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RESUMO 

 O requerido relatório, que está contido nos componentes curriculares obrigatório para 

conclusão do curso de Eletrônica disposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologias do Rio Grande do Norte – Campus Natal Zona Norte, pretende elucidar todas 

as experiências vivenciadas dentro do programa de inserção de jovens de idade não 

superior a 24 anos (vinte e quatro anos) ao mercado de trabalho, Jovem Aprendiz, que foi 

disposta pela empresa Máxima Segurança Serviço de Apoio LTDA (CNPJ – 

11.197.707/0001-56), a qual atua na área de Segurança Eletrônica. Desempenhando assim 

atividades supervisionadas de instalação e manutenção de equipamentos e de sistemas de 

segurança eletrônica. 

Palavras-chave: Jovem Aprendiz, Segurança Eletrônica, IFRN. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A prática profissional é muito importante na vida acadêmica do discente no curso 

técnico em Eletrônica, já que nessa atividade desenvolve e aplica-se os conhecimentos 

adquiridos durante toda a trajetória dentro do curso e, portanto, promovendo o 

aperfeiçoamento das habilidades já adquiridas. De certa maneira, os desafios 

presenciados variam das mais diversas formas, requerendo, dessa forma, a atenção e 

empenho do aprendiz em desejar compreender, vencer e aprender com todas as situações 

vivenciadas nesta atividade. 

 Desta maneira, o respectivo relatório possui o intuito de introduzir o estudante de 

Eletrônica aos obstáculos enfrentados e experiências adquiridas na atuação da prática 

profissional e apresentar a realidade das atividades realizadas na empresa Marseg 

Vigilância Patrimonial, na qual é uma empresa especializada na prestação de serviços de 

segurança eletrônica com a instalação, suporte e manutenção dessas tecnologias. 

 Nesta perspectiva, observar-se como o ramo da eletrônica abrange uma notável 

área de aplicabilidade e atuação, hodiernamente, comprovando a veracidade e 

importância do técnico nesta área. A atividade desenvolvida neste trabalho refere a esfera 

da segurança eletrônica, tal qual pode ser compreendida como o emprego de 

equipamentos eletrônicos, de forma integrada e sistematizada com o objetivo de garantir 

a integridade e segurança das pessoas e dos bens materiais. Para cumprir com esta 

finalidade, a segurança eletrônica apropria-se dos sistemas de vigilância eletrônica e das 

melhores tecnologias disponíveis, sendo elas, o controle de acesso físico, sistemas de 

alarmes, circuito fechado de televisão a partir de câmeras e central de 

monitoramento. (MARCONDES, 2017)  

 Nesse contexto, a segurança eletrônica cresceu rapidamente e é um recursos 

profícuo na situação atual país e, por este motivo, que este é  um dos mercados mais 

rentáveis, já que diminui a ação de bandidos. Portanto, a disponibilização de jovem 

aprendiz nessa área mostram-se necessária para auxiliar na capacitação dos futuros 

técnicos que podem auxiliar a manter a confiabilidade e integridade dos sistemas de 

segurança perante a recente dificuldade de garantir a integridade dos indivíduos e 

patrimônios. (MARCONDES, 2017); (C&G DISTRIBUIDORA, 2018) 

 A partir desse momento, o trabalho será dividido nas seguintes seções: 
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• ·Seção 2: Dados sobre a Prática Profissional. 

▪ Nesta seção encontrara-se informações gerais acerca da prática 

profissional como Jovem Aprendiz e da Empresa Marseg 

Vigilância Patrimonial. 

• Seção 3: Fundamentação Teórica. 

▪ Nesta seção será apresentado os conceitos necessários para 

compreender as atividades realizadas na prática profissional como 

jovem aprendiz. 

• Seção 4: Descrição das Atividades Desenvolvidas. 

▪ Nesta seção será apresentado os detalhes e a realização das 

atividades desenvolvidas durante a prática profissional, assim 

como, expondo os conteúdos da grade curricular do Técnico em 

Eletrônica 

• Seção 5: Considerações Finais. 

▪ Nesta seção expõe-se as considerações finais abordando a 

importância da prática profissional para o crescimento pessoal e 

amadurecimento profissional. 

 1.1.OBJETIVOS 

1.1.1.   OBJETIVO GERAL 

 Desempenhar atividades voltadas a área de atuação de um Técnico em Eletrônica, 

assim aplicando o máximo dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, deste modo 

obtendo o máximo de experiencia na aplicação dos conhecimentos teóricos na prática. 

