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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se sobre o sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI). 
São apresentadas as normas regulamentadoras sobre o mesmo e também critérios 
de instalação do sistema. Atualmente um tema bastante discutido e cobrado em 
industrias, comércios, edificações residenciais e locais com aglomeração de pessoas 
como é o caso do prédio administrativo da UNIARP Caçador-SC. É destacada a teoria 
do fogo e do incêndio, sendo estes os principais elementos para detecção do sistema. 
São abordados os diversos tipos de sistemas, configurações e topologias de 
instalação para o desempenho eficaz da sua função. Neste trabalho foi elaborado o 
projeto do sistema de detecção e alarme de incêndio do prédio administrativo da 
UNIARP Caçador-SC. Os resultados obtidos ficaram de acordo com normas e demais 
regulamentações vigentes, atendendo assim os requisitos abordados. Além de 
proporcionar maior segurança a vida das pessoas que ali frequentam, também 
proporciona maior segurança ao patrimônio e valoriza o mesmo. Vale destacar 
também que além da segurança obtida com o sistema, o mesmo também pode ajudar 
a economizar o valor de um possível seguro do patrimônio.  
 
Palavras-chave: Fogo; Detecção; Segurança. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the fire detection and alarm system (SDAI). They are 
prohibited as regulatory standards on the same and may also require system 
installation. Currently, a subject that is widely discussed and charged in industries, 
businesses, residential buildings and crowded places such as the administrative 
building of UNIARP Caçador-SC. The theory of fire and fire is highlighted, being these 
the main elements for detection of the system. The various types of systems, 
configurations and installation topologies are addressed for the effective performance 
of their function. In this work, the fire detection and alarm system project of the 
administrative building of UNIARP Caçador-SC was elaborated. The results obtained 
remained in accordance with the rules and other regulations in force, thus meeting the 
requirements addressed. In addition to providing greater security to the lives of people 
who attend, it also offers greater security to the heritage and value it. It is also worth 
noting that in addition to the security applied to the system, it can also help to save the 
value of a possible equity insurance. 
 
Keywords: Fire; Detection; Safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe um grande alerta em relação a casos de incêndios em edificações em 

geral, industrias, hospitais, casas de shows, cinemas etc. e também em universidades. 

Qualquer ambiente seja ele, com aglomeração de pessoas ou não, pode ser atingido 

por um incêndio e este pode causar danos irreversíveis a vida de pessoas, bens 

patrimoniais e culturais. 

Incêndios podem acontecer independente das condições geográficas, políticas 

ou econômicas e podem atingir grandes proporções, causando prejuízos irreparáveis 

(NOVAIS; PINTO; SOUZA, 2013). 

O objetivo global da segurança contra incêndio em edificações é a redução dos 

riscos de perdas de vidas e de patrimônios, sendo o foco principal a segurança da 

vida. No Brasil, a preocupação com a segurança contra incêndios tem avançado 

bastante. Estudos por melhorias constantes nas legislações buscando a qualidade da 

segurança contra incêndio em edificações e demais áreas de risco, abrangem uma 

importante participação de profissionais tecnicamente qualificados na área e também 

de órgãos públicos por esta gestão (VIRGINIO, 2013). 

Existe atualmente uma grande quantidade de normais e leis que devem ser 

cumpridas. Estas, vão desde a escala federal a municipal, que tratam dos mais 

diversos tipos de áreas e edificações, detalhando os requisitos e informações 

necessárias desde a elaboração dos projetos, bem como equipamentos de 

prevenção, detecção e combate a incêndio, manutenção e cuidados de cada sistema 

(GOMES, 2014). 

Diante destes fatos explanados, observou-se a necessidade da elaboração do 

projeto de detecção e alarme de incêndio (SDAI) do prédio da reitoria da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP Caçador-SC. 

O plano conceitual do sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) 

conforme NBR 17240:2010 é a detecção do fogo em sua fase inicial, tendo assim 

maior possibilidade de evacuação segura e imediata dos ocupantes da área e iniciar 

os procedimentos de combate a incêndio, preservando vidas, patrimônios e o meio 

ambiente (LEITZKE, 2014). 

 Neste contexto, para atingir a meta deste trabalho, determinou-se o seguinte 

objetivo geral, desenvolver o projeto de detecção e alarme de incêndio (SDAI) do 
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prédio da reitoria da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP Caçador-SC. 

Sendo assim, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Elaborar uma pesquisa para referencial teórico do assunto; 

b) Analisar a planta baixa da edificação e suas particularidades; 

c) Desenvolver o projeto do SDAI do prédio da Reitoria da UNIARP; 

d) Apresentar o projeto em arquivo digital em formato .DWG conforme nome do 

arquivo no apêndice A. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo UNIARP (2013), o desenvolvimento é: 

 

A fundamentação do trabalho, para expor, analisar, comparar e demonstrar o 
mesmo. Visa comunicar os resultados dos estudos e das pesquisas. Engloba 
referencial teórico, procedimentos metodológicos, materiais e métodos, 
apresentação dos resultados e as respectivas análises e discussões. Supõe 
o cumprimento da explicação, discussão e demonstração. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo estimativa da Underwriters Laboratories (UL), empresa global de 

segurança de produtos com forte atuação no Brasil, a indústria de proteção contra 

incêndios movimenta anualmente cerca de 3 bilhões de reais no país (REVISTA 

COBERTURA MERCADO DE SEGUROS, 2016). 

A indústria de proteção contra incêndios tem inúmeros itens como sprinklers, 

centrais de detecção, alarme e combate a incêndio (e seus acessórios), portas corta-

fogo, líquidos geradores de espuma, tubos e conexões C-PVC, bombas, hidrantes, 

iluminação e sinalização de emergência, viaturas de combate a incêndio, entre outros. 

Entretanto, apenas alguns produtos são regulamentados pelo INMETRO, tais como, 

Mangueiras, Extintores de Incêndio, Pó para Extinção de Incêndio e Indicador de 

pressão para extintores de incêndio (REVISTA COBERTURA MERCADO DE 

SEGUROS, 2016). 

Segundo Vladson Athayde, gerente da unidade de Proteção e Combate a 

Incêndio da UL para a América Latina, a falta de normas mais rígidas, associada à 

ausência de regulamentação sobre a fabricação, importação, comercialização e 

instalação de produtos relacionados ao combate, proteção e detecção de incêndio 

favorecem a existência de produtos não certificados no mercado. Um exemplo são 

centrais de alarme e sprinklers, que na maioria das vezes não têm o desempenho 

esperado em caso de emergência (REVISTA COBERTURA MERCADO DE 

SEGUROS, 2016). 

