejam
priorizadas para permitir uma correta alocação de recursos e intervir, quando necessário,
para manutenção das instalações de alarme de incêndio da edificação e da segurança dos
usuários.
8.6

Inspeção visual e testes
A inspeção visual vai identificar a maior parte dos sinais de pré-patologia do sistema.

As ações indicadas são acumulativas, ou seja, numa verificação, por exemplo semestral,
devem ser incluídas as ações indicadas para as outras frequências menores, ou seja, as
ações trimestrais, mensais ou outras. Essas ações devem identificar a condição de
instalação do sistema, verificando o grau de prioridade para as intervenções de manutenção
necessárias.
O plano de manutenção preventiva ficará completo com a lista das ações, mais
identificadas com aquilo que normalmente designamos por manutenção, a levar a cabo para
manutenção do desempenho do sistema, como por exemplo limpeza de determinado
componente e reapertos.
De acordo com Vasconcelos (2005), para manter o alto padrão de confiabilidade que
um sistema de alarme de incêndio deve ter, ser necessário pelo menos 4 inspeções anuais,
divididas em intervalos aproximadamente iguais, isto é, inspeções a cada 3 meses.
Nessas inspeções visuais trimestrais, os seguintes testes devem ser realizadas:
a) Testar todos os acionadores manuais;
b) Testar todos os avisadores de campo de acordo com a lógica da central;
c) Revisar os desenhos do projeto executivo para verificar que alterações
construtivas na edificação não alteram o dimensionamento do sistema;
d) Controlar e checar as baterias;
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e) Inspecionar visualmente a central e outros componentes do sistema referentes
a danos mecânicos ou infiltração de umidade que possa apresentar oxidação
dos terminais, ou poeira que possa interferir nos contatos dos reles;
f)

Inspecionar visualmente a tubulação da rede por defeitos na fixação;

g) Medição do consumo do sistema de alarme de incêndio;
Para as inspeções visuais anuais, além da repetição das ações já mencionadas,
devem ser realizadas:
a) Em caso de defeito de um acionador manual, que não for eliminado com sua
limpeza interna, este deve ser imediatamente substituído;
b) Todas as falhas encontradas e consertadas nessas inspeções devem constar
no livro da central para manter um histórico da instalação;
c) Não é indicado a troca de nenhum dos componentes de uma linha de alarme
para outra, para não espalhar um defeito.
8.7

Qualidade do sistema
A manutenção do sistema de alarme de incêndio deve possuir uma estrutura interna

de gestão da qualidade, tendo por atribuição:
a) elaborar ou compilar normas e procedimentos, incluindo documentação técnica
para a execução dos serviços de manutenção;
b) supervisionar a qualidade das atividades desenvolvidas na manutenção,
incluindo as etapas de documentação e registro, coleta de informações,
previsão orçamentária, planejamento, projeto e programação, orçamentação,
contratação de serviços de terceiros e controle da execução;
c) avaliar continuamente a eficiência da manutenção, considerando aspectos
como:
•
•
•
•
•

tempo médio de resposta às solicitações dos usuários e intervenções
de emergência;
relação entre custo e tempo estimados e efetivamente realizados;
taxa de sucesso das intervenções, medida pela incidência de retrabalho
necessário;
satisfação dos usuários do sistema, medida por meio de pesquisas de
opinião;
desempenho econômico do sistema;

d) acompanhar qualquer mudança na edificação ao longo de sua vida útil, em
função do resultado da manutenção.
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ANEXO B
Folha de entrevista da APP

Qual a sua formação:
Engenheiro de Segurança do Trabalho / Responsável Final
Engenheiro Eletricista/ Gestor da Instalação
Engenheiro Civil/Arquiteto/Gestor Global
Outros_____________________________________

A partir dos seus conhecimentos e de sua experiência profissional, marque com a letra "X" em uma severidade que mais se
enquadra nos eventos listados e quantas vezes (ocorrências) você já encontrou esse evento durante o comissionamento de
um sistema de alarme de incêndio. Após sua análise, responda a pergunta no final da tabela.
DES

Para a severidade dos eventos encontrados em um sistema de alarme de incêndio adotou-se o seguinte :
A – Não crítica (Relevante): implica que o sistema de alarme de incêndio possui deficiências que não comprometem sua operação. Essas
deficiências podem ser corrigidas durante a operação assistida do sistema;
B – Crítica (Crítico): implica que o sistema de alarme de incêndio possui deficiências que se não forem corrigidas podem comprometer sua
operação. O sistema não pode ser colocado em operação enquanto essas deficiências não forem resolvidas. O comissionamento deve ser
interrompido e só reiniciado após a correção;
C – Impeditivas (Catastrófico): implica que o sistema de alarme de incêndio possui deficiências graves na concepção, no projeto ou na instalação
proporcionando baixa confiabilidade de parte ou do todo, tornando o sistema inaceitável.
Para a quantidade de ocorrências dos eventos encontrados no comissionamento de um sistema de alarme de incêndio,
adotou-se a seguinte proporção:
1 - Ocorrência baixa (entre 1% e 5% ocorrências durante o comissionamento);
2 - Ocorrência média (entre 6% e 10% ocorrências no comissionamento);
3 - Ocorrência alta (acima de 10% ocorrências no comissionamento).