1.1.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aproximar cada vez mais o aluno ao mercado de trabalho de sua área de atuação 

tentando aplicar o máximo de conhecimento possível; 

• Retificar e identificar possíveis avarias em sistemas de segurança eletrônica; 

• Aproveitar ao máximo o material disponibilizado pela empresa empregadora 

tentando evitar o máximo de desperdício possível na hora da instalação dos 

sistemas de segurança; 

• Buscar o melhor aproveitamento possível para os equipamentos tentando usar o 

máximo possível de sua capacidade. 
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2. DADOS DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 Com carga horária de vinte horas semanais por um período de onze meses, 

contemplando as 400 horas exigidas pela grade curricular para utilização da prática como 

Relatório de Prática Profissional (RPP), desenvolvendo assim as devidas atividades no 

turno vespertino das 13h às 17h, na empresa Máxima Segurança Serviço de Apoio LTDA, 

sob a orientação e supervisão do Aux. Administrativo Marcelo José de Sousa Silva. 

Tabela 1: Formulário de Identificação.  

DADOS DO RELATÓRIO CIENTÍFICO 

Título e subtítulo: Relatório de prática profissional na empresa Marseg Vigilância 

Autor: Marcílio Cunha Dos Santos. 

Instituição e endereço completo: Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Rua Brusque n° 2926 – Potengi, Natal-RN 

Supervisor de estágio: Marcelo José de Sousa Silva. 

Instituição e endereço completo: Marseg Vigilância, Avenida Rio Branco° 814, 

Natal-RN 

PERÍODO DE ESTÁGIO 

Início:27/06/2018                                            Término:31/05/2019 

Jornada de trabalho: 13:00 às 17:00                                Horas semanais: 20 horas 

Total de horas: 960 horas 

Observações/notas: 
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2.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 A Marseg Vigilância Patrimonial é especializada em prestação de serviços com 

instalação, suporte e manutenção de sistemas de segurança eletrônica e operando a uma 

década, a Máxima atua no estado do Rio Grande do Norte prestando seus serviços a outras 

empresas e/ou residências privadas, além de instituições de ensino, condomínios, 

entidades públicas e demais prédios ou locais requisitados para serem assegurados pelos 

sistemas de segurança fornecidos pela empresa. 

 Na empresa, os funcionários acompanhados também dos jovens aprendizes e dos 

estagiários, desempenham suas funções de modo a oferecer um serviço de qualidade e 

organizado para obter o máximo de desempenho possível. 

2.2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 A Marseg Vigilância Patrimonial dispõe de uma base localizada na Av. Rio 

Branco, número 814 do bairro Cidade Alta, Natal. As atividades da pratica profissional 

foram desempenadas em sua maioria em ambiente externo ao âmbito da base da empresa 

já que esta oferece serviços de instalação e manutenção, em sua maioria, de sistemas de 

segurança eletrônica, onde inicialmente os jovens aprendizes se encontravam com os 

técnicos de eletrônica da empresa em sua base, para que lá fosse feita as distribuições dos 

serviços e suas ordens de serviços reservadas aquele dia e em seguida os aprendizes eram 

divididos entre os técnicos, que por meio de veículos (motos e carros) da empresa se 

dirigiam para os locais onde os serviços da empresa haviam sido requisitados. 

 Logo o âmbito de trabalho era em sua maioria bastante diverso, indo dês de 

residências a condomínios e estabelecimentos, públicos ou privados, e neles por meio de 

uma maleta de ferramentas disponibilizada pela empresa e também com algumas  que os 

técnicos adquiriram ao logo de sua trajetória de trabalho, os quais se fazem necessários 

para execução do serviço, e os equipamentos de segurança eletrônica eram pegos na 

distribuidora GPA que fornece-os a empresa. 