Neste segundo capitulo desta monografia, será apresentada a pesquisa de 

referencial teórico. 
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2.1.1 Fogo e Incêndio 
 

Segundo Ferigolo (1977, p. 11) o fogo é o resultado de uma reação química, 

denominada combustão, que se caracteriza pelo desprendimento de luz e calor. Essa 

reação de combustão só acontece se houver a presença simultânea de três elementos 

essenciais, em suas devidas proporções: combustível, calor e um comburente 

(oxigênio do ar).  

Esses elementos formam a clássica figura do Triângulo do Fogo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Triangulo do Fogo 

 
Fonte: (Manual de Prevenção Contra Incêndios, 1986) 

 

Conforme Ferigolo (1977, p. 11), para fazermos uma prevenção de incêndio 

adequada é necessário primeiro colocarmos o fogo sob todos os seus aspectos: sua 

constituição, suas causas, seus efeitos e, principalmente, como dominá-lo. 

O Incêndio é o nome dado ao fogo que foge ao controle e consome aquilo a 

que não deveria consumir, podendo, pela ação das suas chamas, calor e/ou fumaça, 

proporcionar danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente (CBM-GO, 2016). 

Conforme NBR 13860 (1997), o fogo é um método de combustão, identificado 

pela liberação de calor, fumaça e luz. 

 

2.1.2 O que é o SDAI? 
 

O sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) é um sistema planejado e 

integrado por diversos equipamentos, com o objetivo principal de detectar o fogo em 

seu princípio afim de evitar um incêndio. Além da detecção, o dispara um alarme 
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sonoro e visual, podendo também executar ações para dar inicio ao sistema de 

combate a incêndio. Estas ações de comando podem ser automáticas e também 

manuais (ABEPRO, 2013). 

O SDAI, é um conjunto de dispositivos destinados a detectar e gerar um alarme 

quando um destes dispositivos detectar a presenta de algumas das características 

físico-químicas de um incêndio (LEITZKE, 2014). 

SDAI – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio tem, como objetivo principal 

a detecção do fogo em seu estágio inicial para que possa ser combatido de forma 

segura e rápida para proteção da vida, patrimônio e meio ambiente. O sistema deve 

ser sensível e inteligente para que possa trabalhar de forma eficiente e segura (CE 

MARTINS, 2019). 

 

2.1.2.1 Sistemas convencionais  

 

Sistemas convencionais são aqueles que os dispositivos são agrupados por 

zonas ou setores. São utilizados em projetos mais básicos, com menores áreas e 

também menor quantidade de dispositivos. Estes sistemas permitem o monitoramento 

por setores, conjuntos de dispositivos e não permite a identificação de um único 

dispositivo especificamente se este encontra-se em um setor ou zona. Os sistemas 

convencionais comumente são constituídos por uma central, detectores e/ou 

acionadores, dispositivos responsáveis pela abrangência de determinadas áreas 

denominadas zonas ou setores (INTELBRAS, 2016). 

Sistema convencional são sistemas que permitem monitorar áreas divididas por 

zonas ou setores. Estes sistemas podem ser compostos por uma central, detectores, 

acionadores manuais além de sirenes audiovisuais entre outros acessórios. Cada um 

destes detectores e acionadores, são agrupados, realizando a proteção de 

determinada zona. Quando estes dispositivos são acionados, a central acusa a zona 

em que houve o disparo, mas não permite identificar o ponto especifico onde houve o 

disparo. Desta maneira, estas zonas não devem incluir muitos dispositivos de 

detecção, isso poderá dificultar a identificação do local do sinistro (SEGURIMAX, 

2019). 

No sistema convencional, cada laço da central é composto geralmente por um 

conjunto de dispositivos, e na central cada laço possui um único endereço de 
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identificação que é dado a este conjunto de dispositivos. Por este motivo não é 

permitido identificar o dispositivo especifico que detectou o incêndio, mas sim 

identificar o grupo de dispositivos que podem acionado (ABAFIRE, 2018).  

Sistema composto por um ou mais laços de detecção, instalados em uma 

determinada área a ser abrangida identificado pela central, através apenas da 

identificação visual de cada dispositivo, não permitindo a compartimentação destes 

dispositivos via central (IN 12 CBMSC, 2014). 

 

2.1.2.2 Sistemas endereçáveis 

 

Sistemas endereçáveis recebem esta denominação devido a cada dispositivo, 

detector ou acionador interligado a um laço da central, possa receber um 

endereçamento, permitindo a identificação exclusiva a cada dispositivo do laço, desta 

forma, podendo ser identificado o dispositivo exato que detectou o foco de incêndio, 

além de ser identificado qual o tipo de dispositivo, seja ele um detector ou acionador 

manual (INTELBRAS, 2016). 

Estes sistemas, geralmente são utilizados em grandes áreas devido a sua 

tecnologia embarcada, que permite a identificação rápida do ponto do disparo, 

facilitando a tomada de ações eficientes e rápidas, a central ou repetidor informa no 

display o nome/endereço do dispositivo se assim for definido. Também de acordo com 

o protocolo de comunicação utilizado, a central troca informações diretamente com 

cada dispositivo do laço, atualizando o status de cada um em tempo real, verificando 

se estão em ativos, indicando alarmes ou falhas no laço (INTELBRAS, 2016). 

Os sistemas de alarme endereçáveis, possuem centrais incorporadas com 

microprocessadores, que fazem a função de trocar informações com os dispositivos 

interligados a mesma. Esta comunicação entre a central e seus dispositivos acontece 

através de protocolos de comunicação, geralmente binário e com o uso de um par de 

fios para interligação de vários equipamentos. Além da comunicação com a central, 

cada dispositivo é identificado individualmente através de seu endereçamento, 

permitindo a identificação do ponto exato do disparo (BRALARMSEG, 2019). 

Os lados dos sistemas endereçáveis, são geralmente compostos por um par 

de fios polarizados e envolvidos por uma malha de blindagem. Seus dispositivos, 

possuem dois terminais de entrada e dois terminais de saída, e devem ser interligados 
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em serie no laço. Nestes circuitos endereçáveis não existe resistor de final de linha, e 

a identificação de um possível ponto de interrupção do laço é feita quando não há 

retorno sobre a chamada de determinado endereço de dispositivo (BRALARMSEG, 

2019).   

Em sistemas endereçáveis, cada dispositivo é endereçado logica ou 

fisicamente, com um endereçamento individual. A central de controle mantem a 

comunicação com cada dispositivo endereçável que compõe o laço, utilizando o 

endereço especifico de cada dispositivo com qual pretende estabelecer comunicação 

(EATON, 2019). 