Central e Painel repetidor

Avisadores audiovisuais

Acionador Manual

Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros
Não existem Acionador manual em cada pavimento da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)
Acionador manual não possui LED verde piscante
A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador manual
A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual
Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central
Avisadores em quantidade insuficiente e de dificil visualização/audição
Existem avisadores não supervisionados pela central
Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)
Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA
Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor auricular
Os avisadores visuais não são pulsantes
Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro
Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa
Os avisadores sonorosapresentam baixa intensidade sonora
O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em um mesmo linha de alarme
Está localizada em um lugar de dificil acesso
Não é monitorada 24 horas
O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento
Está proxima a materiais combustíveis ou inflamáveis
O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura
O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os bombeiros
As baterias da central/painell não são seladas

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco espaço)
Não existe calculo de baterias da central/painel
As baterias não estão instaladas em local abrigado e ventilado
Estrutura frágil
Estrutura com corrosão
Dificl acesso aos bornes de ligação da central
Dificl acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento
Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, tel para contato)
Não possui manual de operação
Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para funcionamento
Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral
Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio

Severidade
A
B
C

Ocorrência
1
2
3

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

Interface com
sistemas de extinção

Central e Painel repetidor

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem energia da rede
No caso item anterior, após 24 horas sem ernergia da rede, a central não tem capacidade de operar em alarme
por mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos
A central não possui uma logica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências
Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão
Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na central
Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema
Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema
Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto
Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência
Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de defeito na central
Não foram instalados paineis repetidores previstos
Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central
A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga
O sistema não possui chave de bloqueio de descarga
As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central
O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de
combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor
Existem fiações diferendos do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos (o eletroduto não atende
exclusivamente o sistema de alarme)
Os eletrodutos não são metálicos
O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra
Existe circuitos eletricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistancia ôhmica dos eletrodutos exede a 50 Ohms
O blindagem eletrostástica dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados
Os eletrodutos do sistema não possuem identificação
Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética
Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema
Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma
Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios
Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)
A queda de tensão admissivél é maior que 10% da tensão de alimentação
Os fios possuem emendas
Os fios não são de uso exclusivo do sistema
Os fios não possuem identificação
Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de curto circuito
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ANEXO C
Resultados da primeira etapa de classificação de riscos por meio da APP

Entrevistado 1

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Avisadores audiovisuais
Central e Painel repetidor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Acionador Manual

Evento
Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros
Existem pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)
Acionador manual não possui LED verde piscante
A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador manual
A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual
Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central
Avisadores em quantidade insuficiente e de dificil visualização/audição
Existem avisadores não supervisionados pela central
Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)
Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA
Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor auricular
Os avisadores visuais não são pulsantes
Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro
Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa
Os avisadores sonorosapresentam baixa intensidade sonora
O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em um mesmo linha de alarme
Está localizada em um lugar de dificil acesso
Não é monitorada 24 horas
O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento
Está proxima a materiais combustíveis ou inflamáveis
O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura
O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os bombeiros
As baterias da central/painell não são seladas
O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco espaço)
Não existe calculo de baterias da central/painel
As baterias não estão instaladas em local abrigado e ventilado
Estrutura frágil
Estrutura com corrosão
Dificl acesso aos bornes de ligação da central
Dificl acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento
Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, tel para contato)
Não possui manual de operação
Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para funcionamento
Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral
Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem energia da rede
No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede, a central não tem capacidade de operar em alarme por mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos
A central não possui uma logica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências
Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão
Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na central
Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema
Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema
Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto
Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central

Severidade
A B C

Ocorrência
RISCOS
1 2 3 RB RM RA

Entrevistado 2

Severidade
A
B
C

1
5
4
5
6
2
4
5
4
4
1
2
2
1
5
3
2
7
5
3
4
2
5
0
4
5
2
1
0
0
1
1
1

3
2
0
1
1
3
2
2
3
2
0
0
3
2
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
2
2
3
0
1
1
1
1
1

3
0
3
1
0
2
1
0
0
1
6
5
2
4
0
3
5
0
2
2
2
5
2
7
1
0
2
6
6
6
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3

2

2

7

1
3
4
3
4
1
1
5
3
3
2
3
2
2
2
3
3
1
0
2

3
2
1
2
3
2
0
2
2
3
2
2
0
1
0
1
1
2
0
2

3
2
2
2
0
4
6
0
2
1
3
2
5
4
5
3
3
4
7
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1

3

3

4
0
3
1
2
2
1
3
2
2

3
2
2
1
1
1
2
4
3
0

0
5
2
5
4
4
4
0
2
5

2

2

3

7

3
5
3
5
6

2
2
2
2
1

2
0
2
0
0

7
7
7
7
7

Ocorrência
1
2
3

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

RM
RB
RB
RM
RB
RM
RM
RM
RM
RA
RA
RA
RM
RM
RB
RM
RA
RB
RB
RM
RM
RA
RB
RA
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RM

x

RM

x
x

x

x
x

RM
RM
RB
RA
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RA
RM
RM
RM
RA
RM

7

x

x

RM

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

x

x
x
x
x

RM
RM
RM
RM
RM
RA
RM
RM
RM
RA

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

RM

x

RM
RB
RM
RM
RB

x
x

Severidade
A
B
C

Risco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Interface com
sistemas de extinção

82
83

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

72
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Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência
Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de defeito na central
Não foram instalados paineis repetidores previstos
Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central
A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga
O sistema não possui chave de bloqueio de descarga
As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central
O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor
Existem fiações diferendos do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos (o eletroduto não atende exclusivamente o sistema de alarme)
Os eletrodutos não são metálicos
O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra
Existe circuitos eletricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistancia ôhmica dos eletrodutos exede a 50 Ohms
O blindagem eletrostástica dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados
Os eletrodutos do sistema não possuem identificação
Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética
Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema
Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma
Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios
Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)
A queda de tensão admissivél é maior que 10% da tensão de alimentação
Os fios possuem emendas
Os fios não são de uso exclusivo do sistema
Os fios não possuem identificação
Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de curto circuito
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Avisadores audiovisuais
Central e Painel repetidor
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Acionador Manual

