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RESUMO
Esta dissertação aborda a questão da segurança contra incêndio visto que no Brasil,
o uso de hidrantes nas edificações consolidou-se por volta de 1960 e desde então, a
regulamentação dos sistemas de segurança contra incêndio nas edificações tem se
aprimorado, o que resultou em alterações nas normas brasileiras e legislações
estaduais. Por outro lado, observa-se que nos sistemas de combate a incêndio
empregam-se, exclusivamente, hidrantes com mangueiras flexíveis (convencionais)
não existindo praticamente em edificações residenciais instalações com mangueiras
semi-rígidas (mangotinhos). Quanto às tubulações em aço ou cobre utilizadas nestes
sistemas não há consenso, principalmente, por parte dos construtores e
instaladores, quanto ao material mais adequado face às características específicas
de cada um, patologias mais frequentes e custo final, fator este que exerce grande
pressão nas decisões, em especial, devido à competitividade acirrada do mercado
imobiliário.
Neste contexto, no presente trabalho, foram feitas pesquisas qualitativas, junto a
empreendedores, construtores, instaladores, projetistas, fornecedores de materiais e
equipamentos, usuários e profissionais do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, visando definir as situações atuais, identificando eventuais benefícios e
desvantagens de cada sistema, de modo a identificar alternativas e modificações
onde necessárias, bem como fornecer subsídios que auxiliem os profissionais do
mercado na tomada de decisões.
Este estudo também, explora a possibilidade da substituição dos hidrantes
convencionais por sistemas com mangotinhos e, demonstra, através de simulação
em um projeto de edifício residencial padrão, cujos resultados, em especial, quanto
ao custo final das instalações, viabilizam o emprego do sistema por mangotinho.
A proposta de substituição tem como elemento principal o fato de que o usuário,
apesar de conhecer a função do hidrante, não faz uso do mesmo no princípio de
incêndio devido à sua complexidade operacional, o que resulta em expansão do
incêndio com prejuízos e risco de morte aos ocupantes do imóvel.
Por fim, abordou-se o emprego do aço e do cobre, onde foi demonstrado que,
utilizando todas as possibilidades permitidas pela legislação, quanto à redução de
diâmetros das redes, os sistemas em aço apresentam custo final a cerca de 8%
inferior aos sistemas em cobre.

ABSTRACT
This dissertation deal with building fire safety systems since in Brazil, the use of fire
hydrants in the buildings was set up in the 1960's. Since then, the legislation for the
fire fighting systems inside buildings has been improving, which have resulted into
alterations in the Brazilian standards and state legislation. Conversely, it is to be
remarked that exclusively the fire hydrants with flexible (conventional) hoses are
applied in the fire fighting systems, therefore, no semi-rigid hoses are found in use in
residential building facilities. Concerning the piping to be employed in those systems,
either in steel or in copper, there is no consensus by constructors and installers
which is the most suitable material in accordance to each specific characteristics, as
well the most usual pathologies and end costs. This latter makes a great pressure in
decision-making, specially owing to the remarkable competition in the real estate
market.
In this paper, qualitative researches have been carried out along with entrepreneurs,
constructors and installers, as well as with designers, equipment and material
suppliers, users and professionals of São Paulo State Fire Department, who aim to
define the current situation and to identify the possible benefits and disadvantages of
each system, in addition to options and their respective modifications wherever
needed, besides furnishing information that may assist the market professionals in
their decision-making.
In this study it is also highlighted the viability of conventional hydrants replacement by
semi-rigid hose systems, which is shown through project simulations in a ordinary
residential building project, whose results, in particular, the end cost of the
installations, turn feasible the system employment by means of the semi-rigid hose
employment.
The replacement proposal is mainly based on the fact that the user, although he or
she knows the role of the hydrant, the latter is not used during the onset of a fire
owing to its operative complexity, which results into fire spread under losses and
death risks to the building’s dwellers.
Finally, it has been approached the use of steel and copper, whereby it has been
shown that, by means of all viabilities allowed by the legislation regarding the network
diameters reduction, the steel systems present 8% lesser the end cost than the
copper systems for the same cost classification.
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1 INTRODUÇÃO
A regulamentação dos sistemas de segurança contra incêndio nas edificações
tem se aprimorado nas últimas décadas. Prova disto são as alterações ocorridas
mais recentemente nas normas brasileiras(1), e, em especial, na legislação
estadual(2) que trata do assunto no Estado de São Paulo.
Diversas situações relacionadas à ocorrência de incêndios necessitam de
maior atenção, para que os sistemas de hidrantes definidos pela legislação e normas
vigentes, tenham de fato, eficiência no combate ao fogo.
Por outro lado, nas edificações que possuem sistemas de combate a
incêndio, é notório que nestas instalações têm prevalecido o uso de tubulações em
aço, empregando-se com menor frequência o cobre.
Não há consenso entre os projetistas, construtores e instaladores quanto ao
emprego destes materiais, uma vez que não são conhecidas as condições de uso e
de custos dos sistemas de tubulações em aço ou cobre na sua totalidade, haja vista
que, os materiais têm preços, condições de projeto, condições de execução e
desempenho diferenciados, além de vida útil e patologias específicas.
Os sistemas de combate a incêndio diferem-se quanto ao tipo de hidrante, e,
dispõe-se em dois tipos, conforme legislação recente(2):
•

Hidrantes com mangueiras flexíveis (hidrantes convencionais)

•

Hidrantes com mangueiras semi-rígidas (mangotinhos)

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo(3), no Brasil, o uso
de

hidrantes

nas

edificações

remonta,

aproximadamente,

quarenta

anos,

consolidando o uso de hidrantes convencionais com mangueiras flexíveis.
A mesma fonte ainda cita: “no início da década de 60, o

Corpo de

Bombeiros passou a exigir a instalação de hidrantes e extintores nos edifícios; a
obediência a essas regras era garantida pelo Departamento de Águas e Esgoto do
Estado de São Paulo, atual SABESP que não fornecia água para o consumo, caso
o projeto não fosse aprovado pela Corporação”.
(1) NBR- 13714/2000 – Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos.
(2) Decreto Estadual no 20811 de 11 de março de 1983, Decreto Estadual no 38069 de 14 de
dezembro de 1993 e Decreto Estadual no 46076 de 31 de agosto de 2001.
(3) site www.bombeiros.com.br (maio/2004) em “UMA HISTORIA QUE COMEÇOU HÁ DOIS
SÉCULOS”
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Por outro lado, há pouco conhecimento quanto ao emprego do sistema de
hidrantes do tipo “mangotinho”, e também parâmetros comparativos em relação ao
sistema convencional de hidrantes. Assim, existem empresas que atuam na área de
projetos, instalações e construção civil, que desconhecem a possibilidade e
condições de utilização do sistema com mangotinho.
Este desconhecimento do sistema com mangotinho, deve-se, em parte, à
legislação estadual que normatizou seu uso, inicialmente, para edificações de
interesse social em 1983 (decreto no 20811/1983). Posteriormente, no decreto no
38069 de 1993, este foi suprimido e, finalmente, normatizado para uso em
edificações residenciais e de risco leve, em 2001, através do decreto no 46076,
porém, como alternativa ao sistema de hidrantes com mangueiras flexíveis.
O termo “mangotinho”, não é facilmente cognitivo por não ter relação direta
com a função que exerce.
Com relação ao termo hidrante, Houaiss (2001) e Holanda (1999) citam
hidrante como sendo: válvula de saída ou torneira roscada, alojada no interior das
paredes ou em estruturas de ferro nas calçadas, onde se conecta a mangueira
usada para extinguir incêndio.
Por outro lado, “mangotinho” não tem definição clara na língua portuguesa,
onde registra-se somente o termo “mangote”.
Para Houaiss (2001), o termo mangote significa mangueira curta, (ger.) de
borracha vulcanizada usada para várias finalidades. Mangueira resistente usada
notadamente na aspiração de água com bomba.
Já, para Holanda (1999), mangote é uma mangueira usada como tubo de
aspiração de bombas móveis de incêndio, reforçada por uma espiral de arame para
resistir à deformação provocada pelo vácuo relativo que se faz no seu interior.
Nota-se que, o termo hidrante, já popularizado, identifica melhor o
equipamento, porém, “mangotinho” não consta nos dicionários, o que evidencia o
desconhecimento do mesmo.
A legislação vigente no Estado de São Paulo, através do decreto no 46076 de
31 de agosto de 2001, introduziu inúmeras modificações quanto às condições de
emprego e de dimensionamento, nos sistemas de combate a incêndio por hidrantes.
O emprego de tubulações de aço ou cobre, e de hidrantes convencionais ou
tipo mangotinhos podem resultar em vários sistemas diferentes entre si quanto ao
dimensionamento final de seus componentes (diâmetros, características das
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bombas, volume de reserva de água, etc.), além das características específicas de
cada sistema, o que torna a escolha entre os possíveis sistemas ainda mais
complexa.
Com freqüência, o parâmetro principal de escolha é o preço final das
tubulações. Por outro lado, as incorporadoras

ou

construtoras

não

têm

responsabilidade posterior de manutenção do sistema, exceto por vícios contidos no
projeto ou execução dos mesmos e, limitam-se a obedecer a legislação, sem levar
em consideração o desempenho dos sistemas normatizados em caso de incêndios,
bem como, as condições de manutenção para usuários.
Segundo Trevisan(4): “Estima-se que o valor dos custos totais do sistema de
proteção contra incêndio em edificações, normalmente constituído por hidrantes
convencionais e extintores, variem de 3% a 5%”. Apesar deste baixo custo, face à
importância que o sistema representa na preservação do patrimônio e da vida
humana, a retração do mercado e, o aumento da competitividade na última década,
têm obrigado as empresas a buscarem soluções com redução de custos, para
viabilizar margens de lucro aceitáveis.
Tal condição, tem afetado o setor de segurança contra incêndio de forma
negativa, pois, releva a um segundo plano a eficiência do sistema adotado em todos
os aspectos envolvidos.

(4) Construbusiness 99 no Brasil: Habitação – Infra-estrutura e Emprego. 3º Seminário Brasileiro da
Indústria da Construção, 1999
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2 OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho é o estudo do uso de sistemas de combate
ao incêndio com hidrantes providos de mangueiras flexíveis e de hidrantes com
mangueiras

semi-rígidas

(mangotinhos),

identificando

diversos

parâmetros

envolvidos no projeto.
O objetivo secundário é o estudo comparativo entre os sistemas de
mangueiras flexíveis e semi-rígidas, considerando cada um provido de tubulações
em aço ou cobre.
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3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram executadas as seguintes
atividades:
•

Revisão bibliográfica: abrangendo a legislação estadual, decretos
estaduais e municipais e normas técnicas nacionais e estrangeiras;

•

Pesquisa de opinião: levantamentos da opinião junto a construtores,
projetistas, instaladores e usuários para se identificar a situação atual e
tendências quanto ao uso de hidrantes, mangotinhos, materiais das
tubulações e desempenho dos sistemas;

•

Levantamento

das

patologias

nas

tubulações:

identificação

das

manifestações mais comuns e de seus mecanismos de ocorrência em
redes de hidrantes residenciais;
•

Roteiro de projeto: considerando as exigências contidas na legislação e
normalização para o desenvolvimento de projeto dos sistemas de combate
a incêndio;

•

Estudo comparativo: estabelecimento de um projeto padrão de edifício a
partir do qual foram desenvolvidos os projetos do sistema de hidrante e
mangotinhos considerando tubos da rede de cobre e aço;

•

Avaliação dos resultados: análise dos resultados obtidos na pesquisa de
opinião e de estudo comparativo.
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4 SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO
4.1 Breve histórico
Os vestígios das primeiras tentativas no combate ao fogo(5), vêm de Ctesibius
de Alexandria, 200 a.c., onde se desenvolveu equipamento que podia lançar água,
porém tal idéia se perdeu. Na Roma antiga, havia brigadas de combate ao fogo que
totalizavam,

aproximadamente,

7000

homens.

Os

sistemas

não

tiveram,

praticamente, nenhum progresso até meados do século XVIII, quando, devido a
incêndios de grande monta ocorridos em Londres, foi desenvolvida uma bomba de
pistão operada manualmente e posteriormente foi aperfeiçoada, passando a operar
com motor a vapor somente no começo do século XIX. As mangueiras utilizadas
eram confeccionadas em couro e unidas por acoplamentos metálicos.
As mangueiras de borracha com tecido somente começaram a ser utilizadas
em meados do século XIX.
Os motores a vapor foram substituídos por motores à gasolina no começo do
século XX.
No Brasil, em 1922, o oficial Affonso Luiz Cianciulli do Corpo de Bombeiros de
São Paulo, desenvolveu a primeira bomba hidráulica, um equipamento de combate a
incêndio fabricado no país e denominado “Bomba da Independência”, em
homenagem ao Centenário da Independência(6).
Em 1895, um grupo de pessoas que representavam entidades e empresas
norte americanas envolvidas no combate ao fogo, iniciou discussões que resultaram
na criação da NFPA “National Fire Protection Association” dos Estados Unidos, onde
foram editadas as primeiras normas e que culminaram no grande desenvolvimento
desta área.
A utilização de hidrantes fixos no interior das edificações começou a partir do
início do século XX, quando surgiram as primeiras regulamentações nos Estados
Unidos da América e Inglaterra. No Brasil, estas foram implantadas somente na
década de 1950, quando foi publicada a Norma Brasileira NB-24/1957 da ABNT.
(5) History of fire fighthing. (www.afirepro.com), 2005.
(6) História do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (www.bombeiros.com.br)
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A primeira especificação para instalações de proteção contra incêndio,
emitida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com referências às
normas da ABNT, surgiu em 1961.
4.2 Origens e causas dos incêndios
A função do hidrante é o combate ao incêndio. Apesar de se tratar de
afirmação óbvia, as entrevistas com os profissionais do Corpo de Bombeiros de São
Paulo (vide 4.5), os quais possuem vasta experiência, e, promovem avaliações
constantes das situações enfrentadas no dia a dia, constata-se que, em inúmeras
ocorrências de sinistro, as chamas se propagaram sem que o hidrante fosse
acionado.
O motivo desta situação é o despreparo da população, em geral, relacionado
ao uso do hidrante, agregado à dificuldade do manuseio do mesmo por parte do
usuário.
Portanto,

convém

analisar

as

características

e

a

seqüência

de

desenvolvimento das chamas em um edifício residencial, assim como os
procedimentos operacionais para utilização dos hidrantes.
Nas edificações residenciais, o início dos incêndios podem ter causas
diversas, conforme anuário estatístico do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo onde constam as principais causas. A tabela 1 a seguir apresenta a
compilação das ocorrências de incêndio registradas no anuário em 2005.
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Tabela 1 – Causas possíveis de incêndio em edificações em 2005 no Estado de São Paulo.

CAUSAS
Desconhecidos
Ato incendiário
Instalação elétrica inadequada (curto circuito, sobrecarga)
Displicência ao cozinhar
Ignição espontânea
Displicência de fumantes com ponta de cigarro/fósforo
Prática de ações criminosas
Brincadeira de crianças
Superaquecimento de equipamento
Neglicencia com vela
Vazamento de GLP
Vazamento de combustível em local aquecido
Acender fósforo ou isqueiro em local de risco
Balões
Faísca provocada por atrito
Neglicencia em trabalhos de soldagem
Raios
Fogos de artifício
Acondicionamento de material combustível em local de risco
Acúmulo de material gorduroso-chaminé, exaustores
Ignição em óleo de fritadeiras
Displicência com manuseio de líquidos inflamáveis
Displicência com ferro de passar roupa
Vazamento de gás de rua
TOTAL

OCORRÊNCIAS
NO ESTADO DE
SÃO PAULO
22.310
11.174
3.602
985
700
674
638
561
547
395
196
182
138
97
88
88
57
54
45
38
38
35
15
4
42.661

Fonte: Anuário estatístico do Corpo de Bombeiros, (São Paulo – 2005)

É importante salientar que, este anuário refere-se a todo tipo de edificação
(industrial, convencional, residencial, etc.), com todos os tipos de causa, inclusive
algumas de prática quase nula, em edifícios residenciais (soldagem, vazamento de
combustível). Nota-se um número significativo de causas desconhecidas e de ato
incendiário, fator que, segundo verificado nas entrevistas com o Corpo de Bombeiros
(ver anexo A), não é comum em incêndios residenciais, os quais, em geral, tem
causas conhecidas conforme tabela 2.
A tabela 2, a seguir apresenta as causas possíveis de incêndio ocorridos em
edifícios residenciais no Estado de São Paulo no ano de 2005.
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Tabela 2 - Causas possíveis de incêndio em edifícios residênciais em 2005 no Estado de
São Paulo.

CAUSA PROVÁVEL DO INCÊNDIO
Outros
Instalação elétrica inadequada (curto circuito, sobrecarga)
Displicência ao cozinhar
Superaquecimento de equipamento
Ato incêndiário
Neglicência com vela
Vazamento de GLP
Brincadeira de crianças
Prática de ações criminosas
Displicência de fumantes com ponta de cigarro/fósforo
Vazamento de combustível em local aquecido
Balões
Displicência com manuseio de líquidos inflamáveis
Ignição espontânea
TOTAL

OCORRÊNCIAS
NO ESTADO DE
SÃO PAULO
116
59
51
17
12
7
6
4
4
3
3
2
1
1
286

Fonte: Anuário estatístico do Corpo de Bombeiros, (São Paulo – 2005)

Observando-se as ocorrências apresentadas na tabela 2, verifica-se que
executando-se a causa designada como “outros”, as maiores causas prováveis
recaem sobre “instalação elétrica inadequada” com 59 ocorrências, seguida por
“displicência ao cozinhar” com 51 e “superaquecimento de equipamento” com 17.
O fogo é um processo químico de transformação, que ocorre quando se
dispõe de três elementos: o combustível (material sólido, líquido ou gasoso), o
comburente (em geral o oxigênio contido no ar) e calor (proveniente de alguma fonte
específica).
Ativados por fonte externa (calor, chama ou faísca), o combustível e o
comburente iniciam a transformação química liberando mais calor que provoca o
desprendimento de gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo-se assim em
uma transformação ou reação em cadeia.
A velocidade destas reações dependerá das condições envolvidas, tais como,
a temperatura, e, em especial, o tipo e características do combustível, ou seja dos
materiais que compõem o ambiente e que podem sofrer a ignição.

10

Segundo Pereira (2000), a velocidade de propagação está associada ao tipo
de reação química:
•

Oxidação lenta: velocidade de propagação praticamente nula (ex:
oxidação do ferro);

•

Combustão simples: velocidade de propagação é inferior a 1 m/s (ex:
combustão de madeira);

•

Deflagração: velocidade de propagação superior a 1/ms, mas inferior a
400 m/s (ex: vapores líquidos inflamáveis), com elevação da pressão a
valores limitados entre 1 e 10 vezes a pressão inicial;

•

Detonação: velocidade de propagação é superior a 400 m/s (ex:
nitroglicerina), com elevação da pressão a valores até 100 vezes a
pressão inicial; e

•

Explosão: ocorrência de deflagração ou detonação com o ambiente não
suportando a pressão gerada.

Ainda, segundo Pereira (2000), a propagação do fogo em um determinado
ambiente, se faz pelo contato direto da chama com os materiais combustíveis
ou através do deslocamento de partículas incandescentes, causadas pela
propagação do calor.
Durante o incêndio, pode ocorrer a propagação do fogo por três processos ao
mesmo tempo: combustão simples, deflagração e detonação.
Nas edificações residenciais, os combustíveis básicos são:
•

Gases combustíveis: para cocção de alimentos ou aquecimento de água
para banho, normalmente com pontos de utilização na cozinha ou área de
serviço, pois a legislação municipal decreto 32329/1992 (São Paulo, 1992)
e a norma brasileira para gás combustível (NBR-14570/2000) estabelecem
técnicas para o uso do gás combustível em edificações e proíbem a
instalação destes em outros ambientes.

