ONDE HÁ
FUMAÇA...
Como funciona um
sistema de detecção
e alarme de incêndio
completo e eficiente
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Com o objetivo de preservar vidas e patrimônios,
o sistema de detecção e alarme de incêndio é
indispensável para ajudar a proteger vidas e todo
tipo de estabelecimento.
O sistema possui composições específ icas e uma
série de funções para atuar, tanto na prevenção ao
incêndio, quanto no combate, acionando equipes
especializadas para cuidarem da ocorrência.

Introdução

Para falarmos sobre todas essas características
específ icas e instruí-lo como escolher o melhor
sistema para atender as necessidades eventualmente,
da sua empresa, preparamos esse eBook super
completo

Desejamos uma excelente leitura!
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É um sistema composto por equipamentos
responsáveis por detectar o fogo na fase inicial,
auxiliando para que o mesmo seja combatido de
forma mais rápida possível, preservando vidas, o meio
ambiente e o patrimônio do estabelecimento.
O sistema de segurança deve ser, em primeiro lugar,
inteligente e sensível. Isto signif ica que ele precisa
operar de forma integrada e segura com uma rede
central de incêndios, que age para avisar pessoas no
local sobre a ocorrência do incêndio, bem como a
brigada de incêndio e o corpo de bombeiros.
O sistema de detecção e alarme de incêndios também
compreende detectores de fumaça e aspiração,
acionadores manuais, sinalizadores e módulos para
controle.

O que é um sistema
de detecção de incêndio

4

2.1 A importância do sistema de detecção
de incêndio para qualquer ambiente
O SDAI, também conhecido como sistema de
detecção de incêndio, deve identif icar e executar
comandos de alarme, podendo ser tanto manuais
quanto automáticos, no momento onde se constata
a presença de chamas.

5 - Emite sinais para que pessoas fora do
estabelecimento f iquem longe do local atingido, com
o objetivo de preservar mais vidas;
6 - Em alguns casos, quando os sistemas de detecção
e alarme de incêndio são mais sof isticados, ajudam
no combate a ocorrência, ativando dispositivos como
sprinklers que ajudam a apagar o fogo;

Dessa forma, o sistema torna-se indispensável em
sua atuação para combater o fogo, já que:

7 - Fornecem relatórios e análises sobre os dados
recolhidos nas ocorrências de incêndio, apontando
possíveis causas;

1 - Consegue detectar o fogo no momento em que
o incêndio começa a acontecer;

8 - Oferecem análises sobre pontos de risco e
locais desprotegidos que precisem de sistemas de
prevenção a incêndio.

2 - Emite sinais de alerta para que as pessoas
evacuem o local o mais rápido possível, preservando
vidas;
3 - Emite sinais de aviso para que os responsáveis
pelo local consigam chegar o mais rápido possível
no lugar da ocorrência e possam tomar as devidas
providências para sanar o ocorrido, a f im de preservar
o estabelecimento, patrimônios f ísicos, intelectuais e
emocionais do local e o meio ambiente;
4 - Emite sinais para que equipes especializadas em
combate ao fogo atendam ao chamado e resolvam o
incêndio o mais rápido possível;
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Como pudemos perceber, o papel do sistema de
detecção e alarme de incêndio vai além de detectar
o fogo. Esse sistema ajuda na segurança de todo o
estabelecimento para que ele mantenha-se seguro
contra possíveis incêndios.
Falaremos agora sobre os dispositivos que fazem
parte desse importante sistema.

2.2 Quais os dispositivos que compõe
um sistema e quais as suas funções?
Abaixo, você pode conferir os principais dispositivos
e funções que compõem o sistema de detecção e
alarme de incêndio. Conf ira:
Detector de fumaça e temperatura
Esse equipamento é composto por um sensor de fumaça
e também por circuitos eletrônicos, responsáveis por fazer
com que o sensor acione o alarme de incêndio. Ao menor
sinal de fumaça e aumento da temperatura do local, o
detector é acionado.