Evento
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31
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Entrevistado 4

Severidade
A
B
C

Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros
Existem pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)
Acionador manual não possui LED verde piscante
A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador manual
A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual
Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central
Avisadores em quantidade insuficiente e de dificil visualização/audição
Existem avisadores não supervisionados pela central
Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)
Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA
Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor auricular
Os avisadores visuais não são pulsantes
Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro
Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa
Os avisadores sonorosapresentam baixa intensidade sonora
O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em um mesmo linha de alarme
Está localizada em um lugar de dificil acesso
Não é monitorada 24 horas
O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento
Está proxima a materiais combustíveis ou inflamáveis
O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura
O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os bombeiros
As baterias da central/painell não são seladas
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O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco espaço)
Não existe calculo de baterias da central/painel
As baterias não estão instaladas em local abrigado e ventilado
Estrutura frágil
Estrutura com corrosão
Dificl acesso aos bornes de ligação da central
Dificl acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento
Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, tel para contato)
Não possui manual de operação
Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para funcionamento
Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral
Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem energia da rede
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No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede, a central não tem capacidade de operar em alarme por mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos
A central não possui uma logica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências
Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão
Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na central

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema
Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema
Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto
Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central
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Interface com
sistemas de extinção

82
83

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

72
73
74
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Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência
Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de defeito na central
Não foram instalados paineis repetidores previstos
Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central
A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga
O sistema não possui chave de bloqueio de descarga
As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central
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O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor

83
84

Existem fiações diferendos do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos (o eletroduto não atende exclusivamente o sistema de alarme)
Os eletrodutos não são metálicos
O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra
Existe circuitos eletricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistancia ôhmica dos eletrodutos exede a 50 Ohms
O blindagem eletrostástica dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados
Os eletrodutos do sistema não possuem identificação
Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética
Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema
Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma
Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios
Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)
A queda de tensão admissivél é maior que 10% da tensão de alimentação
Os fios possuem emendas
Os fios não são de uso exclusivo do sistema
Os fios não possuem identificação
Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de curto circuito
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Entrevistado 5

Severidade
A B C
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Avisadores audiovisuais
Central e Painel repetidor
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Acionador Manual

Evento
Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros
Existem pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)
Acionador manual não possui LED verde piscante
A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador manual
A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual
Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central
Avisadores em quantidade insuficiente e de dificil visualização/audição
Existem avisadores não supervisionados pela central
Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)
Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA
Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor auricular
Os avisadores visuais não são pulsantes
Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro
Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa
Os avisadores sonorosapresentam baixa intensidade sonora
O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em um mesmo linha de alarme
Está localizada em um lugar de dificil acesso
Não é monitorada 24 horas
O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento
Está proxima a materiais combustíveis ou inflamáveis
O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura
O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os bombeiros
As baterias da central/painell não são seladas
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O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco espaço)
Não existe calculo de baterias da central/painel
As baterias não estão instaladas em local abrigado e ventilado
Estrutura frágil
Estrutura com corrosão
Dificl acesso aos bornes de ligação da central
Dificl acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento
Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, tel para contato)
Não possui manual de operação
Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para funcionamento
Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral
Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem energia da rede
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede, a central não tem capacidade de operar em alarme por mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos
A central não possui uma logica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências
Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão
Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na central

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema
Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema
Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto
Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central
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71
72
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Interface com
sistemas de extinção

82
83

Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência
Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de defeito na central
Não foram instalados paineis repetidores previstos
Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central
A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga
O sistema não possui chave de bloqueio de descarga
As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor

83
84

Existem fiações diferendos do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos (o eletroduto não atende exclusivamente o sistema de alarme)
Os eletrodutos não são metálicos
O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra
Existe circuitos eletricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistancia ôhmica dos eletrodutos exede a 50 Ohms
O blindagem eletrostástica dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados
Os eletrodutos do sistema não possuem identificação
Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética
Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema
Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma
Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios
Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)
A queda de tensão admissivél é maior que 10% da tensão de alimentação
Os fios possuem emendas
Os fios não são de uso exclusivo do sistema
Os fios não possuem identificação
Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de curto circuito
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ANEXO D
Resultados da segunda etapa de classificação de riscos por meio da APP

m
tinção

Central e Painel repetidor

Avisadores audio e ou visuais

Acionador Manual

Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distancia percorrida por uma pessoa até o Acionador manual é maior que 30 metros
Não existe Acionador manual em cada pavimento da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)
Acionador manual convencional não possui LED verde piscante
A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a ativação do Acionador manual

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

A Central não reconhece o acionamento do Acionador manual
Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na central
Avisadores em quantidade insuficiente e de dificil visualização/audição
Existem avisadores não supervisionados pela central
Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)
Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro acima de 105dBA
Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas trabalham com protetor auricular
Os avisadores visuais não são pulsantes
Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro
Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade luminosa
Os avisadores sonoros apresentam baixa intensidade sonora
O som dos avisadores sonoros são confundidos com outros sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não dispara
Não é informado o consumo elétrico (W) de cada avisador audio ou visual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais estão ligados em uma mesma linha de alarme
Está localizada em um lugar de dificil acesso
Não é monitorada 24 horas
O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento
Está proxima a materiais combustíveis ou inflamáveis
O local de instalação da central/painel não possui rota de fuga segura
O local de instalação da central/painel não permite fácil comunicação com os bombeiros
As baterias internas da central/painel não são seladas