•

Líquidos inflamáveis: óleos para cocção dos alimentos, álcool, derivados
de petróleo utilizados para limpeza (removedores, ceras líquidas, etc).
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•

Sólidos: que compõe a mobília ou decoração de ambiente em geral tais
como, madeira, tecidos, espumas, plásticos, etc.

Os incêndios residenciais, face às características dos materiais envolvidos,
não têm, em geral, velocidade de propagação significativa quando do seu início. Tais
incêndios passam a ser significativos quando não debelados em seu princípio, pois
permite a formação dos gases inflamáveis decorrentes da combustão inicial, e que
aquecem gradualmente o ambiente e os objetos nele contidos, o que propicia a
reação em cadeia através da deflagração destes gases. Conseqüentemente, há
ampliação das áreas atingidas pelo fogo, gerando prejuízos de monta e risco de
morte para os ocupantes do imóvel. Tal fenômeno é denominado “flashover” ou
estado da inflamação generalizada e, é o ponto mais crítico de um incêndio.
Segundo Kato (1988), o tempo para ocorrer o “flashover” é extremamente
importante porque indica o tempo máximo que os ocupantes têm para escapar ou
serem resgatados. As figuras 1 e 2, a seguir, apresentam a fase anterior ao
“flashover” e a curva tempo x temperatura de um incêndio.

Figura 1 – Fase anterior ao “flashover” onde há o desprendimento
de gases quentes, (Kato, 1988)
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Figura 2 – Curva tempo x Temperatura para um incêndio genérico
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (SÃO
PAULO, 2001.a, p.8)

4.3 Modos de combate a incêndio
A eficiência do combate a incêndios residenciais depende do pronto combate
às chamas em seu início, o que exige equipamentos de uso simples por qualquer
usuário.
Por outro lado, nos edifícios residenciais, o combate de um princípio de
incêndio deve ser feito através dos extintores, geralmente posicionados no “hall”,
juntos ou próximos ao hidrante. Porém, a operação destes também não é situação
habitual, e a população normalmente não é treinada para tanto. O peso de um
extintor convencional de água, conforme fabricantes, é de aproximadamente 14 kg,
o que torna seu uso inapropriado para pessoas de idade com alguma dificuldade
física, ou simplesmente com pouca força física. Os extintores estão limitados a
extinguir determinados tipos de foco e com limitada carga combustível, que, se não
forem utilizados adequadamente, poderão se tornar ineficientes.
Os hidrantes e mangotinhos são apropriados à extinção de incêndios em
materiais sólidos de fácil combustão, tais como tecidos, madeira, papel, fibras
orgânicas, borracha, plásticos termo-estáveis, etc., e que queimam em superfície e
profundidade. Tais tipos de incêndio são classificados como “classe A” pelo “Federal
Fire Council” e sua extinção ocorre por resfriamento.
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Pode-se dizer que:
Os sistemas de hidrantes com mangotinhos são equipamentos de
combate a incêndio destinados ao uso dos ocupantes do edifício.
Não são instalados para serem utilizados pelos bombeiros, mas sim
destinados aos próprios ocupantes do edifício, que devem contar
com sistemas adequados e disponíveis para que possam tornar as
medidas emergenciais cabíveis nos momentos iniciais do incêndio
(TOMINA, 2001, p.65).

A tabela 3, indica as características principais de linhas de ataque
empregadas nos veículos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, às
quais, na operação, são similares as dos hidrantes convencionais e mangotinhos
para edifícios residenciais.
Tabela 3 – Características das linhas de ataque.

Característica
Vazão
Alcance do jato
Número de pessoas
no esguicho
Mobilidade
Controle de perdas
Controle de direção
Utilização

Área estimada

Mangotinho

(Ø 16 a 25mm)
39 a 114 l/min.
08 a 15m
01
Excelente
Excelente
Excelente
- Pequenos focos em interiores
- Não existe a possibilidade de
propagação de incêndio
- Limpeza final ou rescaldo

Menor que um compartimento

Mangueira flexível
(Ø 38mm)
190 a 454 l/min.
08 a 15m
01 ou 02
Boa
Bom
Excelente
- Desenvolvimento do fogo
pequeno e contido ou
suficientemente
confinado
para
ser
extinto
com
Quantidade
relativamente
pequena de água
- Ataques rápidos.
- Rápidos rearranjos
- Pessoal suficiente
- Carga incêndio baixa.
Para
proteção
de
exposição (calor irradiado)
De um a três
compartimentos

Fonte: Manual de Fundamentos de Bombeiros (Polícia Militar do Estado de São Paulo,
1998)

Segundo o Manual de Fundamentos de Bombeiros (Polícia Militar do Estado
de São Paulo, 1998), os mangotinhos podem ser utilizados sem necessidade de
acoplamentos ou outras manobras em especial quando dispostos em carretéis de
alimentação axial. Por outro lado: segundo Tomina (2001), pela facilidade de
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operação os mangotinhos são usados em incêndios que necessitam pequena
quantidade de água, tais como: cômodos residenciais, pequenas lojas, porões e
outros locais de pequenas dimensões.
Ainda, segundo Tomina (2001), a grande maioria dos sistemas hoje instalados
não atende às seguintes premissas:
•

As operações para uso dos hidrantes devem ser facilitadas e compatíveis
com a disponibilidade de espaços para desenrolar as mangueiras dos
hidrantes.

•

Os ocupantes do edifício devem estar familiarizados, confiantes e
motivados para utilizar o sistema em caso de sinistro.

•

Sistemas com grandes vazões, mangueiras de grandes diâmetros, não
são necessariamente sinônimo de maior segurança, pelo contrário, em
algumas situações é mais conveniente dispor de sistemas mais simples e
de menor porte, porém, mais adequados ao perfil dos ocupantes do
edifício, proporcionando-lhes mais agilidade e facilidade às operações de
combate.

De acordo com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo,
IT-02, item 9.6.5:
Os mangotinhos apresentam a grande vantagem de poder ser
operado de maneira rápida por uma única pessoa”, ainda, “por
esses motivos os mangotinhos são recomendados pelos bombeiros,
principalmente nos locais onde o manuseio do sistema é executado
por pessoas não habilitadas (ex.: uma dona-de-casa, em um edifício
residencial) (SÃO PAULO, 2001.a, p.26).

Destaca-se que, Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, IT-22 (São Paulo, 2001.d) recomenda a utilização de esguichos reguláveis
em função da melhor efetividade no combate, desde que, seja atendida a vazão
mínima para cada esguicho e alcance de jato, ou seja, o Corpo de Bombeiros
prioriza o “mangotinho” por ser mais eficiente no combate ao incêndio.
Brentano (2004), quanto aos mangotinhos, também cita que os mesmos
especialmente indicados para trabalhar em princípios de incêndio, pois possuem boa
capacidade extintora, sem no entanto provocar grandes danos materiais, causados
pela água do jato.
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Estas características dos mangotinhos também são destacadas por Brentano
(2004), que considera sistema de mangotinho mais adequado para edificações
residenciais porque:
•

Sua operação é mais simples, rápida e fácil que a do sistema de hidrantes;

•

Permite o combate imediato, porque o mangotinho e seu esguicho estão
permanentemente acoplados, sempre prontos para serem operados;

•

Pode ser operado somente por uma pessoa, sem maiores dificuldades,
desde que, tenha recebido um mínimo de treinamento;

•

Com esguicho regulável sua ação sobre o foco do incêndio é mais eficaz;

•

Pode ser usado sem estar todo desenrolado;

•

Apresenta menos problemas de manutenção e tem durabilidade maior;

•

Requer menor reserva de água, menores diâmetros das canalizações e
menos ocupação do espaço físico;

•

Como é incompatível com as mangueiras de hidrantes usadas pelo Corpo
de Bombeiros, deve haver uma tomada suplementar acoplada com válvula
de hidrante.

O acionamento de um hidrante convencional exige pelo menos sete
manobras, a seguir apresentadas.
•

Abrir porta do abrigo do hidrante;

•

Retirar a mangueira do interior do abrigo;

•

Acoplar a ponta da mangueira no bocal do registro do hidrante;

•

Acoplar o esguicho na outra extremidade;

•

Estender a mangueira evitando dobras;

•

Abrir o registro do hidrante para liberar água;

•

Iniciar o combate ao incêndio, dirigindo o jato de água apropriadamente.

Por outro lado, um hidrante provido com mangotinho exige menos operações,
quatro, e que são as seguintes:
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•

Abrir porta do abrigo do hidrante;

•

Abrir a válvula do mangotinho;

•

Retirar a mangueira do abrigo, puxando-a pela extremidade (esguicho);

•

Acionar o esguicho, regulando sua abertura (volume e tipo de jato de
água), direcionando o jato d’água contra o fogo.

Com base nas informações e relatos coletados na pesquisa de opinião (anexo
A), considerando-se um edifício residencial, pode-se estabelecer comparação entre
as exigências para operação dos dois tipos de hidrantes, conforme a tabela 4, a
seguir.
Tabela 4 – Operação de hidrante convencional e mangotinho – comparação.

Exigência
Tempo entre tomada de
decisão
e
início
de
combate ao incêndio
Força física
Treino para operação do
equipamento
Operação do equipamento

Hidrante convencional
(mangueira flexível)
Grande

Hidrante com
mangotinho (mangueira
semi-rígida)
Pequeno

Mediana
Sim

Pequena
Não

. Espaço para extensão da Não relevantes
mangueira
. Jato não regulável
. Ideal operar com duas
pessoas

Os incêndios em edifícios residenciais, face às características dos materiais
envolvidos, não têm velocidade de propagação significativa no início. Porém,
conforme comentado em 4.2 o combate as chamas pelo morador do edifício, com o
uso de hidrantes convencionais é quase nulo. O emprego de hidrantes que permitam
manobras rápidas e simples, sem exigir técnica ou esforço razoável, facilita o
combate a incêndio. O sistema tipo “mangotinho”, pode ser o equipamento mais
indicado para este fim.
4.4 Patologias das tubulações dos sistemas de hidrantes
As patologias mais comuns nas tubulações que compõe o sistema de
combate a incêndios por hidrantes, estão associadas à corrosão. Patologias
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decorrentes da execução de ligações inadequadas (roscas, soldas), são menos
comuns, pois são, em geral, detectadas quando do teste inicial das instalações ou
no início do uso. Já a corrosão que ocorre nas tubulações, é um processo lento e
nem sempre perceptível, o que dificulta os processos corretivos quando revelados
seus efeitos.
Segundo Soares (2005), a corrosão em tubulações de sistemas de hidrantes
pode ocorrer de várias formas:
4.4.1 Corrosão pelo ar
Situação normalmente evitada através da pintura exigida pelo Corpo de
Bombeiros, na cor vermelha, e, que só é agravada em meios com atmosfera
fortemente agressiva, e, mediante a ineficiência da pintura efetuada (proteção).
4.4.2 Corrosão por ação direta
Situação possível quando o metal está diretamente em contato com os
agentes que o atacam, tais como, soluções químicas, sais, etc. Em edificações
residenciais pode ocorrer na interface tubo – pavimento quando a rede é aparente, e
o piso sofre lavagens onde se empregam produtos de limpeza clorados. Porém tal
situação é pouco freqüente, pois, em geral, as redes em edifícios residenciais são
embutidas em alvenaria.
4.4.3 Corrosão biológica
Situação muito provável, pois as redes de hidrantes normalmente armazenam
a água sem troca por longos períodos, propiciando o desenvolvimento de
microorganismos em seu interior, que poderão criar condições ideais para a
ocorrência de “pitting”(7), que resultarão em pequenos vazamentos.
Ainda, segundo Soares (2005), como ocorre de dentro para fora, só será
detectada em seu estágio final que, em determinados casos ocorre após um período
de um a dois anos de operação.
A

corrosão,

segundo

Titton

(2004),

por

influência

microbiológica

“Microbiologie Influence Corrosion” (MIC), pode ser causada por organismos
variados aeróbicos ou anaeróbicos, por nutrientes, por “Acid Producing Bacteria”
(APB) e “Sulfate Reducing Bactéria” (SRB), “Iron Related Bacteria” (IRB)

e “Low

Nutriente Bacteria” (LNB).
(7) “pitting” ou pite: corrosão onde o ataque ao metal ocorre de forma localizada e de alta intensidade.
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Estas condições alcançam todos os sistemas metálicos. Ainda segundo Titton
(2004), em 1999, a NFPA noticiou nos Estados Unidos da América que, estimava-se
um terço dos sistemas contra incêndio sendo afetado com a MIC e, que os mesmos
não seriam eficientes quando solicitados numa ocorrência de incêndio, devido à
redução no fluxo de água ocasionado pelas incrustações provocadas pela MIC.
Titton (2004), comenta que, “no Brasil o percentual é muito maior, dada a ausência
de uma cultura para a manutenção preventiva”.
4.4.4 Corrosão galvânica
A corrosão galvânica é provavelmente o tipo mais comum(8). Este fato é
decorrente da presença de água. Ocorre em metal exposto ao tempo ou sob o solo
e, eventualmente, embutido em alvenarias com umidade.
A corrosão galvânica tem início devido à diferença de potencial que ocorre em
uma peça metálica, seja devido a um agente externo, ou por diferença de potencial
entre dois pontos na própria peça. O eletrólito pode ser a água do ambiente onde
está a rede.
O aço limpo tem potencial em torno de -0,50 a -0,80 V, o aço enferrujado 0,40 a -0,55 V o cobre, o latão e o bronze -0,20 V. Quanto mais negativo seu
potencial, mais sujeito à corrosão.
Na prática, as células galvânicas se formam devido às diferenças de materiais
existentes como soldas, conexões (muitas vezes fabricadas com ligas diferentes), ou
simples diferenças na composição do mesmo metal.
Por este motivo, normalmente, a substituição de um trecho de tubulação
oxidada, por outro novo, aumenta a diferença de potencial, agravando o problema.
Tal situação, para ser evitada, exige isolamento entre o trecho novo e o trecho
remanescente, ou, a colocação do trecho novo em tubo termoplástico, possível
quando a rede for enterrada a 0,5 m, fora da projeção da planta do edifício e, com
capacidade para resistir às pressões e esforços de operação segundo a Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no 22 (São Paulo, 2001.d).
4.4.5 Patologias nas redes de tubulações
Uma pesquisa realizada com três empresas instaladoras (anexo A), as quais,
com relativa freqüência são solicitadas a executar serviços de substituição ou
(8) Corrosão em metais – Alguns fundamentos: site http://www.mspc.eng.br/tecdiv/corr1.asp
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reparos em redes de água em aço, revelam as situações indicadas na tabela 5, a
seguir.
Tabela 5 – Ocorrência de patologias em redes de aço para hidrantes

Tipo de Instalação
Tubulação em aço aparente
Tubulação em aço embutida na alvenaria
Tubulação em aço enterrada

Patologias
Rara a ocorrência
Ocorrência de corrosão externa pouco
freqüente e localizada
Muito freqüente corrosão externa
significativa e em grande extensão

Com relação às redes em cobre, não se observam em geral patologias,
porém alguns instaladores afirmam ter tido problemas com ruptura de conexões,
provavelmente, devido à aplicação inadequada da solda em edifícios de grande
altura (24 a 28 pavimentos).
Cita-se ainda:
O cobre é um metal mais leve e duradouro pois é resistente à
corrosão e percebe-se que sua aceitação pelo mercado é crescente
principalmente porque os construtores estão analisando a situação a
longo prazo (SILVA, 2003, p.7).

Já Ilha, Gonçalves e Kawasaki (1994), afirmam que a corrosão em tubos de
cobre tende a ser uniforme uma vez que na presença de oxigênio dissolvido
desenvolve-se em toda superfície interna, uma película protetora contínua e
aderente de óxidos e carbonatos de cobre, responsáveis pela taxa bastante lenta e
generalizada da deterioração. No entanto, determinadas condições como teores
elevados de dióxido de carbono livre, na presença de oxigênio dissolvido, cloretos,
meios ácidos a temperaturas e velocidades elevadas podem acelerar sensivelmente
o processo de corrosão.
Porém, a aplicação de solda inadequada também é causa de problemas em
especial corrosão por pite, devido à utilização da pasta que aplicada antes da solda
apresenta o pH muito baixo. Segundo relato nas entrevistas com as instaladoras
esta patologia ocorre com frequência nas redes de chuveiros automáticos, por se
tratar de rede que após pressurizada, mantém-se com água por longo período,
enquanto que as redes de hidrantes normalmente acabam sendo limpas pelo próprio
uso do hidrante como, por exemplo, para lavagem dos subsolos na conclusão das
obras.
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A ocorrência de patologias em redes de hidrantes é mais presente no aço,
com frequência elevada em trechos enterrados.
Já nas redes em cobre, a ocorrência de patologias é pouco freqüente,
ocorrendo em geral devido a conexões mal executadas.
No Brasil, a ausência de uma cultura de manutenção preventiva, pode
agravar estas patologias, ou mesmo, reduzir a eficiência do sistema quanto a ocorrer
redução da seção da tubulação devido às incrustações.
4.5 Sistemas utilizados atualmente
Com a finalidade de obter informações que pudessem traçar o panorama dos
sistemas de combate a incêndio instalado, com relação ao uso de redes em aço
carbono ou cobre e hidrantes convencionais ou com mangotinhos, elaborou-se uma
série de levantamentos, na cidade de São Paulo, visando definir o perfil atual e
determinar, se possível, as tendências deste segmento de mercado, aplicando um
questionário para:
•

Construtoras, projetistas e instaladoras (15 empresas)

•

Fornecedores (08 empresas)

•

Corpo de Bombeiros (05 oficiais)

•

Usuários de edifícios (92 pessoas)

Os questionários utilizados nestes levantamentos e os resultados obtidos,
encontram-se no anexo “A”.
4.5.1 Metodologia das pesquisas de opinião
A pesquisa efetuou-se através de entrevistas pessoais, à distância ou através
de correspondência eletrônica e adotando os questionários (ver anexo A), dirigidos
aos empreendedores, projetistas e empresas instaladoras.
Paralelamente, elaborou-se pesquisa junto aos profissionais do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo de modo a definir o padrão mais utilizado nos
projetos residenciais apresentados para análise na corporação, considerando o
seguinte:
•

Sistema tipo 1 (mangotinho) ou tipo 2 (hidrantes convencionais);

•

Tubulações em aço ou cobre;
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•

Comprimento das mangueiras;

•

Características do edifício (nº. de pavimentos, área construída, etc.);

•

Necessidade de bomba de reforço / características.

