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RESUMO

Os níveis de obscurecimento do ar e radiação do calor interior no ambiente são
indicadores de um princípio de incêndio. Fatores físicos variáveis: convecção,
temperatura e umidade relativa do ar podem influenciar a eficiência de uma instalação
de detecção automática de fumaça em edificações. A interação entre estes fatores e
o obscurecimento do ar produzido pela queima de madeira padronizada, sem chama,
e o tempo decorrido para alarme foi explorada nesta pesquisa, possibilitando uma
abordagem visual e quantitativa do problema do posicionamento de detectores
pontuais de fumaça, do tipo óptico. A norma técnica de Sistemas de Detecção e
Alarme de Incêndio (SDAI), NBR 17240 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA
TÉCNICAS, 2010), estabelece a área máxima de cobertura para atuação de um
detector pontual de fumaça, porém não determina critérios específicos de
posicionamento para detectores ópticos em virtude da aplicação. Foram conduzidos
experimentos de alarme e detecção de fumaça em ambiente controlado simulando
possíveis cenários da fase inicial de um incêndio. Os experimentos permitiram
caracterizar o comportamento em utilização de detectores ópticos de fumaça
submetidos a influências de movimentação do ar em ações ocasionadas pelo uso do
ambiente. Os resultados demonstraram que a abertura e fechamento de portas e
janelas, funcionamento do sistema de condicionamento de ar podem atenuar o
desempenho da detecção automática de fumaça. A pesquisa contribui para o
aprimoramento de projeto, instalação, comissionamento e manutenção de SDAI,
demonstrando a necessidade de efetuar testes de queima do tipo de material existente
no ambiente a ser protegidos levando-se em conta todas as influências de
movimentação do ar para garantir a eficiência do sistema.

Palavras Chaves: Incêndio, Detecção Automática de Fumaça; Desempenho de
Detectores de Fumaça.

ABSTRACT
Evaluation of the influence of air movement in the performance of
specific optical smoke detectors
The obscuration levels of air and indoor heat radiation in the environment are
indicators of a fire may result. Physical factors variables: convection, temperature and
relative humidity can influence the efficiency of an installation of automatic detection of
smoke in buildings. The interaction between these factors and obscuring the air
produced by burning wood standardized flameless, and the elapsed time for alarm was
explored in this study, providing a visual and quantitative approach to the problem of
the position of smoke detectors, optical type. The technical standard for the Detection
and Fire Alarm Systems ( SDAI ) , NBR 17240 ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS , 2010) provides for maximum coverage area for actuation of a
smoke detector off but does not establish specific criteria for placement optical
detectors due to the application . Experiments with smoke detection in controlled
environment were conducted to simulate possible scenarios of the early stage of a fire.
The experiments allowed to characterize the behavior in use of optical smoke detectors
subjected to influences of air movement in shares caused by the use of the
environment. The results demonstrated that the opening and closing of doors and
windows, operation of the air conditioning system may weaken the performance of
automatic smoke detection. The research contributes to the improvement of design,
installation, commissioning and maintenance of SDAI, demonstrating the need to
perform tests of burning the type of material in the environment to be protected taking
into account all the influences of air movement.

Keywords: Fire; Automatic Smoke Detection; Performance of Smoke Detector.
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1 INTRODUÇÃO
Historicamente os incêndios são causas de perdas humanas e materiais com
consequências sociais e econômicas no mundo. Com o aumento das ocorrências de
incêndios, as legislações e normas técnicas internacionais e nacionais tem
aprimorado a segurança preventiva contra incêndio buscando a proteção de vidas
humanas e do patrimônio. Ono, Pignata e Pannoni (2008) conceituam que:

[...] segurança contra incêndio é a área de natureza multidisciplinar.
Para que se possa compreender esse ramo da ciência e engenharia,
é necessário ter conhecimentos de termodinâmica, combustão,
transferência de calor, teoria das estruturas, ciência dos materiais,
instalações elétricas e hidráulicas, arquitetura, estatística,
comportamento humano. (SILVA, V.; Pannoni, F.; Ono, R. 2008,
p.429).

Em Janeiro de 2013 (Oesp,2013) ocorreu o incêndio da boate Kiss, localizada no
centro da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esta ocorrência causou comoção
pública mundial e chamou a atenção das autoridades governamentais e da população
sobre a necessidade de rever as legislações locais e normas nacionais de segurança
contra incêndio. O Relatório Técnico emitido pela comissão especial do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul (CREA-RS) em
04.02.2013, informe que a dificuldade para evacuação da edificação e a exposição
dos ocupantes aos efeitos da fumaça e gases tóxicos produzidos pela queima dos
materiais combustíveis resultou em 241 mortes e centenas de feridos.
Ainda conforme o Relatório Técnico do (CREA-RS, 2013):
A boate Kiss não apresentava detectores de fumaça, botoeiras de
alarme e nem alarmes, alertadores ou avisadores sonoros e visuais.
A legislação estadual do Rio Grande do Sul não explica claramente
as características das edificações que devem adotar sistemas de
detecção automática de incêndio, deixando margem para sua não
aplicação. (CREA-RS, 2013, p.4)
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Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), as instalações de prevenção
e combate incêndio são estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). A Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002
determina que:
Os sistemas de detecção e alarme têm de ser utilizados nos EAS
que tenham:
1 - Mais de 3 (três) pavimentos incluindo subsolo;
2 - Uma área construída maior que 2.000 m2. (BRASIL / MS, 2002,
p.134).

Além disso, a norma de instalações elétricas em Baixa Tensão, NBR 5410 (ABNT,
2008a), classifica as condições de fuga em emergência em hospitais como longa e
tumultuada com característica de alta densidade de ocupação e percursos longos.
Considerando-se a presença de pacientes debilitados, a detecção e alarme possibilita
ações de combate ao incêndio ainda na fase de pirólise. A Figura 1 mostra ocorrência
de incêndio e seu desenvolvimento.

Figura 1- Diagrama do desenvolvimento do sinistro

Fonte: EN 54-7 (2001)
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Nos Estados Unidos, a utilização da detecção automática de incêndio em edifícios
ocorreu na década de 60 (MILKE, 2011) em virtude da viabilidade econômica
tecnológica frente ao risco de incêndio. No Brasil, em 1986 foi publicada a primeira
versão da norma de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio NBR
9441 (ABNT, 1986) cancelada e substituída pela NBR 17240 (ABNT, 2010). Isto
demonstra a preocupação mundial na introdução de tecnologias e normalizações para
prevenção contra incêndio.
Scabbia e Bauer (2009) definem os sistemas automáticos e manuais de detecção
de incêndio como ferramentas essenciais para garantir a segurança das pessoas e do
patrimônio nas edificações. Milke (2010) reforça que a detecção automática contra
incêndio contribui para a evacuação em situação de emergência. Contudo, Berto
(2013) conclui que “os sistemas de detecção de fumaça são importantes porque
reconhecem os primeiros indícios de um incêndio ainda na fase de pirólise – quando
os materiais estão em processo de aquecimento para se transformar em chamas
abertas”.
A norma NBR 17240 (ABNT, 2010) estabelece condições mínimas para projeto e
instalações de detecção automática de incêndio. Os preceitos normativos no item 5
Projeto do sistema define que:
O projeto de sistemas de detecção e alarme contra incêndio deve
conter

todos

os

elementos

necessários

ao

seu

completo

funcionamento, de forma a garantir a detecção de um princípio de
incêndio, no menor tempo possível. (ABNT, 2010, p.7).

Já no item 5.4 Detectores de incêndio:
A seleção do tipo e do local de instalação dos detectores deve ser
efetuada com base nas características mais prováveis de um
princípio de incêndio e do julgamento técnico, considerando-se os
parâmetros: aumento da temperatura, produção de fumaça,
produção de chama, materiais existentes nas áreas protegidas,
forma e altura do teto, ventilação do ambiente, temperaturas típica e
máxima de aplicação, entre outras características de cada
instalação. Conforme os requisitos técnicos dos equipamentos.
(ABNT, 2010, p.10).

21

Bauer (1995) pesquisando as influências da movimentação de ar em detectores
automáticos de incêndio, observou que soluções adequadas devem ser previstas e
averiguadas pelos responsáveis da instalação da detecção de incêndio. Neste
sentido, para avaliar a eficiência de uma instalação de detecção automática de
incêndio deve ser realizado o teste prático com a queima do material combustível,
semelhante ao existente no ambiente protegido, para simular o cenário do princípio
de incêndio e quantificar o tempo decorrido para o detector alarmar após o início da
queima.
“O primeiro indício de fogo em materiais sólidos, e muitas vezes em líquidos e
gases, é a fumaça, depois surge a radiação do calor” (BAUER, 1995). A presente
pesquisa aborda a detecção automática da fumaça na fase inicial de queima durante
a utilização do ambiente protegido.
A norma internacional ISO 7240-9 (ISO, 2012) padroniza os Tipos de Fogo (TF)
utilizados para os experimentos laboratoriais de detecção de incêndio. No Brasil a
norma NBR 11836 (ABNT, 1992) classifica pela sensibilidade, os detectores de
incêndio para cada TF. Os diferentes TF são denominados TF 1 a TF 8 e suas
características principais são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1- Características principais de cada Tipo de Fogo (TF)
Denominação

Tipo de Fogo

(TF – Tipo de
Fogo)

Características principais

Desenvolvimento
de calor

Movimentação
ascendente do
ar

Fumaça

Espectro do
aerossol

Porção
visível

TF 1

madeira

alto

alta

sim

Predominante
mente invisível

Escura

TF 2

madeira
(queima sem
chama)

desprezível

Muito fraca

sim

predominante
mente visível

clara, alta
difusão da
luz

TF 3

algodão(quei
ma sem
chama)

desprezível

fraca

sim

Predominante
mente visível

clara, alta
difusão da
luz

TF 4

poliuretano

alto

alta

sim

parcialmente
invisível

muito escura

TF 5

papel

médio

média

sim

parcialmente
invisível

Cinza

TF 6

PVC (queima
sem chama)

desprezível

fraca

sim

parcialmente
invisível

muito escura

TF 7

N-heptano

alto

alta

sim

predominante
mente invisível

muito escura

TF 8

álcool

alto

alta

não

nenhum

Nenhuma

Fonte: NBR 11836 (ABNT, 1992, p.25)

1.1

Justificativa da pesquisa

Considerando que a revisão da norma NBR 17240 (ABNT, 2010) alterou alguns
procedimentos referentes a instalação dos detectores, O presente trabalho se
concentra em analisar se as seguintes questões, afetam o desempenho dos
detectores de fumaça:


O posicionamento de detectores pontuais ópticos de fumaça estabelecido pela
norma NBR 17240 (ABNT, 2010) é suficiente para alarmar na fase da pirólise
da madeira quando submetido à influência da movimentação do ar na
utilização do ambiente protegido?