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

O local de instalação da central/painel dificulta o monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco espaço)
Não existe calculo de baterias da central/painel
As baterias externas não estão instaladas em local abrigado e ventilado
Estrutura frágil
Estrutura com corrosão
Dificl acesso aos bornes de ligação da central
Dificl acesso as indicações, LEDs e display, para leitura dos sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento
Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº serie, instalador, tel para contato)
Não possui manual de operação
Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme, amarela para falha e verde para funcionamento
Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral
Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na alimentação da rede elétrica

Severidade
A B C
x
x

Não existe a informação de quantos acionadores manuais ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância da alimentação central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do sistema
Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema
Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto
Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias da central (já consta)
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação normal
Os LEDs de indicação de falhas não são visível na iluminação de emergência

74
75
76
77

Não existe a informação de quais controles prediais ficarão fora de serviço em caso de defeito na central
Não foram instalados paineis repetidores previstos
Os circuitos de comando de descarga não estão sendo monitorados pela central
A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da descarga
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x
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x
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x
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x
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x

x

x
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x

x
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x
x
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x
x
x
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x

RM
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RA
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RB
RM
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RM
RA
RA
RA
RA
RA
RA
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x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RA
RM
RA
RB
RM
RM
RB
RB
RB
RM
RM
RA
RA
RB
RM
RA
RM
RM
RA
RB
RB
RB

x
x
x
x
x

x

Risco
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RM
RM
RB
RA
RA

x
x
x
x

x
x

53 Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos em alarme de incêndio e sem energia da rede
54 Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em condições normais sem energia da rede
No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede, a central não tem capacidade de operar em alarme por
55 mais 5 minutos
56 A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
57 Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
58 Não possui indicações visuais para cada circuito do sistema
59 Tempo para sinalização de falha na central maior que 200 segundos
60 Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central maior que 30 segundos
61 Tempo para sinalização de falha na central maior que 2 minutos
62 A central não possui uma logica clara e bem definida de acionamento dos alarmes de incêndio
63 A central não memoriza as ocorrências
64 Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão sem supervisão
65 Não existem informações de como o usuário deve proceder em caso de defeito na central
66
67
68
69
70
71
72
73

Ocorrência
1
2
3
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x

x

RB

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RB
RB
RA
RB
RA
RB
RA
RB
RB
RM

x

RM

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Interface com
sistemas de extinção
Circuitos Elétricos , Instalação e infra estrutura

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Os acionadores manuais com a função combate não são diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga
O sistema não possui chave de bloqueio de descarga
As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas pela central
O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de
combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor
Existem fiações diferendos do sistema de alarme de incêndio nos eletrodutos (o eletroduto não atende
exclusivamente o sistema de alarme)
Os eletrodutos não são metálicos e cabos não blindados
O sistema não está aterrado adequadamente
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de terra
Existe circuitos eletricos com tensões acima de 24Vcc nos eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistência ôhmica dos eletrodutos exede a 50 Ohms
O blindagem eletrostástica dos fios permite a flutuação de uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão impermeabilizados
Os eletrodutos do sistema não possuem identificação
Os circuitos não possuem proteção contra indução eletromagnética
Existe um circuito convencional para dois pavimentos da edificação
Os circuitos para fechamento das portas corta fogo não são supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do sistema
Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da especificação da norma
Não existem nenhuma proteção contra indução eletromagnética nos fios
Não existem nenhuma proteção mecânica nos fios (eletrodutos)
A queda de tensão é maior que 10% da tensão de alimentação
Os fios possuem emendas
Os fios não são de uso exclusivo do sistema
Os fios não possuem identificação
Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem operacionais em caso de curto circuito
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ANEXO E
Proposta de modelo de comissionamento de sistema de alarme de incêndio
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ANEXO E - PROPOSTA DE MODELO DE COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE
ALARME DE INCÊNDIO
Por meio da norma NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010) definiu-se os requisitos mínimos a serem atendidos pelo sistema de
alarme de incêndio durante o seu comissionamento, porém a norma não estabelece uma
sistemática na condução dos trabalhos de comissionamento do sistema, levando ao
comprometimento da segurança contra incêndio das edificações. A norma também não
define critérios de aceitação, não estabelecendo um plano de trabalho para o
comissionamento e nem estabelecendo medidas de avaliação dos riscos do sistema
comissionado.
Para se propor um modelo básico o comissionamento de sistema de alarme de
incêndio foram aplicadas as quatro etapas elaboradas por Haasl e Sharp (1999):
planejamento, investigação, implementação e integração.
1

Planejamento
O planejamento do comissionamento de um sistema de alarme consiste em