Por outro lado, também se fez uma enquete junto aos usuários, através de
formulários específicos (anexo A).
A metodologia adotada, face ao universo relativamente reduzido abrangido
pela pesquisa, visa à obtenção de dados qualitativos. Aos entrevistados foi solicitada
maior precisão possível quanto às informações, porém, face ao significativo conjunto
de informações contidas nas enquetes e a privacidade solicitada por determinados
entrevistados não se fez averiguação dos dados fornecidos, tendo sido, todos os
dados compilados considerados como verídicos e corretos.
4.5.2 Resultado da pesquisa de opinião junto a construtores, projetistas e
instaladores
O mercado, no setor de edificações residenciais, segundo a pesquisa
realizada, não utiliza hidrantes com mangueiras semi-rígidas (mangotinhos); as
pesquisas demonstram que 100% das edificações executadas ou projetadas pelos
profissionais entrevistados utilizaram hidrantes convencionais. Porém, obteve-se
informação de que, pelo menos um edifício residencial em São Paulo já foi
executado empregando mangotinho, o que é irrisório face ao universo que se
dispõe. O fator principal por esta situação é o desconhecimento do sistema de
mangotinhos quanto ao custo, espaço ocupado e eficiência.
A tabela 6, apresenta resultado da pesquisa realizada com três construtoras,
três instaladoras e nove projetistas (anexo A).
Tabela 6 – Pesquisa: resumo dos resultados (em termos percentuais)

Uso

Material tubulação

Tipo de sistema

Aço

Cobre

Hidrante

Mangotinhos

Indecisos

Atual

59%

41%

100%

0%

-x-

Futuro

10%

90%

20%

13%

67%

A tendência dos entrevistados quanto ao emprego dos mangotinhos, está
condicionada, principalmente, ao custo destes, em relação ao hidrante convencional.
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Quanto ao emprego de redes em aço ou cobre, observa-se que há
predominância do uso de aço. Aproximadamente 60% contra 40% do uso do cobre
para os entrevistados que executaram edificações residenciais nos últimos cinco
anos.
Porém,

revela-se

uma

tendência

de

substituição

do

aço

nos

empreendimentos mais recentes, bem como, no futuro, em especial, quando se trata
de edifícios de padrão mais elevado. Esta tendência, segundo os entrevistados,
deve-se à qualidade agregada às instalações que se constitui num atrativo para as
vendas, apesar de praticamente 100% dos entrevistados considerarem seu custo
final superior ao do aço.
4.5.3 Resultado da pesquisa de mercado junto aos fornecedores
A pesquisa realizada junto a oito fornecedores de materiais para combate a
incêndio na cidade de São Paulo (anexo A), indicou o seguinte:
•

Quanto ao emprego de hidrantes observa-se:
- 100% das empresas revendem somente hidrantes convencionais;
- Não há procura por parte dos compradores de hidrantes tipo
mangotinho;
- Não há divulgação por parte dos fornecedores de hidrantes tipo
mangotinho.

•

Quanto ao emprego de aço ou cobre nas redes para hidrantes:
- Os entrevistados informaram que, atualmente, a quantidade de tubos
de cobre vendida é superior à do aço, sendo que, em cobre, é mais
utilizado o tubo com diâmetro ∅ 2”, e, em aço, o diâmetro de 2.1/2”;

4.5.4 Resultado da pesquisa realizada junto a profissionais do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo
A obtenção de dados oficiais, com base em estatísticas elaboradas pelo
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, conforme o questionário apresentado
no anexo “A”, demanda um longo tempo pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, por abranger características específicas tabuladas de forma distinta pelos
responsáveis pelas estatísticas.
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Assim, a pesquisa que encontra-se transcrita no anexo “A”, tem caráter
qualitativo, onde os entrevistados emitiram suas opiniões pessoais, com base na
experiência profissional obtida no contato contínuo com os sinistros residenciais.
A pesquisa realizada por meio perguntas diretas, com cinco oficiais do Corpo
de Bombeiros, quanto ao emprego de hidrante, apontou o seguinte:
•

Nos incêndios residenciais os moradores praticamente não se utilizam dos
hidrantes para o combate, principalmente, por não estarem habilitados ao
seu uso;

•

Quando os incêndios são extintos, em geral, ocorrem devido a ações no
seu início, através do uso de extintores ou outros meios, tais como,
retirada dos materiais que alimentam a continuidade do fogo;

•

Na opinião dos entrevistados, a utilização de mangotinhos teria grande
valia, pois permitiria ao morador, face às suas características à extinção do
foco, e também agilizaria as operações por parte dos profissionais do
Corpo de Bombeiros;

•

Uma tendência de crescimento no emprego do cobre para as redes de
hidrantes, porém, a execução de sistemas com mangotinhos é
praticamente nula.

4.5.5 Resultado da pesquisa realizada junto aos usuários
A fim de avaliar a relação dos moradores com os sistemas de hidrantes, foi
elaborado um levantamento em edifícios residenciais, conforme estabelecido no
anexo “A”.
Na pesquisa realizada com 92 moradores por meio do questionário transcrito
no anexo “A”, pode-se observar o seguinte:
•

O usuário conhece o termo hidrante e sua função;

•

O usuário em 65% das situações sabe localizá-lo relacionando-o com o
hall do pavimento;

•

72% dos entrevistados não sabe operar o hidrante.

•

Apenas 7%, indicam que fariam uso do hidrante no início de um incêndio.
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•

31% dos entrevistados já participaram de treinamento simulando situações
de incêndios.

4.5.6 Comentários sobre as pesquisas de opinião
Com base nos resultados das pesquisas realizadas pode-se comentar que o
mercado, tradicionalmente, utiliza o hidrante convencional nas edificações, não
havendo, no momento, tendência de reversão para o hidrante tipo mangotinho, face
ao desconhecimento deste equipamento e suas condições de emprego (instalação,
custos, etc.).
Quanto ao emprego de aço e do cobre nas tubulações do sistema de
hidrantes, nota-se, no momento, tendência de crescimento de cobre.
Tais situações foram confirmadas nas entrevistas com os oficiais do Corpo de
Bombeiros, que permitem concluir também, que o emprego de mangotinhos, seria
de maior eficiência no combate ao incêndio pelo morador do edifício, uma vez que o
hidrante convencional é operacionalmente mais complexo.
A pesquisa junto aos usuários ratificou os resultados obtidos, junto aos oficiais
do Corpo de Bombeiros, uma vez que, demonstrou a inaptidão do morador do
edifício no uso do hidrante convencional.
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5 PROJETO DOS SISTEMAS PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO
POR HIDRANTES
5.1 Condições gerais
Neste capítulo abordam-se as condições que interferem no projeto dos
sistemas prediais de combate a incêndio, de modo a permitir o desenvolvimento de
projetos

comparativos,

bem

como,

propor,

se

possível,

adaptações

e/ou

modificações nos sistemas de prevenção e combate a incêndio, para edificações
residenciais, a fim de torná-los mais eficientes e acessíveis aos usuários.
No Estado de São Paulo, os projetos de sistemas de prevenção e combate a
incêndio são regulamentados pelo decreto 46076 de 31/08/2001, o qual é
complementado por um conjunto de instruções técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros.
Além destes, a norma brasileira que trata deste assunto é a NBR-13714/2000
(Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate ao Incêndio), que está em
fase de revisão pelo CB-24, “Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio”, da
ABNT.
Deve-se destacar que presente trabalho está amparado na legislação
estadual citada, que atende integralmente às condições das normas brasileiras
correspondentes, e também das instruções técnicas citadas na tabela 7, a seguir
apresentada.
A figura 3, após a tabela, apresenta o fluxograma de ações no
desenvolvimento de projetos de sistemas de combate a incêndio por hidrantes,
onde, cada etapa necessária ao projeto está detalhada nos itens seguintes deste
capítulo.
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Tabela 7 – Relação das Instruções Técnicas – Decreto 46076/2001.

Instrução
Técnica
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30
Nº 31
Nº 32
Nº 33
Nº 34
Nº 35
Nº 36
Nº 37
Nº 38

Conteúdo
Procedimentos Administrativos
Conceitos Básicos de Proteção Contra Incêndio
Terminologia de Proteção Contra Incêndio
Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança Contra Incêndio
Segurança Contra Incêndio – Urbanística
Acesso de Viatura na Edificação e Área de Risco
Separação entre Edificações
Segurança Estrutural nas Edificações – Resistência ao fogo dos elementos de
construção
Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
Saídas de Emergência em Edificações
Dimensionamento de Lotação e Saídas de Emergência em Recintos
Esportivos e de Espetáculos Artístico – Culturais
Pressurização de Escada de Segurança
Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco
Controle de Fumaça
Plano de Intervenção de Incêndio
Brigada de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
Sinalização de Emergência
Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio
Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio
Sistema de Chuveiros Automáticos
Sistema de Resfriamento para Líquidos e Gases Inflamáveis e Combustíveis
Sistema de Proteção por Espuma
Sistema Fixo de Gases para Combate a Incêndio
Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis
Manipulação, Armazenamento, Comercialização e Utilização de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP)
Comercialização, Distribuição e Utilização de Gás Natural
Fogos de Artifício
Heliponto e Heliporto
Medidas de Segurança para Produtos Perigosos
Cobertura de Sapé, Piaçava e Similares
Hidrante de Coluna
Túnel Rodoviário
Pátios de Contêineres
Subestações Elétricas
Proteção Contra Incêndios em Cozinhas Profissionais

Fonte: SÃO PAULO, 2001.a

27

FLUXOGRAMA PARA PROJETO DE SISTEMAS DE COMBATE À INCENDIOS POR HIDRANTES

OCUPAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

ÁREA

ALTURA
DEFINIÇÃO DO TIPO DE
SISTEMA:
→HIDRANTE CONVENCIONAL
→MANGOTINHO

DEFINIÇÃO DA RESERVA
MÍNIMA DE ÁGUA PARA
COMBATE À INCÊNDIOS

DEFINIÇÃO DO MATERIAL
DAS TUBULAÇÕES:
AÇO CARBONO OU COBRE

CONFIRMAÇÃO
DA RESERVA
DE ÁGUA

CONDIÇÕES EXIGIDAS NO
DIMENSIONAMENTO DOS
SISTEMAS: VAZÕES MÍNIMAS
NECESSÁRIAS
GRAVIDADE
DEFINIÇÃO DO MODELO DE
ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES

BOMBA GERAL
BOMBA SETORIZADA

DIMENSIONAMENTO
DEFINIÇÃO DO DIÂMETRO DA REDE
DETERMINAÇÃO DAS PERDAS
DE CARGA NA TUBULAÇÃO
DETERMINAÇÃO DAS PERDAS
DE CARGA NA MANGUEIRA

DETERMINAÇÃO DOS DOIS HIDRANTES
MAIS DESFAVORÁVEIS
DEFINIÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO
NECESSÁRIA NO ESGUICHO

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO
RESULTANTE NO PONTO DE
EQUILÍBRIO

OBTENÇÃO DA
VAZÃO MÁXIMA
DO SISTEMA

VERIFICAÇÃO DA
VELOCIDADE NA
REDE

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA
DE INCÊNDIO

ELABORAÇÃO DE ESQUEMA
ISOMÉTRICO FINAL C/ TODAS AS
CARACTERÍSTICAS UTILIZADAS
NO DIMENSIONAMENTO

PLANILHAS, ESPECIFICAÇÕES E
MEMORIAIS

Figura 3 - Fluxograma de ações no desenvolvimento de projetos de sistemas de combate
a incêndio por hidrantes com base no decreto 46076/2001.
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5.2 Classificação e exigências para edifícios residenciais
O Decreto no 46076, de 31 de agosto de 2001 classifica os edifícios
residenciais da seguinte forma:
•

Classificação quanto à ocupação: Grupo “A” uso residencial, divisão “A2”, habitação multi-familiar (edifícios de apartamentos em geral);

•

Classificação quanto à altura: conforme a tabela 8 a seguir.

Tabela 8 – Classificação das edificações quanto à altura.

Tipo

Denominação

Altura (H) em metros

I

Edificação Térrea

Um pavimento

II

Edificação Baixa

H ≤ 6,00

III

Edificação de Baixa-Média
Altura

6,00 < H ≤ 12,00

IV

Edificação de Média Altura

12,00 < H ≤ 23,00

V

Edificação Mediamente Alta

23,00 < H ≤ 30,00

VI

Edificação Alta

Acima de 30,00

Fonte: Decreto 46076/2001

•

Classificação quanto à carga de incêndio: A carga de incêndio,
conforme a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo: no 14 (SÃO PAULO, 2001.c), é a soma das energias caloríficas
possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os
materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das
paredes, divisórias, pisos e tetos. Os edifícios residenciais são
classificados segundo o anexo “A” desta mesma Instrução Técnica com
carga de incêndio de 300 MJ/m2.

•

Classificação quanto à área: A área da edificação influi nas condições de
projeto quando maior que 750 m2, situação em que é exigido o emprego
de hidrantes.

Com base nos critérios de classificação a exigência de sistema de hidrantes
ou de mangotinhos ocorre quando a área edificada for superior a 750 m2 ou a altura
do piso mais elevado for superior a 12 metros. A Instrução Técnica do Corpo de
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Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (SÃO PAULO, 2001.d) permite adotar,
dois tipos de sistemas:
•

Sistema Tipo 1: Esguicho regulável com mangueira de diâmetro 25 ou 32
mm, com comprimento máximo de 45m, expedição simples e com vazão
mínima no hidrante mais desfavorável de 80 l/min. É obrigatório o uso de
carretel axial quando se utiliza mangueira semi-rígida de comprimento
maior que 30 m. São estas as características do sistema de “mangotinho”,
caracterizado pela mangueira de pequeno diâmetro.

•

Sistema Tipo 2: Jato compacto ou regulável com esguicho de diâmetro de
13 mm com mangueiras de diâmetro 40 mm e com comprimento máximo
de 30 m, expedição simples e com vazão mínima de 130 l/min. São estas
as características do sistema de hidrante convencional, instalado na
grande maioria das edificações onde a mangueira apresenta diâmetro
maior.

Os sistemas Tipo 1 ou Tipo 2, conforme a área construída do
empreendimento necessitam de reserva mínima de água para combate a incêndio
definidas na tabela 9, a seguir.
Tabela 9 – Reserva mínima de água para o combate a incêndio.

Área do Edifício (m2)
Até 2.500
Até 5.000
Até 10.000
Até 20.000
Até 50.000
Acima de 50.000

Reserva (m3)
Sistema Tipo 1
5
8
12
18
25
35

Reserva (m3)
Sistema Tipo 2

8
12
18
25
35
47

Fonte: decreto 46076/2001

É conveniente citar que a revisão de norma NBR-13714 em andamento
propõe novas condições (a vazão mínima para os sistemas) sendo:
•

Sistema tipo 1 – Vazão de 100 l/min.

•

Sistema tipo 2 – Vazão de 200 l/min.
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Devido a maior vazão, estas condições, se aprovadas, resultarão em reservas
maiores que as indicadas nos casos de edifícios com áreas até 2.500 m2.
5.3 Tubulações
5.3.1 Tubos em aço carbono
Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR-5580, 2002
(tubos de aço carbono para usos consumos na condução de fluídos – requisitos e
ensaios), os tubos de aço carbono quando ensaiados hidrostaticamente, devem ser
submetidos a uma pressão mínima de 5 MPa (500 mca). Considerando que um
edifício residencial com 28 pavimentos, tem no subsolo uma pressão estática
próxima de 1 MPa (100 mca). Assim as condições de ensaio apresentam-se muito
superiores às máximas atuantes nos edifícios residenciais usualmente construídos.
A mesma norma classifica os tubos de aço carbono em leves, médios e
pesados. Uma vez que as pressões de ensaio são muito superiores às de serviço,
os tubos classificados como “leve” atendem perfeitamente às condições de
utilização.
Assim, pode-se definir, conforme a tabela 10 a seguir, os diâmetros internos
das redes em aço carbono com tubos de classe leve.
Tabela 10 – Características dos tubos em aço carbono classe leve.
Diâmetro Nominal

∅ 25 mm (1”)
∅ 32 mm (1.1/4”)
∅ 50 mm (2”)
∅ 65 mm (2.1/2”)

Diâmetro
Externo (mm)
32,2 a 34,0
41,9 a 42,7
59,6 a 60,70
75,2 a 76,3

Diâmetro
Interno (mm)
26,9 a 28,7
36,6 a 37,4
53,6 a 54,7
68,5 a 69,6

Espessura
(mm)
2,65
2,65
3,00
3,35

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5580 (2002)

5.3.2 Tubos de cobre
Para os tubos de cobre, a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR
13206, 2001 (tubos de cobre leves, médios e pesados sem costura para condução
de fluídos), define os diâmetros das tubulações de cobre que são usualmente
empregadas nas redes para hidrantes residenciais.
Os tubos de classe leve atendem às pressões usuais em edifícios
residenciais, uma vez que estas são muito inferiores às pressões máximas de
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serviço que, conforme a tabela 11, estão entre 1,88 e 2,70 MPa (188 e 270 mca),
equivalentes a aproximadamente a um prédio com 65 pavimentos.
Tabela 11 – Características dos tubos de cobre classe “E” – leve.

Diâmetro
Nominal
∅ 28 mm
(1”)
∅ 35 mm
(1.1/4”)
∅ 54 mm
(2”)
∅ 66 mm
(2.1/2”)

Diâmetro
Diâmetro
Espessura da
Externo (mm) Interno (mm)
Parede/
Tolerância
(mm)

Pressão
Máxima de
Serviço
(MPa)

27,94 a 28,06

26,62 a 26,74

0,60 ± 0,06

2,70

34,93 a 35,07

33,39 a 33,53

0,70 ± 0,07

2,52

53,93 a 54,07

51,95 a 52,09

0,90 ± 0,09

66,00 a 66,80

63,70 a 64,80

1,00 ± 0,15

2,09
1,88

Fonte: NBR 13206/2001

Assim, pode-se definir conforme indicado na tabela 12 a seguir, os diâmetros
médios internos das redes em aço carbono e cobre para alimentação de hidrantes e
mangotinhos, cujos diâmetros são os mais utilizados nas edificações de risco leve.
Tabela 12 - Diâmetros internos médios dos tubos usuais em redes de hidrante residenciais.

Diâmetro Nominal
mm
Polegadas
25
32
50
65
Coeficiente “C” de
“Hazen-Willians”

1”
1.1/4”
2”
2.1/2”
_

Diâmetro Interno (mm)
Aço
Cobre classe “E”
(NBR-5580)
(NBR-13206)
27,80 mm
26,68 mm
37,00 mm
33,46 mm
54,15 mm
52,02 mm
69,05 mm
64,25 mm
120
150

Nota: O Coeficiente de HAZEN-WILLIANS, usualmente empregado para tubulações de aço
carbono e cobre para tubulações novas conforme definido na tabela 1 da Instrução Técnica
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no 22 (SÃO PAULO, 2001.d, p.5).

Pode-se observar que, os diâmetros internos médios dos tubos em aço
carbono são superiores aos equivalentes em cobre, situação esta que terá influência
nas condições de dimensionamento dos sistemas. Segundo o ensaio comparativo,
elaborado pela FIPAI (2000), considerando a capacidade de vazão em três
instalações diferentes, uma com 25 metros de tubos em aço e quatro curvas 90º,
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outra com a mesma rede, porém, com cotovelos 90º e outra em cobre com quatro
curvas 90º, com vários diâmetros, concluiu-se:
Para diâmetros menores ou iguais a 1, a diferença de capacidade de
vazão para as três instalações é irrelevante, indicando uma pequena
influência dos comprimentos equivalentes das curvas e cotovelos e,
uma compensação entre a maior rugosidade absoluta do tubo de
aço galvanizado e seu diâmetro interno, que é sempre superior ao
do tubo de cobre (FIPAI, 2000, p.3).

A figura 4, a seguir, apresenta gráfico com as vazões para três situações em
função do diâmetro nominal.

Figura 4 – Gráfico da vazão do diâmetro nominal para tubos em aço e de cobre.
Fonte: FIPAI, 2000

Ainda, segundo a FIPAI (2000) a maior diferença neste ensaio ocorre em
favor do tubo galvanizado, para o diâmetro de 2 ½”, pois existe uma diferença de 4,8
mm, entre o diâmetro interno dos dois tubos. Para diâmetros 1 ½”, a despeito do
tubo de cobre ser hidraulicamente mais liso que o tubo galvanizado, a diferença de
diâmetro interno em favor do tubo de galvanizado não é suficiente para que sua
perda de carga unitária seja menor que a do tubo de cobre. Mesmo assim a
capacidade de vazão das instalações de aço galvanizado é superior, e os resultados
dos ensaios mostram o efeito da perda de carga localizada nos acessórios
(cotovelos e curvas).
A geometria do cotovelo dos tubos de cobre é bem mais desfavorável, em
termos de perda localizada, que o próprio cotovelo de galvanizado, com uma
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angulosidade mais pronunciada sendo portanto uma fonte geradora de turbulência,
que se sobrepõe a menor perda de carga unitária destes tubos.
5.3.3 Soldas nas tubulações
As redes em aço nas edificações residenciais, têm sido executadas com
conexões com rosca, enquanto que, nas de cobre empregam-se conexões soldadas.
Alguns aspectos merecem atenção quanto às condições para as conexões na
montagem das redes de combate a incêndio:
•

Todo e qualquer material previsto ou instalado, deve ser capaz de resistir
ao efeito de calor e esforços mecânicos, mantendo seu funcionamento
normal. (Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, no 22), (SÃO PAULO, 2001.d, p.7);

•

O meio de ligação entre tubos, conexões e acessórios diversos, deve
garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta, e não deve
sofrer comprometimento de desempenho, se for exposto ao fogo.
(Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no
22), (SÃO PAULO, 2001.d, p.7).

