
 

 

SISTEMAS DE ALARME DE INCENDIO DO CAMPUS 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

Objetivo: Tornar conhecidos os pontos de localização das Centrais de Alarmes de 
Incêndio, suas particularidades e funcionalidades. 

Introdução: O Campus possui duas centrais distintas de alarmes, uma 
localizada na portaria do campus e a outra na sala de monitoramento. 

1) A Central de Alarme 1 instalada na portaria atende as edificações: Prédio 
Arco, Anexo, Brinquedoteca e Teatro. 

2) A Central de Alarme 2 instalada na sala de monitoramento atende a todo o 
Edifício Acadêmico.  

Ambas as centrais tem profissionais as acompanhando 24 horas por dia, 7 dias 
por semana em tempo ininterrupto.  

Onde tudo começa: Todos os nossos abrigos de mangueiras (desenho abaixo) 
possuem esguicho, mangueiras, coluna de hidrante, alarme sonoro e botoeira de 
alarme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarme Sonoro 

Botoeira do Alarme  

Coluna  do Hidrante  

Sinalização dos 
Equipamentos 

Abrigo de 
Mangueiras 

No caso do Prédio Arco o sonoro está alinhado com a botoeira pelo eletro duto, 
sendo centralizado pela sinalização. 

Alarme Sonoro Arco, Teatro e Anexo  

Ao ouvir o som do Alarme deve-se imediatamente ligar para o Ramal de 
Emergência 6119 ou acionar o líder ou o bombeiro civil do campus. Evite o 
pânico, observe atentamente as orientações de segurança e saiba orientar.  
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Central de Alarme 1 Portaria – Monitorada 24 horas pelo pessoal de portaria 
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Painel 1 
Alarmes Prédio Arco 

e Prédio Anexo 

Painel 2 
Detectores de 

Fumaça do Teatro 
Painel 3 

Alarmes do Teatro 

 
Painel Inferior 

Eletroímãs das Portas 
Corta Fogo do Prédio Arco 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

De acordo com o contrato dos vigias, todos devem ter conhecimentos em prevenção e combate a incêndio por 

curso com certificado, o qual foi apresentado na contratação. Desta forma, todos os vigias devem conhecer os 

sistemas de segurança contra incêndio e pânico do campus. Para isto fornecemos diversos treinamentos e a 

empresa também, alinhando os procedimentos a prática diária de cada posto. Se não prestou atenção no 

treinamento, pergunte ao seu líder! 

Ramal de Emergência: 6115 
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Central de Alarme Antiga Sala de Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central de Alarmes do 
Prédio Acadêmico 

GEVI GAMA – DIGITAL 

Em processo de migração para 
portaria devido a ajustes 

técnicos. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

Identificação de Zonas  

Zona 1= Subsolo e Térreo  

Zona 2 = Primeiro Andar 

Zona 3 = Segundo Andar 

Zona 4 = Terceiro Andar e Cobertura 

 

Caso haja disparo da sirene, peço por gentileza, anotar as informações da central e o 

horário da ocorrência. Na seqüência, silenciar a sirene no botão da central.  

Para silenciar a sirene, basta clicar no botão cinza acima das setas em amarelo. 

O endereçamento dos pontos de alarme está disponível em planilha à parte. 

 

Ramal de Emergência: 6115 
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SILENCIAR 

SIRENE 