6

Sirene e sinalizador
Aparelho responsável por emitir sinais sonoros e visuais
assim que acontece um disparo geral na central de alarme
de incêndio. A sirene tem o objetivo de alertar pessoas
e responsáveis para que evacuem o local para serem
protegidos contra o fogo.
Além disso, atua também acionando de forma sonora e/ou
visível os responsáveis do local e às equipes especializadas
em combate ao fogo para que a ocorrência seja sanada o
mais rápido possível.

Sprinkler
Dispositivo que pode ser instalado no teto para dispersar
água em caso de incêndio. Possui uma ampola de vidro
termossensível que pode ser acionada quando há fogo.

Acionador
Dispositivo de cor vermelha instalado em pontos
estratégicos de empresas, escritórios, hospitais, shoppings
e outros espaços.

A cor dessa ampola indica a temperatura máxima que
esse aparelho suporta antes de ser ativado. A projeção do
sistema e a quantidade de sprinkler a serem utilizados vai
depender da área do local e da sua densidade.

O acionador é diretamente ligado à Central de Alarme de
Incêndio. Possui um botão como se fosse um interruptor,
que ao ser acionado, envia para a central de alarme a
exata localização da ocorrência. A comunicação é feita de
forma rápida, facilitando as ações de contenção do fogo e
evacuação de pessoas do local atingido.
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Central de alarme
Aparelho responsável por interligar todos os dispositivos,
recebendo e enviando sinais de alerta e de acionamento
de todos os equipamentos do sistema.
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Módulos de entrada e saída
Permite a conexão de informações entre todos os
dispositivos do sistema de detecção e alarme de incêndio.

2.3 Entendendo a diferença entre sistema
tradicional x endereçável
Existem dois tipos de sistemas de detecção e alarme de
incêndio, e as suas principais diferenças correspondem,
principalmente, ao tipo de necessidade que cada empresa
possui. Vamos conhecer mais sobre eles agora.
Sistema convencional
Usado geralmente em condomínio, esse sistema de
detecção é ideal quando não há necessidade para se
determinar a localização exata e detalhada do foco de
incêndio.
No sistema convencional, os dispositivos são responsáveis
geralmente por cobrir apenas uma zona ou setor. Então,
quando há algum disparo, a central consegue trazer a
informação sobre qual dispositivo foi acionado, apontando
a direção do incidente, mas sem oferecer a informação do
ponto específico.
Um exemplo do caso é quando o incidente ocorre no
segundo andar de um prédio de algum condomínio. É
possível identificar em qual condomínio e o andar onde
ocorreu o incidente, mas não em qual lugar específico do
andar.
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Sistema endereçável
O sistema endereçável, por sua vez, funciona como o
convencional. Só que desta vez, permitindo que cada
dispositivo integrado no sistema seja reconhecido com
precisão.
Os dispositivos recebem um número, nomeado de
endereço e na ocorrência de algum evento, o dispositivo
que foi acionado emite um sinal para a central do sistema,
possibilitando que seja identificado o ponto específico da
incidência do sinistro e também o tipo de dispositivo.
Esse sistema oferece maior agilidade na prevenção de
incêndios, informando diretamente no display da central qual
dispositivo que foi acionado e sua exata localização. Tal medida
reduz de forma significativa os riscos de aumento do perigo.
Pela precisão, esse sistema de detecção e alarme
de incêndio endereçável é utilizado geralmente em
ambientes que necessitem de maior rapidez na contenção
de incidentes.
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Alguns exemplos desses locais são: data centers, clínicas
médicas que tenham ambientes de internação ou também
uma casa de repouso para idosos.
Outro fator de destaque desse dispositivo é que ele
possibilita que a central “converse” com cada dispositivo
de forma rápida e individual, o que mantém o controle
sobre os dispositivos que estão ativos, indicando quando
há possíveis falhas no sistema.
Dessa forma, fica bem mais fácil saber o momento
oportuno de trocar algum equipamento. Porém, o que se
deve lembrar é que esses sistemas endereçáveis utilizam
protocolos proprietários.
Isto é, os dispositivos instalados nas centrais precisam ter
o mesmo tipo de comunicação entre eles e a central de
alarme. Dito isto, os sistemas endereçáveis ainda estão
subdivididos em duas classes: A e B.
Conheça mais sobre cada uma delas abaixo.

