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Sistema de incêndio 

 

1. RESUMO 
 
O presente TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) trata sobre a prevenção e             

combate a incêndios em edificações em geral. Apresenta as novas leis e as normas              

que regulamentam os projetos de prevenção a incêndio no Estado de São Paulo e              

que servirão como base principal deste trabalho. Destaca as características do fogo            

e formas de extingui-lo. Descreve como se dá o desenvolvimento do incêndio, suas             

fases e suas classes. Lista os principais equipamentos de combate e técnicas de             

prevenção a incêndios, suas peculiaridades de instalação e elaboração.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

Utilizado em diversos ambientes, o sistema de detecção alarme e combate a           

incêndio é uma forma de prevenção e garantia de segurança caso haja acidentes,            

responsável por eliminar chamas e evitar que haja maiores danos ou riscos tanto             

para o local quanto para os frequentadores. 

A partir dessa função, o sistema de detecção alarme e combate a incêndio é            

direcionado para ambientes públicos ou comerciais como entidades, empresas e          

fábricas, assim como para meios residenciais de maior amplitude, como edifícios e            

condomínios residenciais. 

Com essa tarefa de contenção, o sistema de detecção alarme e combate a            

incêndio já é obrigatório em território nacional, a partir de termos definidos por            

órgãos normativos em conjunto com o Corpo de Bombeiros para que haja uma             

descrição adequada das necessidades de instalação locais. 

Essas normas definem itens básicos e localização de equipamentos do sistema de           

detecção alarme e combate a incêndio, como: alarmes sonoros com a opção de             

apresentar luminosidade em LED, sistemas de detecção de fumaça ou alteração de            

 



 
 

temperatura, acionadores manuais Buzzer, IP-20 ou IP-55, transmissores, painéis         

repetidores como L-125 e centrais de monitoramento que podem ou não ser            

endereçáveis. 

A partir dessa estrutura do sistema de detecção alarme e combate a incêndio,            

os frequentadores do local e o próprio ambiente passam a ter mais segurança.  

A ideia desse projeto e ter a integração dos sistemas tais como o controle de                

acesso sistema este que permite o acesso de determinados indivíduos a           

propriedades como salas, elevadores, entre outros ambientes, através de processos          

de autenticidade (leitura identificada), autorização (verificar as permissões). Estes         

acessos permitem a abertura de cancelas, catracas ou portas, podendo ser           

gerenciados localmente ou centralizados, com autenticação por código numérico,         

reconhecimento por impressão digital, reconhecimento facial, entre outros. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é uma forma de apresentar um sistema a fim de              

combater incêndios em empresas e prédios através de normas vigentes sobre           

combate ao incêndio, no intuito de viabilizar a evacuação dos seus ocupantes com             

segurança. 

O sistema de incêndio controla uma central, onde temos como controle um             

pressurização, alarmes de incêndios e detecção. 

A ideia de abordar o sistema e uma forma de realizar controles dos sistemas              

onde é composto fundamentalmente por instalações de extração de fumaça,          

suprimento de ar de compensação e controle. A extração pode ser feita por meios              

mecânicos com o uso de ventiladores ou de modo natural, utilizando extratores. O             

suprimento de ar de reposição é feito por meios mecânicos ou de modo natural. O ar                

é lançado em posição baixa dentro do ambiente para não gerar turbulência na             

camada de fumaça, sendo normalmente distribuído por dutos e introduzido por           

grelhas. É possível aproveitar as instalações de ar condicionado e ventilação           

previstas no edifício para suprir o ar de reposição, com as devidas adequações. Para             

que tudo funcione de forma coordenada, é necessário um sistema de controle            
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operando a partir de um sistema de detecção de fumaça que enviará sinal ao              

controlador, indicando a localização do incêndio.  

 

4. METODOLOGIA 

Este método de pesquisa adotado para a agregar sistemas, onde observa que            

juntamente com a técnica de pesquisa por meio da observação dos dados obtidos             

no dia a dia de uma empresa de automação onde há essa necessidade de melhor               

atender sistemas que atuam para melhor atender normas de incêndio que visam a             

segurança de pessoas, as hipóteses mencionadas neste artigo com a obtenção           

desses dados serão suficientes para demonstrar os progressos de sistemas de           

combate a incêndio através de dispositivos. 

Esse método será empregado conforme normas em gestação que         

estabelecerá os parâmetros técnicos básicos para a implementação do sistema de           

controle de fumaça e calor em incêndio, e tem como objetivo a manutenção de um               

ambiente seguro nas edificações, manter as rotas de escape e vias de acesso livres              

da fumaça do incêndio, além de facilitar as operações de combate ao fogo pelas              

equipes de brigadistas e do Corpo de Bombeiros. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Temos como objetivo os sistemas atuarem, no intuito de acionamento de 

sistemas onde temos introdução de ar, podendo ser de forma natural mediante a 

abertura de portas, janelas e registros ou o acionamento dos ventiladores 

insufladores em conjunto com a abertura dos registros nos dutos que atendem ao 

setor correspondente, para permitir a entrada de ar no ambiente, e agregado ao 

controle de acesso no intuído de facilitar o evacuamento de um prédio, com abertura 