premissas, definições e estratégias para a formação de equipe, elaboração das etapas,
contratação de serviços, custos, responsabilidades, e outros.
Para a criação do planejamento de comissionamento devem estar previstos:
a) definição do sistema de alarme de incêndio e seus componentes;
b) descrição dos recursos humanos e financeiros para a execução do processo
de comissionamento do sistema de alarme de incêndio.
Nesta etapa também devem serão definidas as atribuições, atividades principais e
recursos básicos requeridos para o plano de execução das atividades do processo de
comissionamento do sistema de alarme de incêndio tais como:
a) definir uma sequência lógica, de forma que todos os requisitos necessários
estejam contemplados, como por exemplo: o comissionamento do sistema de
alarme de incêndio exige que, em primeiro lugar, se comissione os
componentes do sistema isoladamente;
b) cronograma contendo as descrições de cada etapa do comissionamento e
suas durações para todas as etapas do comissionamento;
c) descrições dos insumos, materiais, ferramental e sobressalentes que serão
usados no comissionamento;
d) Atualizações de dados técnicos e documentação dos instaladores e projetistas;
e) Definição das prioridades e responsabilidades.
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Durante o planejamento do comissionamento do sistema de alarme de incêndio é
realizada a estimativa de ocorrência e a severidade, identificando os riscos e estimando
seus efeitos, usando como ferramenta a Analise Preliminar de Perigos já descrita neste
trabalho.
Por fim, para o início das atividades de comissionamento de um sistema de alarme de
incêndio, devem ser avaliados os riscos inerentes ao sistema, considerando os seguintes
pontos críticos:
a) todos os envolvidos no comissionamento (instaladores, projetistas e usuários)
devem participar da elaboração da Analise Preliminar de Perigos, para que
haja um consenso de todas as partes na classificação de cada requisito;
b) em caso de novas instalações, é inaceitável iniciar-se o comissionamento
enquanto a instalação do sistema de alarme de incêndio ainda estiver
incompleta ou com ligações provisórias;
c) o escopo de trabalho deve ser bem definido para todos os responsáveis pelo
comissionamento;
d) a definição dos profissionais para a formação da equipe de comissionamento
deve ser preferencialmente por perfil e critério técnico.
1.1

Procedimentos
Os procedimentos de comissionamento podem ser elaborados em conjunto com a

etapa de planejamento, definindo todos os passos que serão seguidos para o início da
implementação do comissionamento.
Para o inicio dos procedimentos, alguns requisitos deve ser atendidos, como a
finalização das instalações, contemplando a ausência de pendências impeditivas a
realização do comissionamento, os EPI que devem ser utilizados na segurança da
realização do comissionamento e a presença do cliente.
Outros aspectos relevantes devem ser observados antes da implementação do
comissionamento, como:
a) Limpeza e liberação da área de acesso comum;
b) Preparação de andaimes e escadas;
c) Isolamento da área a ser comissionada;
d) Documentos, manuais de operação e o projeto executivo da instalação;
e) Instalação de dispositivos inerentes ao comissionamento;
f)

Remoção de dispositivos provisórios;

g) Descrição passo a passo de todos os testes e ensaios que serão realizados no
sistema de alarme de incêndio.
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Nesta etapa podem ser definidos, por parte de todos os envolvidos (fornecedores,
instaladores, projetistas e usuários), todos os critérios de aceitação do sistema de alarme de
incêndio, critérios de segurança operacional, as normas técnicas utilizadas para o
comissionamento (já mencionadas nesse trabalho), decretos, leis e os resultados
esperados.
Podem ser estabelecidos, como critérios de aceitação, parâmetros elétricos ou
mecânicos que não necessariamente estão estabelecidos nas normas técnicas devido, por
exemplo, a existência de um risco específico existente em na edificação, dependendo de
sua ocupação.
As Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que fazem
parte do Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011) e que são necessárias para a avaliação de
um sistema de alarme de incêndio são: Instrução Técnica 19 – “Sistema de detecção e
alarme de incêndio” e a Instrução Técnica 41 – “Inspeção visual em instalações elétricas de
baixa tensão”.
2

Investigação
A investigação deve ser realizada antes do início do comissionamento. Deve ser

realizada uma inspeção visual geral no sistema instalado e, se necessário, devem ser
realizados testes de energização dos equipamentos e componentes definitivos do sistema
de alarme de incêndio, bem como uma revisão geral na configuração da central de alarme,
verificação das interfaces entre outros sistemas e a condição das instalações realizadas,
atendendo ao projeto executivo e as necessidades da edificação.
Usando como base a NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010), os documentos necessários para a etapa de investigação são:
a) todas as plantas da rede (alarme, indicação e controles da central, avisadores,
etc.) com quantidade de fios por tubo ou cabo, diâmetros dos fios, código das
cores, resistências teóricas e medidas na fiação e corrente de fuga ou
resistência, medida em mΩ na tensão de medição (500 Vca), contra a terra em
ambas as polaridades;
b) esquema geral de ligação dos fios nos componentes do sistema de alarme de
incêndio. Em caso especial pode ser exigida a fiação individual para toda a
planta ou em áreas específicas, como indicações paralelas ou circuitos de
combate automático de incêndio;
c) diagramas de lógicas e de temporização, quando incorporados na central;
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d) cálculo de consumo e definição da bateria, baseado no programa da central,
com os descontos da capacidade para correntes elevadas e temperaturas
baixas;
e) todos os diagramas com os valores elétricos máximos ou mínimos da central,
dos módulos e dos outros componentes, inclusive os elementos de proteção e
os cálculos das correntes máximas e de curto-circuito;
f)

especificações e aprovações (se existirem por entidades neutras) para todos
os componentes do sistema;