 

 



11 

 

3.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 MULTÍMETRO  

 O multímetro é um instrumento de medição analógico ou digital que é capaz de 

efetuar diversas medições elétricas. Em um único aparelho é incorporado instrumentos 

de medição, como o voltímetro, amperímetro e ohmímetro, capacímetro, frequencímetro, 

termômetro, entre outras variantes conforme o equipamento do fabricante. A sua 

aplicação é ampla e muito usual entre os técnicos de eletrônica para realizar medições e 

encontrar os problemas em sistemas ou equipamentos eletroeletrônicos. (ALVES, 1999) 

                            Figura 1 – Multímetro Profissional 

 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860820537-multimetro-digital-ccapacimetro-e-beep-

9kf-eda-profissional-_JM?quantity=1 

 Os multímetros baseiam-se em circuitos eletrônicos compostos por conversores 

A/D (analógico/digital) que realizam a conversão dos sinais de tensão e corrente em sinais 

digitais, e processados por microprocessadores que realizam os cálculos matemáticos 

para medição de cada grandeza elétrica selecionada. (ALVES, 1999) 
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3.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 As fontes de alimentação distribuem energia elétrica a todos os componentes 

elétricos, pois é essencial para o funcionamento de qualquer equipamento eletrônico, 

assim mantendo seu pleno funcionamento.(TSIaD, BRASIL)  

 Todo aparelho eletrônico tem embutido em si, pelo menos, uma fonte de 

alimentação, pois a energia elétrica é aproveitada para realizar o seu funcionamento. As 

fontes podem ser separadas em dois grupos, de corrente contínua e corrente alternada, na 

qual cada uma tem especificações adequadas para os aparelhos. (TSIaD, BRASIL) 

Figura 2 - Fonte de alimentação 

 

Fonte: https://www.alarmecenter.com/produto/fonte-12v-10a-chaveada-bivolt-para-cftv-colmeia/ 

 A fonte de alimentação possibilita o fornecimento da energia necessária para uma 

ou mais aparelhos eletroeletrônicos, no qual os aparelhos podem necessitar de mais de 

uma fonte dependendo das necessidades dos circuitos internos. (TSIaD, BRASIL) 

3.3 CÂMERAS  

 As câmeras de segurança são simples aparelhos compostas por dispositivos para 

captura de imagem, normalmente, estruturado por uma lente de curto e longo alcance, 

que na maioria das vezes são formadas por uma estrutura de LEDs e infravermelho. Os 

fabricantes utilizam de sensores do tipo CMOS e os CCDS (Charge Coupled Device) são 

os responsáveis por realizar a conversão de imagens visuais em sinais elétricos e os  mais 
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utilizados são os de 1/3 de tamanho, porém existe ainda o ½ ou ¼. A resolução das 

câmeras são medidas em pixels, quanto maior a quantidade, melhor será a definição e 

qualidade da imagem gerada pelo dispositivo. (CREA-PR, 2016); (BLOG, 2016) 

 A câmera, hodiernamente, é um dispositivo utilizados para diversos aplicações, 

sendo uma delas a segurança, na qual são usadas para promover o monitoramento de 

espaços públicos, residências, lojas e outros ambientes, no entanto, seu principal objetivo 

é inibir a atuação de meliantes ou a atitude suspeitas de qualquer pessoa. A sua aplicação 

abrange o monitoramento de imagens capturadas ao seu redor e transmitida para um 

sistema de armazenamento. (CREA-PR, 2016); (BLOG, 2016)  

Figura 3 – Câmera de segurança para uso externo 

 

 

Fonte: CREA-PR (2016) 

 

3.4 DRV  

 O DRV (Digital Vídeo Recorder) é um aparelho desenvolvido para sistemas de 

segurança e controle, no qual existe a necessidade de gravação e reprodução de vídeos. 

Esses dispositivos foram projetados para garantir uma maior estabilidade e melhor 

desempenho nos sistemas de seguranças atuais. (GIGA SECURITY, 2018) 

 O DRV consiste em receber as imagens captadas pelas câmeras e decodifica-o 

para integrar essas informações a disco rígido do tamanho que aprove o pacote comprado 
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pelo usuário. Essa tecnologia é capaz de gravar qualquer programação e é muito utilizada 

em sistemas de vigilância de circuito fechado. (GIGA SECURITY, 2018)    

Figura 4 – Imagem de um DVR 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

3.5 CFTV 

 O CFTV (Circuito Fechado de Televisão) é um sistema que utiliza de câmeras  

para fazer o acompanhamento dos locais remotamente, onde verifica-se os diversos locais 

ao mesmo tempo. Existem dois tipos possíveis de monitoramento por CFTV, que são o 

tipo ativo e passivo. (CREA-PR, 2016); 