O raio de cobertura estabelecido pela norma NBR 17240 (ABNT, 2010) para o
detector pontual de fumaça leva em consideração as possibilidades ambientais
de movimentação do ar?
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O ensaio definido pela NBR 17240 (ABNT, 2010) que consiste na injeção de
gás (aerossol) dentro da câmera de detectores pontuais de fumaça é suficiente
para assegurar a detecção real de um princípio de incêndio?

1.2

Premissas

Definidas as questões a serem analisadas, foram realizados ensaios conforme a
norma nacional NBR 11836 (ABNT, 1992) e nos pontos não contemplados pela
norma, adotou-se a EN 54 – 7 (2001), pois essa norma foi utilizada como base para a
elaboração da norma nacional.
1.3

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo determinar a influência da movimentação
do ar, com a abertura e fechamento de portas, janelas e funcionamento do
condicionador de ar, no desempenho de detectores pontuais de fumaça ópticos.
1.4

Tema da pesquisa

A definição do tema da pesquisa buscou identificar o “equilíbrio” entre a detecção
de fumaça na fase inicial de incêndio, as influências físicas do ar e a normalização
técnica. A possibilidade da falta de garantia de segurança em ambientes protegidos
com detecção automática de incêndio inspirou o propósito de averiguar o
comportamento em utilização de detectores pontuais ópticos quando submetidos à
movimentação do ar.
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2

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa seguiu uma sequência lógica e investigativa com metodologia
explicativa e abordagem quantitativa (Ver Figura 2). A pesquisa experimental busca
demonstrar a influência da movimentação do ar no desempenho de detectores
automáticos de incêndio do tipo óptico submetidos à utilização ambiental. Foram
realizados cenários reais de princípio de incêndio para explicar o efeito da
movimentação da fumaça no posicionamento de detectores ópticos.
Figura 2- Fases da pesquisa

1 Levantamento das premissas e hipóteses

2 Desenvolvimento da Revisão Bibliográfica

3 Preparação da metodologia dos ensaios

4 Execução dos ensaios

5 Apresentação dos resultados

6 Discussão dos resultados

7 Discussão dos resultados

8 Conclusão e recomendações

Fonte: Autor
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Revisão Bibliográfica apresenta referencial teórico para embasar os

experimentos propostos no presente trabalho. Pesquisaram-se literaturas para
identificação da eficiência da detecção automática de incêndio, normalização técnica
e a movimentação de ar.
3.1

Tipos de detectores

Moore (1993, p.713) explica que os elementos comumente presentes em um
incêndio são calor, fumaça (partículas do material em combustão) e radiação
luminosa, classificando os tipos de detectores automáticos de incêndio:


Detector de calor;



Detector de chama;



Detector de fumaça.

3.1.1 Detectores de Calor
Historicamente, os detectores de calor foram os primeiros dispositivos
fabricados para detecção de incêndio. Conforme Moore (2006):
O primeiro detector de incêndio elétrico foi desenvolvido no Broklyn,
no estado de Nova Iorque em 1863 por Alexander Ross, no entanto,
o primeiro sensor de incêndio elétrico para uso comercial foi
projetado por outro nova-iorquino, William B. Watkins.
Até o início dos anos 1870, Watkins tinha desenvolvido um sistema
de monitoramento remoto de alarme de incêndio com detectores de
calor e em 1873 formou a primeira empresa privada de alarme de
incêndio, a Boston AFA®, ativa até hoje como AFA® Protective
Systems Inc.
Watkins desenvolveu o Termostato Watkins, o percursor do detector
de calor bimetálico utilizado em sistemas de alarme de incêndio até
os dias de hoje. (MOORE, 2006, p.3).
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Os detectores de calor respondem a energia calorífica transportada por
convecção. Normalmente são instalados próximo ao teto, a resposta se produz
quando o elemento de detecção atinge uma temperatura fixa determinada ou quando
se chega a uma velocidade específica de mudança de temperatura. A Figura 3 mostra
o detector de calor de elemento fusível. Este modelo foi desenvolvido em Nova Iorque
em 1863 (MOORE, 2006).
Figura 3- Detector de calor de elemento fusível

Fonte: Moore (2006, p.3)

Moore (1993) classifica os detectores de calor pela tecnologia utilizada para
reconhecer a temperatura de alarme no ambiente protegido. A temperatura do
detector pode ser fixada no dispositivo ou por meio do aumento de temperatura em
função do tempo determinado para alarme. A atuação do detector pode ser realizada
de forma mecânica, elétrica, eletrônica ou associação entre elas, sendo classificado
como:
a) Termostático bimetálico:
O detector alarma quando a temperatura do ambiente protegido atinge um valor
especificado. Em situação de incêndio, a temperatura do ar normalmente supera o
valor de temperatura ajustada no detector, com isso acontece o alarme. Porém, ocorre
um atraso do alarme em virtude da inércia térmica do material. Esses detectores são
encontrados no mercado consumidor com faixas de temperatura de alarme a partir de
57°C. (MOORE, 1993). A Figura 4 mostra o esquema funcional do detector térmico.
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Figura 4 - Esquema funcional do detector térmico de elemento fusível

Fonte: NFPA (1993)

b) Termostático de linha contínua:
Moore (1993) explica que o detector de linha contínua surgiu como alternativa ao
detector termostático pontual. A tecnologia consiste em dois condutores elétricos que
se mantém separados por meio de isolamento termo sensível em um circuito
normalmente aberto. Os condutores são trançados entre si em único cabo. Quando
atinge a temperatura limite, o isolamento dos condutores se funde fazendo com que
os condutores se entrem em curto-circuito que é identificado como alarme. A Figura 5
mostra o detector termostático do tipo linha.
Figura 5- Detector termostático do tipo linha

Fonte: Protectowire Company (2013)
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Quando a aplicação exige resistência mecânica utiliza-se um detector que
incorpora um material semicondutor em um tubo capilar de aço inoxidável. Em
condições normais, um baixo valor de corrente elétrica flui pelo circuito, com o
aumento da temperatura, a resistência do semicondutor diminui e aumenta a
passagem da corrente elétrica. Esse aumento de corrente elétrica é identificado com
um alarme (MOORE, 1993). A Figura 6 mostra o detector termostático do tipo sensor
contínuo.
Figura 6 - Detector termostático do tipo sensor térmico contínuo

CONDUTOR
CENTRAL

NÚCLEO
CERÂMICO
TERMISTOR

COBERTURA DE
AÇO INOXIDÁVEL

Fonte: Alison Control Inc. (2013)

O princípio de funcionamento do detector termostático bimetálico é baseado em
duas peças metálicas com valores diferentes de coeficiente de dilatação térmica.
Quando os metais se aquecem produzem flexão no metal de menor coeficiente. Desta
maneira, se fecha o circuito que se encontra aberto em condições normais. Moore
(1993) observa que as ligas metálicas de menor dilatação utilizados são normalmente
compostos de 36 % de níquel e 64 % de ferro e que para as de maior dilatação utilizam
magnésio, cobre, níquel ou níquel, cromo, ferro ou aço inoxidável. Esses detectores
termostáticos podem ser do tipo lâmina bimetálica e disco bimetálico de ação de mola.
A Figura 7 mostra o detector termostático do tipo bimetálico de ação de mola.
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Figura 7- Detector termostático bimetálico de ação de mola

Fonte: Moore (1993)

c) Detector de compensação de velocidade:
Conforme Moore (1993) trata-se de um detector com um tubo metálico que se
expande longitudinalmente à medida que se aquece e um mecanismo de contato
elétrico que fecha quando o tubo se expande até uma determinada distância. Um
segundo material metálico, no interior do tubo, exerce uma força oposta sobre os
contatos elétricos para mantê-los abertos. As forças estão equilibradas de forma que
as baixas taxas de aumento de temperatura precisam de mais tempo para a troca de
calor e aquecimento do elemento interior do tubo. Com isso, o alarme ocorre quando
todo o dispositivo atingir a temperatura fixada.
d) Detector termovelocimétrico:
O detector termovelocimétrico alarma quando a velocidade de aumento da
temperatura excede um valor fixado no detector, normalmente entre 7 e 8 °C/min
(MOORE, 1993). Este tipo de detector compensa as alterações de temperatura
presentes no ambiente para minimizar possibilidades de alarme falso.
O detector termovelocimétrico pode ser do tipo pneumático, onde o ar quente
entra por um tubo na câmara do detector e aumenta a pressão interna, com isso
exerce uma pressão em um diafragma que origina um curto circuito nos contatos
elétricos. Se o tubo ou a câmara estão hermeticamente vedados, o pequeno aumento
na temperatura ambiente ou uma diminuição na pressão barométrica, alarmam o
detector independente da velocidade do aumento da temperatura.

30

e) Detector termoelétrico:
Moore (1993) conceitua que o detector termoelétrico utiliza um sensor em um ou
mais termistores que produzem uma mudança na resistência elétrica como resposta
ao aumento de temperatura no ambiente. O sensor pode identificar o aumento da
temperatura pelo tempo e alarmar quando a temperatura atingir valor fixado.
Figura 8- Detector termoelétrico.

Fonte: SimplexGrinnell (2013)

f) Detector de Chama
O detector de chama aciona antes que a energia radiante da formação da chama
seja visível ao olho humano, a norma NBR 17240 (ABNT, 2010, p.36) estabelece os
detectores de chama por faixas espectrais:


Ultravioleta: 0,10 a 0,35 mícron;



Infravermelho: 0,76 a 4,70 mícron.