Ainda, segundo a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo no 22 (SÃO PAULO, 2001, d): as conexões de cobre devem ser conforme
a NBR 11720/1994, utilizando solda capilar com material de enchimento BcuP-3,
BcuP-4, de acordo com AWS A5.8/92 ou equivalente. Conforme www.cooper.org,
jan. 2005, citando a NFPA-13, as instalações de combate a incêndio necessitam,
para garantir a estabilidade mecânica em situações de incêndio, solda classe BCuP3 ou BCuP-4 solda prata para cobre.
Estas soldas contêm metal-base, segundo as seguintes proporções e
características:
•

BCuP-3 – liga cobre – fósforo – prata
Cobre

: 89%

Fósforo

: 5,8 a 6,7%

Prata

: 4,8 a 5,2%

Temperatura de fusão : 670ºC
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•

BCuP-4 – liga cobre – fósforo – prata
Cobre

: 87%

Fósforo

: 7,0 a 7,5%

Prata

: 4,8 a 5,2%

Temperatura de fusão : 725ºC
•

Outros tipos de solda podem ser usados, desde que garantam a
estanqueidade e resistência mecânica se expostas ao fogo (Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no 22), (SÃO
PAULO, 2001.d, p.7).

A soldagem capilar convencional não deve ser empregada nas redes de
hidrantes, pois o metal de adição (estanho e chumbo) não resiste à temperaturas
superiores a 450ºC. Já na “BRASSAGEM CAPILAR” trata-se de processo que
consiste na junção de duas peças metálicas, através do aquecimento das partes,
com introdução de um metal para união nas mesmas. Nos tubos de cobre se utiliza o
enchimento citado, que resulta em uniões com capacidade de resistir a temperaturas
superiores a 450ºC.
Na tabela 13, a seguir, apresentam-se as normas para o emprego de tubos e
conexões em redes de combate a incêndio por hidrantes.
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Tabela 13 – Normas exigidas para redes em aço e cobre.

Produto

Material
Aço
NBR-5580/2002 – Tubos
de aço carbono para uso
comum na condução de
fluídos – Ensaios

Tubos

Conexões

Cobre
NBR-13206/94 – Tubos
de cobre leve, médio e
pesado sem costura
para condução de água
e fluídos – especificação

NBR-5587/85 – Tubos de
aço
carbono
para
condução, com rosca –
Padronização
NBR-5590/95 – Tubos de
aço carbono com ou sem
costura,
pretos
galvanizados
para
condução de fluídos
NBR-6925/85 – Conexões NBR-11720/94
–
de ferro fundido maleável Conexões para unir
com rosca NPT
tubos de cobre por
soldagem ou brassagem
capilar – especificação
NBR-6943/2000
–
Conexões
com
rosca
NBR-, NB-1507-1
ASTM-A234/97
–
Standard specification for
piping fittings of wrought
carbon steel and alloy
steel for moderate and
high temperature service

5.4 Hidrantes
Conceitualmente, o hidrante é o equipamento destinado a conduzir água para
extinção de incêndios. Mais precisamente, conforme a Instrução Técnica do Corpo
de Bombeiros do Estado de São Paulo no 03: “Ponto de tomada de água onde há
uma (simples) ou duas (dupla) saídas, contendo válvulas angulares com seus
respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios”
(SÃO PAULO, 2001.b, p.8). Na figura 5, a seguir, apresenta-se o desenho
esquemático do hidrante.
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Figura 5 – Hidrante Convencional.
Fonte: Interplanus Engenharia

A Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 03
(SÃO PAULO, 2001.b), define mangotinho como:
•

Ponto de tomada de água, onde há uma simples saída contendo válvula
de abertura rápida, adaptador (se necessário), mangueira semi-rígida,
esguicho regulável e demais acessórios.

Os mangotinhos também são hidrantes porém, com características diferentes,
conforme figura 6, a seguir:
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VÁLVULA DE
ABERTURA RÁPIDA
ABRIGO

MANGUEIRA DE
INCÊNDIO SEMI-RÍGIDA

TOMADA DE ÁGUA
PARA MANGUEIRA DE
INCÊNDIO DE 40 mm
ESGUICHO
REGULÁVEL

Figura 6 – Sistema de mangotinho com ponto de tomada de água para
mangueira de incêndio de 40 mm.
Fonte: Instrução Técnica no 22 (SÃO PAULO, 2001.d, p.10)

5.4.1 Mangueiras utilizadas nos hidrantes
A mangueira de incêndio é definida nos dicionários como: “tubo flexível,
fabricado com fios naturais ou artificiais, usado para canalizar água, solução ou
espuma”. Segundo a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo no 22, “todas as edificações protegidas pelo sistema Tipo 1 devem ser dotados
de pontos de tomada de água de engate rápido para mangueiras de diâmetro de
40mm, para utilização pelo Corpo de Bombeiros” (SÃO PAULO, 2001.d, p.3).
Observa-se, na figura 6, que o hidrante com mangotinho dispõe de uma
tomada de água para mangueira flexível com diâmetro de 40 mm. Entretanto, não há
necessidade de armazenar esta mangueira no abrigo do hidrante, mas somente a
mangueira semi-rígida, ou seja, o mangotinho. A tomada de água com diâmetro de
acoplamento de 40 mm é necessária para eventual utilização pelo Corpo de
Bombeiros, que, em caso de incêndio pode empregar sua própria mangueira. Esta
mangueira, conforme citado no item 4.3, tabela 3, faz parte dos equipamentos dos
veículos do Corpo de Bombeiros.
Segundo o item 5.13.1.1 – Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo no 22: “As mangueiras de incêndio para uso de hidrante deve
atender às condições da NBR-11861/98” (SÃO PAULO, 2001.d, p.6). Assim, as
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mangueiras convencionais apresentam-se com capa externa em fio poliéster
conforme figura 7, e tubulação interna de borracha sintética devendo apresentar em
seu corpo a data de fabricação pois têm validade máxima de dois anos devido aos
fatores de deterioração das mesmas.
A pressão máxima de trabalho é de 10 kgf/cm2. A pressão mínima de ruptura
é de 35 kgf/cm2, situação muito acima daquelas encontradas em um edifício
residencial convencional pois à pressão de trabalho de 10 kgf/cm2 equivale à
pressão do hidrante mais baixo de um edifício com aproximadamente 30
pavimentos.

Figura 7 – Mangueiras convencionais para hidrantes

Segundo o item 5.13.1.2, Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo no 22 “A mangueira de incêndio semi-rígida para uso de
mangotinho deve atender às condições da Norma Européia EN-694/96” (SÃO
PAULO, 2001.d, p.6), onde destacam-se: pressão mínima de ruptura de 63 kgf/cm2,
pressão máxima de trabalho de 21 kgf/cm2 e peso máximo de 0,300 kg/m, são
normalmente, fabricadas em borracha sintética com fio de poliéster de alta
tenacidade, conforme figura 8, a seguir.
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Figura 8 – Mangueiras semi-rígidas para uso de mangotinhos montada em carretel.
Fonte: Catálogo Gascon Ltda.

No item 5.13.1.3, da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo no 22, está discriminado que:
O comprimento das mangueiras que servem cada saída de um
ponto de hidrante ou mangotinho deve ser suficiente para vencer
todos os desvios e obstáculos que existem, considerando também
toda a influência que a ocupação final é capaz de exercer, não
excedendo os comprimentos máximos estabelecidos. Para os
sistemas de hidrantes, devem-se preferencialmente utilizar lances
de mangueira de 15 m (SÃO PAULO, 2001.d , p.6).

A interpretação formal, segundo informações, junto ao departamento técnico
do Corpo de Bombeiros, é de que a ponta do esguicho deve alcançar qualquer parte
dos ambientes do pavimento, independentemente do alcance do jato.
O mercado dispõe de mangueiras flexíveis com 15 , 20 e 30 metros, as quais
são utilizadas conforme as necessidades definidas para atendimento à área
abrangida pelo hidrante. Recomenda-se utilizar dois lances de 15 metros em
substituição a um lance único de 30 metros, pelo fato de dar mais opções às
operações de combate ao fogo.
5.4.2 Esguichos
Os esguichos, conforme item 5.12.1.3, da Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo no 22.
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São dispositivos hidráulicos para lançamento de água através
de mangueiras de incêndio, possibilitando a emissão de jato
compacto quando não reguláveis, ou sendo reguláveis
possibilitando a emissão de jato compacto ou neblina (SÃO
PAULO, 2001.d, p.6).
Os esguichos para o sistema tipo 2 (hidrantes convencionais), normalmente,
são de jato compacto com diâmetro de 13 mm (1/2”). O projeto de revisão de norma
NBR 13714/2000 (Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate ao incêndio)
em desenvolvimento, define o esguicho de jato compacto (jato sólido) como
“dispositivo conectado na extremidade da mangueira que produz um jato sólido,
contínuo, de seção transversal circular”. São dotados de dispositivo de engate rápido
pois normalmente ficam dentro da caixa destinada ao abrigo para mangueiras.
Os esguichos utilizados com mangueiras semi-rígidas (Tipo 1), são reguláveis
com diâmetro de 25 mm (1”) e face às características das mangueiras são
permanentemente acoplados a elas o que, em caso de operação, não exige a
montagem (conexão) do esguicho na mangueira, além de reduzir o risco de furto do
esguicho.
Os esguichos empregados usualmente nas edificações de risco leve, nos
hidrantes convencionais, são do tipo “jato compacto”, conforme figura 9, a seguir,
sem dispositivo de regulagem, pelo fato deste dispositivo implicar em custo
adicional.

Figura 9 – Características do esguicho tipo agulheta empregado para o sistema tipo 2.
(hidrante convencional)
Fonte: Pini – Catálogo Bucka Spiero
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Entretanto, conforme já citado em 5.2, os esguichos especificados na
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (SÃO
PAULO, 2001.d), no sistema Tipo 1 (mangotinhos), necessitam de regulagem. As
figuras 10 e 11 apresentam estes esguichos.

Figura 10 – Esguicho regulável para mangotinho – Sistema Tipo 1.
Fonte: Catálogo Bucka Spiero

Figura 11 – Esguicho regulável para mangotinho – Corte com dimensões.
Fonte: Catálogo Bucka Spiero
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A utilização de um esguicho regulável, que é semelhante a um esguicho de
mangueira de jardim, torna seu uso mais fácil comparado a um esguicho sem
regulagem.
O esguicho convencional, utilizado nas mangueiras flexíveis, face a sua vazão
mínima de 130 l/min, bem maior que a do mangotinho torna a operação do
equipamento mais difícil, por exigir força física ou o manuseio deste por duas
pessoas, e por resultar em jato de água concentrado sem outra opção.
Sob este aspecto, a operação do mangotinho é mais fácil devido à menor
vazão exigida e à possibilidade de regulagem do esguicho.
5.5 Dimensionamento
As condições para dimensionamento dos sistemas Tipo 1 (mangotinhos) e
Tipo 2 (Hidrantes Convencionais), segundo a Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d), são as seguintes:
•

Para o dimensionamento deve ser considerado o uso simultâneo dos dois
jatos de água mais desfavoráveis considerados dos cálculos, para
qualquer tipo de sistema especificado, considerando-se, em cada jato de
água, no mínimo as vazões obtidas conforme as exigências (item 5.8.3).

•

O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que
proporciona menor pressão dinâmica no esguicho (item 5.8.5).

•

O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações deve
ser executado por métodos adequados para este fim (item 5.8.9).

Para os edifícios residenciais, considerando os itens citados, trata-se do
último e penúltimo pavimento.
A Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22
(São Paulo, 2001.d), permite a utilização dos critérios de dimensionamento para
tubulações, estabelecidas por “DARCY-WEISBACH” ou por “HAZEN-WILLIANS”.
Para efeito de dimensionamento, neste trabalho, consideram-se as condições
estabelecidas por “HAZEN-WILLIANS”, uma vez que, a Instrução Técnica do Corpo
de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d), estabelece os
coeficientes de rugosidade para cada tipo de tubo a ser utilizado segundo Azevedo
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Netto (1982), representam mais fielmente às condições de uso. As equações de
HAZEN-WILLIANS são as seguintes:
HAZEN-WILLIANS
H = J . Lt

(equação 1)

J = 605 x Q 1.85 . C -1.85 . D – 4.87 . 10 4

(equação 2)

Onde:
H

: é a perda de carga, em metros de coluna d’água;

Lt

: é o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulação
e dos comprimentos equivalentes das conexões;

J

: é a perda de carga por atrito, em metros por metros;

Q

: é a vazão, em litros por minuto;

C

: é o fator de HAZEN-WILLIANS (ver tabela 12 em 5.3);

D

: é o diâmetro interno do tubo, em milímetros.
A perda de carga nas tubulações deve incluir as perdas de carga localizadas

nas conexões, válvulas e dispositivos hidráulicos que compõe o sistema de hidrantes
adotando-se a equivalência em metros de tubulação (de aço ou cobre), conforme
tabelas constantes na norma NBR-5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria.
5.6 Características gerais do sistema
As condições exigidas na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d), visam garantir para os dois
hidrantes mais desfavoráveis, às condições de vazão e pressão que permitam
ataque eficiente ao fogo. Nestas condições, é usual o emprego de bombas de
reforço para garantir a pressão no esguicho. Tal situação permite a idealização de
três sistemas diferentes, os quais são apresentados nos subitens a seguir.
5.6.1 Sistema alimentado diretamente pelo reservatório superior
Para alimentar o sistema de hidrantes, sem o emprego de bombas de reforço,
o fundo do reservatório de água para combate ao incêndio deve estar em
determinada altura, acima do último hidrante, de modo a garantir a vazão de
utilização prescrita na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo no 22/2001 (São Paulo, 2001.d).
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Considera-se tal situação ideal por não utilizar conjunto moto-bomba. Caso
contrário, há que se considerar o custo de instalação deste sistema de acionamento
e sistema de alimentação elétrica independente. A figura 12, a seguir, apresenta
esta tipologia.

Figura 12 – Esquema geral – Sistema de hidrantes sem bomba de reforço
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5.6.2 Sistema com bomba de reforço exclusiva para os dois hidrantes mais
desfavoráveis
Tal situação é prevista na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo no 22/2001 (São Paulo, 2001.d), e encontra-se esquematizada
na figura 13. O acionamento da bomba é automático, através da chave de fluxo, e
não exige iniciativa do morador ou do operador do hidrante, bastando para o
acionamento, que haja vazão nos hidrantes mais desfavoráveis que ocorrerá no ato

ABASTECIM ENTO DO
RESERVATÓ RIO

do morador abrir a válvula do hidrante.

CONSUMO GERAL

7
RESERVA DE INCÊNDIO

2

N.A. 2
N.A. 2

N.A.

2

2

3
2

N.A.

3

1

3

4
5
1 -BO M BA DE REFO RÇO
2 -REG ISTRO DE G AVETA
3 -VÁLVULA DE RETENÇAO
4 -CHAVE DE FLUXO CO M RETARDO
5 -PO NTO S DE HIDRANTES/M ANG O TINHO S
6 -REG ISTRO DE RECALQ UE
7 -RESERVATÓ RIO DE ÁG UA
N.A.-NO RM ALM ENTE ABERTA
N.F.-NO RM ALM ENTE FECHADA

5

PRUMADA DOS HIDRANTES/MANGOTINHOS
QUE NECESSITAM DE REFORÇO

6
N.F.

Figura 13 – Esquema geral – Alimentação com bomba reforço exclusiva para os
dois últimos andares.
Fonte: Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no
22/2001 (SÃO PAULO, 2001.d)

Este sistema, segundo informações obtidas nas entrevistas junto aos oficiais
do Corpo de Bombeiros, praticamente, não é adotado pelos projetistas e
construtores, provavelmente devido ao custo adicional das tubulações, conexões,
válvulas e registros, se comparado com o sistema a seguir, descrito no item 5.6.3.
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5.6.3 Sistema com bomba reforço acionada por botoeiras somente nos dois
hidrantes mais desfavoráveis
Trata-se do sistema usualmente empregado pelos projetistas e construtoras,
devido à redução da quantidade de tubulação, o que, aparentemente, representa
redução de custo final para implantação do sistema de combate a incêndio por

CONSUMO GERAL
R E S E R V A TÓ R IO

A B A S TE C IM E N TO D O

hidrantes. A figura 14 apresenta tal sistema.

7
RESERVA DE INCÊNDIO

2

N .A .

2

N .A .

3
2
2

N .A .
3

N .A .

4

1

5

1 - B O M B A D E R E FO R Ç O
2 - R E G IS TR O D E G A V E TA
3 - V Á LV U LA D E R E TE N Ç Ã O
4 - B O TO E IR A LIG A /D E S LIG A D E A C IO N A M E N TO D A
B O M B A ( S O M E N TE N O S H ID R A N TE S Q U E N E C E S S ITA M
D E R E FO R Ç O )
5 - P O N TO S D E H ID R A N TE S /M A N G O TIN H O S
6 - R E G IS TR O D E R E C A LQ U E
7 - R E S E R V A TÓ R IO D E Á G U A

6
N .F.

Figura 14 – Esquema geral – Instalação de bomba de reforço para
reservatório elevado por botoeira.
Fonte: Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo no 22/2001 (SÃO PAULO, 2001.d)

Para garantir as pressões necessárias à operação dos hidrantes, é
necessário, por parte do morador ou operador do hidrante, o acionamento de
botoeira instalada próxima a este.
Adota-se como modelo este último sistema citado, por se tratar de situação
predominante no mercado. A figura 15 apresenta, para um sistema com tubulações
em aço com diâmetro ∅ 2.1/2” (63mm), o esquema de um barrilete padrão.
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Figura 15 – Detalhe da instalação da bomba de incêndio para rede ∅ 63 mm em aço.
Fonte: Interplanus Engenharia
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6 ESTUDO COMPARATIVO

6.1 Projeto referência de sistemas de combate à incêndio
O desenvolvimento de um projeto referência de sistemas de combate a
incêndio, tem por objetivo, comparar de forma abrangente o custo final de cada
sistema, uma vez que, este é um dos principais fatores na tomada da decisão dos
construtores e empreendedores.
O detalhamento é fundamental, uma vez que, as inúmeras variáveis
envolvidas, tais como bomba de reforço, reserva para combate a incêndio,
instalações elétricas, além da rede e dos equipamentos propriamente ditos, têm
influência na composição final dos custos.
Desenvolveu-se o projeto padrão para quatro sistemas específicos, a saber:
Sistema “A”: Tubulação em aço carbono e hidrantes com mangueiras
flexíveis.
Sistema “B”: Tubulação em aço carbono e hidrantes com mangotinhos.
Sistema “C”: Tubulação em cobre e hidrantes com mangueiras flexíveis.
Sistema “D”: Tubulação em cobre e hidrantes com mangotinhos.
Em cada um dos sistemas são aplicados todos os critérios de projeto e
dimensionamento estabelecidos no capítulo 5 onde utilizam-se os diâmetros reais
das tubulações, com os coeficientes de rugosidade estabelecidos na Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d).
Características hipotéticas adotadas para o edifício padrão:
•

Número de pavimentos: 13

•

Número de subsolos: 1

•

Número de apartamentos: 4 por andar

•

Número de dormitórios: 3 por apartamento

•

Comprimento das mangueiras: 20 m.