 O tipo ativo é um sistema que conta com a atuação direta de um usuário ou uma 

equipe inteira que fiscaliza em tempo integral, cuidando e analisando cada detalhe das 

imagens, e entrando em alerta, caso exista a necessidade de atuação na situação 

observada. Enquanto, o tipo passivo é um sistema, no qual não precisa de um usuário para 

analisar as imagens, já que todas são gravadas e os administradores podem recorrer ao 

sistema de segurança eletrônica que permite rever todas as imagens processadas pelas 

câmeras. (CREA-PR, 2016); 

 Os elementos que compõe são apresentados na Figura 5 e são: projeto, 

infraestrutura, câmeras, lentes, gravadores de vídeo, fonte, no-break, cabeamento, caixas 

de proteção, detectores de movimento etc. (CREA-PR, 2016);    
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Figura 5 - Instalação Simplificada De Um Sistema De CFTV – Circuito Fechado De Televisão. 

 

Fonte: CREA-PR (2016) 

3.6 CERCA ELÉTRICA  

 As cercas elétricas são soluções eficazes e de baixo custo para realizar subdivisões 

em campo natural ou para proteção de ambientes privados contra invasão, pois um 

sistema de cercamento que utiliza a energia elétrica para realizar a proteção da região com 

o uso de choque de carga baixas. As cercas elétricas são compostas pela central de 

energia, pelos cabeamentos, isoladores e arames. Esses 4 matérias compõem todo o 

sistema de cercamento. 

 O funcionamento da cerca elétrica começa com a energização do arame que 

permite a passagem de uma corrente, que ao ser tocado gera um pulso elétrico de curta 

duração na ordem de microssegundos capaz de causar incomodo a seres vivos. O sistema 

trata-se de um circuito aberto, no qual os arames são energizados diretamente e o a terra, 

indiretamente, através do aterramento.  No momento do contato da cerca com o ser vivo, 

o pulso que gerou o energizador sai pelo arame, atravessa o corpo do indivíduo chegando 

à terra e dirigindo ao aterramento, onde segue para o energizador e completa o circuito, 

provocando o choque elétrico.   

  Nos dias atuais, as cercas elétricas possuem uma legislação própria para sua 

implantação que é regulamentada pelas prefeituras e por vistorias. Dessa forma, a 

elaboração de projetos torna-se necessária para regulamentar as normas técnicas vigentes 

e limitações estabelecidas  
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Figura 6 - Esquema da Cerca Elétrica. 

 

Fonte: WalMUR (2015) 

3.7 SENSORES 

 Os sensores de alarmes são utilizados pelas centrais como medidas contra invasão 

são os responsáveis pelo monitoramento do ambiente, tal qual servem para detectar a 

presença de pessoas não autorizadas, emitindo um sinal à central, na qual ocorrerá o 

disparo da sirene. (CREA-PR, 2016) 

 Os sensores põem ser classificados em diversos tipos e modelos de sensores, além 

de possuírem finalidades diferentes que serão definidas pelos projetistas conforme a 

vulnerabilidade da edificação e especificação do sensor. Os sensores podem ser aplicados 

em usos internos e externos, mantendo conexões com ou sem fio. (CREA-PR, 2016); 

 Os dois tipos predominantes de sensores são os ativos e passivos. O sensor passivo 

é definido como um sensor que apenas realiza a constatação, por meio do sistema, do 

calor emitido pelo corpo humano, já que realiza a identificação de luz infravermelha. 

Estes sensores podem servir como sensores de presença, acedendo as luzes de ambientes 

com a identificação da entrada de um corpo a partir da temperatura corporal. (GIGA 

SECURITY, 2018) 
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 Os sensores passivos (Figura 7) apresentam diversos ajustes de sensibilidade 

segundo a preferência do projetista, na qual operam com uma lente opaca conhecida como 

Fresnel e um Led que pisca quando há a detecção de presença. (GIGA SECURITY, 2018) 

Figura 7 – Sensor passivo 

 

Fonte: https://www.cftvclube.com.br/sensor-passivo-jfl-irs-430i-microcontrolador. 

 Os sensores ativos (Figura 8) caracteriza-se por emitir luz infravermelha por meio 

de um ponto específico e, no momento que ocorre uma interrupção na conexão da luz 

infravermelha, o disparo é emitido e alerta todas as pessoas em um raio próximo. Este 

sistema projeta um linha não visível a olho nu que emite determinado comando de alerta 

quando é permeada. Este tipo de equipamento é conhecido como sensor de barreira ou 

perimetral. (GIGA SECURITY, 2018)   

 Além disso, são muito aplicados em portarias de edifícios e condomínios, pois 

esses espaços constam com um fluxo considerável de carros e os sensores realizam a 

averiguação da presença desses veículos, evitando que o portão feche em cima dos 

automóveis. Podem ser aplicados como substitutos as cerca elétricas, pois realizam a  

proteção do perímetro de maneira mais discreta e evita a possibilidade de acidentes 

proporcionados pela energia da cerca. (GIGA SECURITY, 2018)  
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Figura 8 – Sensor ativo. 