O manual de operação do sistema de alarme de incêndio deve estar de acordo com as
prescrições da NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010):
a) o manual de operação do sistema deve mostrar todos os elementos para
manipular a central, com exemplos práticos para demonstrar ao usuário a
utilização destes;
b) o manual deve permitir a adaptação do operador ao sistema, sem instrução
pessoal pelo fabricante ou instalador;
c) devem ser destacadas eventuais especialidades do sistema, bem como falhas
que possam colocar em risco a sinalização na central ou no campo ou que
possam inibir o acionamento dos dispositivos de segurança predial;
d) plano de seqüência do abandono e de intervenção em caso de fogo real, em
função do lugar do primeiro indício de incêndio. os pontos mais desfavoráveis
em caso de emergência devem ser fornecidos pelo responsável da segurança
do prédio ou das instalações.
Recomenda-se que, para a etapa de investigação do sistema, esteja presente a
equipe que executou a instalação do sistema, garantindo que o sistema está funcionando
conforme as especificações fornecidas pelo projeto executivo, verificando os seguintes itens:
a) Verificar se todos os componentes do sistema de alarme de incêndio estão
devidamente identificados e isolados fisicamente;
b) Com o sistema desernegizado, verificar se a condição de falha de alimentação
do sistema de alarme de incêndio está ativa;
c) Energizar a central de alarme de incêndio e verificar se todos os componentes
do sistema de alarme de incêndio estão energizados;
d) Verificar a inicialização da central de alarme de incêndio.
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Nesta etapa devem ser verificadas também a existências de pendências relativas às
instalações do sistema de alarme de incêndios, que podem ser classificadas em:
a) Pendências impeditivas: implica que o sistema de alarme de incêndio possui
erros de instalação, que precisam ser corrigidos, e que impedem o início do
comissionamento;
b) Pendências não impeditivas: implica que o sistema de alarme de incêndio
possui erros de instalação mas que não impedem o início do comissionamento,
podendo ser corrigido durante a realização do comissionamento.
3

Implementação
Devem ser iniciados os procedimentos de comissionamento descritos na norma NBR

17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). Podem ser usadas
também como referência as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, que fazem parte do Decreto nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011): Instrução Técnica 19 –
“Sistema de detecção e alarme de incêndio” e a Instrução Técnica 41 – “Inspeção visual em
instalações elétricas de baixa tensão”.
Alguns cuidados especiais na realização de implementação devem ser levados em
conta, tais como:
a) Apoio e atendimento para a execução dos testes e ensaios requeridos durante
os trabalhos de comissionamento, de modo a permitir a detecção de problemas
e defeitos críticos, eliminando, minimizando ou mitigando a possibilidade de
incidentes, riscos e danos materiais e acidentes futuros;
b) Maior

integração

e

melhor

conhecimento

(riscos,

perigos

e

ações

prevencionistas) dos usuários do sistema de alarme de incêndio para com os
trabalhos de comissionamento;
c) Trabalhos entre diversas empresas e com profissionais de diferentes
qualificações e multidisciplinaridade, atuando relativamente ao mesmo tempo e
local, gerando condições inseguras.
Durante a realização do comissionamento são verificados os atendimentos dos
requisitos do sistema levantados na Análise Preliminar de Perigo. Após a análise das duas
etapas de entrevistas e da classificação final dos riscos onde não houve a mesma
classificação para os dois perfis de profissionais entrevistados, obtiveram-se os seguintes
riscos para os 108 requisitos, conforme Tabela E1:
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Componente

Tabela E1 – Classificação final dos 108 requisitos

Requisito

1
2

8

Não está instalado em local de transito de pessoas
Não está instalado na altura correta (0,90 - 1,35 m)
A distância percorrida por uma pessoa até o Acionador
manual é maior que 30 metros
Existe pelo menos 01 Acionador manual em cada pavimento
da edificação
Não está na cor vermelha
As Informações operacionais não estão de forma clara
Quando rompido, o Acionador manual forma fragmentos
cortantes
O corpo do Acionador manual oferece risco (cantos vivos)

9

Acionador manual não possui LED verde piscante

10

A Central demora mais que 15 segundos para reconhecer a
ativação do Acionador manual

Risco Alto

11

A Central não reconhece o acionamento do Acionador
manual

Risco Alto

12

Os acionadores ficam inoperantes em caso de defeito na
central

Risco Alto

13

Avisadores em quantidade insuficiente e de difícil
visualização/audição

14

Existem avisadores não supervisionados pela central

15

Não está instalado na altura correta (2,20 - 3,50 m)

16

Não existem avisadores visuais nos locais com nível sonoro
acima de 105dBA

Risco Alto

17

Não existem avisadores visuais nos locais onde pessoas
trabalham com protetor auricular

Risco Alto

18

Os avisadores visuais não são pulsantes

Risco Baixo

19

Os avisadores apresentam problemas em seu invólucro

Risco Baixo

20

Os avisadores visuais apresentam baixa intensidade
luminosa

Risco Baixo

21

Os avisadores sonoros apresentam baixa intensidade
sonora

Risco Alto

4
Acionador Manual

Classificação
final

Item

3

Avisadores audiovisuais

(continua)

5
6
7

Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Médio
Risco Médio
Risco Baixo

Risco Médio
Risco Alto
Risco Baixo
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Central e Painel repetidor

Avisadores audiovisuais

Componente

Tabela E1 – Classificação final dos 108 requisitos

Requisito

Item

(continuação)

Classificação
final

27

O som dos avisadores sonoros é confundido com outros
sinalizadores
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador demora
mais que 15 segundos para disparar
Depois do Acionador Manual acionado, o avisador não
dispara
Não é informado o consumo elétrico (kWh) de cada avisador
manual
Não existe a informação de quantos avisadores audiovisuais
estão ligados em uma mesma linha de alarme
Está localizada em um lugar de difícil acesso

28

Não é monitorada 24 horas

Risco Alto

29

O pessoal que opera a central/painel não tem treinamento

Risco Alto

30

Está próxima a materiais combustíveis ou inflamáveis

Risco Alto

31

O local de instalação da central/painel não possui rota de
fuga segura

Risco Alto

32

O local de instalação da central/painel não permite fácil
comunicação com os bombeiros