•

Número de hidrantes: 14
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6.2 Dimensionamento
A partir do projeto referência, onde estão definidas as características do
edifício, o dimensionamento de cada sistema se desenvolve conforme apresentado
nos itens a seguir.
6.2.1 Determinação do diâmetro da rede
O diâmetro adotado para rede de hidrantes, em geral, é de 63 mm (2.1/2”),
para redes em aço e, ∅ 50mm (2”) para redes em cobre, conforme pesquisa
efetuada junto aos fornecedores de materiais.
O diâmetro mínimo permitido para a rede

até 1993 (decreto nº 38069) era

de 63 mm. A partir de 26/08/1998, através da Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo

no CB-9.33.98 (São Paulo, 2001.e), que

regulamenta o uso de tubos de cobre nos sistemas de hidrantes, passou-se a
permitir o uso de tubo de cobre com diâmetro de 50 mm e, em 31/08/2001, através
da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São
Paulo, 2001.d), passou-se a permitir tubos de aço com diâmetro de 50 mm (2”) em
edificações de risco classe “A”.
6.2.2 Determinação dos dois hidrantes mais desfavoráveis
Esta é a condição necessária, conforme item 5.5 deste trabalho, para o caso
dos edifícios residenciais de múltiplos pavimentos, onde geralmente, os hidrantes do
último e penúltimo pavimento são os que apresentam pressão estática menor que os
hidrantes dos pavimentos inferiores.
6.2.3 Determinação do ponto de equilíbrio
O princípio de qualquer sistema hidráulico é o equilíbrio de pressões nos
pontos de intersecção ou derivação das redes. A Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d), estabelece a vazão
mínima para o hidrante mais desfavorável em 130 l/min. (hidrantes convencionais)
ou 80 l/min. (mangotinhos).
Assim, o processo de dimensionamento se faz por tentativas, onde se adota a
vazão do segundo hidrante. Estas condições deverão resultar em pressão igual no
ponto de derivação para o 2º hidrante, considerando no processo todas as perdas de
carga da tubulação, conexões, válvulas e mangueira, bem como os ganhos ou
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perdas de pressão decorrentes das diferenças de nível entre os pontos em análise.
A figura 16, a seguir, apresenta o esquema de dimensionamento.

Q (vazão total do sistema)
Ponto de derivação da
rede = Ponto de Equilíbrio “A”

•

H1

Hidrante “1” (mais desfavorável)

Q1 (vazão para o hidrante “1”)
Q2 (vazão para o hidrante “2”)
Q2
•

H2

Hidrante “2”

Figura 16 – Esquema para dimensionamento de redes de hidrantes.

Assim, a pressão calculada no ponto “A” e o hidrante “H1” (que tem a vazão
mínima permitida), tem que ser igual a pressão calculada entre este ponto “A” e o
hidrante “2” que tem uma vazão adotada.
Conforme consulta à Divisão de Atividades Técnicas, “DAT”, do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo é admitida uma diferença nesta determinação
por tentativas de até 5%, quando se calcula a pressão a partir da vazão do hidrante
“2”.
A pressão o ponto “A” a partir do hidrante “1” é precisa, uma vez que resulta
da vazão mínima determinada no decreto.
6.2.4 Determinação da perda de carga na mangueira “Jm”
Empregando a fórmula de HAZEN-WILLIANS (ver item 5.5), uma vez que as
mangueiras são internamente revestidas em borracha, adota-se o coeficiente de
rugosidade C = 140.
Para o diâmetro ∅ 40 mm exigido para as mangueiras em hidrantes
convencionais, tem-se as seguintes equações:
Jm = Q1,85 / 48,431

(Q em l/s)

(equação 3)
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Para o diâmetro ∅ 25 mm, exigido para as mangueiras em hidrantes com
mangotinho, obtém-se:
Jm = Q1,85 / 4,910

(Q em l/s)

(equação 4)

A figura 17, a seguir, apresenta as curvas de perda de carga em função da
vazão para mangueiras com diâmetro de Ø 40 mm para hidrantes convencionais
(Tipo 2) e mangueiras com diâmetro de Ø 25 mm, para mangotinhos (Tipo 1).

Figura 17 – Perda de carga em mangueiras convencionais ∅ 40 mm e semi-rígidas
∅ 25 mm.

6.2.5 Determinação de pressão necessária no esguicho
A vazão exigida para o esguicho corresponde a uma pressão que é função da
geometria deste esguicho definida pela mecânica dos fluídos adotada em Azevedo
Netto (1982) como sendo:
Q = Cd . S . (2gh)1/2

(equação 5)
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Onde:
Q = vazão em l/s;
Cd = coeficiente de descarga que depende da forma da agulheta e
geralmente esta compreendido entre 0,95 e 0,98;
S = seção da agulheta na saída (bocal) em m2;
g = aceleração da gravidade em m/s2;
h = altura manométrica ou pressão em m.c.a.
Considerando-se Cd = 0,98, face, ao aperfeiçoamento tecnológico das
agulhetas para a maximização da vazão; o diâmetro do bocal de 13 mm, que
corresponde a uma seção S de 0,000133 m2; a aceleração da gravidade de 9,81
m/s2, têm-se para os esguichos utilizados em mangueiras flexíveis (hidrantes
convencionais) o seguinte:
Q = 0,00058 (h)1/2, com a vazão em m3/s
ou
Q = 0,576 (h)1/2, com a vazão em l/s

(equação 6)

Os esguichos utilizados nas mangueiras semi-rígidas dos mangotinhos
apresentam conformação diferente daquela empregada nas agulhetas, dos hidrantes
convencionais, face ao dispositivo de regulagem. Assim, as considerações adotadas
usualmente para os esguichos convencionais de jato sólido não são válidas. Os
valores adotados nesta análise correspondem aos dados de desempenho de
esguichos de jato regulável com diâmetro ∅ 1” que atende às condições da NBR13714/2000 (sistemas de hidrantes e mangotinhos no combate ao incêndio).
O gráfico da figura 18, a seguir, apresenta a relação entre pressão e vazão
para os esguichos do sistema Tipos 1 e 2, para edifícios residenciais, utilizados para
o dimensionamento do sistema de combate a incêndio por hidrantes.
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Figura 18 – Gráfico da relação entre pressão e vazão de esguichos.

Destaque-se que a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d), exige a vazão mínima do mangotinho
(mangueira semi-rígida com esguicho regulável para 80 l/min.) não havendo
necessidade, no dimensionamento, de se considerar o emprego (e vazão) do bocal
com diâmetro de 40 mm, disponíveis no conjunto do hidrante tipo mangotinho.
6.2.6 Determinação da perda de carga unitária na tubulação “J”
Empregando-se a fórmula de HAZEN–WILLIANS (ver item 5.5, equação 2),
obtém-se as perdas de carga unitária “J”, para diâmetros de 1” a 2.1/2” em aço e
cobre.
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Nas tubulações de aço, segundo Azevedo Neto (1982), o coeficiente “C” é
uma função do tempo, de modo que o seu valor deve ser fixado tendo em vista a
vida útil que se espera na canalização, que apresenta coeficientes de rugosidade de:
Tubos de aço novos

: C = 130

Tubos de aço com 10 anos

: C = 113

Tubos de aço com 20 anos

: C = 97

Tubos de aço com 30 anos

: C = 87

As condições adotadas no decreto referem-se às redes de tubulações com
idade aproximada de cinco anos.
No Brasil não se faz a limpeza ou substituição das
canalizações em período tão curto, razão pela qual, se fosse
estabelecido um coeficiente médio para emprego corrente no
país, o seu valor deveria ser inferior a 100 (90, por exemplo)
(AZEVEDO, ALVAREZ, 1985, p.189)
Por outro lado, para o cobre, Azevedo, Alvarez (1985), recomenda C = 130,
não havendo redução por envelhecimento enquanto que o decreto 46076/2001,
recomenda C igual a 150. A NBR-5626/98 (Instalação Predial de Água Fria),
recomenda a obtenção dos valores de rugosidade junto aos fabricantes dos tubos e,
na falta de informação adotar as expressões de FAIR-WHIPPLE-HSIAO.
O coeficiente “C”, adotado neste estudo e indicado na tabela 11 (item 5.3.2) e
na tabela 14, a seguir, são aqueles recomendados pela Instrução Técnica do Corpo
de Bombeiros do Estado de São Paulo no 22 (São Paulo, 2001.d) (C= 120 para aço
e 150 para o cobre).
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Tabela 14 – Equações para a determinação das perdas de cargas unitárias em tubos de
aço carbono e cobre para os diâmetros médios da norma.

Material Coeficiente Diâmetro Diâmetro
do Tubo
HAZENde
Nominal
WILLIANS Referência
(mm)
Aço

120

Cobre

150

1”
1.1/4”
2”
2.1/2”
1”
1.1/4”
2”
2.1/2”

25
32
50
65
28
35
54
66

Diâmetro
Interno
Médio (ver
tabela 12)
(mm)
27,80
37,00
54,15
69,05
26,68
33,46
52,02
64,25

Perda da Carga
Unitária “J” em m/m
(para Q em l/s)
J= Q1,85 x (6,422) –1
J= Q1,85 x (25,840) –1
J= Q1,85 x (165,111) -1
J= Q1,85 x (539,358) -1
J= Q1,85 x (7,661) –1
J= Q1,85 x (23,080) –1
J= Q1,85 x (197,941) -1
J= Q1,85 x (553,514) -1

6.2.7 Verificação da velocidade na tubulação
A velocidade da água na tubulação está limitada a 5 m/s, item 5.8.11 da
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros no Estado de São Paulo no 22 (São
Paulo, 2001.d) e é determinada em função da vazão e do diâmetro efetivo, segundo
a equação a seguir:
V = Q / (π. D4 / 4)

equação (7)

Para os tubos definidos na tabela 12, com diâmetro médio interno conforme
item 5.3, pode-se estabelecer as vazões máximas para que as velocidades não
ultrapassem o valor máximo de 5 m/s, da seguinte forma:
Qmax = Vmax4

equação (8)

π.D4
A tabela 15, a seguir, apresenta os resultados da vazão máxima em função
dos diâmetros internos médios (ver tabela 12, capítulo 5).
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Tabela 15 – Vazões máximas para os tubos de aço carbono e cobre.

Material
Tipo

Diâmetro Referência
Nominal (mm)
Referência Nominal (mm)
1”
25
1.1/4”
32
2”
50
2.1/2”
65
1”
28
1.1/4”
35
2”
54
2.1/2”
66

Aço

Cobre

Diâmetro Interno
Médio (mm)
27,80
37,00
54,15
69,05
26,68
33,46
52,02
64,25

Vazão Máxima
(l/s)
3,0
5,4
11,5
18,7
2,8
4,4
10,6
16,2

(l/min)
182,1
322,6
680,9
1.123,4
167,7
263,8
637,6
972,6

6.2.8 Determinação das características da bomba de reforço
A grande maioria dos edifícios residenciais necessita da bomba para garantir
a pressão mínima do hidrante mais desfavorável, pois a altura do reservatório, em
relação a este hidrante, em geral, não atende às condições de pressão para uma
vazão mínima e para alimentação direta sem bomba.
As características da bomba são determinadas pela soma da vazão dos dois
hidrantes mais desfavoráveis sendo que a pressão adicional que a mesma aplicará,
no trecho entre o reservatório e ponto de equilíbrio, deverá ser determinada a partir
da pressão deste ponto.
A potência final da bomba (potência motriz) é estimada segundo a equação a
seguir adotada por Macintyre (1988):
N=℘xQxH
75 . n
Onde:
℘ = densidade da água (kg/m3);
n = rendimento da moto-bomba (~50%);
Q = vazão em l/s;
H = altura manométrica em m;
N = potência em CV (1 CV = 0,9863 HP = 0,7351 kW).

equação (9)
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6.2.9 Determinação da reserva mínima de incêndio
O volume de água, a ser reservado para combate a incêndio é determinado
conforme citado em 5.2 (tabela 9), que define o volume mínimo para a reserva de
combate a incêndio.
O

dimensionamento

completo

executado

segundo

as

premissas

estabelecidas para os sistemas “A, B, C e D”, propostos, encontra-se no anexo “B”.
6.3 Resultados do dimensionamento
Os resultados finais do dimensionamento de cada sistema proposto,
encontram-se resumidos na tabela 16, abaixo:
Tabela 16 – Resultados do dimensionamento

S
I
S
T
E
M
A
A

Características

Vazão
total
l/min.

Tubo
Aço

270,0

12,5

1,5

18,0

50

162,4

33,2

2,5

12,0

50

270,8

15,3

2,0

18,0

54

163,0

33,9

2,5

12,0
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B
C
D

Cobre

Hidrante
Convencional
Mangotinho
Convencional
Mangotinho

Altura
Potência
Reserva
Diâmetro
manomé- da bomba de combate nominal da
trica da
(CV)
ao incêndio tubulação
bomba
(m3)
adotada
(mca)
(mm)

Como se pode observar, a utilização de tubulações em aço carbono ou cobre,
não traz alteração significativa nos resultados quando se utilizam hidrantes
convencionais e, também quando se utilizam hidrantes com mangotinhos.
As características da bomba pressurizadora a ser utilizada nos sistemas
independe do material da tubulação, quando o sistema for do tipo 1 (mangotinho), e
tem potência ligeiramente inferior, quando se utiliza o hidrante convencional com
tubulações em aço. Isto se deve às características das tubulações dos sistemas de
combate a incêndio, que têm tipologia padrão nos edifícios residenciais, onde os
hidrantes mais desfavoráveis estão próximos entre si e próximos da reserva de água
para combate ao incêndio.
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Assim, o comprimento da rede interfere pouco no dimensionamento apesar
das perdas de carga devido à rugosidade da tubulação ser maior no aço carbono.
Pode-se observar também, conforme o gráfico figura da 19, a seguir, que a
perda de carga unitária na tubulação tem pequena variação do aço para o cobre e
para as vazões mínimas e máximas do hidrante, usualmente obtidas nas tubulações
dos edifícios residenciais.

Figura 19 – Curvas de carga x vazão para tubos de aço e cobre (calculados por HAZENWILLIANS).

Por outro lado, a utilização de hidrantes com mangotinhos exige vazões
menores resultando também em pressões menores.
Já a análise das perdas de carga nas mangueiras demonstra que as do tipo
semi-rígidas, com diâmetro Ø 25 mm (mangotinhos), têm perdas aproximadamente

59

quatro vezes maior que as flexíveis (hidrantes convencionais), com diâmetro Ø 40
mm.
O dimensionamento não considera eventuais perdas devido à forma como a
mangueira está estendida, ou seja:
•

Nas mangueiras flexíveis, para seu funcionamento adequado, as mesmas
deverão estar totalmente estendidas sem dobras, porém existirão curvas
devido ao trajeto desta entre a tomada de água do hidrante e o foco de
incêndio.

•

Nas mangueiras semi-rígidas, dependendo da distância entre o hidrante e
o foco de incêndio, esta poderá ainda estar parcialmente enrolada em
carretel ou no abrigo. Tal situação é aceitável devido as características
físicas da mangueira semi-rígida que não resulta em dobras com redução
significativa do fluxo de água.

Considerando estas condições, para um usuário comum, os riscos de redução
do fluxo de água nas mangueiras convencionais são muito maiores, e portanto suas
perdas também serão maiores.
Os resultados obtidos recomendam a avaliação das condições para a
dispensa do uso de bombas nos sistemas propostos por meio da elevação do
reservatório superior e/ou aumento do diâmetro da tubulação no trecho inicial da
rede de alimentação.
O redimensionamento do sistema, a partir do ponto de equilíbrio “A”, já
definido no dimensionamento dos sistemas, encontra-se no anexo “B” e seus
resultados na tabela 17, a seguir.
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Tabela 17 – Altura do reservatório de água para combate a incêndio para não se utilizar
bomba reforço.

Sistema

Características
Tubo

A

Aço

B

C

D

Altura necessária
entre o piso do
último pavimento e
o reservatório (m)

Hidrante
Convencional

Mangotinho

Cobre

Diâmetro entre o
último pavimento
ponto “A” e o
reservatório

Convencional

Mangotinho

∅ 50 mm
∅ 65 mm
∅ 75 mm
∅ 50 mm
∅ 65 mm
∅ 75 mm
∅ 54 mm
∅ 66 mm
∅ 79 mm
∅ 54 mm
∅ 66 mm
∅ 79 mm

19,6 + 1.1 ≅ 20,7
17,30 + 1.1 ≅ 18,4
16,9 + 1.1 ≅ 18,0
39,2 + 1.1 ≅ 40,3
37,4 + 1.1 ≅ 38,5
37,0 + 1.1 ≅ 38,1
19,71 + 1.1 ≅ 20,8
17,47 + 1.1 ≅ 18,6
16,80 + 1.1 ≅ 17,9
39,1 + 1.1 ≅ 40,2
37,6 + 1.1 ≅ 38,9
37,5 + 1.1 ≅ 38,6

Nota: Na última coluna, está indicada a soma entre o valor obtido no anexo “C” e 1,10
metros, que é a altura do bocal do hidrante, em relação ao piso do último
pavimento.

Os resultados evidenciam que, com o aumento do diâmetro as situações mais
favoráveis ocorrem para o emprego de hidrantes convencionais, porém exigem a
elevação do reservatório (fundo deste) para cerca de 18,0 m, no mínimo, acima do
piso do último pavimento, valor este muito alto considerando-se as condições reais
de mercado onde esta altura é de aproximadamente 6,0 m.
Tal situação é, portanto, de difícil emprego uma vez que o custo das obras
para elevação do reservatório é muito superior ao custo de implantação da bomba
de reforço, sem contar as demais implicações (gabarito da altura exigido pela
legislação, estética, etc.).
6.4 Custos dos sistemas de combate a incêndio
Os custos dos sistemas dos projetos de referência encontram-se detalhados
no anexo “C”, tendo sido obtidos em janeiro de 2005. Este levantamento de custos
teve por objetivo comparar os sistemas de modo a identificar situações de mercado
para este período analisado. As variações nos preços causados por situações
específicas do mercado, em especial, com relação as matérias-prima empregadas
nos sistemas aço e cobre, não são significativas no preço final do empreendimento.
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A tabela 18, a seguir, compara os preços entre os sistemas, tomando como
referência o sistema Tipo “A”, deste estudo com valor “100” em relação aos valores
correspondentes para materiais, mão-de-obra e preço final dos demais sistemas “B”,
“C” e “D”.
Tabela 18 – Comparação entre os preços dos sistemas.

Sistema
A
B
C
D

Características
Tubo
Hidrante
Aço
Convencional
Mangotinho
Cobre
Convencional
Mangotinho

Materiais

Mão de obra

Total

100
104
107
115

100
111
93
104

100
107
102
111

Nota: Sistema Tipo “A” com preço total no projeto padrão de R$ 20.632,00 (janeiro,
2005).

Por outro lado, se comparado o preço dos sistemas de combate a incêndio
por hidrantes ou mangotinhos estes são pouco significativos, representando para o
edifício do projeto padrão 0,6% a 0,7% em relação ao preço total do imóvel, quando
este for de padrão simples, mas para edifícios com apartamentos de maior área e,
portanto padrão mais alto esta relação cai para 0,2% tendo influência insignificante o
material adotado para a rede ou mesmo o tipo de hidrante (com mangueira flexível
ou tipo mangotinho).
Tal situação é notória no mercado onde muitos dos edifícios de alto padrão
utilizam redes em cobre, porém por outros fatores onde não é preponderante o
custo, deixam de utilizar o hidrante com mangueira semi-rígida (mangotinho).
A tabela 19, a seguir, apresenta as porcentagens dos sistemas, para itens
padrões de edifícios.
Tabela 19 – Valores percentuais das instalações hidráulicas para combate a incêndio em
relação ao preço total do edifício.