Sistema composto por um ou mais laços de detecção, onde cada dispositivo do 

laço é identificado por um endereço exclusivo, permitindo identificação individual de 

cada equipamento pela central (IN 12 CBMSC, 2014). 

 

2.1.2.3 Laço classe A 

 

Laços de detecção classe A, são circuitos que possuem uma fiação de retorno 

a central, permitindo assim que se houver uma eventual interrupção do laço em 

qualquer ponto, não interfira no funcionamento ou falha do sistema (INTELBRAS, 

2016). 

Define-se laço classe A, aquele que possui um cabo que sai da central, passa 

por todos os dispositivos que o compõe e retorna para central, formando um laço 

fechado. Este tipo de ligação, permite que em caso de interrupção do circuito, a central 

continue funcionando normalmente (BRALARMSEG, 2019). 

Circuito fechado, partindo a central de alarme e interligando todos os 

dispositivos do laço com retorno a central. A interligação e comunicação é feita através 

de um sistema de anel, que em caso de interrupção, a central continua monitorando 

o circuito (CE MARTINS, 2019). 

Todo circuito em que o laço sai da central, passando por seus diversos 

dispositivos e possui retorno a central, proporcionando a continuação do 

funcionamento do sistema caso ocorra uma possível interrupção no circuito, este tipo 

de laço é denominado circuito de detecção classe A (SOLUTION ELETRO, 2019). 

Laço supervisionado, em que possui um circuito de retorno para central, com 

caminho diferente, saindo do último dispositivo do laço e retornando para central, 
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desta forma o laço possui alimentação pelas duas extremidades do laço, permitindo o 

funcionamento do sistema em caso de interrupção do circuito (IN 12 CBMSC, 2014). 

Circuito supervisionado, onde possui fiação de retorno para central, após o 

ultimo dispositivo do laço. Este laço em forma de anel desse ser alimentado pelas 

duas extremidades em um possível rompimento do circuito. O retorno deste circuito 

deve ser diferente do circuito de saída da central (NBR 17240, 2010). 

A Figura 02 apresenta a topologia de um sistema de laço classe A. 

 

Figura 2 – Laço Classe A 

 
Fonte: (SOLUTION ELETRO, 2019) 

 

2.1.2.4 Laço classe B 

 

Circuitos em que o laço não possui retorno a central, é denominado classe B. 

Nesta forma de ligação, em caso de interrupção do circuito, a partir deste ponto os 

demais dispositivos passam a não ter mais contato com a central, excluindo-se do 

sistema (SOLUTION ELETRO, 2019). 

Incluísse nesta classificação, todo circuito que não possui fiação de retorno a 

central, desta forma em caso de interrupção do circuito, pode ocorrer paralização 

parcial ou total do funcionamento correto do sistema, possuindo protocolo de 

comunicação unidirecional (INTELBRAS, 2016). 

Circuito aberto, em que o cabo sai da central e vai apenas até o ultimo 

dispositivo do laço, não possuindo retorno para central. São comumente utilizados em 
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sistemas convencionais, com instalação mais simples, não permitindo o seu correto 

funcionamento em caso de interrupção do circuito CE MARTINS, 2019). 

Laço com supervisão pela central, porém não possui um circuito de retorno para 

central, podendo assim parar de funcionar parcial ou totalmente em caso de 

interrupção do laço (IN 12 CBMSC, 2014). 

Todo sistema com laço supervisionado onde não existe circuito de retorno para 

central, desta forma em caso de um possível rompimento do circuito pode causar uma 

paralização total ou parcial do funcionamento do sistema (NBR 17240, 2010). 

A Figura 03 apresenta a topologia de um sistema de laço classe B. 

 

Figura 3 – Laço Classe B 

 
Fonte: (EVITFOC, 2019) 

 

 

2.1.3 Componentes do sistema 
 

Todos os dispositivos integrantes do sistema de detecção e alarme de incêndio 

devem estar de acordo com os requisitos mínimos descritos nos itens 6.1 a 6.8 da 

NBR 17240-2010 (NBR 17240, 2010). 

 A seguir serão citados os principais equipamentos que compõe um sistema de 

detecção e alarme de incêndio: 
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2.1.3.1 Central 

 

A central é o equipamento de controle e sinalização, basicamente faz a leitura 

dos dispositivos a ela conectados, recebe um sinal de entrada e emite um sinal de 

saída, por exemplo, recebendo o sinal de disparo de um detector através da linguagem 

de programação após isso gera um sinal de saída que poderá emitir um alarme de 

incêndio e também indicar o ponto de disparo (NBR 17240, 2010). 

A seguir imagem de um modelo de central apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Central 

 
Fonte: (BOSCH, 2019) 

 

 

 

2.1.3.2 Fonte de alimentação 

 

Fonte de energia responsável pelo fornecimento de energia para a central e 

consequentemente para os dispositivos a por ela alimentados (NBR 17240, 2010). 

Na figura 5, é apresentado um modelo de fonte. 

 

Figura 5 – Fonte de Alimentação 
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Fonte: (BOSCH, 2019) 

 

2.1.3.3 Baterias 

 

Baterias são responsáveis por fornecer energia em caso de emergência, elas 

devem atender a os requisitos do item 6.1.4 da NBR 17240-2010 (NBR 17240, 2010). 

Na figura 6, é apresentado um modelo de bateria. 

 

Figura 6 – Bateria 

 
Fonte: (POWERSAFE, 2019) 

2.1.3.4 Acionador manual 

 

Dispositivo que em comunicação com a central ao ser acionado para indicação 

de um possível incêndio, informa a central que processa as informações de entrada e 

gera uma ação de saída conforme programação (NBR 17240, 2010). 

Na figura 7, é apresentado a imagem de um modelo de acionador manual. 

 

Figura 7 – Acionador Manual 
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Fonte: (BOSCH, 2019) 

 

2.1.3.5 Avisador sonoro e/ou audiovisual 

 

Dispositivo sonoro e/ou visual que emite sinais sonoros e/ou visuais, previsto 

para alertar pessoal sobre casos de incêndio (NBR 17240, 2010). 

Na figura 8, é demonstrado a imagem de um modelo de avisador audiovisual. 

 

Figura 8 – Avisador Audiovisual 

 
Fonte: (BOSCH, 2019) 

2.1.3.5 Detector 

 

Dentre os dispositivos detectores, existem vários modelos e suas 

particularidades, dentre os mais comuns está o detector de fumaça, detector que 

possui sensibilidade a partículas de combustão de líquidos ou sólidos e/ou pirólise 

suspensas na atmosfera (NBR 17240, 2010). 