Classe A
Na classe A, cada circuito do sistema tem uma fiação de
retorno à central. Então, quando ocorre um problema em
um dos dispositivos do sistema ou se o cabo de ligação
for rompido, o funcionamento desse sistema não será
paralisado, nem de forma total, tampouco de forma parcial.

Classe B
Na classe B, entretanto, não há fiação em retorno à central.
Então, caso ocorra uma interrupção em um ponto, esse
sistema poderá ser paralisado parcial ou totalmente. O
diferencial é que nessa classe são utilizados menos cabos,
reduzindo o custo da instalação.
É importante ressaltar que ambos os sistemas de classe
A e B exigem manutenções periódicas para que o
funcionamento ocorra da forma correta, conforme se
exige na NBR17240
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Fazendo a melhor escolha de sistema para a sua empresa
Depois de conhecer os tipos de sistemas, agora chegou
a hora de apresentarmos um comparativo para que
entenda qual deles atende melhor às necessidades da sua
empresa. Confira a seguir.
Sistema convencional
● Custo menor;
● Funcional e focado em ambientes onde não é preciso uma
grande precisão de localização da ocorrência do incêndio;
● Em conformidade com a norma NBR 17240 – que ressalta
a necessidade de manutenção preventiva periodicamente

Sistema endereçável
● Informações precisas sobre a localização do foco de
incêndio;
● Responsável por detectar falhas em dispositivos e cabos,
funcionando mesmo com a interrupção de algum circuito
(Classe A) ou tendo custos reduzidos de instalação (Classe B);
● Em conformidade com a norma NBR 17240 – que ressalta
a necessidade de manutenção preventiva periodicamente.
Escolher um sistema é apenas o primeiro passo para
atuar de forma preventiva e combativa contra incêndios.
Não deixe de apostar em outros dispositivos que também
podem compor qualquer um desses dois sistemas.
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Escolha o sprinkler mais adequado
para compor o seu sistema
Como falamos, o sprinkler funciona como um chuveiro,
combatendo o incêndio ao dispersar água uniformemente
para controlar ou extinguir as chamas. É um mecanismo
inteligente, acionado quando detecta uma mudança na
temperatura do ambiente.
Para cada cor de ampola do sprinkler, existe uma
temperatura que o dispositivo suporta até liberar água. O
vermelho, por exemplo, suporta até a temperatura máxima
de 68ºC. Já o amarelo suporta até 79ºC. O verde, por sua
vez, aguenta até 93ºC. E por fim, o azul até 141ºC.
É importante garantir que a compra desses equipamentos
seja feita em empresas sérias e que os materiais sejam
devidamente certificados.
Já ia esquecer dos acessórios?
● Aposte em cabos blindados contra fogo para
interligação dos dispositivos;
● Invista em fontes de alimentação, que são
responsáveis por fornecer energia para módulos
e sirenes;
● Luminárias também são uma ótima aposta,
pois provêm iluminação de emergência no
estabelecimento em casos de incêndio;

Escolha o acionador ideal para o seu sistema
Escolher qual modelo de acionador é mais compatível
com o perfil do seu estabelecimento é essencial para o
combate ao fogo.
Há dois tipos de acionadores: o manual, usado em
ambientes externos, pois é à prova de tempo (chuvas,
calor, etc.); contém um martelinho para quebrar o vidro e é
confeccionado em alumínio.
E também existe o acionador manual confeccionado em
ABS, usado em áreas internas e externas. Eles são rearmáveis
e podem ser pressionados com a mão. O acionamento
funciona por pressão. O botão-chave na cor verde liga e o
botão-chave na cor vermelha desliga.

