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• Sistemas de Public Address  e Evacuação por Voz  

Os sistemas de Public Address e Evacuação por Voz são utilizados para amplificar voz e música, e 

proporcionar inteligibilidade ou potência sonora através de meios eletro-acústicos. A audiência é 

contemplada por um elevado grau de conforto na audição e de segurança na evacuação, caso surja 

alguma situação de emergência. 

Um sistema de evacuação por voz tem como função primordial difundir mensagens ao vivo ou 

gravadas e, como opção adicional, música ambiente, provenientes de diferentes fontes e 

encaminhadas para diversas áreas selecionáveis remotamente. 

• Constituição do sistema 

Os sistemas são caraterizados por uma cadeia de equipamentos como microfones, equipamentos de 

processamento, amplificadores e altifalantes, que, em conjunto com o ambiente acústico, fazem parte 

de todo o processo. Quando estes sistemas são designados por “public address e evacuação por voz” 

têm de estar também em conformidade com diversas normas nacionais e internacionais. Na Europa, 

as mais conhecidas são a EN 60849 e EN 54 (partes 4; 16 e 24) que determinam os requisitos para um 

sistema de Evacuação por Voz. 

Como sistema de evacuação por voz, é esperado que funcione sempre que é solicitado. Para tal, uma 

das suas caraterísticas mais importantes e que garante o seu funcionamento ininterrupto é a continua 

supervisão, controlo e a indicação de funções. Sendo assim, ainda que uma falha possa não afetar a 

totalidade do sistema, esta deve ser comunicada de imediato para que os serviços de manutenção 

possam atuar de modo a repor o funcionamento normal. 

Backup power – alimentação elétrica de reserva Supervision – Supervisão/vigilância Spare units- 

unidades de reserva Emergecy contacts – Contatos de emergência Fault status logging – registo de 

falhas e eventos Redundant speaker lines – circuito de altifalantes redundante. 

 

No sistema de evacuação por voz os vários equipamentos que fazem parte do mesmo devem ter 
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algumas características especiais de forma a tornarem o próprio sistema conforme as exigências 

normativas. 

O sistema deve ter microfones de emergência, que devem ter as seguintes características: 

• Prioridade sobre todas as entradas, incluindo mensagens pré- gravadas; 

• Controlo do microfone de emergência para abrir o canal de microfone;  

• Quando um sinal de pré-aviso é configurado, um indicador deve mostrar quando o sinal 

termina e se pode iniciar o aviso ao vivo; 

• Quando o microfone está ativo, qualquer outro sinal audível deve ser automaticamente 

silenciado; 

• Quando existirem mais que um microfone de emergência deve ser configurado um plano de 

prioridades de forma a garantir que só um está ativo de cada vez; 

• O microfone deve ser continuamente supervisionado de modo a que no caso de acontecer 

uma avaria esta seja imediatamente reportada. 

Fazem também parte do sistema os amplificadores aos quais deve ser garantida a redundância, ou 

seja, deverão existir amplificadores de reserva para entrarem automaticamente em funcionamento se 

o amplificador principal falhar e assim garantir o funcionamento do sistema. Nos sistemas de 

evacuação por voz os amplificadores são continuamente monitorizados para a deteção de curto-

circuitos ou ligações à terra. 

Relativamente à energia elétrica, o sistema deve ter previsto uma alimentação de reserva de forma a 

garantir a ininterrupta operacionalidade do sistema. A alimentação elétrica de reserva pode ser 

garantida através de um grupo gerador, mas a forma mais comum é a utilização de baterias de 

reserva com a instalação de sistemas a 24 VDC ou a 48VDC. 

Por último, o sistema é complementado por altifalantes, Esta parte do sistema é de primordial 

importância para que o sistema de evacuação por voz não falhe. A interrupção do caminho de 

transmissão entre a central e os altifalantes ou seu não funcionamento pode resultar na perda total 

de cobertura na zona dos altifalantes. Por outras palavras, a falha de um ou mais altifalantes não 

pode significar que a audiência não ouvirá a mensagem de evacuação no caso de esta ser difundida. 

Para que a possibilidade de isto acontecer seja mínima, os altifalantes têm caraterísticas especiais. 

São criados circuitos redundantes de alimentação aos altifalantes ou dois amplificadores diferentes 

alimentam duas linhas de altifalantes na mesma área. Os altifalantes são “equipados” com um bloco 

de terminais em cerâmica para prevenir curto-circuitos ou circuitos abertos, fios resistentes a altas 

temperaturas e fusível térmico (resistente até 150 graus célsius) para desligar o altifalante 

automaticamente. 

• Regulamentação Aplicável 

No início de 2009 começou a ser aplicada uma nova legislação europeia visando os Sistemas de 

Alarme de Incêndio/Evacuação por Voz e Equipamentos de Controlo de Alarme por Voz e Indicação 

(EN 54-16 e ISO 7240-16). 

Desde janeiro de 2009 até abril de 2011, os fabricantes que desejarem entrar neste mercado com os 

seus produtos terão de os ajustar, redesenhar ou mesmo criar novos sistemas de forma a preencher 

todos os requisitos da norma. Por último, mas não menos importante, deverão obter as devidas 
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certificações que comprovem essa conformidade. 

Atualmente, todos os fabricantes que garantam que os produtos estão conforme as diretivas 

europeias podem marcar os seus produtos com a marca CE. Quando o fazem em relação a um 

sistema de Alarme por voz, estão também a declarar que o sistema está conforme as diretivas de 

baixa tensão. Contudo, a partir de abril 2011 a marcação CE terá de incluir também a norma EN 54-

16. 

Uma vez cumpridos e certificados os requisitos pelos fabricantes, a etapa seguinte (após Abril de 

2011) será a de os responsáveis por projetar novas instalações passarem a incluir nas suas 

especificações os equipamentos certificados conforme a EN54-16 e ISO 7240-16. 

Jorge Azevedo, Product & Marketing Manager da Bosch Security Systems Sistemas de Segurança, S.A 
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