Na figura 9, é apresentado a imagem de um modelo de detector de fumaça. 
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Figura 9 – Detector de Fumaça 

 
Fonte: (BOSCH, 2019) 

 

2.1.3.6 Modulo para avisadores 

 

Módulos de interface para avisadores sonoros e/ou audiovisuais, permitem a 

conexão de um laço de avisadores que é monitorado por este dispositivo e também 

pode acionar este grupo de avisadores. Este dispositivo deve ser alimentado por uma 

fonte auxiliar para que tenha capacidade de ativar o grupo de avisadores. Estes 

módulos são endereçáveis e este grupo de avisadores conectados a ele levam o 

mesmo endereço (BOSCH, 2019). 

Na figura 10, é apresentado a imagem de um modelo de modulo de interface 

para avisadores. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Modulo Para Avisadores 
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Fonte: (BOSCH, 2019) 

 

2.1.3.7 Infraestrutura 

 

Toda rede de eletrodutos utilizada para um sistema de alarme e detecção de 

incêndio deve ser exclusivamente deste sistema, sendo estes preferencialmente 

metálicos assegurando assim a proteção eletromagnética do circuito e também 

proteção mecânica (NBR 17240, 2010). 

Toda parte de infraestrutura do SDAI deve seguir os requisitos do item 6.7 da 

NBR 17240-2010. 

Na figura 11, é demonstrado o modelo indicado de eletroduto galvanizado a 

fogo conforme NBR 5598. 

 

Figura 11 – Eletroduto galvanizado a fogo 

 
Fonte: (ELECON, 2019). 
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De acordo com ELECON (2019) informações deste fabricante, seguem características 

destes eletrodutos: 

ü Rígidos de aço carbono com rebarba interna removida, conforme norma NBR 
5598 (EB342), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros; 

ü Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente); 
ü Com gravação na barra; 
ü Indicado para ambientes de atmosfera explosiva. 

 

2.1.3.8 Circuitos elétricos do sistema 

 

Em um circuito de detecção do tipo convencional, a limitação máxima de 

monitoramento de área deve ser de 1600m². Podendo conter neste circuito 20 

dispositivos. Este circuito dever ser supervisionado de acordo com os itens 6.1.5-e e 

6.1.5-f da NBR 17240-2010. 

Em circuitos de detecção do tipo endereçável, a capacidade máxima de 

dispositivos no circuito deve seguir as especificações do fabricante. Porém, deve ser 

previsto a instalação de módulos de laço com a finalidade de separar os dispositivos 

do laço em setores (zonas). Estas zonas dever seguir os mesmos requisitos para 

sistemas convencionais de acordo com os itens 6.6.1 a 6.6.4 da NBR 17240-2010. 

Todos os circuitos elétricos do sistema, devem seguir o itens 6.6.1 a 6.6.14 da 

NBR 17240-2010 quando citados suas características.  

 

2.1.3.9 Fiação 

 

Os circuitos do sistema devem estar de acordo com a NBR 5410. Os cabos 

condutores elétricos devem ser de cobra, podendo ser rígidos ou flexíveis e sua 

isolação deve ser não propagante a chama, resistir a temperatura maior ou igual a 

70ºC. Os fios e cabos singelos devem ter tensão mínima de isolação de 600 Vca e 

bitola adequada, sendo a mínima permitida de 0,75 mm². Já os condutores elétricos 

de cabos multipolares, devem ter tensão de isolação mínima de 300 Vca e bitola 

adequada, sendo o mínimo permitido de 0,50 mm² (NBR 17240, 2010). 

Os cabos devem ser preferencialmente blindados contra indução 

eletromagnética, quando estes não forem blindados, devem possuir infraestrutura 

metálica afim de garantir esta mesma característica (NBR 17240, 2010). 
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Em caso de infraestrutura não metálica, os cabos do circuito devem ser 

necessariamente blindados de acordo com as características citadas no item 6.8.2 da 

NBR 17240-2010. A blindagem deve ser devidamente aterrada na central, conforme 

NBR 5410. 

A seguir, na figura 12, é demonstrado um modelo de cabo blindado. 

 

Figura 12 – Cabo Blindado 

 

Fonte: (INDUSCABOS, 2019). 

 

De acordo com o fabricante INDUSCABOS (2019), o cabo para alarme de 

incêndio (HEPR/PVC) (600 v), possui a seguinte construção: 

 

ü Item 1: Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado flexível; 
ü Item 2: Isolação: Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC/EB 105 

°C antichama; 
ü Item 3: Reunião: Passo de 50 mm; 
ü Item 4: Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice, 

sobreposta ao conjunto cobrindo 100 %; 
ü Item 5: Blindagem Eletrostática: Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice, 

sobreposta ao conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre estanhado com 
seção nominal de 0,5 mm², em contato com a blindagem; 

ü Item 6: Cobertura: Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC ST2 
antichama, na cor vermelha, livre de chumbo. 
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2.1.4 Características da Edificação 
 

De acordo com o arquivo “PREDIO ADMINISTRATIVO.DWG” fornecido pela 

administração da UNIARP, o prédio da reitoria é composto por térreo, segundo 

pavimento e terceiro pavimento, cada um destes com área construída de 681,55m², 

totalizando 2044,65m². De acordo com a visita técnica na edificação observou-se 

características de cada pavimento bem como foram registradas algumas fotos de cada 

pavimento conforme apresenta-se a seguir: 

 

Figura 13 – Lateral Esquerda 

 

Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 14 – Frontal e Lateral direita 

 

Fonte: (UNIARP, 2019). 



30 
 

 
 

Figura 15 – Pavimento térreo  

 

Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 16 – Segundo pavimento  

 

Fonte: (DO AUTOR, 2019). 
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Figura 17 – Terceiro pavimento  

 

Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Todos os pavimentos possuem as mesmas características de salas e divisórias 

de setores. No setor térreo constam estações de trabalho de atendimento ao público, 

bem como salas de coordenações de cursos, programas e departamentos 

administrativos da UNIARP, banheiros e auditório. No segundo pavimento na lateral 

esquerda da edificação encontram-se as coordenações de cursos e programas da 

instituição e do lado esquerdo encontram-se as salas de reitoria e demais 

departamento administrativos da fundação. Incluindo também os banheiros. No 

terceiro pavimento encontram-se salas de atendimento do FIESC, salas de reuniões 

e banheiros. 

As características de salas são todas semelhantes, podendo-se adotar o 

mesmo conceito de detecção para todos os pavimentos. Basicamente as divisórias 

principais e estruturais do prédio são de alvenaria e duas divisórias internas de salas 

e departamentos são de eucatex com espessura de 5 mm. 