Estes detectores são sensíveis para as brasas incandescentes e chamas que
radiam energia suficiente para alarmar o sensor. São normalmente utilizados em
locais com risco de explosão, como armazenamento de combustíveis ou áreas de
produção com exposição a produtos inflamáveis. Moore (1993) observa que a área
para ficar protegida pelo detector de chama, a lente do detector não pode estar
obstruída, seu campo de visão tem que estar livre.
O detector de chama do tipo infravermelho é construído basicamente de uma lente

que filtra comprimentos de ondas e focaliza a energia incidente em uma célula foto
voltaica sensível a luz infravermelha. Ainda segundo Moore, o alarme ocorre com a
frequência total infravermelha da chama, sozinha ou em combinação com a frequência
de oscilação entre 5 a 30 Hz. Devido a esta fato, o detector é sensível a ondas de
radiação solar necessitando ser protegido da exposição à luz solar para não gerar
alarmes falsos.
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3.1.2 Detector de Fumaça
O detector de fumaça é um sensor que gera uma variação de corrente ou tensão
quando exposto a uma densidade de fumaça definida para a aplicação.
A norma NBR 11836 (ABNT, 1992) estabelece parâmetros de variação de
temperatura, medição de densidade de fumaça ótica e iônica Os detectores são
classificados, seguindo a classificação de funcionamento, em nível A, B e C. Os
valores que definem os três níveis de classificação, conforme Tabela 2.
Tabela 2- Níveis de classificação dos detectores.

Nível

Detector de

Detector de

Detector de

Temperatura (ºC)

fumaça óptico

fumaça iônico

(dB/m)
A

15

0,5

1,5

B

30

1,0

3

C

60

2,0

6

Fonte: NBR 11836 (ABNT, 1992)

O histórico da aplicação do detector de fumaça ocorreu a partir de 1922 na Suíça
quando a tecnologia foi utilizada como ferramenta de monitoramento de fumaça
originada pelas queimadas. Segundo Milke (2010):

O uso de uma câmara de ionização de detecção de fumaça foi
observada no final da década de 1930 por Walter Jaeger durante a
realização de pesquisa para desenvolver um detector de gás
venenoso. No início de 1940, Meili e Jaegar colaboraram para
desenvolver a primeira geração detector de fumaça de ionização. O
detector inicial foi uma unidade de alta voltagem, necessitando de
220 Vca.
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A Figura 9 mostra o detector de fumaça iônico desenvolvido por Meili e Jaeger em
1940 (MILKE, 2010).
Figura 9- Detector de fumaça iônico

Fonte: Milke (2010)

Moore (1993) esclarece que o detector óptico alarma com menor tempo à fumaça
gerada por combustão de baixa intensidade em relação ao detector iônico. Por outro
lado, o detector iônico alarma com menor tempo à fumaça gerada por combustão de
alta intensidade, com chama, por produzir partículas de dimensões reduzidas
dispersas na fumaça. Nota-se que a norma NBR 11836 (ABNT, 1992) estabelece o
mesmo padrão de ensaios para ambos os tipos de detectores de fumaça.
Detectores de fumaça do tipo iônico.
O detector iônico utiliza o princípio de emissão de radiação de partículas do tipo
alfa para detectar a fumaça. Segundo Campos (2004, p.15) “o potencial de ionização
é definido como a energia necessária para remover um elétron de um átomo, íon ou
molécula, quando estes se encontram em seu estado normal”. Moore (1993)
complementa que no processo químico da detecção da fumaça, os elétrons se ligam
a outras moléculas de ar, formando íons negativos de Oxigênio e Nitrogênio. Dois
eletrodos de carga oposta no interior da câmara normalmente são previstos no
detector para atrair íons positivos e negativos, criando um fluxo de corrente elétrica
no ar entre eles. Quando as partículas de fumaça penetram na câmara do detector,
atraem alguns íons, interrompendo o fluxo da corrente. O detector possui uma câmara
de referência, montada de modo a não possibilitar a entrada de partículas de fumaça.
Desta maneira, o detector compara o fluxo de corrente dentro da câmara de detecção
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com a câmara de referência. Caso, ocorrer diferença significativa, o alarme é
acionado. A Figura 10 mostra o fluxo de corrente elétrica na câmara de detecção de
fumaça.
Figura 10- Fluxo de corrente elétrica na câmara de detecção de fumaça

Fluxo de corrente

Fluxo de corrente

elétrica com ar limpo

elétrica com fumaça

Partículas de
fumaça

Material
radioativo

Fonte: Moore (1993)
Para o presente trabalho será estudado os detectores de fumaça do tipo óptico.

3.2

Detector de fumaça óptico

A presença de partículas de fumaça em suspensão geradas durante o processo
de combustão afeta a propagação de um feixe luminoso através do ar (MOORE,
1993). O princípio da detecção de fumaça pode ocorrer por meio do obscurecimento
ou pela dispersão do feixe de luz. O detector óptico de fumaça pode ser do tipo
pontual, linear e por amostragem de ar.
O Danish Institute of Fire and Security Technology (DIFT) pesquisou o potencial
de fumaça de diferentes materiais apresentando as equações que possibilitam
quantificar a densidade ótica da fumaça. O cálculo de densidade óptica de fumaça em
um determinado espaço pode ser realizada em 3 (três) diferentes modos: com base
em logaritmo natural, logaritmo de base 10 ou 10 vezes o logaritmo de base 10. (DIFT,
2004, p.4)
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3.2.1 Detector óptico de fumaça por amostragem de ar
A norma NBR 17240 (ABNT, 2010, p.3) define o detector de fumaça por
amostragem de ar como: “um detector destinado a atuar quando produtos da
combustão, que ocorrem em sua área de atuação, são levados através de rede de
tubos de sucção de ar ao seu dispositivo de detecção.”
O manual técnico da Xtralisᵀᴹ (2011) apresenta o processo de funcionamento do
detector de fumaça por amostragem de ar em 4 fases:
1. A amostra de ar coletado pela rede de sucção entra pelo coletor
2. A amostra de ar é enviada para a câmara de detecção pela
bomba de sucção
3. O filtro de duplo estagio tem duas partes. O primeiro estágio
remove a sujeira da amostra de ar. O segundo estágio remove
todas as partículas para purificar o ar e manter limpa a câmara
óptica.
4. A amostra de ar é enviada para a câmara laser e exposta ao foco
de luz, com um feixe de laser de 3,5mm de diâmetro. Quando
tem partículas de fumaça, as partículas de fumaça espalham o
feixe de luz e o sensor identifica essa dispersão. (XTRALISᵀᴹ,
2011)

O detector de amostragem de ar possibilita a medição contínua do
obscurecimento do ar ambiente. A Figura 11 mostra o detector de fumaça por
amostragem de ar.
Figura 11- Detector de fumaça por amostragem de ar

Fonte: Xtralisᵀᴹ (2011)
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O detector de amostragem de ar possui normalmente filtro na entrada do ar para
minimizar a penetração prejudicial de poeiras e partículas em suspensão no ambiente
que podem ocasionar falhas funcionais no detector. A Figura 12 mostra o esquemático
do detector de fumaça por amostragem de ar.
Figura 12- Esquemático do detector por amostragem de ar

Fonte: Xtralisᵀᴹ (2011)

3.2.2 Detector pontual óptico de fumaça.
Os detectores que atuam por obscurecimento, são formados por uma fonte
luminosa, um sistema de colimação do feixe de luz e um dispositivo foto sensível.
(MOORE, 1993). Quando as partículas de fumaça penetram ou passam pelo feixe de
luz ocorre à atenuação óptica. Ver Figura 13.
Figura 13- Detector óptico de fumaça

Fonte: Xtralisᵀᴹ (2011)
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Moore (1993) explica o funcionamento do detector óptico por meio de
obscurecimento do ar com uma fonte emissora de luz. Normalmente, utiliza-se um
diodo emissor de luz (LED) e um dispositivo foto sensível que pode ser do tipo
fotovoltaico, fotorresistivo, fotodiódico ou fototransistorizado. As células fotovoltaicas
são normalmente de Selênio (Se) e Silício (Si) e produzem tensão elétrica quando
submetidas à luz.
Quando as partículas de fumaça penetram e passam pelo feixe de luz, dispersam
a luz. O detector que utiliza este princípio é denominado pela norma NBR 18316
(ABNT, 1992) como detector pontual. A câmara do detector possui uma fonte luminosa
e um dispositivo foto sensível, construído de forma que o feixe de luz não atinge
diretamente o dispositivo fotossensível. Ver Figura 14.
Figura 14- Dispersão da luz na câmera de detector óptico

Fonte: Simplex® (2000)

3.2.3 Geometria do detector óptico de fumaça
Bauer (1993, p.14) explica a geometria construtiva do detector óptico de fumaça.
O detector de fumaça tipo óptico utiliza o efeito Tyndall (difusão da
luz pela suspensões coloidais), detectando a fumaça que penetra em
uma câmara escura. Uma fonte emissora de luz (LED), com radiação
de luz infravermelho pulsante, ilumina uma reduzida zona desta
câmara escura em forma de labirinto.
Com a entrada de fumaça nessa câmara escura a luz se dispersa,
de forma difusa, incidindo sobre um foto receptor, semicondutor foto
sensível. Este é ligado a um amplificador, uma memória eletrônica e
um disparador de alarme.
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No caso da emissão de luz atingir duas vezes subsequentes o foto
receptor, a condição de alarme é introduzida na linha de detecção,
ativando o alarme na central (intervalo aproximado 4 segundos entre
pulsos). (BAUER, 1993, p.14)

3.2.3.1 Tela anti inseto
A norma brasileira NBR 11836 (ABNT,1992) estabelece no item 5.10 que com o
detector desmontado, deve ser verificada a influência da presença de insetos na
câmara de fumaça do detector, no sentido de diminuir sua sensibilidade além do limite
de 1,6. A máxima dimensão de qualquer abertura com acesso a câmara de fumaça
não pode ser maior que 1 mm.