● O programador de endereços é indispensável
para endereçar os dispositivos conectados
à central de alarme no sistema de detecção
endereçável;
● Os sinalizadores são placas luminosas que
indicam as saídas de emergências e também
podem fazer parte do seu sistema de detecção;
● E por fim, o gás utilizado para testar o
acionamento de detectores de fumaça e também
do tipo óptico.
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Citamos algumas vezes ao longo desse eBook a norma
NBR17240, que cuida das exigências e requisitos para
sistemas de detecção e alarme de incêndio, porém,
sem entrar em suas especif icidades. Mas faremos isso
agora, antes de f inalizarmos a nossa conversa.
Os parâmetros que são def inidos por norma visam
refletir os resultados de testes e ensaios laboratoriais
ou de campo, garantindo a detecção precoce de todo
tipo de incêndio e a rápida intervenção pelas forças de
extinção para saná-lo da forma correta.

Conheça a NBR 17240:
a norma dos sistemas de
detecção e alarme de incêndio

A importância da norma é a de estabelecer um
nível de exigência para que sistemas de detecção e
alarme de incêndio atuem em perfeita conformidade,
resguardando vidas, patrimônios e o meio ambiente
contra a ameaça e riscos de incêndio.
Segundo essa norma da ABNT, a manutenção
preventiva e corretiva precisa ser executada por
técnicos especializados e habilitados.
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Após o teste de todos os dispositivos para garantir que
estão em plenas condições de uso, os prof issionais
devem fornecer um relatório assinado, atestando
sobre as condições de funcionamento do sistema,
informando hora, data e período de garantia desses
serviços prestados. Esse relatório é chamado de Laudo
de Funcionamento e é necessário que seja renovado
anualmente.
A NBR 17240 determina que uma boa manutenção deve
consistir em diversas atividades e testes, que podem
ir desde a medição das correntes e tensões elétricas
até os ensaios e verif icações de possíveis alterações no
projeto de prevenção.
É preciso que seja testado 100% do sistema durante o
ano e os testes têm de ser feitos por amostragem de
25% dos dispositivos, trimestralmente.
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Pudemos constatar que pequenos detalhes sobre
sistemas de detecção e alarme de incêndio precisam ser
de conhecimento de todos, para ajudar na prevenção
e combate de qualquer ocorrência que envolva fogo e
não podemos prever.
E isso não vale apenas para sanar a ocorrência, mas
principalmente para preservar a vida de pessoas em
primeiro lugar, o patrimônio e a produção em segundo
e o meio ambiente, não menos importante.

Conclusão
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E para investir em uma estrutura bem equipada e
sinalizada, sempre será necessário recorrer a uma
empresa de conf iança e especializada, que possa dar
a devida assistência na instalação e manutenção dos
equipamentos, assim como eventualmente, indicar
ajuda para o treinamento da CIPA e Brigada de incêndio.
Não é apenas uma “obrigação” de toda empresa. É
uma conscientização que precisa ser constantemente
revigorada no mundo corporativo e de instituições.

A MI Fire se compromete, primeiramente, com a
qualidade nos produtos e serviços prestados. A empresa
busca antecipar as expectativas dos clientes, além de
prestar total suporte para uma utilização segura e bemsucedida do produto ou sistema escolhido.
Em quase 30 anos no mercado, a MI Fire aposta,
inclusive, em parcerias de peso no mercado para
oferecer sistemas de detecção e alarme de incêndio, e
outros produtos, com a garantia de que irá satisfazer
quem atender.
Uma pequena amostra do catálogo, contém:
● Painéis de Detecção e Alarme de Incêndio Notif ier,
os melhores do mercado em tudo o que citamos neste
material;
● Sistemas de combate a incêndio de acordo com as
necessidades da sua empresa, incluindo sistemas f ixos
de CO2, água, espuma e agente limpo (Novec).
Portanto, se você não estava preocupado com a
segurança do patrimônio onde trabalha e das vidas
que atuam junto com você, esperamos que tenha se
conscientizado. Não deixe para depois o que pode
ser necessário hoje. Entre em contato com nossos
especialistas, eles estão prontos para tirar dúvidas e
fazer orçamentos, agora mesmo.

Detecção e combate
a incêndios é com a Mi Fire

FALE CONOSCO
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