Sistema

A
B
C
D

Características
Tubo
Aço
Cobre

Hidrante
Convencional
Mangotinho
Convencional
Mangotinho

Apto. Pequeno
Classe “C”
Área ~ 58 m2

Apto. Médio
Classe “B”
Área ~99 m2

Apto. Grande
Classe “A”
Área > 187 m2

0,6%
0,7%
0,6%
0,7%

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
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7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Em termos de avaliação dos resultados encontrados no desenvolvimento das
atividades realizadas no presente trabalho, destacam-se os seguintes:
•

Utilização dos sistemas de hidrantes e mangotinhos;

•

Espaço necessário para a instalação;

•

Custo de cada sistema estudado;

•

Imagem junto ao público;

•

Tipo de material das tubulações;

•

Eficiência hidráulica de cada sistema estudado;

•

Patologias nas tubulações para os sistemas de hidrantes.

A seguir, estão apresentadas as considerações específicas sobre cada um
dos resultados encontrados, bem como as conclusões e recomendações acerca dos
mesmos.
•

Utilização dos sistemas de hidrantes e mangotinhos.

Apesar das condições operacionais o indicarem como um equipamento com
eficiência superior ao hidrante convencional, quando utilizado pelo morador, o
hidrante com mangotinho não tem aceitação junto ao mercado. Os motivos desta
prática são:
•

Espaço necessário para a instalação.

Para atender a todo o pavimento os hidrantes são instalados nos “halls”
comuns. Estes espaços de circulação dos pavimentos, em especial, em prédios
populares estão por questões de economia cada vez mais reduzidos, assim o
hidrante é instalado junto a outros equipamentos tais como: caixas de passagem de
energia elétrica, telefonia, quadros de força, etc. Além disto, nestas áreas estão as
portas de acesso aos apartamentos, à escada e ao elevador, conforme ilustrado na
figura 20, a seguir:
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Figura 20 – Planta típica de “hall” em edifícios residenciais.
Fonte: Plantas de venda

Os equipamentos com mangotinho oferecidos pelo mercado apresentam-se
com a mangueira semi-rígida, enrolada em carretel, o qual exige dimensão
considerável para embutimento em paredes devido ao carretel. A solução mais
adequada, para instalação de hidrantes com mangueiras semi-rígidas se faz com a
armazenagem das mangueiras enroladas ou em “oito” o que é possível desde que
os lances tenham no máximo 30 m, conforme citado no item 5.2. Desta forma, as
dimensões finais do abrigo para hidrantes com mangueiras semi-rígidas, é
semelhante às dimensões do hidrante convencional. As figuras 21 e 22, a seguir,
apresentam sugestões para os abrigos dos hidrantes.
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Figura 21 – Abrigos para hidrantes com
mangueira semi-rígida armazenagem com
mangueira enrolada.
Fonte: Interplanus Engenharia S/S Ltda

Figura 22 – Abrigos para hidrantes com
mangueira semi-rígida – armazenagem em
oito.
Fonte: Interplanus Engenharia S/S Ltda

O mercado brasileiro dispõe hoje, de muitos fabricantes de mangueiras semirígidas e alguns fabricantes de esguichos reguláveis para mangotinhos, além de um
grande número de empresas, que fabricam os equipamentos convencionais e
abrigos para hidrante.
Produtos que otimizem o espaço disponível nas áreas comuns dos edifícios
residenciais, especialmente quanto à largura, podem ter melhor aceitação por parte
dos projetistas e empreendedores. Recomenda-se, então, o desenvolvimento de
pesquisas quanto ao “design” e a geometria dos abrigos para estes hidrantes, de
modo a adequá-los a estes espaços.
•

Custo

Os preços analisados tiveram por objetivo estabelecer comparações
qualitativas, uma vez que, os mesmos podem variar em função de condições
especiais de mercado e pode-se concluir que:
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- O emprego de mangotinhos eleva o preço de todo o sistema de combate ao
incêndio, em apenas 7% nos sistemas com tubulações em aço e, 11%
naqueles com tubulação em cobre desde que as mangueiras sejam
armazenadas de modo convencional no abrigo para mangueiras.
Com relação ao custo das instalações de combate a incêndio estes
representam aproximadamente 0,6% do custo total nos edifícios com unidades
residenciais, de pequena área, e de 0,2% nos edifícios com unidades residenciais de
grande área (alto padrão). Portanto, trata-se de componente da edificação que tem
pouca influência no custo final do empreendimento, conforme apresentado na tabela
20, a seguir:
Tabela 20 – Custos finais dos sistemas de combate a incêndio.
Sistema

Características
Tubo
Aço

A
B
C
Cobre
D
* Referência

•

Variação
Relativa

Hidrante
Convencional
Mangotinho
Convencional
Mangotinho

Apartamentos Apartamentos
Pequenos
Grandes
(classe popular) (alto padrão)

*
+ 7%
+ 2%
+ 9%

0,6%
0,7%
0,6%
0,7%

0,2%

Imagem junto ao público

O emprego de hidrantes, tipo mangotinho, em larga escala em edificações
residenciais, depende de uma série de fatores, mas, em especial, da aceitação do
mesmo pelo público em geral. Tal situação é conflitante em dois aspectos:
a) Os hidrantes convencionais, apesar de conhecidos pelos usuários, não são
adotados como equipamento adequado no combate a incêndio, assim, será
fundamental, apresentar o hidrante com mangotinho como uma solução
substitutiva, eficiente e prática.
b) Atualmente, não há qualquer iniciativa pelos fabricantes, projetistas ou
empreendedores, para difundir o produto junto aos usuários. A reversão
desta situação seria um avanço significativo.
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Assim, propõe-se que sejam desenvolvidas ações pelos fabricantes,
entidades de classe, Corpo de Bombeiros, Sindicatos, etc., no sentido de difundir o
emprego dos hidrantes com mangotinho.
•

O emprego de tubulações em aço é predominante em relação ao
cobre

Os primeiros sistemas de hidrantes instalados na década de 60, do século
XX, só eram executados com tubos e conexões de aço. O cobre foi regulamentado
para uso em sistema de combate a incêndio somente em 1983. Tal situação gerou a
tradição no emprego de tubos de aço no mercado, onde em edifícios residenciais as
redes mais empregadas têm diâmetro ∅ 2.1/2” que era o diâmetro mínimo admitido
até a publicação do decreto 46076/2001, que passou a permitir o emprego de tubos
com diâmetro de 2”. As pesquisas efetuadas mostraram uma tendência de
crescimento do emprego do tubo de cobre, em especial, nos edifícios com padrão
mais elevado, porém como o preço é uma condição significativa na decisão dos
empreendedores, caso haja variações significativas, esta tendência pode se reverter
em função de condicionantes do mercado.
Por outro lado a prática de orçamento de sistemas pelas empresas nem
sempre é abrangente, como já citado. Os levantamentos de custos desenvolvidos
neste trabalho demonstraram que o emprego de tubulações de aço e de cobre,
apresentam preços finais semelhantes, não sendo significativa a diferença obtida no
estudo. Se considerar o valor do sistema em relação ao preço final do edifício tal
variação é da ordem de 0,1% em edifícios de pequeno porte, e quase insignificante
em edifícios de padrão elevado. A tubulação dentro do conjunto que compõe o
sistema de hidrantes representa um custo em torno de 18,5% quando em aço, e
20% quando em cobre para a data de tomada de preços deste trabalho (jan/2005).
•

Eficiência Hidráulica

Quanto à eficiência hidráulica, os dois sistemas não apresentam diferenças,
conforme

demonstrado

no

Capítulo

6

(Análise

dos

Resultados

de

Dimensionamento), em especial quando se analisam os resultados indicados na
tabela 16 do item 6.3.
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Destaca-se que, os valores parciais obtidos nas quatro simulações
desenvolvidas no anexo “B”, no projeto de referência de sistemas de combate ao
incêndio, demonstraram que:
•

Nas tubulações as perdas nos sistemas em aço e cobre são
praticamente iguais, pois devido ao diâmetro médio adotado; à
pequena extensão de rede resultante da implantação do sistema; o
coeficiente de rugosidade, todos tem pouca influência no cálculo do
diâmetro da tubulação.

•

Nas mangueiras a perda é quatro vezes maior para o hidrante tipo
mangotinho, face ao diâmetro de

Ø 25 mm, muito inferior ao da

mangueira convencional que é de Ø 40 mm.
•

A menor pressão exigida para os hidrantes tipo mangotinho, nos
resultados finais dos diversos sistemas simulados, compensam as
perdas maiores que ocorrem nas mangueiras semi-rígidas.

•

Patologias

É de consenso no mercado que o cobre apresenta riscos de patologias muito
inferiores aos do aço devido à sua maior capacidade de resistir à corrosão. Este fato
é confirmado na pesquisa junto aos instaladores, onde afirma-se que são raras as
ocorrências de sistemas em cobre. Verifica-se por outro lado que as redes em aço,
desde que não enterradas, também não apresentam corrosão. Igualmente, constatase que uma das causas de patologias nas redes em aço é o emprego do sistema
para a lavagem de pisos, o que propicia a troca dos agentes agressivos contidos na
água, acelerando a corrosão interna.
Titton (2004) recomenda como forma preventiva a lavagem do sistema
(“flushing”) com um biocida por meio da limpeza pelo método mecânico ou químico.
A lavagem nem sempre é eficiente, pois dependendo das condições (vazão) pode
não ter sucesso na remoção dos nódulos o que resultará posteriormente em ataques
localizados e de intensidade severa resultando em vazamentos.
O mesmo só é recomendado para sistemas ainda “sadios” como forma
preventiva. Já, para sistemas com corrosão interna é recomendada a limpeza
mecânica através de equipamento invasor rotativo o qual eliminará as incrustações e
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depósitos com mais eficiência, porém manterá a área atacada exposta com
rugosidade e características diferentes podendo ser um ponto de corrosão galvânica
ou de aumento da MIC (Microbiologic Influence Bacteria).
A limpeza química oferece uma alternativa mais viável e segura e elimina
completamente os depósitos e microorganismos em qualquer parte da tubulação,
inclusive tês, cotovelos, etc. Após a limpeza, o sistema é desinfectado e passivado
com agentes inibidores para prevenir futuras corrosões. Necessita-se portanto
difundir-se em nosso meio a cultura de manutenção preventiva inclusive nas redes
de incêndio, fato hoje inexistente em nosso meio em especial quando se trata de
edificações de risco leve.
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O desenvolvimento do presente trabalho e a análise dos resultados
permitiram as seguintes conclusões e recomendações, acerca da implantação de
sistema de combate a incêndio, com hidrantes e mangotinhos, em edificações
residenciais:
•

Os sistemas em aço ou cobre têm o mesmo desempenho hidráulico.

•

Os sistemas em aço ou cobre têm custos finais semelhantes.

•

Os sistemas em aço exigem maior atenção quanto à ocorrência de
patologias, em especial quando enterradas, sendo recomendável para
ambos os sistemas limpezas periódicas, situação hoje não praticada no
mercado.

•

Os sistemas com hidrantes convencionais ou com mangotinhos, tem o
mesmo desempenho hidráulico.

•

Os sistemas com hidrantes convencionais ou com mangotinhos tem
custos finais semelhantes, quando se utilizam a mangueira semi-rígida
acondicionada no abrigo sem carretel, sendo, portanto, sob este aspecto,
perfeitamente viáveis.

•

Os hidrantes tipo mangotinho, mostram-se mais eficientes que os
hidrantes convencionais nos princípios de incêndio, em especial, quando
considerada a possibilidade de seu emprego pelo usuário do edifício.

•

Em edifícios residenciais, o hidrante tipo mangotinho, se constitui,
portanto, no sistema de combate ao incêndio mais recomendado, pois
permite o primeiro combate ao fogo pelo usuário do edifício, e dispõe de
ponto de tomada de água para uso do Corpo de Bombeiros, quando
necessário.

•

As condições estabelecidas neste trabalho, são aplicáveis também à
edifícios para uso comercial, escritórios, escolas e hospitais, por exemplo,
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desde que tenham carga de incêndio inferior a 300 MJ/m2, em especial,
àqueles cuja tipologia do sistema seja semelhante a do edifício padrão
adotado.
•

Conforme verificado por meio de pesquisa do termo “mangotinho” e dos
levantamentos realizados junto a construtores, empreendedores e
projetistas, o nome “mangotinho” atribuído aos hidrantes com mangueira
semi-rígida não é adequado por não identificar claramente o equipamento
e, sua função específica, ou seja, “COMBATE AO FOGO” e melhor ainda
“COMBATE AO FOGO PELO USUÁRIO DO IMÓVEL – DE MANEIRA
SIMPLES E RÁPIDA”.

A alteração do termo “MANGOTINHO” para uma denominação mais objetiva
pode se constituir em um significativo progresso para o conhecimento e aceitação do
produto, pelos potenciais usuários e paralelamente, pelos empreendedores
promovendo assim sua difusão o que permitiria em determinado prazo a redução do
custo direto face à aplicação em maior escala.
Por outro lado, conforme demonstraram as pesquisas junto ao usuário, o
termo “hidrante” é conhecido, embora não haja aceitação quanto a seu uso.
Sugere-se, então, a alteração do termo mangotinho, para:
“HIDRANTE DO USUÁRIO” ou;
“MINI HIDRANTE” ou;
“HIDRANTE PRÁTICO”; ou
“ESGUICHO DE INCÊNDIO”.
Estes termos são de conhecimento da população e caracterizam de maneira
mais objetiva sua função. A sinalização adequada com indicativo do modo de uso
será aliada fundamental para a difusão e efetiva utilização do equipamento, por
parte do usuário.
Para difusão do emprego do hidrante com mangotinho, recomenda-se:
•

O desenvolvimento de produtos com “design”, para melhor adequação aos
espaços nas áreas comuns dos edifícios;
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•

Identificação mais adequada (nomenclatura e visualização/”design”);

•

Ações de incentivo ao seu emprego por parte de fabricantes, entidades de
classe e Corpo de Bombeiros.

•

Modificação da norma brasileira e/ou do decreto estadual, determinando o
uso exclusivo de hidrantes com mangotinhos no caso de edifícios
residenciais.

•

Estudo de ações para adequação dos hidrantes convencionais, já
instalados nas edificações existentes, no sentido de transformá-los em
hidrantes com mangotinhos.

•

Modificações da legislação, incentivando sua aplicação em edifícios
destinados a outros usos, tais como escritórios, escolas, hospitais, etc.

•

Execução de ensaios de campo mais específicos, como por exemplo:
- Determinação do tempo de manobra de cada sistema, com usuários de
diferentes perfis.
- Determinação da capacidade de extinção do mangotinho.
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ANEXO A

SISTEMAS PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO

PESQUISA DE OPINIÃO
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A-1 Objetivos
Os objetivos desta pesquisa são:
- Analisar situação atual e tendências quanto ao uso de tubulações.
- Analisar situação atual e tendências quanto ao uso de hidrantes.
- Avaliar o conhecimento do mercado quanto ao emprego de “mangotinhos”.
- Avaliar o conhecimento quanto a vida útil dos sistemas.
- Avaliar o conhecimento quanto ao custo dos sistemas.
- Avaliar o conhecimento quanto ao desempenho dos sistemas.

A.2 Resultado da pesquisa
Aborda-se cada item, utilizado na pesquisa, definindo objetivos da pergunta e
analisando resultado obtido.
A.2.1 Pesquisa de mercado dirigida a construtoras, empreendedores e
instaladoras
A mesma pesquisa foi executada junto a empresas projetistas, a qual decidiuse fazê-la separadamente, por apresentarem um perfil diferente das Construtoras e
Instaladoras, uma vez que, os profissionais de projeto, geralmente, face às
características específicas da atividade, necessitam mais preparo, quanto às
questões conceituais e teóricas, sendo normalmente, os responsáveis pela difusão
das inovações tecnológicas.
Número

de

empresas

entrevistadas:

quinze,

sendo:

seis

Construtoras/Empreendedoras/Instaladoras e, nove empresas projetistas.
A tabela, a seguir, condensa toda a entrevista elaborada.

empresas

T a b e la 1 - R e s u m o d a p e s q u is a c o m p ro je tis ta s - e m p re e n d e d o re s - in s ta la d o re s
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Detalhou-se, a seguir, cada pergunta efetuada na pesquisa:
01

Quantos edifícios residenciais, a empresa executou nos
últimos 5 anos no estado de São Paulo ?

Objetivo: Avaliar se, de fato, a empresa entrevistada já atuou no segmento de
edifícios residenciais, e qual a representatividade.
Resultado: As empresas entrevistadas executaram ou projetaram em média 8 (oito)
unidades residenciais, nos últimos cinco anos.
Comentários: Os resultados representam um total de 148 edifícios, o que permite
avaliação das condições e sistemas neles empregados.
02

Dos edifícios executados nos últimos 5 anos, quais
materiais ou sistemas foram utilizados conforme segue:
02.01 – Número de empreendimentos executados com
redes de incêndio em ferro:
02.02 – Número de empreendimentos executados com
redes de incêndio em cobre:

Objetivo: Avaliar qual material tem sido mais empregado nas redes de combate a
incêndio, em edifícios residenciais.
Resultado: 59% das obras foram executadas ou projetadas com rede de hidrante em
aço, contra 41% em cobre.
Comentários: Apesar de predominante, o emprego de aço não é significativamente
maior.
03

Quanto ao uso de redes de incêndio em aço ou cobre:
03.01 – Qual material tem custo de instalação final maior
? : (materiais + mão-de-obra)
03.02 – Qual sistema tem custo de materiais maior? :
03.03 – Qual sistema tem custo de mão-de-obra maior? :
03.04 – A empresa já fez orçamentos comparativos entre
os dois sistemas ?
03.05 – Para os empreendimentos futuros, qual dos
materiais gostaria de empregar ? Porque ?
03.06 – Quanto ao emprego de aço ou cobre, há atrativo
de venda no uso de algum dos materiais ? Qual ?
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03.07 – A definição quanto ao emprego de aço ou cobre é
feita pelo projetista ou pelo empreendedor ?
03.08 – Qual a vida útil destes sistemas ?
Aço: 5 anos
10 anos
25 anos
50 anos
100 anos não sabemos
Cobre: 5 naos
10 anos
25 anos
50 anos
100 anos
não sabemos
Objetivo: Avaliar de que forma o mercado considera os custos de implantação de
redes de combate a incêndio, para, na fase conclusiva deste trabalho, comparar
estes dados com os valores finais a serem obtidos nos orçamentos.
Avaliar qual a tendência de uso no futuro próximo e quais os condicionantes
que motivam esta tendência.
Resultado: O mercado considera o custo da implantação de uma rede de hidrantes
em cobre com custo mais elevado (aproximadamente 60% dos entrevistados),
devido ao preço do cobre (materiais), com 100% dos entrevistados e, apesar do
maior custo de mão-de-obra para o aço. Por outro lado, aproximadamente, 50% das
empresas, nunca fizerem orçamentos comparativos detalhados. Quanto à tendência
no emprego do aço ou cobre, 87% das empresas, pretendem utilizar cobre, por
considerar um atrativo na venda, correlacionado à qualidade das instalações. Em
geral, a escolha do material é feita pelo Empreendedor. Por outro lado, o aço é visto
como material de vida curta em relação a vida útil do cobre, sendo, para o aço, em
torno de 20 anos e, para o cobre, em torno de 100 anos.
Destaque-se que, no questionário, 100 anos era o maior valor apresentado
ao entrevistado.
Comentários: É evidente a tendência pelo emprego do cobre, pois, na visão do
mercado, trata-se de material nobre que agrega qualidade ao empreendimento,
contra uma vida útil reduzida do aço.
04