 

2.1.5 Definição dos Métodos e Critérios da Instalação 
 

Com base nas características da edificação demonstrada anteriormente, nesta 

etapa será apresentado o método de instalação de acordo com a característica de 

cada ambiente do sistema de acordo com a NBR 17240-2010. 
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2.1.5.1 Detector pontual de fumaça 

 

A área máxima de cobertura de um detector de fumaça, instalado em um 

ambiente livre e sem obstruções, com altura de até 8 m, em teto de forma plana ou 

com vigas de até 0,20 m, e o local com até 8 trocas de ar por hora, é de 81m². Esta 

área pode ser considerada um quadrado de 9x9 m, inserido em um círculo, com raio 

igual a 6,30 m (NBR 17240, 2010). Conforme figura 18.  

 

 

Figura 18 – Área máxima de cobertura detector pontual de fumaça  

 

Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

Figura 19 – Cobertura detector pontual de fumaça em áreas retangulares 

 
Fonte: (NBR 17240, 2010). 
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Detectores pontuais de fumaça devem estar localizados no teto, distanciados 

no mínimo 0,15 m da parede lateral ou vigas. Em casos específicos e justificáveis, os 

detectores podem ser instalados em paredes laterais, mantendo o afastamento de 

0,15 m e 0,30 m do teto conforme figura 20, desde que o tempo de resposta do sistema 

seja garantido (NBR 17240, 2010). 

 

Figura 20 – Afastamento mínimo de instalação detector pontual de fumaça 
(parede/teto) 

 

Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

Em áreas de teto plano, que excedam as características das figuras 18 e 19, a 

localização dos detectores pontuais de fumaça deve ser definida dividindo a área a 

ser protegida em áreas quadradas ou retangulares menores, de dimensões 

compatíveis com as da referida área. Como exemplo, uma área com largura de 3 m e 

comprimento de 25 m, mesmo sua área sendo 75m², são necessários dois detectores 

pontuais de fumaça (NBR 17240, 2010). Conforme demonstrado nas figuras 21 e 22. 
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Figura 21 – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em área retangular, 
menor que 81m² 

 
Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

Figura 22 – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em área retangular, 
maior que 81m² 

 

Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

Para proteção de áreas irregulares, o posicionamento dos detectores pontuais 

de fumaça deve ser executado de forma que, partindo-se dos detectores, qualquer 
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ponto do teto não esteja a uma distância superior a 6,30 m (NBR 17240, 2010). 

Conforme figura 23. 

Figura 23 – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em áreas 
irregulares 

 

Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

A área de cobertura dos detectores pontuais de fumaça diminui à medida em 

que aumenta o número de trocas de ar por hora no ambiente (NBR 17240, 2010). A 

redução da área de cobertura do detector pontual de fumaça a ser aplicada em função 

da troca de ar pode ser observada através da figura 24. 
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Figura 24 – Redução da área de cobertura do detector pontual de fumaça em 
função do número de trocas de ar por hora 

 
Fonte: (NBR 17240, 2010). 

 

Em ambientes que possuem ar-condicionado ou ventilação forçada, indica-se 

utilizar detectores de fumaça próximos a os retornos de fluxo ou detectores em dutos, 

para melhor desempenho do sistema. É recomendado evitar a instalação de 

detectores pontuais de fumaça a menos de 1,50 m, a partir da borda dos pontos de 

insuflamento ou entrada de ar no ambiente. Independente do ambiente estar com ou 

sem ventilação ou ar-condicionado, o sistema deve funcionar normalmente (NBR 

17240, 2010). 
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2.1.5.2 Acionador manual  

 

O acionador manual deve ser instalado em local com trânsito de pessoas em 

caso de emergência, como saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, 

saídas de emergência etc. A altura de instalação deve ser entre 0,90 a 1,35 metros 

do piso acabado e pode ser embutido ou de sobrepor, na cor vermelho segurança. A 

distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área a ser 

protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros. 

Em edifícios com mais de um pavimento, a cada pavimento da edificação deve possuir 

pelo menos um acionador manual. Os mezaninos estarão dispensados desde que a 

distância máxima percorrida por uma pessoa do ponto mais desfavorável até o 

acionador mais próximo seja inferior a 30 metros (NBR 17240, 2010). A figura 25 

demonstra a instalação típica de um acionador manual com um avisador / avisador 

audiovisual.  

 

Figura 25 – Instalação típica acionador manual com avisador  

 
Fonte: (NBR 17240, 2010). 
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2.1.5.3 Avisadores sonoros e/ou visuais 

 

Os avisadores sonoros e/ou visuais devem ser instalados em quantidades 

suficientes, nos locais que permitam sua visualização e/ou audição, em qualquer 

ponto do ambiente no qual estão instalados, nas condições normais de trabalho deste 

ambiente, sem impedir a comunicação verbal próximo do local da instalação. Estes, 

devem ser instalados em locais com trânsito de pessoal em caso de emergência, 

assim como os acionadores manuais. Os avisadores devem ser supervisionados pela 

central, para identificação de rompimento do circuito em suas ligações conforme item 

6.1.5 da NBR 17240-2010. Devem ser instalados a uma altura entre 2,20 m a 3,50 m, 

embutido ou sobreposto, preferencialmente em parede. Em locais com nível sonoro 

acima de 105 dBA, além dos avisadores sonoros, devem-se prever avisadores visuais, 

assim como em locais em que pessoas trabalham com protetores auriculares. 

 

2.2 MATERIAIS E METODOS 

 

De acordo com a real necessidade do projeto do sistema, foram definidos os 

métodos de desenvolvimento e materiais utilizados no mesmo. Para serem atingidos 

os objetivos gerais e específicos, foram estabelecidas etapas para o desenvolvimento 

do projeto, conforme apresentado abaixo: 

a) Inicialmente apresentar uma introdução sobre o assunto, e justificar a sua 

escolha e desenvolvimento; 

b) Posteriormente realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema definido; 

c) Em seguida, realizar uma visita técnica na edificação afim de levantar certas 

particularidades de cada ambiente; 

d) Com base no referencial teórico e também nas informações obtidas na visita 

técnica, definir o conceito de instalação, bem como critérios de especificação; 

e) Realizar a especificação dos dispositivos do sistema de cada ambiente; 

f) Efetuar o desenho do projeto de acordo com a metodologia definida; 

g) Apresentar o projeto desenvolvido. 

 

Os itens listados anteriormente fornecem um passo a passo para 

dimensionamento do projeto de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Não 
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está sendo considerada a parte da programação, apenas a metodologia do sistema 

definido. 