 

Fonte: https://www.upperseg.com.br/alarme/sensores/iva-barreira/sensor-de-barreira-infravermelho-

ativo-iva-5080-at-intelbras/. 

4.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1.TESTES/MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV 

 Quando havia alguma falha no sistema de monitoramento CFTV (Circuito 

Fechado de Televisão), eram enviados até o cliente o técnico de eletrônica da empresa 

junto ao aprendiz para que fossem averiguadas as causas da falha no sistema e para que 

o problema fosse resolvido. 

 Ao chegar ao local, eram seguidos uma série de passos para análise e identificação 

do problema. Inicialmente, dirige-se ao cômodo onde ficava posicionado o DVR 

(Gravador de Vídeo Digital), ilustrado na Figura 4, e verificava se estava funcionado de 

modo adequado, se sim, observa-se se todas a câmeras instaladas estavam apresentando 

imagem com auxílio do monitor conectado ao DVR, caso alguma câmera estivesse 

desligada verificávamos o canal do DVR em que ela estava conectada e trocávamos o 

cabo dela com o de uma câmera que esteja funcionando para verificar se era um problema 

do canal de recepção.  

 Após essa verificação, a câmera apresentasse algum mal funcionamento  no outro 

canal, era realizado para o teste no “pé” da câmera, no qual localiza-se o local onde a 

câmera estava instalada e com a ajuda de um multímetro digital averiguasse se no 

conector P4 da câmera estava chegando a alimentação de 12 volts.  Logo em seguida,  o 

teste no LDR (Resistor Dependente de Luz, como ilustrado na Figura 9) da câmera era 

efetuado, simulando um ambiente noturno com o dedo obstruindo a passagem de luz, 

pois, dessa forma, deveria  ser acionado o modo de gravação infravermelho, que é o modo 
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de gravação noturna, porque, quando é acionado acende LEDs que ficam posicionados 

ao redor da lente da câmera como mostrado na Figura 9. 

Figura 9 – Câmera com ilustração do LDR e dos LED’s do infravermelho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 Após esse teste se os LEDs do infravermelho fossem acionados partimos para 

última etapa de teste que era a remoção da câmera e realização do teste da câmera com 

um cabo pequeno e dentro do cômodo do DVR já que assim conseguiríamos saber se o 

problema estaria no cabo ou na câmera que não estaria gerando imagem em seguida, 

quando descobríamos o problema relatávamos ele para a central para que ela fizesse o 

orçamento para passar para o cliente e a depender autorizar ou não o reparo do problema 

em seguida preenchíamos a ordem de serviço e seguíamos para o próximo serviço. 

 

4.2.INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO CFTV 

 Quando a empresa era contratada por um novo cliente para instalação de um 

sistema de CFTV, então seguia-se uma série de passos até a entrega efetiva da instalação 

final do sistema. Inicialmente, era enviado um especialista para o local da instalação para 

encontrar com o cliente e discutir toda a parte burocrática da instalação e aquisição do 

sistema, no qual discutia os aspectos relacionados as cercas dos locais. onde poderia ou 

não instalar uma câmera e a quantidade de câmeras que o cliente desejaria para o sistema. 
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 Então logo após esse encontro, se o contratante realmente assinase o serviço com 

a empresa, o especialista elaborava um diagrama com a planta do local que receberia o 

sistema CFTV, o qual mostrava o local de onde cada câmera deveria ser instalado e a área 

de imagem que cada uma deveria abranger e também o loca onde DVR deveria ficar 

posicionado.  

 Após a elaboração do plano de instalação, era designada uma equipe para 

realização da instalação, a qual era composta por cerca de três técnicos e dois aprendizes, 

um dos técnicos era designado como líder da operação e recebia o esquema de instalação, 

então todos os técnicos direcionavam-se ao fornecedor da empresa para pegar todos os 

equipamentos, os quais eram determinados pelo projetista da empresa, e então dirigiam-

se até o local designado para instalação.  