Quanto ao uso de hidrantes convencionais ou
mangotinhos:
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Objetivo: Avaliar o tipo de hidrante (convencional ou mangotinho) mais empregado.
Apesar de ser de conhecimento do mercado, o fato de, praticamente, não se utilizar
mangotinho, a pergunta visa confirmar tal fato.
Paralelamente, avaliar se as empresas têm conhecimento quanto a
possibilidade do emprego de mangotinhos, bem como noção de custo, condições
funcionais e tendência quanto ao emprego no futuro.
04.01 – Quantos empreendimentos a empresa executou
com hidrantes convencionais ? : (últimos 5 anos)
04.02 – Quantos empreendimentos a empresa executou
com mangotinhos ? : (últimos 5 anos)
04.03 – Qual dos dois sistemas tem custo maior ?
04.04 – Qual dos dois sistemas ocupa menor espaço ?
04.05 – Qual dos dois sistemas tem operação mais fácil
por parte dos usuários (moradores) ?
04.06 – Já leu reportagens ou livros abordando o uso de
mangotinhos ?
04.07 – Quanto ao uso dos dois sistemas, há atrativos
de venda por algum deles ? Qual ?
04.08 – O projetista de instalações apresenta
alternativas quanto ao uso do sistema convencional ou
de mangotinhos ?
04.09 – Para empreendimentos futuros qual do sistema
gostaria que fosse empregado ? Porque ?
Resultado: O resultado da pesquisa confirmou que 100% dos entrevistados,
utilizaram nos empreendimentos o sistema tipo 2 (hidrantes convencionais).
Evidenciou-se relativo desconhecimento do sistema 1 (mangotinhos) quanto a custo,
espaço físico e atrativo de venda. Da mesma forma, quando questionamos quanto a
tendência de uso, 13% optaram pelo mangotinho, 20% pelo hidrante e 57% dos
entrevistados não souberam responder!
Comentários: Nota-se, neste item, um claro desconhecimento do assunto, em
especial, quanto as suas condições de instalação (custo, espaço físico, etc.).
A este conjunto de empresas, também foi apresentada tabela, contendo
dados referentes aos imóveis executados ou projetados, de modo a auxiliar a
definição do edifício padrão a ser adotado.
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Tabela 2 – Características dos edifícios residenciais (médias finais)

Local
ou
nome

-x-

Nº.
Nº. de
Nº. de
Nº. de
Comprimento
Pavimentos subsolos aptos. dormitório
das
úteis
por
mangueiras
(residenciais)
andar
no pavto. tipo
(m)
13

1

4

3

20

Potência
da
bomba
(kW)
2,5

A.2.2 Pesquisa de mercado dirigida a empresas fornecedoras de materiais
Uma terceira pesquisa abrangeu as empresas fornecedoras de materiais para
os sistemas de combate ao incêndio, com o objetivo de avaliar o mercado sob ótica
destas empresas.
Número de empresas entrevistadas: 8
A seguir, é apresentada, na tabela 3, resumo da pesquisa realizada.
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Tabela 3 – Resumo da pesquisa junto a empresas fornecedoras de materiais.
Perguntas:
A
01- Com relação a tubos para
as redes de hidrantes:
01.01- A empresa fornece
tubos em aço?
01.02- A empresa fornece
tubos em cobre?
01.03- Qual dos materiais tem
maior volume de vendas (em
Quantidade): aço ou cobre?
01.04- Caso haja volume de
vendas significativamente
maior de um dos materiais
Qual(is) o(s) motivo(s) desta
preferência?:
- Preço menor?
- Maior facilidade de
instalação?
- Melhor qualidade?
01.05- Dos tubos vendidos,
qual o Ø mais solicitado?:
- Em aço
- Em cobre
02- Com relação aos hidrantes
empregados:
02.01- A empresa fornece
hidrantes convencionais com
mangueira de lona Ø 38mm ou
40mm?
02.02- A empresa fornece
hidrantes com mangotinhos de
borracha Ø 1”?
02.03- Caso a empresa não
trabalhe com mangotinhos
(item 02.02) qual o motivo?:
- Desconhecimento do
equipamento?
- Não há procura por parte dos
compradores das
instaladoras/construtoras?
- Os fabricantes oferecem o
produto?
03- Caso a empresa trabalhe
com os dois sistemas:
03.01- Qual a porcentagem ou
quantidade de vendas de
hidrantes convencionais?
03.03- Qual a porcentagem ou
quantidade de vendas de
hidrantes com mangotinhos de
borrachas Ø 1” ?
03.03- Se houver diferença
significativa no volume de
vendas qual(is) motivo(s)
desta diferença?:
- Preço elevado de um deles?
Qual deles?
- Desconhecimento por parte
do mercado?
- Postura conservadora do
mercado?

B

C

D

Empresa
E

F

G

H

Média

sim

Sim

sim

sim

sim

sim

sim

Sim

100%

sim

Sim

sim

sim

sim

sim

sim

Sim

100%

cobre

aço

aço

cobre

cobre

cobre

aço

Cobre

Cu 63%

SC

Aço

SC

SC

SC

SC

Aço

SC

_

Custo

Custo

aço
cu

Aço
cu

aço
cu

aço
cu

aço
cu

aço
cu

Aço
Cu

Aço
Cu

aço 100%
cu 100%

cu

cu

cu

cu

cu

cu

Cu

Cu

cu 100%

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2”

Ø2”

Ø2”

Ø2.1/2”

Ø2.1/2”

Ø2”

Ø2”

Ø2.1/2”
88%
Ø2” 62%

sim

sim

não

não

sim

sim

não

Não

não

sim

não

não

sim

não

Não

Não

sim

Sim

sim

Sim

sim

sim

Sim

Sim

sim 100%

sim

Sim

sim

Sim

sim

sim

Sim

Sim

sim 100%

não

Não

não

Não

não

não

Não

Não

Não 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

_

sim

_

_

sim

_

_

_

_

sim

_

_

sim

_

_

_

_

sim

_

_

sim

_

_

_
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Detalha-se, a seguir, cada pergunta efetuada na pesquisa:
01

Com relação a tubos para as redes de hidrantes:
01.01 – A Empresa fornece tubos em aço ?
01.02 – A Empresa fornece tubos em cobre ?
01.03 – Qual dos materiais tem maior volume de vendas
(em quantidade): aço ou cobre ?
01.04 – Caso haja volume de vendas significativamente
maior de um dos materiais, qual (is) o(s) motivo(s) desta
preferência ? :
- Preço menor ?
- Mais facilidade de instalação ?
- Melhor qualidade ?
01.05 – Dos tubos vendidos, qual o diâmetro mais
solicitado ? :
- Em aço :
- Em cobre :

Objetivo: Avaliar se um dos materiais de ferro ou cobre é mais utilizado, avaliar os
eventuais motivos de preferência e, quais os diâmetros mais empregados. Comparar
estes resultados àqueles da pesquisa junto às Construtoras/Instaladoras e, avaliar a
consistência final dos resultados, de modo a definir a situação e a tendência do
mercado.
Resultado: Todas as empresas entrevistadas comercializam tubos de aço e cobre.
Apesar de todas afirmarem que os tubos de aço têm preço menor, informaram que a
quantidade de tubos de cobre vendida é pouco maior em relação ao aço. As
entrevistas justificaram à preferência devido: à facilidade de instalação e a
durabilidade “superior” do cobre: os tubos mais comercializados (item 01.05 da
pesquisa) obteve-se: aço ∅ 2.1/2” – 90% , aço ∅ 2” – 10% , cobre Ø 2.1/2” – 40%,
cobre ∅ 2” – 60%.
Os tubos de aço também apresentam venda superior às do cobre:
66% e 34%, respectivamente.
Comentários: Apesar do universo pesquisado ser menor em relação ao dos
projetistas/construtores, os resultados obtidos assemelham-se, qualitativamente,
àqueles obtidos nas entrevistas elencadas no item anterior. Por outro lado,
demonstra que o mercado pouco emprega o tubo de aço Ø 2”, agora permitido para
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edifícios residenciais, provavelmente por desconhecimento dos envolvidos na
atividade e, devido à regulamentação relativamente recentes.
A maior venda dos tubos de aço também é justificada devido ao mercado de
reposição (troca) de redes em manutenção, bem como, ampliação de redes
existentes.
02

Com relação aos hidrantes empregados :
02.01 – A empresa fornece hidrantes convencionais
com mangueiras de lona ∅ 38 ou 40 mm ?
02.02 – A empresa fornece hidrantes com mangotinhos
de borracha ∅ 1” ?
02.03 – Caso a empresa não trabalhe com mangotinhos
(item 02.02), qual o motivo ? :
- Desconhecimento do equipamento ?
- Não há procura por parte dos compradores das
instaladoras/construtoras ?
- Os fabricantes oferecem o produto ?
03
Caso a empresa trabalhe com os dois sistemas :
03.01 – Qual a porcentagem ou Quantidade de vendas
de hidrantes convencionais ?
03.02 – Qual a porcentagem ou quantidade de vendas
de hidrantes com mangotinhos de borracha ∅ 1” ?
03.03 – Se houver diferença significativa no volume de
vendas, qual(is) motivo(s) desta diferença ?
- Preço elevado de um deles ? Qual deles ?
- Desconhecimento por parte do mercado ?
- Postura conservadora do mercado ?
03.04 Quanto aos fornecedores de mangueiras:
- Quais os fornecedores de mangueiras convencionais
(lona) ?
- Quais os fornecedores de mangotinhos (mangueiras
de borracha ∅ 1”) ?
03.05 Os fornecedores de mangotinhos utilizam sistemas :
- Somente de carretéis, com sistema de recolhimento
de mangueira automáticos ?
- Somente de mangueiras soltas sem carretel
automático de recolhimento ?
- Ambos ?
Objetivo: Avaliar se a empresa fornece hidrantes e mangotinhos.
Avaliar quais os motivos de preferência ou exclusão do mercado de
um dos sistemas.
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Resultado: 100% das empresas revendem somente hidrantes convencionais, e
100% destas informaram que, não há procura do hidrante com mangotinho por parte
dos compradores e, também não há o fator do produto pelos fabricantes.
Comentários: Nota-se, conforme os dados obtidos, que não há interesse por parte
dos compradores, quanto à aquisição ou levantamento de preço dos mangotinhos,
bem como. não há divulgação deste equipamento pelos fabricantes.
A.2.3 Pesquisa realizada junto a profissionais do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo
Número de profissionais entrevistados: 5
Objetivo: Avaliar o emprego de cobre ou aço nas redes de alimentação dos
hidrantes, o emprego de hidrantes convencionais ou com mangotinhos. A pesquisa
objetiva também, definir se, nos últimos anos houve alguma mudança quanto ao
emprego de redes em aço ou cobre, as causas/condições de propagação do fogo,
tempo decorrente entre início e extinção do fogo e, forma de extinção.
Resultado: Apresentados junto às respostas em destaque.

88

Entrevista junto a profissionais do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo
1) Qual a porcentagem de incêndios em edifícios residenciais, em relação às demais
ocorrências de incêndio ?
Resposta: 5 a 10%

2) Quando o Corpo de Bombeiros é chamado, qual o tempo médio decorrido para o
início do combate ao incêndio ?
Resposta: 10 a 15 minutos

3) Nas ocorrências atendidas, qual a porcentagem em que os moradores iniciaram o
combate com hidrantes ?
Resposta: 10%
4) Nas ocorrências atendidas, qual a porcentagem em que os moradores iniciaram o
combate com extintores ?
Resposta: 80%
5) Nas ocorrências atendidas, qual a porcentagem em que os usuários tiveram
sucesso na extinção do fogo ?
Resposta: 60%
6) Qual o principal fator que leva o morador a não iniciar o combate as chamas ?
Ter que arrombar portas – Resposta: 0%
Desconhecer a existência dos equipamentos de combate a incêndios –
Resposta: 20%
Estar condicionado a abandonar o edifício – Resposta: 20%
Não saber operar hidrantes ou extintores – Resposta: 60%
Outros __________ Diversos: _________________________________
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7) Qual a principal dificuldade do morador em utilizar o hidrante ?
Acoplamento da mangueira ao registro ?
Preparo adequado de mangueira (desenrolar – acoplar esguicho, etc.) –
Resposta 60%
Acionamento da bomba
Peso do equipamento, quando feita a abertura da válvula
Outros __________ Diversos: Falta de espaço e conhecimento para
desenrolar a mangueira – Resposta 40%
8) Quanto ao início do combate a incêndio pelo morador:
Não deve ser tentado, pois o morador é despreparado
Não é seguro, melhor fugir para local seguro ou área externa
É de grande valia, pois evita a propagação das chamas – Resposta 100%
9) Qual equipamento seria o mais adequado ao morador, no combate a incêndios
residenciais ?
Extintores tipo “ABC” – Resposta: 40%
Hidrante
Mangotinhos – Resposta: 60%
10) Qual equipamento seria o mais eficiente quando utilizado pelo morador, no
combate a incêndios residenciais?
Extintores tipo “ABC” (para princípios de incêndio) – Resposta 60%
Hidrante
Mangotinhos (para incêndios em desenvolvimento) – Resposta 40%
11) Apesar da regulamentação dos mangotinhos em edifícios de risco leve, em
2001, o mercado continua utilizando hidrantes convencionais. Quais os fatores
que interferem nesta decisão ?
Desconhecimento dos empreendedores – Resposta 20%
Custos elevados dos mangotinhos – Resposta 80%
Falta de espaço para os mangotinhos
Falta de fornecedores dos equipamentos
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Aparência não apropriada
Rejeição pelo comprador
12) Qual a porcentagem estimada de edifícios residenciais em lançamento,
execução ou aprovação que empregam mangotinhos ?
Resposta: Inferior a 1%
13) Qual a relação quanto a instalação de mangotinhos em edifícios residenciais,
para as áreas de combate a incêndio, pelo Corpo de Bombeiros ?
Indiferente
Não atende com a mesma eficiência do hidrante convencional
É mais eficiente que o hidrante convencional
Agiliza o combate inicial ao fogo e, permite a mobilidade no combate ao
incêndio
Dificulta as operações de combate ao fogo
14) Dos edifícios residenciais já ocupados, qual a porcentagem estimada que utiliza
redes em cobre ?
Resposta: 10%
15) Dos edifícios residenciais em lançamento, execução ou aprovação, qual a
porcentagem estimada que vai utilizar redes em cobre ?
Resposta: 45%
Comentários: Face à dificuldade por parte dos moradores no combate ao incêndio,
e, o tempo decorrido para o início das operações por parte do Corpo de Bombeiros,
a utilização de sistemas de operação mais simples, torna-se muito apropriada,
reduzindo as conseqüências, quando da ocorrência de sinistros.

A.2.4 Pesquisa realizada junto aos usuários
Foi distribuído junto a seis condomínios de padrão médio, na cidade de São
Paulo, cerca de 250 questionários, com retorno de 92 questionários.
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Resultado da pesquisa:
Pergunta nº.1 – Você sabe para que serve um hidrante ?
Alternativas:
Medir o consumo de água – 0%
Lavar os pisos – 0%
Apagar incêndio – 100%
Outros – 0%
Não sei – 0%
Pergunta nº.2 – Você sabe onde se localizam os hidrantes em seu edifício ?
Dentro do apartamento – 0%
No hall dos andares – 65%
Nas garagens – 13%
Na entrada do edifício – 16%
Não sei – 6%
Pergunta nº.3 – Você sabe como fazer funcionar um hidrante ?
Sim – 28%
Não – 72%
Pergunta nº.4 – No caso de incêndio em seu andar, você:
- Abandona imediatamente o edifício – 29%
- Chamaria o Corpo de Bombeiros e sairia do edifício – 28%
- Utilizaria o extintor de incêndios – 27%
- Utilizaria o hidrante – 7%
- Outros – 9%
Pergunta nº.5 – O condomínio já fez treinamento com os moradores para situações
de incêndio?
- Sim – 31%
- Não – 69%

92

ANEXO B

SISTEMAS PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO

DIMENSIONAMENTO
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Figura 1 – Esquema geral do edifício padrão.
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B-1 SISTEMA “A”
TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO COM HIDRANTES
CONVENCIONAIS
DIMENSIONAMENTO
- Determinação do diâmetro da rede: adota-se ∅ 50 mm (diâmetro mínimo permitido)
- Determinação do hidrante mais desfavorável: hidrantes H1 e H2 (último e penúltimo
pavimento)
- Determinação do ponto de equilíbrio: ponto onde há variação de vazão “A” (ver
figura 15)
- Determinação da vazão do hidrante “H1”: 130 l/min. (ver 5.1) para mangueira com
diâmetro ∅ 40 mm com 20 m. e esguicho ∅ 13 mm
- Determinação da pressão no ponto “A” de equilíbrio:
Trecho entre “A” e a expedição do hidrante “H1”
Tubulação: 0,20 m
Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Registro angular: 8,50 m
Te com saída lateral: 3,50 m
Comprimento total: 12,20 m
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H1”: (ver tabela
12)
na rede _____________ ∅ 50 mm

J = Q1,85 / 165,111

J = 0,0253 m/m

na mangueira ________ ∅ 40 mm

Jm = Q1,85 / 48,431

. J = 0,08632 m/m

- Determinação da pressão no ponto “A”:
H”A” = H1 + perdas de carga na rede + perdas de carga na

mangueira

diferença de nível
H1 = (Q/0,576)2 (ver 6.2.5)

H1 = 14,149 mca p/ Q = 130 l/min.

±
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Assim:
H”A” = 14,149 mca + 12,20 m x 0,0253 m/m + 20 m x 0,08632 m/m ± 0
H”A” = 16,184 mca ~16,2 mca.
Trecho entre “A” e a expedição do Hidrante “H2”
Tubulação: 3,00 m + 0,20 m = 3,20 m
Perdas de carga localizadas (comprimento equivalente)
Registro angular: 8,50 m
Te com saída lateral: 3,50 m
Comprimento total: 15,20 m
A vazão neste trecho será estimada e, deverá resultar no ponto “A” em
pressão de 16,2 mca.
Adotaremos pressão em “H2” de 16,4 mca (vazão de 139,957 l/min.)
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H2”:
na rede ________________ ∅ 50 mm _______________ J = 0,0290 m/m
na mangueira ___________ ∅ 40 mm _______________ Jm = 0,09894 m/m
H”A” = H2 + perdas da rede + perdas de carga da mangueira ± diferença nível.
H”A” = 16,40 m + 15,20 m x 0,029 m/m + 20,0 m x 0,09894 m/m – 3,00 m
H”A” = 15,82 m dif. <5% - aceitável
Portanto, entre o reservatório e o ponto “A”, a

vazão na tubulação será de

139,957 l/min. + 130 l/min. = 269,957 l/min.
Velocidade: conforme a tabela 14, item 6.2.7, Q = 269,96 l/min. < 690,89 l/min.,
portanto, aceitável.
- Determinação da potência da bomba de reforço:
Adotaremos para tubulação de sucção o mesmo diâmetro ou seja ∅ 50 mm
Assim, a perda de carga unitária na rede será: 0,0978 m/m
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Comprimento equivalente do trecho:
Rede : 8 m
Te Indireto : 1 x 3,5 m
Te direto : 2 x 1,1 m
Cotovelo 90º : 5 x 1,7 m
Registro de gaveta : 3 x 0,4 m
Válvula de retenção horizontal : 1 x 4,2 m
Saída do reservatório : 1 x 1,5 m
Total do trecho : 29,1 m
Pressão necessária para a bomba:
HBomba = H”A” + perdas de carga no trecho ± diferença de nível.
HB = 16,2 + 29,1 m x 0,0978 m/m – 5 mca.
HB = 12,49 mca.
Potência da bomba: N = ℘Qh (ver 5.1.8) ∴ N = 1,44 ~ 1,5 CV
75n
- Determinação da reserva mínima de incêndio: 18 m3 para edifícios com área entre
5.000 e 10.000 m2, conforme a tabela 9.
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B-2 SISTEMA “B”
TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO COM HIDRANTES COM
MANGOTINHOS
DIMENSIONAMENTO
- Determinação do diâmetro da rede: Adota-se ∅ 50 mm (diâmetro mínimo
permitido)
- Determinação do hidrante mais desfavorável: hidrantes H1 e H2 (último e penúltimo
pavimento)
- Determinação do ponto de equilíbrio: ponto “A” onde ocorre variação da vazão (ver
Figura 15)
- Determinação da vazão do hidrante “H1”: 80 l/min. (sistema Tipo 1), ver 5.1 para
mangueira com diâmetro ∅ 25 mm (adotada) com 20 m

de

extensão e,

esguicho ∅ 25 mm, com jato regulável.
- Determinação da pressão no ponto “A” de equilíbrio:
Trecho entre “A” e a expedição do hidrante “H1”
Tubulação:
∅ 50 mm

∅ 25 mm

Rede: 0,20 m.