 

2.2.1 Materiais e Recursos 

 

Após a definição dos métodos para dimensionamento do sistema, foram 

utilizados os seguintes recursos para o desenvolvimento do mesmo: 

a) Pesquisas relacionadas com o tema; 

b) Câmera para registro de imagens na visita técnica; 

c) Notebook para desenvolvimento do projeto; 

d) Desenho do projeto, análises, e obtenção de resultados; 

 

2.2.2 Projeto do Sistema 
 

O conceito do projeto foi definido levando em consideração os melhores 

critérios de topologia e dimensionamento, mantendo alto padrão de equipamentos 

renomados no mercado. De acordo com as informações apresentadas no referencial 

teórico, foi definido que o sistema é endereçável com detecção de laços em classe A, 

com isso foi determinada a especificação da central de alarme modelo FPA-5000, 

sendo esta possível determinar sua configuração e topologia do sistema de acordo 

com a necessidade, utilizando um modulo de laço LSN 0300 A para cada pavimento. 

O local de instalação da central foi definido por ter fácil acesso e podendo ser 

monitorado 24 horas pela vigilância, podendo também ter acesso remoto. O sistema 

foi dividido em 3 laços, sendo um para cada pavimento da edificação. Os detectores 

foram dimensionados suas quantidades e locais de instalação com base no item 

2.1.5.1 e de acordo com as características de cada ambiente. O modelo de detector 

pontual de fumaça definido foi FAP-420 OT com Base para detector MS400. Também 

levando em consideração o item 2.1.5.2 foram determinadas as quantidades de 

acionadores manuais por pavimento, sendo definido o modelo FMC420RWGSRRD. 

Os módulos acionadores de sirenes, foi definido o modelo FLM-420 NAC, sendo 

utilizadas as sirenes modelo W-HSR. Todos os dispositivos que compõe o sistema 

foram definidos do fabricante BOSCH. Os eletrodutos metálicos definidos para 

infraestrutura poderão ser instalados aparentes ou embutidos no forro e pintados na 

cor vermelho segurança. O cabo definido foi 2x1,5mm² com blindagem.  
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2.2.2.1 Simbologia adotada 
 

Com base na NBR-17240-2010, foram adotadas no projeto as seguintes 

simbologias conforme demonstradas nas figuras 26 a 36. 

 

Figura 26 – Simbologia Central de Alarme de Incêndio  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 27 – Simbologia Bateria Interna Central  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 28 – Simbologia Avisador Sirene Audiovisual   

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

 

 

Figura 29 – Simbologia Acionador Manual   
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Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 30 – Simbologia Detector Óptico Pontual de Fumaça  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 31 – Simbologia Módulo Acionador de Sirenes  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 32 – Simbologia Identificação dos Dispositivos em Projeto  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

 

 

Figura 33 – Simbologia Eletroduto Aparente ou Entreforro (cada laço)  
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Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 34 – Simbologia Sentido Infra Estrutura (Eletroduto)  

 
Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

Figura 35 – Simbologia Conduletes (conexões)  

 

Fonte: (DO AUTOR, 2019). 

 

 

 

 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
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O presente projeto foi desenvolvido em sua primeira etapa, observando a 

necessidade de um sistema de alarme e detecção de incêndio na edificação em 

virtude das características de cada ambiente e também do grande volume de pessoas 

que ali frequentam por se tratar de um prédio administrativo de uma universidade. 

Através de pesquisas utilizadas como referências bibliográficas, utilizando 

como base a principal norma brasileira sobre o assunto a NBR-17240-2010 e também 

demais trabalhos e pesquisas sobre o assunto de diversos outros profissionais e 

empresas da área, aplicando conceitos de segurança do trabalho estudado no curso 

de pós graduação, fazendo uso de materiais e recursos disponíveis, na primeira etapa 

do trabalho foi possível entender a necessidade e observar os objetivos traçados para 

o mesmo. 

O foco principal do projeto foi unir a graduação de engenharia elétrica com a 

especialização de segurança do trabalho, para desenvolver um projeto utilizando um 

sistema eletroeletrônico que sua função principal é a segurança. Além de beneficiar 

toda comunidade acadêmica e trazendo segurança a todos. 

A definição do conceito do sistema utilizado e projetado sendo endereçável e 

com laços em classe A, trata-se de um sistema com total redundância, garantindo 

assim a credibilidade e confiança do sistema. 

Após a definição do conceito, levando em consideração os padrões de 

instalação exigidos por norma e também de acordo com o fabricante dos 

equipamentos, iniciou-se a fase de desenhos em planta baixa fornecida pela 

administração da UNIARP, com base nos arquivos fornecidos o projeto foi 

desenvolvido. Não foi realizada a atualização de possíveis layouts desatualizados, 

sendo que este não era um objetivo do projeto. Mas sim, foi desenvolvido em cima do 

layout do arquivo fornecido em extensão .DWG. 

Dividindo-se os laços sendo um para cada pavimento de acordo com a NBR-

17240-2010, mantendo assim os requisitos normativos e garantindo maior 

confiabilidade do sistema. 

A tabela 1 demonstra a lista dos dispositivos projetados para o laço 1 

atendendo todo o primeiro pavimento. 

Tabela 1 - Lista de dispositivos laço 1 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Detector 001 Sala Secretaria 
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Detector 002 Arquivo 

Detector 003 Sala Tesouraria 

Detector 004 Análises 

Detector 005 SAE 

Detector 006 Pós-Graduação 

Detector 007 DML 

Detector 008 Extensão 

Acionador Manual 009 Corredor Frente Extensão 

Sirene 01 - NAC 01 Corredor Frente Extensão 

Detector 010 EAD 

Detector 011 Atendimento SAE 

Detector 012 Espera Fundos 

Detector 013 Fundos Auditório 

Detector 014 Fundos Auditório 

Detector 015 Fundos Auditório 

Detector 016 Meio Auditório 

Detector 017 Frente Auditório 

Detector 018 Cobrança 

Detector 019 Telefonista 

Detector 020 Espera Central 

Detector 021 Entrada Principal 

Módulo de Sirenes NAC 01 - MS022 Entrada Principal 

Acionador Manual 023 Entrada Principal 

Detector 024 Sanitário Masculino 

Detector 025 Sanitário Feminino 

Fonte: (DA PESQUISA, 2019) 

 

 

 

 

A tabela 2 demonstra a lista dos dispositivos projetados para o laço 2 

atendendo todo o segundo pavimento. 