 Na etapa de instalação, os técnicos seguiam uma série de passos, o primeiro era 

pegar os cabos coaxiais (cabos quem possuem uma blindagem protetora de ruídos 

externos para melhorar a integridade da informação que passará por ele, como ilustrado 

na Figura 10) e  todos os cabos eram organizados e  passados pelo teto do local ou por 

eletrodutos (tubos designados para passagem de cabos elétricos como ilustrado na Figura 

11) até eles ficarem posicionados no local onde estavam predestinados para instalação do 

DVR até o local planejado para cada câmera. 

  

Figura 10 – Cabo coaxial. 

 

 

Fonte: https://www.centralcabos.com.br/cabo-coaxial-rg6-hd-5mm-com-alimentacao-100-metros/p. 
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Figura 11 – Eletroduto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

  

 Após a passagem dos cabos coaxiais, os quais já vinha com um cabo fixado a ele 

para envio da alimentação de tensão da câmera, a atividade seguinte era a realização da 

fixação das câmeras em seus devidos locais, com o auxílio de marteletes, buchas e 

parafusos. Depois da fixação de todas as câmeras e de já passados todos os cabos, 

iniciava-se uma nova etapa, que consistia em colocar os conectores nas pontas dos fios 

para realizar as conexões do cabo com o DVR e com a câmera.  

 Para conexão da transmissão das informações capturadas pela câmera eram 

utilizados conectores do tipo BNC (Bayonet Neill Concelman, como representado na 

Figura 12) e para realização da conexão do cabo de alimentação eram utilizados 

conectores P4, como está representado na Figura 13. Em seguida eram organizadas as 

conexões feitas na câmera dentro de caixas organizadoras pequenas e instaladas as fontes 

de alimentação das câmeras próximas ao DVR, assim como, era feita a instalação e a 

conexão de todos os cabos a ele, ligando todo o sistema CFTV.  

 Por fim, efetuava-se a verificação das câmeras e os ajustes de posição das câmeras 

para uma melhor abrangência de imagem do local determinado, analisando toda a imagem 

determinada pelo projetor e para finalização da instalação do DVR era só esperado a 

empresa enviar seu técnico de informática, o qual ficava responsável por toda a 

configuração e instalação de um HD (Disco Rígido). 
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Figura 12 – Conector BNC. 

 

 

Fonte: https://www.tudoseg.com.br/conector-bnc-macho-com-mola 

 

Figura 13 – Conector P4. 

 

Fonte: https://www.instalfone.com.br/produto/conector-p4/. 

  

4.3.TESTE/MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 

 Quando o cliente ou a empresa terceirizada pela Marseg Vigilância, percebia 

alguma falha no sistema de monitoramento de alarme, os técnicos em eletrônica, com 

auxílio dos aprendizes, eram acionados para identificar e reparar o erro apresentado pelo 

sistema. Ao chegar no cliente cujo sistema de alarme apresentava falhas inicializava-se 

uma série de etapas para identificação do possível problema, primeiramente deveríamos 

constatar a situação para então iniciar os testes. 

 Quando a falha apresentada era por uma determinada zona do alarme que estava 

dando diversos disparos falsos, era necessário identificar a localização do sensor 

responsável por esta zona e o seu modelo, caso fosse um sensor ativo, representação na 

Figura 7, era analisado se estava totalmente ou parcialmente desalinhado, caso estivesse 

em uma dessas condições, executava-se o realinhamento dele.  

 Porém se ele não estivesse desalinhado, seria averiguado se a sensibilidade de 

disparo estava muito alta, pois, caso sim, bastava diminui-la, porque o que poderia estar 
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causando os disparos poderia ser algum animal/ave passando à frente do sensor, todavia 

se ainda assim o defeito persistisse, a troca do sensor era exercida e a execução de um 

teste durante um dia era planejada, e se não houvesse nenhum disparo falso era constatado 

que o problema era o sensor, contudo, se o caso não tivesse sido solucionado, analisava-

se o fio do senso. No caso de apresentar o problema, a troca da central de alarme seria 

procedida e o problema era resolvido.  

 Já quando o sensor era passivo, ilustração na Figura 8, era verificado a 

sensibilidade de disparo dele e se ela estivesse alta bastava diminui-la, todavia se o 

problema persistisse era colocado um pano ou uma sacola bem escura na lente do sensor 

passivo e este era analisado por alguns minutos caso durante esse período o sensor 

apresentasse algum disparo ele era tido com problema e substituído, caso ele não 

disparasse erra feita analise de seu fio e se estivesse tudo bem com o fio era realizada a 

troca da central de alarme.  