Risco Alto

33

As baterias da central/painel não são seladas

Risco Alto

34

O local de instalação da central/painel dificulta o
monitoramento e a manutenção (ex: Lugar com pouco
espaço)

Risco Alto

35

Não existe calculo de baterias da central/painel

Risco Alto

22
23
24
25
26

37

As baterias não estão instaladas em local abrigado e
ventilado
Estrutura frágil

38

Estrutura com corrosão

39

Difícil acesso aos bornes de ligação da central

36

40
41
42
43

Difícil acesso as indicações, LED e display, para leitura dos
sinais
Não é possível identificar o circuito acionado
Bornes não identificados
Não possui aterramento

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Alto

Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
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Componente

Tabela E1 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

44
45

Não possui identificação (Nome do fabricante, modelo, nº
serie, instalador, telefone para contato)
Não possui manual de operação

Classificação
final

Risco Baixo
Risco Alto

46

Não possui indicação padrão: Vermelha para alarme,
amarela para falha e verde para funcionamento

Risco Baixo

47

Não possui indicação sonora e visual de Falha Geral

Risco Alto

48
49
50
51

Não possui indicação sonora e visual de Fuga a Terra
Não possui indicação sonora e visual de incêndio
Não possui indicação sonora e visual de curto-circuito
Não possui indicação sonora e visual de circuito aberto
Não possui indicação sonora e visual de Interrupção na
alimentação da rede elétrica
Não possui capacidade de funcionamento de 15 minutos
em alarme de incêndio e sem energia da rede
Não possui capacidade de funcionamento de 24 horas em
condições normais sem energia da rede
No caso item anterior, após 24 horas sem energia da rede,
a central não tem capacidade de operar em alarme por
mais 5 minutos
A recarga de 80% das baterias é maior que 8 horas
Não possui fusíveis ou disjuntores para proteção elétrica
Não possui indicações visuais para cada circuito do
sistema
Tempo para sinalização de falha na central maior que 200
segundos
Tempo para sinalização de alarme de incêndio na central
maior que 30 segundos
Tempo para sinalização de falha na central maior que 2
minutos
A central não possui uma lógica clara e bem definida de
acionamento dos alarmes de incêndio
A central não memoriza as ocorrências

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto

52
Central e Painel repetidor

Requisito

(continuação)

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Em caso de defeito na central, existem áreas que ficarão
sem supervisão

65

Não existem informações de como o usuário deve
proceder em caso de defeito na central

Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Médio
Risco Médio
Risco Alto

169

Componente

Tabela E1 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

66
67

Interface com sistemas de extinção

Central e Painel repetidor

68

Requisito
Não existe a informação de quantos acionadores manuais
ficarão inoperantes em caso de defeito na central
Não existe redundância na central em caso de falha
O projetista não informa o tempo de disponibilidade/ano do
sistema

(continuação)

Classificação
final
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo

69

Alarmes falsos ocorrem frequentemente no sistema

70

Não existe informação sobre a norma utilizada no projeto

Risco Baixo

71

Não foi apresentado o calculo de capacidade das baterias
da central

Risco Baixo

72

Os LEDs de indicação de falhas não são visíveis na
iluminação normal

Risco Alto

73

Os LEDs de indicação de falhas não são visíveis na
iluminação de emergência

Risco Médio

74

Não existe a informação de quais controles prediais ficarão
fora de serviço em caso de defeito na central

Risco Médio

75

Não foram instalados painéis repetidores previstos

Risco Alto

76

Os circuitos de comando de descarga não estão sendo
monitorados pela central

Risco Alto

79

A central não aciona os avisadores audiovisuais antes da
descarga
Os acionadores manuais com a função combate não são
diferenciados dos demais acionadores
Não houve treinamento para a operação de descarga

80

O sistema não possui chave de bloqueio de descarga

77
78

81
82
83

As operações de bloqueio de descarga não são sinalizadas
pela central
O sistema de alarme não desliga a energia elétrica de
sistemas de ventilação, ar condicionado e bombas de
combustível
O sistema não possui disparo manual do agente extintor

Risco Alto

Risco Alto
Risco Médio
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Alto
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Componente

Tabela E1 – Classificação final dos 108 requisitos

Item

Requisito

Classificação
final

84

Existem fiações diferentes do sistema de alarme de incêndio
nos eletrodutos (o eletroduto não atende exclusivamente o
sistema de alarme)

Risco Alto

85

Os eletrodutos não são metálicos

86

O sistema não está aterrado
O sistema não está ligado em um mesmo referencial de
terra
Existem circuitos elétricos com tensões acima de 24Vcc nos
eletrodutos do sistema de alarme
O eletroduto não possui continuidade elétrica
A resistência ôhmica dos eletrodutos excede a 50 Ohms
A blindagem eletrostática dos fios permite a flutuação de
uma tensão de 10 Vpp induzida no sistema
Os dutos de interligação subterrânea não estão
impermeabilizados

87
88
89
90
Circuitos Elétricos, Instalação e infraestrutura

(conclusão)

91
92
93

Os eletrodutos do sistema não possuem identificação

Os circuitos não possuem proteção contra indução
eletromagnética
95 Existe um circuito para dois pavimentos da edificação
O circuito para fechamento das portas corta fogo não são
96
supervisionados eletronicamente
As bitolas dos fios não atendem a corrente máxima do
97
sistema
98 Os disjuntores/ fusíveis não foram projetados corretamente
Os fios não tem proteção contra alagamento em lugares
99
onde esse fato ocorre
Os fios usados são de baixa qualidade, fora da
100
especificação da norma
Não existe nenhuma proteção contra indução
101
eletromagnética nos fios
Não existe nenhuma proteção mecânica nos fios
102
(eletrodutos)
A queda de tensão admissível é maior que 10% da tensão
103
de alimentação
104 Os fios possuem emendas
105 Os fios não são de uso exclusivo do sistema
106 Os fios não possuem identificação
107 Os Acionadores Manuais não possuem sinalização
Não existe a informação de quantos alarmes permanecem
108
operacionais em caso de curto circuito
Fonte: autor
94