A norma norte americana UL 268 (UL, 2006) determina no item 6.4.1 como
característica construtiva, que um detector deve ser fornecido com uma tela de
proteção ou equivalente (venezianas, fendas, buracos) para impedir a entrada
prejudicial de insetos na câmara de detecção. O tamanho máximo da abertura não
deve ser maior do que 1,27 mm.
3.2.3.2 Câmara de detecção de fumaça
Kawai & Sawa (1988, p.1) apresentam a geometria construtiva patenteada da
câmara de um detector de fumaça óptico que inclui um elemento emissor de luz e um
elemento fotodetector. O sistema é montado em uma base e uma barreira periférica
que permite a fumaça entrar do exterior, mas não permite a passagem da luz do
exterior para o interior da câmara. A barreira periférica é formada de uma pluralidade
de elementos de barreira, organizados substancialmente e regularmente formando um
conjunto com a base. A câmara de detecção inclui uma tela anti-inseto fixada nas
outras superfícies. Ver Figura 15.
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Figura 15- Desenho construtivo da câmara de detecção
Tela anti-inseto

Barreira

Emissor de luz

Lente fotodetector

Fonte: Kawai & Sawa (1988)

Kawai & Sawa (1988) apresentam o modelo patenteado de câmara de detecção
por dispersão com feixe de luz na horizontal. Ver Figura 16.
Figura 16- Câmara do detector óptico por dispersão, com a direção do feixe na
horizontal

Direção do feixe de
luz

Emissor de luz

Lente fotodetectora

Fonte: Kawai & Sawa (1988)

Qualey et al. (2004) apresentam o modelo patenteado de câmara de detecção por
dispersão com feixe de luz na vertical. Ver Figura 17.
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Figura 17- Câmara do detector óptico por dispersão, com a direção do feixe na
vertical
Direção do feixe

Emissor de luz

de luz

Lente fotodetectora

Fonte: Qualey et al. (2004)

3.2.4 Interface com a central
A norma NBR 17240 (ABNT, 2010) define central de incêndio como sendo um
equipamento de controle e indicação. Complementar a esta definição, o item 3.29 da
NBR 17240 (ABNT, 2010) conceitua:
3.29 equipamento de controle e indicação
Equipamento através do qual detectores podem ser energizados e
que:
a) é usado para aceitar um sinal de detecção e ativar o sinal de
alarme de incêndio e também pode ser requisitado para indicar a
localização do incêndio e memorizar quaisquer dessas informações.
b) se requisitado, é capaz de passar o sinal de detecção de incêndio
para o equipamento de transmissão de incêndio, por exemplo, a
brigada de incêndio ou através do controle para equipamento
automático de proteção contra incêndio para, por exemplo, uma
instalação de extinção automática.
c) é usado para automaticamente supervisionar o correto
funcionamento do sistema e dar um aviso sonoro e visual de falhas
especiﬁcadas. (ABNT, 2010, p.4)

A norma NBR 17240 (ABNT, 2010) estabelece que o sistema convencional possui
um circuito de detecção para cada zona ou área, sendo que a área pode ter até 1600
m². Isto corresponde a uma combinação de 20 dispositivos, entre detectores
automáticos e acionadores manuais. Uma central pode ter mais de um circuito
convencional, onde ao final de cada circuito deve ser instalado um resistor de final de
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linha, dessa maneira a central pode supervisionar o circuito em caso de: fiação
rompida, dispositivo retirado ou desconectado e ligação com polaridade invertida ou
em curto circuito. Logo, as avarias necessitam ser monitoradas pela central para
garantir a funcionalidade da instalação. A Figura 18 mostra a composição do sistema de
detecção e alarme contra incêndio.

Figura 18- Composição do sistema de detecção e alarme contra incêndio

Fonte: Scabbia (2009)

3.2.5 Circuitos classe A e B
Os circuitos que interligam os detectores à central de incêndio, denominados
como laço, podem ser instalados fisicamente em classe A ou B. Scabbia (2009)
explica sistema em classe A como um circuito que começa e termina na central,
permitindo a alimentação do chamado “loop” por ambos os lados. Em instalações de
sistema convencional, não é permitida a instalação em anel de forma a interligar
detectores pontuais de vários andares, com exceção das áreas de prumada de cabos
e shafts dos elevadores.
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Enquanto em sistemas convencionais o circuito em classe A, a norma NBR 17240
(ABNT, 2010) permite aumentar a área de supervisão em duas vezes o fator de
segurança máxima de 1,6 dado pelo fabricante ou instalador que totaliza 3,2 vezes a
área em classe B que é de 1600 m², totalizando 5120 m². Em sistema endereçável, o
circuito em classe A tem a capacidade de distância menor que a do circuito em classe
B devido ao retorno do circuito a central aumentar a resistência elétrica e resultar em
maior fluxo de corrente elétrica. Ver Figura 19.
Figura 19- Sistema de detecção dispositivos ligados em classe A

Fonte: Modificado de Simplex® (2000)

O circuito em classe B inicia na central e termina no último dispositivo. Em um
circuito convencional é necessário colocar um resistor de final de linha para que a
central consiga supervisionar os dispositivos instalados, caso ocorrer curto circuito
acidental, rompimento do cabo ou retirada de um dispositivo. Desta maneira, a central
recebera um sinal de falha e solicitará o reconhecimento do operador.
A norma NBR 17240 (ABNT,2010) permite a cobertura de no máximo 1600 m²
com 20 dispositivos por laço. Ver Figura 20.
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Figura 20- Sistema de detecção dispositivos ligados em classe B

Fonte: Modificado de Simplex (2000)

3.2.6 Sistema de detecção endereçável, analógico e algorítmico
Os detectores podem ser supervisionados em grupos, no caso dos circuitos
convencionais, ou individualmente, tanto para alarmes como para falhas. Para
sistemas com supervisão individual por dispositivos, a norma NBR 17240 (ABNT,
2010) classifica três tipos:
5.1.2 Sistema de detecção endereçável
Sistema composto por um ou mais circuitos de detecção. Cada
dispositivo de detecção recebe um endereço que permite a central
identificá-lo individualmente.
Quando atuado um dispositivo de detecção, a central identifica a
área protegida e o dispositivo em alarme.
Esse sistema não permite o ajuste do nível de alarme dos
dispositivos de detecção via central.
5.1.3 Sistema de detecção analógico
É um sistema de detecção endereçável no qual a central monitora
continuamente os valores (temperatura e fumaça) dos dispositivos
de detecção, comparando com os previamente definidos para aquela
instalação e permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos de
detecção via central.
5.1.4 Sistema de detecção algorítmico:
Sistema de detecção analógico no qual os detectores possuem um
ou mais critérios de avaliação de medições do ambiente em função
do tempo cujo sinais são comparados por um circuito de lógica préprogramada para ativar o alarme. (ABNT, 2010, p.8)
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3.3

Movimentação do ar

A movimentação do ar pode ocorrer de forma natural, pelas portas e janelas do
ambiente, ou de forma mecânica através de aparelhos de ar condicionado e
ventiladores. Para Bauer (1993):
Independente de como ocorrerá à convecção do ar dentro do
ambiente, dependendo do posicionamento do detector pontual de
fumaça, o tempo para alarmar o detector pode ser reduzido ou
aumentado em comparação a um ambiente sem movimentação do
ar. Em um princípio de incêndio, de acordo com a velocidade
horizontal do ar, o plume será deslocado e resfriado pela turbulência,
além de ser diluído com mais rapidez que em áreas sem ventilação
(BAUER, 1993).

Bauer (1993) acrescenta que o deslocamento da fumaça decorrente da
movimentação do ar, implica na diminuição da sua velocidade de subida devido à
perda de calor mais intensa que sofrerá enquanto se deslocar horizontalmente. Além
disso, a detecção da fumaça pode ocorrer afastada do local em que se originou. Ver
Figura 21.
Figura 21- Gráfico da deformação do plume à movimentação do ar

Fonte: EN 54-7 (2001)
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3.3.1 Movimentação de ar com renovação
No ambiente protegido com detecção pontual de fumaça, a influência de circulação
de ar natural com renovação pode ser originada pelas janelas e portas que dão acesso
à área externa. A norma NBR 16401-3 (ABNT, 2008b) estabelece critérios de
renovação de ar para garantir a qualidade de ar interior. Ver Quadro 1.
Quadro 1- Vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação

Fonte: Adaptada da NBR 16401-3 (ABNT, 2008b)
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A norma NBR 17240 (ABNT, 2010) no item 5.4.1.12 define que a área de cobertura
dos detectores pontuais de fumaça diminui à medida que aumenta o número de trocas
de ar por hora no ambiente. A redução da área de cobertura do detector pontual de
fumaça a ser aplicada em função da troca de ar é ilustrada na Figura 22. São
permitidas interpolações para valores intermediários. Para situações em que o número
de trocas de ar por hora seja superior a 30, o projetista necessitará buscar soluções
alternativas que devem ser aplicadas e comprovadas.
Figura 22- Redução da área de cobertura do detector pontual de fumaça em função
do número de trocas de ar por hora

Fonte: NBR 17240 (ABNT, 2010)

Tavares (2003) pesquisou a influência da troca de ar em ambiente com princípio
de incêndio e observou que com a entrada de ar ocorre um aumento no fluxo de massa
no plume. A temperatura dos gases no plume reduz à medida que estes se distanciam
da superfície do material combustível, pois estão se misturando com o ar de
renovação, o qual será mais frio. Com isso, dependendo do posicionamento do
detector de fumaça no interior do ambiente, a fumaça pode não atingir densidade
suficiente para o detector entrar em alarme.
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3.3.2 Movimentação de ar sem renovação
Movimentação de ar sem renovação pode ser de forma natural entre ambientes
internos e adjacentes por meio de abertura ou fechamento de portas e janelas ou
mecânico com o uso de ventiladores e condicionadores internos de ar. A norma NBR
16401-2 (ABNT, 2008) define em seu item 5.4.1 que a elevação do limite superior da
temperatura não pode ultrapassar 3 K e a velocidade do ar não deve ser elevada
acima de 0,8 m/s.
A norma NBR 17240 (ABNT, 2010), no item 5.4.1.14, estabelece o uso de
detectores de fumaça próximo ao retorno de ar ou em interior de dutos. Recomendase evitar a instalação dos detectores pontuais de fumaça a menos de 1,50 m a partir
da borda dos pontos de insuflamento. O sistema de detecção deve funcionar com e
sem ventilação ou ar condicionado ligados, porém a norma NBR 17240 (ABNT, 2010)
não aborda o desempenho da detecção de fumaça diante das possibilidades de uso
do ambiente.
Levando-se em consideração as possíveis influências da movimentação do ar,
estratificação da fumaça, temperatura e umidade relativa do ar, Scabbia (2009)
observa que ao término da montagem do sistema, deve ser realizado um ensaio
completo do sistema de detecção e alarme de incêndio, definido como
comissionamento.
3.4