 A falha apresentada também podia ser causada pela ausência de comunicação da 

central de alarme com a centra de monitoramento, então uma análise do modulo de 

comunicação devia ser efetuada, na hipótese de estar operando normalmente, perguntava-

se ao residente daquele local ou responsável se a ocorrência de alguma queda de energia  

havia ocorrido recentemente e ,caso a resposta fosse sim, o técnico de informática da 

empresa era acionado para a reprogramação do modulo de comunicação e o problema era 

resolvido. O problema apresentado ainda poderia ser a bateria de emergência que estava 

em péssimas condições e era rapidamente substituída.   

4.4.INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE ALARME 

 Quando um novo cliente contatava a empresa para instalação de um sistema de 

alarme, assim como na instalação de um sistema CFTV ou de qualquer outro fornecido 

pela empresa, o especialista deslocava-se para resolver toda a parte burocrática referente 

a legislação e ao contrato, após todas as arestas acerca da do serviço  da elaboração do 

diagrama de instalação junto a planta do local contratação serem resolvidas eram entregue 

ao líder designado para determinada equipe, composta por técnicos e aprendizes, então a 

equipe adquiria os equipamentos necessários a serem instalados na distribuidora e toda a 

equipe toda a equipe se deslocava para o local da instalação. 
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 Ao chegar ao local da instalação, a equipe passava todos os cabos do local onde 

ficaria posicionado a central de alarme até o local onde estaria posicionado cada sensor, 

ao término da passagem de fios era iniciado a etapa de fixação dos sensores e da central, 

com ajuda de marteletes, buchas e parafusos e a depender da superfície, fita dupla face.  

 Após a fixação dos sensores e da central de alarme, era realizada a ligação dos 

fios aos bornes de conexão tanto das placas dos sensores como a da central por meio da 

identificação dos fios de cada zona.  No momento da passagem dos fios, os fios eram 

organizados e devidamente ligados, para serem energizados na central por meio de fios 

paralelos de 220V. Por fim, a programação e teste de cada zona era efetuadas, finalizando 

a parte física da instalação e entregando-a ao proprietário, apenas pendente somente o 

técnico de informática da empresa para efetuar a configuração da comunicação da central 

de alarme com a empresa terceirizada de monitoramento. 

  

4.5.TESTE/MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA 

 Quando a cerca elétrica de algum cliente apresentava problema, para identificação 

dele realizávamos alguns procedimentos para identificação do problema. Inicialmente 

desliga a central de eletricidade para direcionar-se para a parte externa ao redor da 

residência, onde estava localizada a cerca. A partir da área externa, analisava-se com 

bastante perícia a fiação da rede da cerca para procurar algum defeito nas ligações da sua 

estrutura, se em alguma hipótese fosse encontrado algum pedaço da fiação quebrado ou 

rompido, a troca era rapidamente efetuada.  

 Entretanto, se um problema aparente não fosse encontrado, o percurso pela fiação 

era novamente realizado com a central ligado com o intuito de encontrar um fuga de 

corrente em algum trecho da cerca, que seriam os estalos que, geralmente, escutamos ao 

passar perto do muro de uma casa com cerca elétrica, essa condição é uma falha de 

isolação que pode deixa objetos metálicos encostados no trecho do muro eletrificado. 

Caso essa falha fosse identificada, trocava-se o isolador da haste da cerca (Figura 14), 

portanto, resolvendo o problema. 

 Todavia, caso os problemas continuasse a existir, os cabos de alta isolação eram 

observados para entender se havia alguma fuga de corrente ou rompimento interno nas 

conexões, dessa forma, substituindo-os caso encontrado algum problema. A cerca ainda 
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poderia apresentar mal funcionamento, o teste de contato era realizado com o auxílio de 

uma chave de fenda que seria encostada na cerca com a parte metálica e analisava-se a 

continuidade e os pulsos de alta tensão para compreender se estava sendo transmitidos de 

modo adequado.  

 O modo de verificar sua eficiência é observado se faíscas e estalos eram 

presenciados, no qual confirmava seu funcionamento, no entanto, se não apresentava essa 

condições, o técnico dirigia-se a central, simulava a cerca com um fio com menos de 1 

metros de comprimento e removia os fios que ligavam a central a cerca original para 

realizar a ligação da extremidade do fio da simulação ao borne de saída da cerca, na qual 

ligava-se a central e a posicionava na outra extremidade do fio no borne de retorno da 

cerca, sem deixar que ocorresse contato entre os dois, pois caso entrassem, o estalo ou a 

faísca poderia ser liberada e identificaria o erro na central que seria trocada naquele 

momento.    