de portas e catracas.    Para que todos estes resultados sejam alcançados é 

primordial que o sistema de controle de fumaça seja instalado de acordo com um 

projeto corretamente elaborado, e que os ensaios para verificar a efetividade de seu 

funcionamento sejam realizados de forma confiável durante toda a vida útil do 

sistema. 
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O controle de fumaça não é uma instalação feita para o uso cotidiano de uma 

edificação e, desta forma, não raramente acaba sendo menosprezado por aqueles 

que não entendem a sua importância. É um sistema que demanda apuro técnico em 

sua concepção e precisa ser projetado e instalado por profissionais de comprovada 

experiência e competência. Trata-se da segurança dos ocupantes. 

 

5.1 Descrição do processo atual 

Nos sistemas de incêndio atual temos como base projetos que somente           

atuam entre si, assim somente atendendo as necessidades dos empreendimentos          

de forma que o sistema de incêndio atue alertando os ocupantes para um possível              

ou até mesmo sinistro de foco de incêndio, assim atendendo as normas vigentes. 

Instrução Técnica n. 19/2011 – CBPMESP. Para mais esclarecimentos, consultar as           

seguintes normas técnicas: NBR 11836 – Detectores automáticos de fumaça para           

proteção contra incêndio. NBR 13848 – Acionador manual para utilização em           

sistemas de detecção e alarme de incêndio. NBR 17240 – Sistemas de detecção e              

alarme de incêndio – projeto, instalação, comissionamento e manutenção de          

sistemas de detecção e alarme de incêndio. 

 

5.2 Metodologia Proposta 

Temos como objetivo elaborar um projeto onde a ideia e viabilizar e otimizar a              

evacuação de pessoas de prédios e indústrias, utilizando o sistema de incêndio,            

onde com sistema de incêndio temos detectores distribuídos conforme projetados          

por área e perímetros, assim acionando com foco de fumaça ou térmicos acionando             

por calor, assim alarmando o sistema de alarmes sonoros, auxiliando no           

evacuamento dos ocupantes do empreendimento.  

Iremos elaborar um projeto de combate a incêndio, onde iremos aplicar todas as             

normais e leis vigentes que atendem o corpo de bombeiro sendo apto, para vistoria              

dos mesmos, (AVCB). 

Utilizaremos todos os dados e pesquisas realizados para elaboração de um projeto            

onde irá atender um prédio onde o mesmo se encontra com 16 andares, e 04               
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subsolos, assim podendo ser possível utilizar grande versatilidade de equipamentos,          

e sistemas para combate ao incêndio. 

Para atender esse empreendimento usaremos, um sistema em classe A, onde será            

atendido por 09 laços que atenderá a todo o empreendimento. Onde teremos por             

pavimentos dispositivos tais como detectores de fumaça, acionadores sonoros,         

módulos isoladores e módulos de comando, sendo distribuídos conforme normas e           

fichas técnicas de cada dispositivo. Esse padrão seguira por todos os andares            

visando atender todo o empreendimento. Afim de trabalharmos com sistemas de           

incêndio diversificados para melhor aprendizado, iremos utilizar nos subsolos,         

sistemas convencionais de detecção onde trabalharemos com setores por zonas. 

Toda a informação obtida será direcionada para uma central de incêndio que será             

alocada e monitorada na sala de segurança do empreendimento, assim direcionando           

para as ações necessárias em um possível sinistro de incêndio.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foi realizado um estudo sobre os sistemas de incêndio, onde vimos a            

possibilidade de realizar um projeto onde iremos utilizar normas vigentes do estado            

de São Paulo, para combate ao incêndio, no intuito de mostrar como um sistema de               

incêndio e implantado em um empreendimento, realizando levantamentos de         

cabeamentos, dispositivos e custos de implantação. 

Foi verificado que há a possibilidade de implantação do sistema de combate            

ao incêndio com variados tipos de dispositivos e sistemas diferentes assim, tornando            

viável sua implantação em diversos empreendimentos de pequeno e grande porte. 

 

7. CONCLUSÃO 

O sistema de incêndio é uma instalação destinada à proteção de patrimônios          

e de transeuntes, trabalhadores ou moradores, composto por equipamentos de          

combate a chamas que vão desde meios de detecção até equipamentos de            

contenção do incêndio. 

A partir dessa obrigatoriedade, o sistema de incêndio é instalado em locais          

públicos, centros comerciais, empresas ou mesmo lojas e edificações, também          
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sendo necessário em condomínios e residências de maior amplitude. Para atender           

todas essas necessidades, o sistema de incêndio é desenvolvido de acordo com a           

demanda, com itens adequados e adaptados para melhor funcionamento em cada           

ambiente. 

Onde o objetivo desse artigo e agilizar e viabilizar a evacuação de um             

ambiente onde possivelmente tenha um foco de incêndio, auxiliados por sistemas           

que agregados atuem da melhor forma para atender de forma que não saiu das              

normas vigentes. 
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