Geometria do Ambiente

Para definir o local de instalação dos detectores de fumaça no ambiente é
necessário levantar e reconhecer os riscos e influências externas em situação de
princípio incêndio. A norma NBR 17240 (ABNT, 2010) determina o distanciamento
entre os detectores e entre os detectores e o teto.
O item 5.4.1.1 da NBR 17240 (ABNT, 2010) define que:
A área máxima de cobertura do detector pontual de fumaça, em
ambiente desobstruído, a uma altura de até 8 m, em teto plano ou
com vigas de até 0,20 m, e com até oito trocas de ar é de 81 m².
Essa área pode ser considerada um quadrado de 9 m de lado inscrito
em um círculo, cujo raio seja igual a 6,3 m. (NBR 17240, 2010)
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A Figura 23 mostra a área máxima de cobertura do detector pontual de fumaça.
Esta área é válida para o raio máximo de 6,3 m.
Figura 23- Área máxima de cobertura do detector pontual de fumaça

Fonte: NBR 17240 (ABNT, 2010)

Para áreas retangulares, a área deve estar contida nesse círculo. Ver Figura 24.
Figura 24- Cobertura do detector pontual de fumaça em áreas retangulares

Fonte: NBR 17240 (ABNT, 2010)

O item 5.4.1.10 da norma NBR 17240 (ABNT, 2010) estabelece que em
instalações que existe a possibilidade de estratificação do ar, recomenda-se instalar
detectores pontuais de fumaça alternadamente no teto e em níveis distintos e a
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execução de ensaios de dia e de noite para determinar a altura da estratificação. Ver
Figura 25.
Figura 25- Distribuição de detectores pontuais de fumaça em instalações sujeitas à
estratificação

Fonte: NBR 17240 (ABNT, 2010)

Com o incêndio em proporções maiores, a energia termodinâmica resulta em uma
turbulência que inibe ou desfaz a estratificação, mas na detecção automática, o
objetivo é identificar os primeiros indícios de um incêndio e não o aumento do fogo.
Bauer (1994) alerta que as indicações da norma devem ser entendidas como o mínimo
necessário para supervisionar o ambiente.
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4

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO AR
Os experimentos foram iniciados após a preparação da sala de ensaio em

20.08.2012, os ensaios foram conduzidos entre 16.01.2013 a 13.02.2013, em uma
edificação de dois pavimentos estava isolada e sem ocupação, disponibilizada pela
Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração, localizada na região central da
cidade de São Paulo.
Para atingir o objetivo foram adotadas uma metodologia para execução dos
experimentos:


O ambiente controlado para experimentação apresentava comprimento,
largura e altura de 6,0 x 4,3 x 2,9 m respectivamente.



Foram instalados 5 (cinco) detectores automáticos de fumaça novos do tipo
óptico e posicionados simetricamente no forro do ambiente.



Foi instalado um detector automático de fumaça por amostragem de ar com
tubulação flexível de sucção de diâmetro interno de 19 mm, seguindo o
posicionamento dos detectores ópticos. Adotou-se o diâmetro de furação
da tubulação flexível de 3 mm próximo de cada detector pontual óptico e 4
mm na terminação da linha. Com isso foi possível obter referência de
obscurecimento do ar no tempo decorrido de cada experimento.



Foi realizada a queima padronizada TF-2, sem chama, de 5 (cinco)
pedaços de madeira com dimensões de 3,5 x 2,0 x 1,0 cm dispostos em
forno elétrico de placa aquecedora com potência nominal de 2.000 W para
experimentar a detecção automática de incêndio.



Adotou-se um método de ensaios padronizado para todos os experimentos
permitindo

a

reprodução

por

outros pesquisadores.

Registrou-se

simultaneamente a temperatura, obscurecimento, velocidade e umidade
relativa do ar medindo-se o tempo decorrido entre o início de queima e o
alarme de cada detector óptico com os cenários reais de utilização do
ambiente: Porta aberta e fechada; Janela aberta fechada; Ar condicionado
ligado e desligado e Forno elétrico na posição central e extremidade.
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4.1

Preparação da sala de ensaios

Para possibilitar a execução dos experimentos foi realizada a reforma de um
ambiente com dimensões de 6,00 x 4,30 x 2,90 m, que atende as dimensões da norma
NBR 11836 (ABNT, 1992). As paredes existentes foram revestidas com massa acrílica
e pintura esmalte sintético na cor cinza fosco. Para visualizar os experimentos foi
instalado um visor de vidro temperado de 15 mm. Ver Fotografia 1.

Fotografia 1 - Vista da sala de experimentos

Visor

Fonte: Autor

Figura 26 apresenta o leiaute do ambiente de experimento de detecção de
fumaça contendo as adequações civis realizadas.
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Figura 26- Leiaute do ambiente de experimento

Luminária
Fluorescente
(1x 32 W)

Ambiente de
experimentos
de detecção de
fumaça

Fonte: Autor

O desenho de arquitetura da sala sem as modificações constava abertura de
acesso a escada para o pavimento superior. Este acesso foi fechado com placa de
madeira compensado na espessura de 20 mm para isolar o recinto dos experimentos.
Para permitir o cenário de experimentos de detecção de fumaça com
condicionamento de ar, foi instalado um aparelho de ar condicionado, tipo janela com
capacidade de refrigeração de 7500 btu/h, na parte superior da extremidade de uma
das paredes. O valor da velocidade do ar foi medido no decorrer dos experimentos
com o termoanemômetro de fio quente modelo 8575, Alnor®. Ver Figura 27.
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Figura 27- Ar condicionado de janela

Termoanemômetro
de fio quente

Fonte: Autor

A instalação dos detectores foi realizada em cinco zonas, um detector para cada
canto, com afastamento de 1 m das paredes e um detector no centro da sala. Esse
critério foi adotado dividindo a sala em 4 (quatro) zonas periféricas e 1 (uma) zona
central.

O item 5.4.1da NBR 17240 (ABNT,2010) estabelece a área máxima de cobertura
de um detector igual a 81 m², essa área pode ser considerada um quadrado de 9 m
de lado, inscrito em um círculo, cujo raio seja igual a 6,3 m. Na sala de experimentos,
o raio de cobertura de cada detector instalado não ultrapassou 6 m em relação ao
ponto mais distante da sala. Com isso, qualquer detector atendeu a área de cobertura
da norma NBR 17240 (ABNT, 2010). A Figura 28 mostra a distribuição dos detectores
pontuais ópticos de fumaça adotada na pesquisa. O detector utilizado foi o detector
pontual óptico de fumaça modelo FSP-851, Notifier®, ver Anexo 5. Os detectores foi
conectados e supervisionados pela central NFS2-3030 Notifier®, ver Anexo 6
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Figura 28- Distribuição dos detectores pontuais ópticos de fumaça

Fonte: Autor
A Fotografia 2 mostra o afastamento de 1 (um) metro do detector pontual óptico
de fumaça modelo FSP-851, Notifier® em relação a parede a norma NBR 17240
(ABNT,2010) estabelece a distância mínima de 15 cm.
Fotografia 2- Detector de fumaça instalado no teto do ambiente
Detector
pontual de
fumaça

Termoanemômetro
de fio quente

Fonte: Autor

Tubulação
de sucção de
amostragem
de ar
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Para instalação do detector por amostragem de ar, modelo VLC 505, VESDA®, ver
Anexo 7, foi utilizada como rede de sucção, uma mangueira flexível de PVC. A
instalação do detector, rede de sucção e filtro seguiu orientação do relatório N°
937374-203 emitido pelo Laboratório de Segurança ao Fogo (LSF) do IPT em
27.03.2006. Esse relatório mostra que a leitura de obscurecimento do equipamento
VLC505 é compatível aos valores indicados, isso permitiu medir o obscurecimento da
fumaça no tempo decorrido de alarme dos detectores ópticos pontuais de fumaça.
Adotou-se o roteamento da rede de sucção próxima aos detectores pontuais de
fumaça, com furos de sucção de ar com diâmetro de 3 mm, na mesma posição dos
detectores e furo de diâmetro de 4 mm na terminação da tubulação. Os diâmetros dos
furos foram dimensionados pelo programa computacional Aspire2TM, Vesda®. Ver
Anexo 2. A Figura 30 mostra a rede de sucção de amostragem de ar.
Figura 29- Rede de sucção de amostragem de ar

Rede de
sucção de ar

Fonte: Autor
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A Fotografia 3 mostra a tubulação de sucção modelo Spiraflex SL, Goodyear®, ver
Anexo 8, instalada no teto do ambiente de experimentos.
Fotografia 3- Tubulação de sucção de amostragem de ar

Tubulação
de sucção

Fonte: Autor
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5

PROCEDIMENTO DE ENSAIO
Foram conduzidos 16 (dezesseis) experimentos de fumaça sendo registrado

temperatura, velocidade, obscurecimento e umidade relativa do ar.
Os experimentos de queima seguiram o Tipo de Fogo TF 2 (madeira sem chama)
padronizado pela NBR 11836 (ABNT, 1992). Adotou-se a queima simultânea de 5
(cinco) pedaços de madeira com dimensões de 1,0 x 2,0 x 3,5 cm em forno de placa
aquecedora com potência de 2000 W, durante 10 min. A temperatura de superfície da
placa aquecedora do forno elétrico foi medida durante os experimentos por meio de
termopar tipo J e termômetro modelo HT-75pro, ICEL®.
O forno elétrico modelo foi posicionado em dois locais, levando-se em conta o local
mais favorável e menos favorável para a detecção da fumaça, no centro da sala e no
canto próximo ao ar condicionado. Quadro 2 – Sequência de experimentos de detecção
de fumaça
Quadro 2 – Sequência de experimentos de detecção de fumaça.
Experimento