Tabela 2 - Lista de dispositivos laço 2 
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                                                                                                             (Continua) 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Acionador Manual 001 Entrada Pavimento 

Módulo de Sirenes NAC 002 - MS02 Entrada Pavimento 

Sirene 01 - NAC 02 Entrada Pavimento 

Detector 003 Corredor 

Detector 004 Coord. Eng. Elétrica 

Detector 005 Coord. Assistente Social 

Detector 006 Coord. Pedagogia 

Detector 007 Coord. Serviço Social 

Detector 008 Coord. Enfermagem 

Detector 009 Coord. Arquitetura 

Detector 010 Coord. Eng. Civil 

Detector 011 Coord. Artes 

Detector 012 Coord. Letras 

Detector 013 Coord. Ciências 

Detector 014 Coord. Educ. Física 

Detector 015 Coord. Direito 

Detector 016 TEAD 

Detector 017 Coord. Eng. Mecânica 

Detector 018 Coord. Psicologia 

Detector 019 Coord. Agronomia / Eng. Ambiental 

Detector 020 Coord. Administração 

Detector 021 Coordenação e Pesquisa 

Detector 022 Coord. Fármacia 

Detector 023 Coord. Ciências Contábeis 

Detector 024 Corredor Fundos 

Acionador Manual 025 Corredor Fundos 

 

 

                                                                                                                  (Conclusão) 

Sirene 02 - NAC 02 Corredor Fundos 
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Detector 026 Passarela Fundos 

Detector 027 Sala reuniões 02 

Detector 028 Sala Fundos 

Detector 029 Corredor Sala Reuniões / Presidência 

Detector 030 Presidência 

Detector 031 Diretor Financeiro 

Detector 032 RH 

Detector 033 Sala reuniões 01 

Detector 034 RH 

Detector 035 Reitor 

Detector 036 Corredor Sala Reitor 

Detector 037 Vice-Reitor 

Detector 038 Secretária Fundação 

Detector 039 Corredor Central 

Detector 040 Secretária Reitoria 

Detector 041 Vice-Reitor Acadêmico 

Detector 042 Compras 

Detector 043 Imprensa 

Detector 044 Secretária Coordenação 

Detector 045 Corredor Secretária Coordenação 

Detector 046 Sanitário Masculino 

Detector 047 Sanitário Feminino 

Fonte: (DA PESQUISA, 2019) 

 

A tabela 3 demonstra a lista dos dispositivos projetados para o laço 3 

atendendo todo o segundo pavimento. 

Tabela 3 - Lista de dispositivos laço 3 

                                                                                                             (Continua) 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Acionador Manual 001 Entrada Pavimento 

 

 

                                                                                                                  (Conclusão) 
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Módulo de Sirenes NAC 003 - MS02 Entrada Pavimento 

Sirene 01 - NAC 03 Entrada Pavimento 

Detector 003 Corredor 

Detector 004 Sala de Reuniões 05 

Detector 005 Sala de Reuniões 04 

Detector 006 Sala de Reuniões 03 

Detector 007 Sala de Reuniões 03 

Acionador Manual 008 Corredor Fundos 

Sirene 02 - NAC 03 Corredor Fundos 

Detector 009 Passarela Fundos 

Detector 010 Passarela Fundos 

Detector 011 FIESC Fundos 

Detector 012 FIESC Fundos 

Detector 013 FIESC Meio 

Detector 014 FIESC Meio 

Detector 015 Corredor Central 

Detector 016 FIESC Frente 

Detector 017 Sanitário Masculino 

Detector 018 Sanitário Feminino 

Fonte: (DA PESQUISA, 2019) 

 

Após a realização dos desenhos do projeto com base em normas técnicas e 

demais referencias citadas, o mesmo está pronto e atende os requisitos de segurança 

além das normas, mas também de órgão públicos fiscalizadores como Bombeiros, 

além de também valorizar e ter um melhor custo benefício o seguro do patrimônio. A 

parte de programação do sistema não era um objetivo deste projeto, desta forma não 

foi abordado sobre o assunto, ficando apenas como objetivo o desenvolvimento do 

projeto legal que pode ser utilizado como base para aprovação dos bombeiros e 

posteriormente pode ser utilizado como base para desenvolvimento do projeto 

executivo de alguma empresa especializada que poderá efetuar a instalação do 

sistema. 

3 CONCLUSÃO 
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Este trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento do projeto do sistema 

de detecção e alarme de incêndio do prédio da reitoria da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe – UNIARP, Caçador-SC. Após pesquisas relacionadas ao tema, levando 

em consideração normas e demais trabalhos científicos referenciados, foi definido o 

conceito e topologia do sistema. 

Primeiramente através da introdução inicia-se o primeiro capitulo deste 

trabalho, apresentando um pouco sobre o assunto geral na atualidade, tema, 

problema, justificativas, objetivos gerais e específicos definidos para o 

desenvolvimento deste projeto. 

Em seguida, após a definição do tema a ser desenvolvido e descritos os 

objetivos do projeto, no segundo capitulo do mesmo, foi fundamentada a pesquisa de 

referenciais teóricos, levando em consideração assuntos específicos sobre o objetivo 

do projeto. No inicio do segundo capitulo, apresenta-se dados atuais deste mercado 

de sistemas e produtos de combate a incêndio, sobre a movimentação financeira no 

mercado. Logo em seguida também são citados diversos produtos, sistemas e 

mecanismos existentes no mercado de proteção e combate a incêndio. Na sequencia 

foi destacado a importância de órgãos certificadores e reguladores neste ramo de 

atuação e que sua ausência possibilita o surgimento de diversos produtos não 

certificados e não garantindo assim o perfeito desempenho de sua função. 

Na sequência foram definidos alguns conceitos sobre fogo, triangulo do fogo e 

incêndio, logo entrando na definição do conceito de sistema de detecção e alarme de 

incêndio (SDAI) e os tipos de sistemas de detecção existentes como sistema 

convencionais e endereçáveis, além também da definição de laços em classe A e 

laços em classe B. Após a definição dos conceitos principais dos tipos de sistemas, 

abordou-se a apresentação dos principais dispositivos do sistema, como central, fonte 

de alimentação e bateria, posteriormente os periféricos de campo acionador manual, 

sirenes audiovisuais, detectores pontuais, módulos acionadores de sirenes e ao final 

do segundo capitulo foi abordado o assunto de infraestrutura, circuitos  e cabeamento 

do sistema. 

Após a apresentação da pesquisa do referencial teórico foram apresentadas as 

características da edificação a ser instalada o sistema, bem como suas 

particularidades. Com base nas informações apresentadas sobre a edificação, foram 

definidos os métodos e critérios de instalação dos componentes do sistema, 
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demonstrando como devem ser distribuídos e quantificados os dispositivos de 

detecção de acordo com a área e característica de cada ambiente. 