Risco Baixo
Risco Alto
Risco Médio
Risco Alto
Risco Médio
Risco Médio
Risco Baixo
Risco Médio
Risco Médio
Risco Médio
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Alto
Risco Baixo
Risco Baixo
Risco Alto
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Para os requisitos não atendidos durante o comissionamento, devem ser tomadas as
seguintes medidas:
a) os requisitos identificados como Risco Baixo (RB) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio devem ser corrigidos
durante o próprio comissionamento, evitando o desligamento do sistema para a
sua correção depois de aprovado. Sendo resolvidas essas pendências, o
sistema está aprovado e liberado para funcionamento;
b) os requisitos identificados como Risco Médio (RM) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio devem ser analisados e
corrigidos de maneira a garantir o correto funcionamento do sistema em caso
de incêndio. Recomenda-se a realização de novos ensaios e simulações nos
componentes que apresentaram essa classificação de risco e só depois do
requisito atendido o sistema está aprovado e liberado para funcionamento;
c) os requisitos identificados como Risco Alto (RA) não atendidos durante o
comissionamento do sistema de alarme de incêndio apresentam problemas na
sua concepção, em seu projeto inicial. O comissionamento deve ser
interrompido e todo o projeto executivo, componentes, circuitos elétricos,
instalação e infraestrutura do sistema de alarme de incêndio devem ser
revisadas. Apenas após a as devidas análise e correções o sistema pode ser
liberado para um novo comissionamento.
Recomenda-se que, antes da realização dos ensaios do sistema, como um todo,
sejam realizados os comissionamentos de cada componente do sistema de alarme de
incêndio, conforme o seu grau de risco.
Tendo como base os riscos consolidados conforme a Tabela E1, recomenda-se
estabelecer uma ordem no comissionamento baseado em cada item avaliado do sistema de
alarme da seguinte maneira: Item 1: central e painel repetidor; Item 2: Interfaces com o
sistema de extinção (ou outro sistema); Item 3: Circuitos Elétricos; Instalação e
infraestrutura; Item 4: Avisadores audiovisuais; Item 5: acionadores manuais. Após a
avaliação de cada item, recomendam-se os testes no sistema de alarme de incêndio como
um todo.
Recomenda-se que cada requisito não atendido encontrado deve ser analisado com
base em cada componente instalado e sua quantidade. Seria inviável não aceitar um
sistema de alarme de incêndio com, por exemplo, 100 acionadores manuais instalados
onde, nos processo de comissionamento, apenas 1 apresentou o não atendimento de algum
dos 12 requisitos para acionadores manuais levantados neste trabalho. O que não
impossibilita o instalador de corrigir a falha, independente de qual risco a falha encontrada
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representa para a instalação. Já para outros componentes que são instalados em pequena
quantidade, mas que apresentam maior complexibilidade em seu funcionamento e/ou sua
instalação, como por exemplo, a central de alarme e o painel repetidor, não poderiam ser
aceitos, pois o não atendimento de apenas 1 requisito de risco alto compromete todo o
funcionamento do sistema.
4

Integração
Nesta etapa a equipe técnica é responsáveis pelo sistema de alarme de incêndio da

edificação assumem as responsabilidades sobre o sistema comissionado, iniciando as suas
operações.
Durante esta etapa são realizados os ajustes finais e a verificação da performance do
sistema de alarme de incêndio em um período maior de tempo. A capacidade nominal do
sistema deverá ser comprovada por um teste de operação contínua, durante a qual o
sistema deverá operar nas condições normais de serviço, sem interrupções de qualquer
natureza e sem ocorrências de falhas, sobreaquecimentos, sobrecargas ou desgastes
excessivos em nenhum dos componentes do sistema.
Nessa etapa também deve ser realizado o treinamento da equipe de operação e
manutenção do sistema e devem ser entregues as documentações necessárias para a
manutenção corretiva e preventiva do sistema. De acordo com as prescrições da NBR
17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) esses documentos
são:
a) o manual de manutenção: deve conter, além da descrição completa do
funcionamento do sistema e seus componentes para permitir a localização de
defeitos em componentes, todos os valores teóricos e as medições elétricas do
sistema e de seus componentes, com as definições das proteções contra curtocircuito e o cálculo teórico da corrente consumida e de curto-circuito no ponto
da instalação da proteção.
b) se existem vários fusíveis em série, a definição das correntes deve ser
apresentada para toda a cadeia interligada, mostrando a segurança de cada
ponto e a necessidade de não se prejudicar um nível superior em caso de
sobre-corrente;
c) outras informações necessárias para manutenção preventiva e corretiva, como
o uso de dispositivos especiais para a provocação de atuação dos
componentes do sistema;
d) garantia para todos os componentes, incluindo a definição das falhas e alarmes
falsos que o sistema pode apresentar dentro de sua vida útil. estas falhas ou
alarmes falsos podem ser apenas parcialmente cobertos pela garantia do
fabricante ou instalador. esta informação deve coincidir normalmente com os
dados técnicos da oferta técnica e comercial para a instalação ou manutenção
do sistema específico.