Posição do forno no
piso do ambiente

Condição da
porta

Condição
da janela

Condição do
ar
condicionado

1

centro

fechada

fechada

desligado

2

centro

aberta

fechada

desligado

3

centro

fechada

aberta

desligado

4

centro

aberta

aberta

desligado

5

centro

fechada

fechada

ligado

6

centro

aberta

fechada

ligado

7

centro

fechada

aberta

ligado

8

centro

aberta

aberta

ligado

9

ar condicionado

fechada

fechada

desligado

10

ar condicionado

aberta

fechada

desligado

11

ar condicionado

fechada

fechada

ligado

12

ar condicionado

aberta

fechada

ligado

13

ar condicionado

fechada

aberta

desligado

14

ar condicionado

aberta

aberta

desligado

15

ar condicionado

fechada

aberta

ligado

16

ar condicionado

aberta

aberta

ligado

Fonte: Autor

57

A temperatura e umidade relativa do ar foram medidas no interior e exterior do
ambiente durante os experimentos. Os sensores de medição de temperatura e
umidade relativa do ar foram posicionados a 1,5 m de altura em relação ao piso
acabado. Ver Fotografia 4.
Fotografia 4- Medição de temperatura e umidade do ar

Fonte: Autor
O sensor do instrumento de medição de temperatura e umidade relativa do ar
foi posicionado no exterior do ambiente. Ver Fotografia 5.
Fotografia 5- Medição de temperatura e umidade relativa do ar exterior

Fonte: Autor
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Foram medidas simultaneamente as temperaturas na proximidade da queima e no
plume de fumaça. Os termopares tipo K foram posicionados a 1,5 m e 2,7 m
respectivamente em relação ao piso acabado. Ver Fotografia 6.
Fotografia 6- Posicionamento dos termopares próximos da queima
Termopar tipo K

Termômetro

Termopar tipo K

Forno elétrico

Fonte: Autor
A Fotografia 7 mostra a medição de temperatura da placa aquecedora do forno
elétrico de 46,9ºC.
Fotografia 7- Forno com o termopar instalado
Termopar tipo J

Fonte: Autor

59

A velocidade de movimentação do ar foi medida com o instrumento termo
anemômetro de fio quente. A haste do instrumento contendo o termistor foi
posicionada próxima do detector óptico pontual de fumaça. Ver Fotografia 8.
Fotografia 8- Medição da velocidade de movimentação do ar

Termistor

Termo anemômetro
de fio quente

Fonte: Autor
No detector óptico pontual de fumaça instalado a um metro do ar condicionado foi
medida a velocidade da movimentação de ar, com o condicionador ar ligado. A norma
NBR 16401-2 (ABNT, 2008c) recomenda que o valor de velocidade do ar seja inferior
a 0,8 m/s em projetos de climatização proporcionando conforto ambiental. O valor de
velocidade medida pelo termo anemômetro de fio quente na proximidade do detector
próximo do ar condicionado de janela oscilou entre 1,5 a 2,3 m/s acima da velocidade
máxima estipulado pela norma NBR 17240 (ABNT, 2010).
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5.1

Condições iniciais do experimento

Nos experimentos foram medidas as variáveis das seguintes grandezas físicas:


Temperatura da placa aquecedora do forno elétrico;



Temperatura do ar interior e exterior;



Umidade relativa do ar interior e exterior;



Velocidade da movimentação do ar;



Obscurecimento do ar;



Temperatura próxima da queima e no plume de fumaça;



Tempo de corrido para alarme dos detectores pontuais ópticos de fumaça.

Os equipamentos utilizados nos ensaios estão descritos no Anexo 3
Foi realizada a coleta de detectores pontuais ópticos de fumaça para inspeção e
estudo da geometria construtiva das distintas tecnologias disponíveis no mercado
consumidor. Ver Anexo 1.

61

6

RESULTADOS
Com base nos ensaios realizados foi desenvolvido a tabela de desempenho de

cada detector pontual óptico de fumaça para cada ensaio. O Anexo 9 apresenta os
ensaios de desempenho dos detectores pontuais ópticos de fumaça e os gráficos do
obscurecimento da sala durante os ensaios
Tabela 3- Resultado do experimento 1 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça
Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela fechada, porta
fechada e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

51

Detector de Fumaça (2) Janela

75

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

40

Detector de Fumaça (4) Porta

45

Detector de Fumaça (5) Centro

40

Fonte: Autor

Observou-se que o tempo decorrido para atuação de todos os detectores foi
inferior a 540 s.
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Tabela 4- Resultado do experimento 2 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça
Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela fechada, porta
aberta e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente. Porta aberta em ângulo de 90°.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

135

Detector de Fumaça (2) Janela

70

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

52

Detector de Fumaça (4) Porta

82

Detector de Fumaça (5) Centro

52

Fonte: Autor

Observou-se que com a porta aberta o detector (1) entrou em alarme com maior
tempo decorrido após o início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 5- Resultado do experimento 3 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça
Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela aberta, porta
fechada e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente e janela aberta.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

99

Detector de Fumaça (2) Janela

105

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

76

Detector de Fumaça (4) Porta

46

Detector de Fumaça (5) Centro

46

Fonte: Autor

Observou-se que com a janela aberta o detector (2) entrou em alarme com maior
tempo decorrido após o início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 6- Resultado do experimento 4 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça
Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela aberta, porta aberta
e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente. Janela e porta abertas.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

46

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

152

Detector de Fumaça (4) Porta

187

Detector de Fumaça (5) Centro

46

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (1) não entrou em alarme decorrido 540 s.
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Tabela 7- Resultado do experimento 5 de desempenho dos detectores automáticos pontuais
ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela fechada, porta
fechada e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

111

Detector de Fumaça (2) Janela

65

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

41

Detector de Fumaça (4) Porta

59

Detector de Fumaça (5) Centro

41

Fonte: Autor

Observou-se que mesmo com o ar condicionado ligado, a movimentação do ar
não influenciou o desempenho do detector (3). O detector (1) entrou em alarme com
maior tempo decorrido após o início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 8- Resultado do experimento 6 de desempenho dos detectores automáticos pontuais
ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela fechada, porta
aberta e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente. Porta aberta em ângulo de 90°.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

86

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

50

Detector de Fumaça (4) Porta

51

Detector de Fumaça (5) Centro

50

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (1) não entrou em alarme decorrido 540 s.
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Tabela 9- Resultado do experimento 7 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela aberta, porta
fechada e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente. Janela aberta.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

38

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

50

Detector de Fumaça (4) Porta

67

Detector de Fumaça (5) Centro

38

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (1) não entrou em alarme decorrido 540 s.
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Tabela 10- Resultado do experimento 8 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado no centro do ambiente, janela aberta, porta aberta
e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado no centro geométrico do
piso do ambiente. Janela e porta abertas.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

69

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

145

Detector de Fumaça (4) Porta
Detector de Fumaça (5) Centro

Não alarmou
69

Fonte: Autor

Observou-se que os detectores de fumaça (1) e (4) não entraram em alarme
decorrido 540 s.
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Tabela 11- Resultado do experimento 9 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça
Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela fechada,
porta fechada e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado).

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

97

Detector de Fumaça (2) Janela

44

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

38

Detector de Fumaça (4) Porta

120

Detector de Fumaça (5) Centro

38

Fonte: Autor

Observou-se que o tempo decorrido para atuação de todos os detectores foi
inferior a 540 s. O detector (4) entrou em alarme com maior tempo decorrido após o
início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 12- Resultado do experimento 10 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela fechada,
porta aberta e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Porta aberta em ângulo de 90°.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

92

Detector de Fumaça (2) Janela

115

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

50

Detector de Fumaça (4) Porta

92

Detector de Fumaça (5) Centro

50

Fonte: Autor

Observou-se que o tempo decorrido para atuação de todos os detectores foi
inferior a 540 s. O detector (2) entrou em alarme com maior tempo decorrido após o
início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 13- Resultado do experimento 11 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela fechada,
porta fechada e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado).

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

39

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

39

Detector de Fumaça (4) Porta

303

Detector de Fumaça (5) Centro

104

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (1) não entrou em alarme decorrido 540 s.
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Tabela 14- Resultado do experimento 12 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela fechada,
porta aberta e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Porta aberta em ângulo de 90°

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

37

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

37

Detector de Fumaça (4) Porta

295

Detector de Fumaça (5) Centro

90

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (1) não entrou em alarme decorrido 540 s.
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Tabela 15- Resultado do experimento 13 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela aberta, porta
fechada e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Janela aberta.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

178

Detector de Fumaça (2) Janela

78

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

48

Detector de Fumaça (4) Porta

172

Detector de Fumaça (5) Centro

48

Fonte: Autor

Observou-se que os detectores (2) e (4) entraram em alarme com maior tempo
decorrido após o início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 16- Resultado do experimento 14 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela aberta, porta
aberta e ar condicionado desligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Janela e porta abertas.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

162

Detector de Fumaça (2) Janela

56

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

56

Detector de Fumaça (4) Porta

350

Detector de Fumaça (5) Centro

74

Fonte: Autor

Observou-se que o detector (4) entrou em alarme com maior tempo decorrido
após o início de queima em relação aos demais detectores.
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Tabela 17- Resultado do experimento 15 de desempenho dos detectores automáticos
pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela aberta, porta
fechada e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Janela aberta.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

394

Detector de Fumaça (2) Janela

36

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

36

Detector de Fumaça (4) Porta

312

Detector de Fumaça (5) Centro

160

Fonte: Autor

Observou-se que os detectores (1) e (4) entraram em alarme com maior tempo
decorrido após o início de queima em relação aos demais detectores.

76

Tabela 18- Resultado do experimento 16 de desempenho dos detectores
automáticos pontuais ópticos de fumaça

Objetivo

Avaliar o tempo decorrido para alarme dos detectores pontuais
de fumaça ópticos após o início de queima com o forno
posicionado na posição menos favorável, janela aberta, porta
aberta e ar condicionado ligado.