Figura 14 – Haste de cerca elétrica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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4.6.INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA 

  Quando a empresa era contratada para instalação de uma cerca elétrica, o 

especialista da empresa resolvia toda a parte burocrática da contratação do serviço, logo 

após firmação da contratação, o pedreiro da empresa ficava responsável pela parte inicial 

da instalação, qual as hastes da cerca elétrica eram chumbadas no muro determinado a ser 

protegido. No dia seguinte, os técnicos juntamente com os aprendizes adquiriam os 

matérias necessários para instalação na fornecedora da empresa. Ao chegar no local da 

instalação, primeiramente, passava-se o arame nas hastes da cerca e após a passagem de 

todo o arame de cerca,  as ligações eram efetuadas para que ficassem, como representado 

na Figura 15.  

Figura 15 – Esquema de ligação de arames de cerca elétrica. 

 

Fonte: http://www.alertaseg.com.br/disparo-falso. 

 Após finalizar a passagem do arame de cerca, era realizado a passagem dos cabos 

de alta isolação que ligavam a cerca a central de energia e por fim instalava-se a central, 

como mostra a Figura 16, e efetuava-se a ligação com os fios de alta isolação. Em seguida, 

era  a rede de energia era conectado e todo o sistema testado para averiguar o 

funcionamento e a configuração do controle remoto de ativação da cerca que funciona 

por meio da tecnologia RF (Rádio Frequência) e o serviço era entregue após esse testes.  
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Figura 16 – instalação de central de energia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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5. CONCLUSÃO 

5.1 ÁREAS DE INDENTIFICAÇÃO COM O CURSO 

  Para um melhor aproveitamento das atividades desenvolvidas durante a prática 

profissional foi necessário recordar-se de conhecimentos adquiridos nas matérias de 

Eletricidade Elementar (no tocante a conhecimentos básicos de eletricidade como curto, 

medições básicas e tipos de ligação como serie e paralelo), Lógica Digital (fazendo uso 

das lógicas digitais estudadas para compreender o funcionamento dos sensores de centrais 

de alarmes juntamente a elas), Comunicação Eletrônica (esta forneceu conhecimentos 

muito importantes quanto dispositivos de comunicação como rádios transmissores e 

antenas) por fim foram utilizados também os conhecimentos da matéria de 

Instrumentação Eletrônica, quanto a um emprego mais elaborado de equipamentos de 

medição. 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante do exposto, pode-se concluir que a oportunidade de poder ter participado 

do programa Jovem Aprendiz na empresa Marseg Vigilância mostrou-se muito 

proveitoso. Já que foi possível aprimorar os conhecimentos adquiridos durante o curso 

Técnico Integrado em Eletrônica durante resoluções de problemas e dificuldades que 

foram surgindo ao longo da prática, refinando-os quanto as situações de aplicabilidade 

destes conteúdos e situações que compõem a vida profissional de um Técnico em 

Eletrônica. 

 A experiencia profissional foi muito satisfatória para o amadurecimento na área 

de atuação do curso, porque proporcionou tanto uma evolução profissional quanto 

pessoal, pois proporcionou o aprendizado de lidar com situações/problemas que nos 

depararemos não só em nossa vida profissional, mas também em nossa vida enquanto 

cidadão. 

 Além de tudo isto, é valido ressaltar que toda a experiencia adquirida com uma 

das vastas aplicações da eletrônica, a segurança eletrônica, foi a importância do 

desenvolvimento da eletrônica e também o porquê fazer o curso de eletrônica que apesar 

de muitas vezes não sabermos, mas que trouxe diversas melhorias para sociedade, como 
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o aperfeiçoamento da disposição da segurança as pessoas, sem contar das outras diversas 

aplicabilidades da eletrônica. 

 Logo é possível concluir que todos os objetivos que foram criados a cerca da 

prática profissional realizada foram completamente alcançados e de certa maneira até 

superados, pois as experiencias adquiridas durante a realização desta foram além dos 

objetivos esperados, trazendo assim um enorme preparo para situações normais e atípicas 

no cotidiano de um Técnico em Eletrônica. 
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