Diante do exposto anteriormente foi realizada a definição dos materiais e 

métodos, sendo definidas etapas a serem seguidas para realização do projeto. Desta 

forma então, foram relacionados os materiais e recursos disponíveis para realização 

do projeto e obtenção do objetivo definido. 

Posteriormente após a conclusão da etapa de definição de conceitos, 

características da edificação, métodos e critérios de instalação, foi apresentado a 

descrição do projeto do sistema, comentando sobre a especificação de cada 

dispositivo utilizado de acordo com a normalização vigente. 

No inicio da parte final do trabalho, foram apresentados e analisados os 

resultados obtidos do projeto. Desta forma, propõe-se para o setor responsável uma 

possível evolução do tema para implantação do projeto desenvolvido. 

Também, através de analise de custos dos sistemas mais referenciados no 

mercado, ainda se nota uma certa restrição na instalação devido a o custo ainda ser 

elevado. 

Então, conclui-se que o objetivo geral do projeto foi atingido, sendo o 

desenvolvimento do projeto do sistema de detecção e alarme de incêndio do prédio 

da reitoria da UNIARP, Caçador-SC. Desta forma sugere-se como trabalho futuro a 

atualização do layout construtivo da edificação pois entende-se que o mesmo pode 

estar desatualizado e posteriormente correção do projeto desenvolvido e instalação 

do sistema proposto.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 

 



50 
 

 
 

Sistema de detecção alarme de incêndio: estudo de caso. Disponível 
em:<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_cientifico_3.pdf>. 
Acesso em 08 Julho 2019. 

 

Avaliação dos sistemas de combate a incêndio em uma instituição de ensino 
superior localizada no município de Mossoró. Disponível em: < 
http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/270/TCC%20-
%20BCT/TCC%20Marcelo%20Silva.pdf>. Acesso em 08 Julho 2019. 

 

Plano de prevenção e proteção contra incêndio para central de distribuição 
atacadista de mercadorias. Disponível 
em:<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2226/Mo
nografia%20Corrigida%20e%20Complementada.pdf?sequence=1>. Acesso em 08 
Julho 2019. 

 

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. DISPONÍVEL EM: < 

http://cemartins.com.br/portal/sdai-sistema-de-deteccao-e-alarme-de-incendio/>. Acesso em 16 

Julho 2019. 

 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO MOVIMENTAM cerca de 3 bilhões por ano no Brasil. 

DISPONÍVEL EM: < 

http://wwwold.revistacobertura.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=113135&friurl=:-

Protecao-e-Combate-a-Incendio-movimenta-cerca-de-3-bilhoes-por-ano-no-Brasil-:>. Acesso em 16 

Julho 2019. 

 

Fundamentos de combate a incêndio. Disponível em: 
<http://wwwold.revistacobertura.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=113135
&friurl=:-Protecao-e-Combate-a-Incendio-movimenta-cerca-de-3-bilhoes-por-ano-no-
Brasil-:>. Acesso em 16 Julho 2019. 

 

Modelagem de um sistema de detecção, alarme e combate a incêndio através 
de redes de Petri. Disponível em: < 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2013_tn_sto_180_028_23082.pdf>. 
Acesso em 18 Julho 2019. 

 



51 
 

 
 

BRENTANO, Telmo. Instalações hidráulicas de combate a incêndios nas 
edificações. 4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 

 

 

 

VEJA AS DIFERENÇAS ENTRE CADA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. DISPONÍVEL 
EM:<HTTPS://SEMANAACADEMICA.ORG.BR/SYSTEM/FILES/ARTIGOS/ARTIG
O_CIENTIFICO_3.PDF>. ACESSO EM 22 JULHO 2019. 

 

Centrais de Alarme. DISPONÍVEL EM:< https://segurimax.com.br/produtos/centrais-de-

alarme>. ACESSO EM 22 JULHO 2019. 

 

Sistema de alarme de incêndio. DISPONÍVEL 
EM:<http://www.bralarmseg.com.br/produtos/ince/sis_ince.htm>. ACESSO EM 27 JULHO 
2019. 

 

SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS. DISPONÍVEL EM:< 

http://www.eaton.com.br/EatonBR/ProductsSolutions/Electrical/ProdutoseServicos/SistemasdeProt

eoContraIncndio/SistemasEndereveis/index.htm>. ACESSO EM 27 JULHO 2019. 

 

CENTRAIS DE ALARME DE INCÊNDIO. DISPONÍVEL EM:< http://www.solution-

eletro.com.br/centrais-de-alarme-de-incendio/>. ACESSO EM 27 JULHO 2019. 

 

SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO. DISPONÍVEL EM:< https://www.extintoresevitfoc.com/sistemas-

contra-incendios/>. ACESSO EM 27 JULHO 2019. 

 

IN 012 sistema de alarme e detecção de incêndio. DISPONÍVEL EM:< 

https://dat.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN_012_SADI_31jan2018_NT-

38_NT42.pdf>. ACESSO EM 27 JULHO 2019. 

 

Painel Modular de Incêndio FPA-5000. DISPONÍVEL EM:< 

HTTPS://LA.BOSCHSECURITY.COM/PT/PRODUCTOS/FIREALARMSYSTEMSEN54/FPA5000MODULAR



52 
 

 
 

FIREPANEL/FPA5000MODULARFIREPANEL_43#SECTION_3869057931>. ACESSO EM 13 
AGOSTO 2019. 

 

Bateria GetPower – 12V 24. DISPONÍVEL EM:< 

http://www.powersafe.com.br/portfolio/bateria-getpower-12v-24ah/>. ACESSO EM 13 
AGOSTO 2019. 

 

FLM-420-NAC Módulos Interface para 

Avisadores Acústicos. DISPONÍVEL EM:< 

http://resource.boschsecurity.us/documents/FLM_420_NAC_Data_sheet_ptPT_1295204875.pdf>. 
ACESSO EM 18 AGOSTO 2019. 

 

ELETRODUTO BSP | NBR 5598. DISPONÍVEL EM:< http://elecon.com.br/produto/rir-bsp-nbr-

5598/>. ACESSO EM 18 AGOSTO 2019. 

 

CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO. DISPONÍVEL EM:< 

http://www.induscabos.com.br/portfolio-item/cabo_alarme_incendio>. ACESSO EM 18 
AGOSTO 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 – PREDIO ADMINISTRATIVO-SDAI.DWG. 



53 
 

 
 

 