Método

Queima de 5 (cinco) pedaços de madeira (espécime:
Araucária) de dimensões 1,0 x 2,0 x 3,5 cm forno de placa
aquecedora 2.000 W, posicionado na extremidade da sala
(abaixo do ar condicionado). Janela e porta abertas.

Critério

O tempo de detecção e alarme em um detector da área deve
estar dentro de 540 s.
Detectores Pontuais

Resultado

Tempo decorrido
para alarme (s)

Detector de Fumaça (1) Frente

Não alarmou

Detector de Fumaça (2) Janela

34

Detector de Fumaça (3) Ar Condicionado

34

Detector de Fumaça (4) Porta
Detector de Fumaça (5) Centro
Fonte: Autor

Não alarmou
69
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7

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos nos 16 (dezesseis) ensaios de fumaça foram agrupados e

analisados por meio de uma abordagem comparativa e quantitativa do desempenho dos
detectores pontuais de fumaça em situação real de utilização ambiental. Ver Tabela 19.
Tabela 19 - Desempenho de detectores pontuais ópticos durante utilização ambiental

Fonte: Autor

7.1

Quanto a validação dos detectores ópticos de fumaça

Para validar o resultado dos ensaios, os cinco detectores de fumaça utilizados
foram identificados e testados em laboratório acreditado pela Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaios (RBLE) – CRL 0111.
Os ensaios realizados no laboratório seguiram as especificações da norma NBR
11836 (ABNT, 1992). Todos as amostras obtiveram resultados nos padrões para
detectores ópticos de fumaça de Nível A, ou seja com sensibilidade menor 0,5 dB/m,
ver Anexo 4.
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7.2

Quanto a metodologia do ensaio real no local dos experimentos

O trabalho aborda uma metodologia da aplicação real de uma instalação de um
sistema de detecção de fumaça. Os detectores foram distribuídos de forma que
atendesse todos os possíveis locais de posicionamento dentro do ambiente,
atendendo os critérios estabelecidos pela norma NBR17240 (ABNT, 2010).
Dessa forma os detectores foram expostos à condições de uso do local de
movimentação do ar, através da abertura e fechamento da porta e janela e a utilização
do equipamento de condicionamento de ar. Foram medidos os valores das grandezas
físicas de umidade, temperatura e velocidade da movimentação do ar durante os
ensaios e estavam de acordo com as condições de utilização dos detectores.
O material combustível da queima segue o critério do tipo de fogo de maior
presença no local da instalação dos detectores, nesse caso a madeira TF-2 (Tipo de
Fogo 2).
7.3

Quanto a influência das aberturas no tempo de acionamento dos detectores,
00:00:00 significa não acionado

Detector 1 - Posicionado próximo a porta, oposto ao ar condicionado.
Gráfico 1: Tempo de acionamento do detector 1.
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Fonte: Autor
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Detector 2 – Posicionado próximo à janela.
Gráfico 2: Tempo de acionamento do detector 2.
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Fonte: Autor
Detector 3 – Posicionado próximo ao ar condicionado.
Gráfico 3: Tempo de acionamento do detector 3.
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Fonte: Autor
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Detector 4 – Posicionado próxima a porta, oposto a janela.
Gráfico 4: Tempo de acionamento do detector 4.
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Fonte: Autor
Detector 5 – Posicionado no centro do ambiente.
Gráfico 5: Tempo de acionamento do detector 5.
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Fonte: Autor
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7.4

Quanto a influência da fonte de fumaça

O detector mais próximo a fonte de fumaça disparou primeiro em todos os ensaios.
Mesmo com a influência do ar condicionado ligado o detector 3, quando próximo a fonte de
fumaça, foi o primeiro a alarmar e quando comparado com o tempo do detector 5 com a fonte
no centro da sala, os valores de tempo foram menores para alarme.
7.5

Quanto a sequência de acionamento dos detectores por ensaio

Ensaio 1
Figura 30: Sequência de acionamento dos detectores experimento 1.

Fonte: Autor
Ensaio 2
Figura 31: Sequência de acionamento dos detectores experimento 2.

Fonte: Autor
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Ensaio 3
Figura 32: Sequência de acionamento dos detectores experimento 3.

Fonte: Autor
Ensaio 4
Figura 33: Sequência de acionamento dos detectores experimento 4.

Fonte: Autor
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Ensaio 5
Figura 34: Sequência de acionamento dos detectores experimento 5.

Fonte: Autor
Ensaio 6
Figura 35: Sequência de acionamento dos detectores experimento 6.

Fonte: Autor
Ensaio 7
Figura 36: Sequência de acionamento dos detectores experimento 7.

Fonte: Autor
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Ensaio 8
Figura 37: Sequência de acionamento dos detectores experimento 8.

Fonte: Autor
Ensaio 9
Figura 38: Sequência de acionamento dos detectores experimento 9.

Fonte: Autor
Ensaio 10
Figura 39: Sequência de acionamento dos detectores experimento 10.

Fonte: Autor
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Ensaio 11
Figura 40: Sequência de acionamento dos detectores experimento 11.

Fonte: Autor
Ensaio 12
Figura 41: Sequência de acionamento dos detectores experimento 12.

Fonte: Autor
Ensaio 13
Figura 42: Sequência de acionamento dos detectores experimento 13.

Fonte: Autor

86

Ensaio 14
Figura 43: Sequência de acionamento dos detectores experimento 14.

Fonte: Autor
Ensaio 15
Figura 44: Sequência de acionamento dos detectores experimento 15.

Fonte: Autor
Ensaio 16
Figura 45: Sequência de acionamento dos detectores experimento 16.

Fonte: Autor
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7.6

Quanto a influência da movimentação do ar nos resultados

Observou-se que a condição de utilização das portas, janelas e ar condicionado
no ambiente protegido pode influenciar o tempo decorrido de alarme de alguns
detectores pontuais ópticos de fumaça. A intensidade do fluxo de ar no ambiente pode
deformar o plume de fumaça e dificultar a penetração da fumaça no interior da câmara
do detector óptico. Este fato físico foi observado visualmente no decorrer dos ensaios
4, 6, 7, 8, 12 e 16.
7.7

Quanto as questões normativas referentes ao posicionamento dos
detectores pontuais de fumaça

Pode-se verificar que nos cenários de ensaios 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14 e 15 o
desempenho do posicionamento dos detectores foi satisfatório atendendo a área de
cobertura estabelecida pela norma NBR 17240 (ABNT, 2010), porém nos cenários de
ensaios 4, 6, 7, 8, 12 e 16 constatou-se que o detector de fumaça 1, posicionado
próximo a porta, não atuou, sendo que nos cenários de ensaios 8 e 16 o detector de
fumaça 4 também não atuou. Esse fato explica que mesmo atendendo as
especificações da norma NBR 17240 (ABNT, 2010) quanto a área de cobertura de um
detector pontual de fumaça, a utilização ambiental pode comprometer a eficiência da
detecção de fumaça na fase inicial de queima.
7.8

Quanto a necessidade de realizar simulações de queima para
comprovação do funcionamento da detecção automática de incêndio

A simulação dos cenários de princípio de incêndio com a queima TF-2
demonstrou a importância de avaliar o desempenho da detecção pontual de fumaça
em relação ao posicionamento físico dos 5 (cinco) detectores, considerando-se as
possibilidades de uso do ambiente protegido. Os resultados apontaram que o efeito
de movimentação do ar foi variável e específico para cada cenário de ensaio. Os
cenários de ensaios 8 e 16 apresentaram a situação crítica do posicionamento para
detecção de fumaça, pois os detectores 1 e 4 não atuaram.
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8

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões: A
movimentação do ar no interior do ambiente a ser protegido pode influenciar no
desempenho do detector óptico de fumaça no início de um princípio de incêndio.
Com isso é necessário efetuar testes práticos de queima com o tipo de material
combustível existente no local a ser protegido, com as possíveis influencias de
movimentação do ar para garantir a eficiência do sistema de detecção de fumaça.
A análise dos resultados levanta questões para o desempenho de um sistema
de detecção de incêndio como a importância de um órgão para certificar os
detectores utilizados no Brasil, com testes efetuados por laboratório acreditados
pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE) e uma metodologia
padronizada para testes práticos de queima no local da instalação, com as suas
possíveis influências;
Futuramente, essas questões devem ser discutidas e avaliadas na revisão da
norma NBR 17240 (ABNT, 2010), com o objetivo de melhorar a proteção contra
incêndios nos edifícios no Brasil.
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ANEXO 1 - Inspeção da geometria construtiva do detector óptico pontual
de fumaça
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Fabricante A- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: CE
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante B- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: UL, ULC E FM
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante C- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: CE
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica

97

Fabricante D- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: CE
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante E- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: CE
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante F- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: FM
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante G- Vista frontal

Câmara de detecção aberta

Certificação: UL e FM
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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Fabricante H- Vista frontal

Vista lateral da câmara

Não
Certificação: CE
Câmara de detecção de fumaça

é

possível

desmontar

a

câmara
Vista superior da câmara

Não é possível acessar o emissor
do feixe de luz e a lente óptica.
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Fabricante I- Vista frontal

Certificação:

Não

informa

Câmara de detecção aberta

no

detector
Câmara de detecção de fumaça

Emissor e lente óptica
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ANEXO 2 - Cálculo da rede de sucção de ar para o sistema de detecção de
amostragem de ar
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Para estabelecer o diâmetro dos furos da rede de sucção de ar do sistema de
detecção por amostragem de ar foi utilizado o programa computacional Aspire 2 da
Xtralis™, versão 2.04-4088.

Detector:
Modelo
Uso de cap

VESDA VLC V1 50m/150ft
Uso de cap no fim da rede de sucção para reduzir o
tempo de transporte
Normal
20,0°C
1013,0hPa
21,9l/min
102Pa
20,50m
6

Aplicação
Temperatura
Pressão absoluta
Sistema de fluxo
Válvula de pressão
Tamanho total da rede
Número de furos na
rede
Tempo máximo de
21
transporte
Mínimo fluxo de sucção 2,0l/min
Dados de equilíbrio
Nome do
Grupo

Sensibilidade
Agregada

Equilíbrio

Pressão de Sucção
(menor)

Fator de sensibilidade no
cap final

[Default Group]

0,268%/m

82%

62Pa

0,0

[Default End Cap
Group]

0,790%/m

100%

59Pa

1,7

105

Vista isométrica da rede de sucção

106

Vista plana da rede de sucção
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Seção 1- Diâmetro do tubo 18,6 mm

Distância

Relativo

Direção

Furo

Transporte

Pressão

Fluxo

Diâmetro

Tempo

(mm)

(s)

(Pa)

(l/min)

(m)

Curva

1

1

L

-

-

-

-

-

Curva

2

1

B

-

-

-

-

1

Furo

2,6

0,6

-

3

3

93

2

Furo

6,6

4

-

3

5

-

Curva

7,2

0,6

L

-

-

Curva

8,4

1,2

F

3

Furo

11

2,6

-

Curva

13,6

-

Curva

4

Furo

5
6

Furo

Diâmetro

Sensibilidade

(m)

#
-

Fluxo
%

(%/m)

(mm)

-

-

-

-

-

-

3,6

16,5

1,21

18,6

83

3,4

15,7

1,275

18,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

9

74

3,2

14,8

1,351

18,6

2,6

L

-

-

-

-

-

-

-

14,7

1,1

B

-

-

-

-

-

-

-

15,3

0,6

-

3

13

67

3,1

14,1

1,419

18,6

Furo

19,3

4

-

3

18

62

3

13,6

1,473

18,6

Cotove
lo
Furo

19,6

0,3

BL

-

-

-

-

-

-

-

20,5

0,9

-

4

21

59

5,5

25,3

0,79

18,6

-
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ANEXO 3 - Instrumentos e equipamentos tecnológicos utilizados na pesquisa
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Instrumentos de medição
Instrumento /

Características

equipamento

Anemômetro de fio
quente

Medição da velocidade do
vento de 0.1~30.0 (m/s) com
resolução de 0.001 abaixo de
1m/s e 0.01 de 1 – 10 m/s;
Utilização: Medir a velocidade
de movimentação do ar
Modelo 8575, Alnor®

Medição de temperatura de
-50.0°C ~ 1300°C, resolução
de 0,1°C
Medição de umidade de 25.0%
~ 95.0%RH, resolução de
0,1%RH
Termo higrômetro

Utilização: Medir a temperatura
e umidade relativa do ar
instantânea do ambiente
Modelo HT-75pro, ICEL®

Termômetro e
termopares tipo K

Medição de temperatura de 200°C ~ 1370°C
Utilização: Medição da
variação simultânea de
temperatura entre os dois
termopares
ModeloTD-990, ICEL®

Fotografia
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Forno elétrico

Equipamento de
amostragem de ar

Forno de placa aquecedora
com resistência elétrica
Utilização: Queima do material
combustível TF 2
Modelo Topázio 2.0, LAYR

Equipamento de detecção de
ar por amostragem
Sensibilidade de 0.005 a 20 %
obscurecimento/m
Utilização: Medir o
obscurecimento do ar
Modelo VLC505, Vesda®

Programa
computacional de
medição do nível

Programa computacional VSC
VSW 100, versão 3.03.04 de
07.07.2010, Vesda®

de obscurecimento Utilização: Registrar o
obscurecimento do ar
do ar

Detector ótico de
fumaça

Detector pontual óptico de
fumaça
Modelo FSP-851, Notifier®

Resolução selecionável até
1/100 de segundo
500 laps de memória
Cronômetro

Utilização: Medir o tempo
decorrido entre a queima e o
alarme do detector pontual
óptico de fumaça
Modelo 365535, Extech®

111

Central de alarme de incêndio
Central de alarme
de incêndio

Utilização: Monitorar e registrar
alarme de incêndio
Modelo NFS2-3030, Notifier®

Programa
computacional de
medição da
temperatura

Programa computacional
Thermolink
Utilização: Registrar
temperatura
ModeloTD-990, ICEL®

Medição de temperatura de
-28.0°C ~ 60°C, resolução de
0,1°C
Medição de umidade de 10.0%
~ 95.0%RH, +/-3%
Termo higrômetro

Utilização: Registrar
temperatura e umidade relativa
do ar
Modelo RH520a, Extech®

Programa
computacional de
medição da
temperatura e
umidade

Programa computacional
Extern para o monitoramento
do termômetro Modelo
RH520a, Extech®
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ANEXO 4 - Testes da sensibilidade dos detectores pontuais ópticos de fumaça em

laboratório da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE)
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A norma NBR 18316 (ABNT, 1992) estabelece uma classificação para os
detectores ópticos de fumaça dividida em três níveis: Nível A, Nível B e Nível C.
Essa classificação é definida pelo valor de sensibilidade do detector de fumaça
onde:
a) Nível A; Sensibilidade não maior que 0,5 dB/m.
b) Nível B; Sensibilidade não maior que 1,0 dB/m.
c) Nível C; Sensibilidade máxima de 2,0 dB/m.
Os detectores automáticos de fumaça adotados na presente pesquisa possuem
certificação norte americana declarada pelo fabricante NOTIFIER® no Underwriters
Laboratories registrado sob o número S1115. Para classificar a sensibilidade de cada
detector fotoelétrico foi necessário conduzir o ensaio em laboratório acreditado pelo
INMETRO na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE).
Os detectores foram ensaiados em canal para ensaios de detectores
automáticos de temperatura e fumaça conforme ilustra a Fotografia A.

Fotografia A – Canal para ensaios de detectores automáticos de fumaça.
Fonte: Autor

Os valores da sensibilidade óptica foram registrados durante os ensaios através
de programa computacional, conforme Fotografia B
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Fotografia B - Tela de medição do ensaio de sensibilidade ótica do detector em canal
tipo circuito fechado
Fonte: Autor

Método de Ensaio
As medições de sensibilidade ótica dos específicos detectores fotoelétricos
submetidos em ensaio padrão Tipo Túnel Circuito Fechado foram realizados em
26.07.2013 no LSF.
Foi utilizada a central modelo NFS2 3030, Notifier®, para monitorar o
funcionamento dos detectores durante o ensaio de sensibilidade ótica, essa foi a
mesma central utilizada para os testes para a elaboração do estudo.
Os ensaios foram realizados individualmente nos detectores ópticos de fumaça,
o detector ligado a central é colocado no Canal, onde a ventilação é ligada para
estabilizar a velocidade de fluxo do ar e depois é desligado.
O detector ligado a central é submetido à fumaça no Canal de Ensaio, no
momento em que o detector entra em alarme é anotado o valor do obscurecimento
óptico registrado pelo programa computacional de aquisição de dados de
monitoramento de ensaio em detectores automáticos de incêndio.
A sequência de ensaios dos detectores seguiu a ordem: Detector 1, Detector 5,
Detector 4, Detector 2 e Detector 3. Os valores lidos de sensibilidade estão
apresentado na Tabela A
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Tabela A – Valores dos ensaios de sensibilidade em alarme dos detectores
ópticos pontuais de fumaça.
Detector

Ensaio 1

Ensaio 2

Ensaio 3

Valor médio

Detector 1

0,30dB/m

0,31dB/m

0,31dB/m

0,31dB/m

Detector 2

0,32dB/m

0,33dB/m

0,33dB/m

0,33dB/m

Detector 3

0,32dB/m

0,31dB/m

0,31dB/m

0,32dB/m

Detector 4

0,30dB/m

0,29dB/m

0,28dB/m

0,29dB/m

Detector 5

0,26dB/m

0,28dB/m

0,26dB/m

0,27dB/m

Os resultados dos ensaios dos específicos corpos de prova conduzidos no
Laboratório de Segurança ao Fogo (LSF) do IPT apontam que a sensibilidade ótica
dos detectores automáticos de fumaça experimentados em situação de alarme são
classificados como nível A, tomando-se em conta que os valores obtidos nas
medições foram abaixo de 0,5 db/m conforme estabelece a norma NBR 18316 (ABNT,
1992).
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ANEXO 5 - FSP-851 Detectores de fumaça fotoelétricos inteligentes plugáveis
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ANEXO 6 - NFS2-3030 Sistema de alarme de incêndio endereçável inteligente
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ANEXO 7 - VESDA VLC-5005
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ANEXO 8 - Mangueiras de PVC SPIRAFLEX SF
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ANEXO 9 - Experimentos do desempenho do detector pontual óptico de fumaça
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Experimento 1: Forno no centro, janela fechada, porta fechada e ar
condicionado desligado
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Experimento 1: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento
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Experimento 2: Forno no centro, janela fechada, porta aberta e ar
condicionado desligado
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Experimento 2: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento
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Experimento 3: Forno no centro, janela aberta, porta fechada e ar
condicionado desligado
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Experimento 3: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento
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Experimento 4: Forno no centro, janela aberta, porta aberta e ar
condicionado desligado
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Experimento 4: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.
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Experimento 5: Forno no centro, janela fechada, porta fechada e ar
condicionado ligado
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Experimento 5: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.
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Experimento 6: Forno no centro, janela fechada, porta aberta e ar
condicionado ligado
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Experimento 6: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.
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Experimento 7: Forno no centro, janela aberta, porta fechada e ar
condicionado ligado
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Experimento 7: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.

135

Experimento 8: Forno no centro, janela aberta, porta aberta e ar
condicionado ligado
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Experimento 8: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.
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Experimento 9: Forno no canto, janela fechada, porta fechada e ar
condicionado desligado

138

Experimento 9: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o experimento.
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Experimento 10: Forno no canto, janela fechada, porta aberta e ar
condicionado desligado
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Experimento 10: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 11: Forno no canto, janela fechada, porta fechada e ar
condicionado ligado
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Experimento 11: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 12: Forno no canto, janela fechada, porta aberta e ar
condicionado ligado
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Experimento 12: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 13: Forno no canto, janela aberta, porta fechada e ar
condicionado desligado
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Experimento 13: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 14: Forno no canto, janela aberta, porta aberta e ar
condicionado desligado
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Experimento 14: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 15: Forno no canto, janela aberta, porta fechada e ar
condicionado ligado
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Experimento 15: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.
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Experimento 16: Forno no canto, janela aberta, porta aberta e ar
condicionado ligado
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Experimento 16: Gráfico do Obscurecimento da sala durante o
experimento.