Rede: 0,10 m

Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Te direto: 1 x 1.1 m

Registro de ação rápida: 1 x 0,2 m

Te saída lateral: 1 x 3,5 m
Total ∅ 50 mm: 4,80 m

Total: ∅ 25 mm : 0,30 m

- Determinação da perda de carga unitária para vazão do hidrante “H1” de 80 l/min.
(ver tabela 14):
J∅ 50 mm = 0,0103 m/m
J∅ 25 mm = 0,2651 m/m
- Determinação da perda de carga unitária na mangueira ∅ 25 mm, Jm = 0,3468
m/m
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- Determinação de pressão no ponto “A”
H”A” = H1 + perdas de carga na rede + perdas de carga na mangueira ± diferença
de nível
H1 = 30,00 mca p/ Q = 80 l/min. (ver figura 18).
Assim:
H”A” = 30,00 mca + 4,80 m x 0,0103 m/m+0,30 m x 0,2651 m/m + 20 m x 0,3468
m/m ± 0
H”A” = 37,1 mca ≅ 37,1 mca.
Trecho entre “A” e a expedição do hidrante “H2”
Tubulação:
∅ 50 mm

∅ 25 mm

Rede: 3,00 m + 0,20 m

Rede: 0,10 m

Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Te com saída lateral 1 x 3,50

Registro de ação rápida: 1 x 0,20 m

Te com passagem direta 1 x 1,10
Total: 7,80 m

Total: 0,30 m

A vazão neste trecho será estimada e, deverá resultar no ponto “A” em
pressão de aproximadamente 37,1 mca.
Adotaremos pressão em “H2” de 32,0 mca (vazão equivalente de 82,40 l/min.
no esguicho, conforme figura 18).
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H2”:
na rede ________________ ∅ 50 mm _______________ J = 0,0109 m/m
na rede ________________ ∅ 25 mm _______________ J = 0,2800 m/m
na mangueira ___________ ∅ 25 mm _______________ J = 0,3663 m/m
H”A” = H2 + perdas de carga na rede + perdas de carga na mangueira ± diferença
nível.
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H”A” = 32,0 m + 7,80 m x 0,0109 m/m + 0,30m x 0,2800 m/m + 20,0 m x 0,3663 m/m
– 3,00 m
H”A” = 36,5 m dif. < 5% portanto aceitável
Assim, a vazão entre o ponto “A” e o reservatório será de 80 l/min. + 82,40
l/min. ≅ 162,40 l/min.
Velocidade
Conforme a tabela 14, item 6.2.7, Q = 162,40 l/min. < 690,89 l/min., portanto,
aceitável.
- Determinação da potência da bomba de reforço:
Adota-se para a tubulação de sucção, o mesmo diâmetro ou seja ∅ 50 mm.
A perda de carga unitária na rede para a vazão de 162,40 l/min., será: 0,0382
m/m.
Comprimento do trecho:
Rede : 8 m
Te Indireto : 1 x 3,5 m
Te direto : 2 x 1,1 m
Cotovelo 90º : 5 x 1,7 m
Registro de gaveta : 3 x 0,4 m
Válvula de retenção horizontal : 1 x 4,2 m
Saída do reservatório : 1 x 1,5 m
Total do trecho : 29,1 m
Pressão necessária para a bomba:
HBomba = H”A” + perdas de carga no trecho ± diferença de nível.
HB = 37,1 + 29,1 m x 0,0382 m/m – 5 m
HB = 33,2 mca.
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Potência da bomba: (ver 6.2.8), N = 2,4 ~ 2,5 CV
- Determinação da reserva mínima de incêndio: 12 m3 para edifícios com área entre
5.000 e 10.000 m2, conforme a tabela 9.
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B-3 SISTEMA “C”
TUBULAÇÃO EM COBRE COM HIDRANTES CONVENCIONAIS
DIMENSIONAMENTO
- Determinação do diâmetro da rede: adota-se ∅ 50 mm (diâmetro mínimo permitido)
- Determinação do hidrante mais desfavorável: hidrantes H1 e H2 (último e penúltimo
pavimento)
- Determinação do ponto de equilíbrio: ponto “A” onde ocorre variação da vazão (ver
figura 8)
- Determinação da vazão do hidrante “H1”: 130 l/min. (ver 5.1) para mangueira com
diâmetro ∅ 40 mm com 20 m de extensão e esguicho ∅ 13 mm
- Determinação da pressão no ponto “A” de equilíbrio:
Trecho entre “A” e a expedição do hidrante “H1”:
Tubulação: 0,20 m
Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Registro angular: 8,5 m
Te com saída lateral: 7,6 m
Comprimento total: 16,3 m
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H1” (ver tabela
14):
na rede ________________ ∅ 50 mm _______________ J = 0,0211 m/m
na mangueira ___________ ∅ 40 mm _______________ Jm = 0,08632 m/m
- Determinação de pressão no ponto “A”
H”A” = H1 + perdas de carga na rede + perdas de carga na mangueira ± diferença
de nível
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H1 = (Q/ 0,576)2 (ver 6.2.5)
H1 = 14,149 mca para Q = 130 l/min.
Assim:
H”A” = 14,149 mca + 16,3 m x 0,0211 m/m + 20 m x 0,08362 m/m ± 0
H”A” = 16,17 mca ≅ 16,2 mca.
Trecho entre “A” e a expedição do Hidrante “H2”
Tubulação: 3,00 m + 0,20 m = 3,20 m
Perdas de carga localizada (comprimento equivalente)
Registro angular: 18,50 m
Tê com saída lateral: 7,60 m
Comprimento total: 29,30 m
A vazão neste trecho será estimada e, deverá resultar no ponto “A” em
pressão de aproximadamente 16,2 mca.
Adota-se pressão em “H2” de 16,6 mca (vazão equivalente de 140,808 l/min.
no esguicho)
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H2”:
na rede ________________ ∅ 50 mm _______________ J = 0,0245 m/m
na mangueira ___________ ∅ 40 mm _______________ Jm = 0,1001 m/m
H”A” = H2 + perdas de carga na rede + perdas de carga na mangueira ± diferença
nível.
H”A” = 16,6 m + 29,3 m x 0,0245 m/m + 20,0 m x 0,1001 m/m – 3,00 m
H”A” = 16,32 m dif. < 5% portanto aceitável
Portanto, entre o reservatório e o ponto “A” a vazão na tubulação será de
140,808 l/min. = 270,81 l/min.
Velocidade: conforme tabela 14, item 6.2.7 , Q = 270,81 l/min. < 690,89 l/min.
Portanto, aceitável.
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- Determinação da potência da bomba de reforço:
Adota-se para a tubulação de sucção o mesmo diâmetro ou seja ∅ 50 mm
Assim, a perda de carga unitária da rede será: 0,0821 m/m
Comprimento do trecho:
Rede : 8 m
Te Indireto : 1 x 2,3 m
Te direto : 2 x 7,6 m
Cotovelo 90º : 5 x 3,4 m
Registro de gaveta : 3 x 0,7 m
Válvula de retenção horizontal : 1 x 7,1 m
Saída do reservatório : 1 x 2,8 m
Total do trecho : 54,50 m
Pressão necessária para a bomba:
HBomba = H”A” + perdas de carga no trecho ± diferença de nível.
HB = 16,2 + 54,50 m x 0,0821 m/m – 5 m
HB = 15,67 mca.
Potência da bomba: N = ℘Qh (ver 6.2.8)
75 n
Assim, N = 1,89 ~ 2,0 CV.
- Determinação da reserva mínima de incêndio: 18 m3 para edifícios com área entre
5.000 e 10.000 m2, conforme tabela 9.
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B-4 SISTEMA “D”
TUBULAÇÃO EM COBRE COM HIDRANTES COM MANGOTINHOS
DIMENSIONAMENTO
- Determinação do diâmetro da rede: Adotaremos ∅ 50 mm (diâmetro mínimo
permitido)
- Determinação do hidrante mais desfavorável: Hidrantes H1 e H2 (último e
penúltimo pavimento)
- Determinação do ponto de equilíbrio: Ponto “A” onde ocorre variação da vazão (ver
figura 8)
- Determinação da vazão do hidrante “H1”: 80 l/min. (sistema Tipo 1) ver 5.1, para
mangueira

com

diâmetro ∅ 25 mm (adotada) com 20 m de extensão e,

esguicho ∅ 25 mm, com jato regulável.
- Determinação da pressão no ponto “A” de equilíbrio:
Trecho entre “A” e a expedição do hidrante “H1”
Tubulação:
∅ 50 mm

∅ 25 mm

Rede: 0,20 m

Rede: 0,10 m

Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Te direto: 1 x 2,3 m

Registro de ação rápida: 1 x 0,2 m

Te saída lateral: 1 x 7,6 m
Total ∅ 50 mm: 10,1 m

Total: ∅ 25 mm: 0,30 m

- Determinação da perda de carga unitária para vazão do hidrante “H1” de 80 l/min.
(ver tabela 14):
J∅ 50 mm = 0,0086 m/m
J∅ 25 mm = 0,2223 m/m
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- Determinação da perda de carga unitária na mangueira ∅ 25 mm: Jm = 0,3468
m/m
- Determinação de pressão no ponto “A”
H”A” = H1 + perdas de carga na rede + perdas de carga na mangueira ± diferença
de nível
H1 = 30,00 mca p/ Q = 80 l/min.
Assim:
H”A” = 30,00 mca + 10,10 m x 0,0086 m/m + 0,30 m x 0,2223 m/m + 20 m x 0,3468
m/m ± 0
H”A” = 37,09 mca ≅ 37,1 mca.
Trecho entre “A” e a expedição do Hidrante “H2”
Tubulação:
∅ 50 mm

∅ 25 mm

Rede: 3,00 m + 0,20 m

Rede: 0,10 m

Perdas localizadas (comprimento equivalente)
Te com saída lateral 1 x 7,6

Registro de ação rápida: 1 x 0,30 m

Te com passagem direta 1 x 2,3
Total: 13,10 m

Total: 0,40 m

A vazão neste trecho será estimada e, deverá resultar no ponto “A” em
pressão de, aproximadamente, 37,1 mca.
Adotaremos pressão em “H2” de 32,5 mca (vazão equivalente de 83,00 l/min.
no esguicho).
- Determinação das perdas de carga unitária para vazão do hidrante “H2”:
na rede ________________ ∅ 50 mm _______________ J = 0,0092 m/m
na rede ________________ ∅ 25 mm _______________ J = 0,2379 m/m
na mangueira ___________ ∅ 25 mm _______________ J = 0,3712 m/m
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H”A” = H2 + Perdas de carga na rede + Perdas de carga na mangueira ± diferença
nível.
H”A” = 32,5 m + 13,10 m x 0,0092 m/m + 0,40m x 0,2379 m/m + 20,0 m x 0,3712
m/m – 3,00 m
H”A” = 37,1 m dif. < 5%, portanto, aceitável
Assim, a vazão entre o ponto “A” e o reservatório será de 80 l/min. + 83,00
l/min. ≅ 163,0 l/min.
Velocidade
Conforme tabela 15, item 6.2.7 Q = 163,00 l/min. < 690,89 l/min., portanto, aceitável.
- Determinação da potência da bomba de reforço:
Adota-se para a tubulação de sucção o mesmo diâmetro ou seja ∅ 50 mm.
A perda de carga unitária na rede para a vazão de 163,0 l/min. será: 0,0321
m/m.
Comprimento do trecho:
Rede : 8 m
Te Indireto : 1 x 7,6 m
Te direto : 2 x 2,3 m
Cotovelo 90º : 5 x 3,4 m
Registro de gaveta : 3 x 0,8 m
Válvula de retenção horizontal : 1 x 7,1 m
Saída do reservatório : 1 x 2,8 m
Total do trecho : 54,80 m
Pressão necessária para a bomba:
HBomba = H”A” + perdas de carga no trecho ± diferença de nível.
HB = 37,1 + 54,80 m x 0,0321 m – 5 m
HB = 33,86 mc ~ 33,9 mca.
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Potência da bomba: (ver 6.2.8) N = 2,46 ~ 2,5 CV
- Determinação da reserva mínima de incêndio: 12 m3 para edifícios com área entre
5.000 e 10.000 m2, conforme tabela 9.
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B-5
DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS PARA DISPENSA DE BOMBA
DE REFORÇO
Condições Gerais:
O dimensionamento constante no anexo “B”, define as condições para o
sistema no ponto “A” de equilíbrio.
A eliminação do conjunto bomba-reforço resultará em rede com menor
comprimento, e menor quantidade de conexões com esquema semelhante ao da
figura 7.
Pode-se, então, avaliar as condições que nos permitem dispensar a bombareforço, através do aumento do diâmetro da rede neste trecho e/ou elevação da cota
do reservatório.

B.5.1 Sistema Tipo “A”
Tubulação em aço carbono e hidrantes convencionais
Ponto de equilíbrio “A”

Pressão Mínima: 16,3 mca

(ver B-1)

Vazão Mínima: 270,0 l/min.
Trecho entre o ponto “A” e o reservatório:
Rede: h (altura entre “A” e o reservatório) + trecho horizontal
Adota-se trecho horizontal com 4,0 m
Perdas localizadas:
Te direto: 1 x 1,1
Cotovelo 90º: 2 x 1,7 m
Registro Gaveta: 1 x 0,4 m
Válvula Retenção Horizontal: 1 x 4,2 m
Saída do Reservatório: 1 x 1,5 m
Total: 14,6 m
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Para ∅ 50 mm o comprimento equivalente será de: h + 14,6 m.
Para ∅ 50 mm as perdas de carga unitárias serão de 0,1421 m/m (ver anexo
B).
Assim, para garantirmos a pressão em “A”:
HA = h – (h + 14,6) m x J∅
Ou seja:
HA = h (1 - J∅) – 14,6 x J∅
16,2 mca = h (1 – 0,0978) – 14,6 . 0,0978
h = 19,55m para ∅ 50 mm
Para ∅ 65 mm, utilizando os mesmos critérios para a rede o comprimento
equivalente, será de h + 18,8 m.
Para garantirmos a pressão em “A”:
HA = h (1 - J∅) – 18,8 . J∅
16,2 = h (1 – 0,030) – 18,8 x 0,030
h = 17,3 m
Da mesma forma, para ∅ 75 mm

h = 16,9 m.
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B.5.2 Sistema Tipo “C”
Tubulação em cobre e hidrantes convencionais
Ponto de equilíbrio “A”

Pressão Mínima: 16,2 mca

(ver B-3)

Vazão Mínima: 270,8 l/min.
Trecho entre o ponto “A” e o reservatório:
Rede: h (altura entre “A” e o reservatório) + trecho horizontal
Adota-se trecho horizontal com 4,0 m.
Perdas localizadas:
Te direto: 1 x 2,3 m
Cotovelo 90º: 2 x 3,4 m
Registro Gaveta: 1 x 0,8 m
Válvula Retenção Horizontal: 1 x 7,1 m
Saída do Reservatório: 1 x 2,8 m
Para ∅ 50 mm, o comprimento equivalente será de: h + 23,80 m.
Para ∅ 50 mm, as perdas de carga unitárias serão de 0,0807 m/m (ver anexo
B).
Assim, para garantirmos a pressão em “A”:
HA = h – (h + 23,80) m x J∅
h = 19,71 m
Para ∅ 65 mm, o comprimento equivalente será de h + 26,2 m.
Para ∅ 65 mm, as perdas de carga unitárias serão de: 0,0290 m/m (tabela
13).
HA = h – (h + 26,2) m x J∅
h = 17,47 m
Da mesma forma, para ∅ 75 mm

h = 16,8 m.
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B.5.3 Sistema Tipo “B”
Tubulação em aço carbono e hidrantes com mangotinhos
Ponto de equilíbrio “A”

Pressão Mínima: 37,1 mca

(ver B-2)

Vazão Mínima: 162,4 l/min.
Trecho entre o ponto “A” e o reservatório:
Rede: h (altura entre “A” e o reservatório) + trecho horizontal
Adotaremos trecho horizontal com 4,0 m
Perdas localizadas:
Te direto: 1 x 1,1 m
Cotovelo 90º: 2 x 1,7 m
Registro Gaveta: 1 x 0,4 m
Válvula Retenção Horizontal: 1 x 4,2 m
Saída do Reservatório: 1 x 1,5 m
Total: 14,6 m
Para ∅ 50 mm, o comprimento equivalente será de: h + 14,60 m.
Para ∅ 50 mm, as perdas de carga unitárias serão de 0,0382 m/m.
HA = 39,15 h – (h + 14,6) m x J∅
h = 39,15 m
Para ∅ 65 mm o comprimento equivalente será de h + 16,8 m.
Para ∅ 65 mm as perdas de carga unitárias serão de: 0,0050 m/m.
HA = 37,37 h – (h + 16,80) m x J∅
h = 37,37 m
Da mesma forma, para ∅ 75 mm

h = 37,0 m.
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B.5.4 Sistema Tipo “D”
Tubulação em cobre e hidrantes com mangotinhos
Ponto de equilíbrio “A”

Pressão Mínima: 37,1 mca

(ver B-4)

Vazão Mínima: 163,0 l/min.
Trecho entre o ponto “A” e o reservatório:
Rede: h (altura entre “A” e o reservatório) + trecho horizontal
Adotaremos trecho horizontal com 4,0 m
Perdas localizadas:
Te direto: 1 x 2,3 m
Cotovelo 90º: 2 x 3,4 m
Registro Gaveta: 1 x 0,8 m
Válvula Retenção Horizontal: 1 x 7,1 m
Saída do Reservatório: 1 x 2,8 m
Total: 23,8 m
Para ∅ 50 mm, o comprimento equivalente será de: h + 23,8 m.
Para ∅ 50 mm, as perdas de carga unitárias serão de 0,0321 m/m
HA = h – (h + 23,8) m x J∅
h = 39,1 mca.
Para ∅ 65 mm, o comprimento equivalente será de h + 26,2 m.
Para ∅ 65 mm, as perdas de carga unitárias serão de: 0,0115 m/m.
HA = h – (h + 26,2) m x J∅
h = 37,8 m
Da mesma forma, para ∅ 75 mm

h = 37,5 m.
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ANEXO C
PLANILHAS DE QUANTIDADE E PREÇOS
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Critérios Adotados
As planilhas de quantidades, são resultantes do dimensionamento do edifício
padrão esquematizado na figura 23, sendo que, os preços foram cotados em quatro
fornecedores distintos (tubos, conexões e acessórios diversos) e, três fornecedores
de hidrante tipo mangotinho.
A mão de obra foi cotada junto a quatro instaladoras, adotando-se o seguinte
critério:
¾ Inicialmente foi solicitado orçamento para fornecimento de mão-de-obra,
para instalação do sistema em aço, e, posteriormente, foi solicitado nova
cotação para acréscimo ou desconto, em função da utilização de tubos de
cobre.
¾ Os preços de materiais referem-se a 2ª quinzena de janeiro, e os de mãode-obra a 1ª quinzena de fevereiro.
¾ Paralelamente, analisou-se para o edifício padrão com 13 pavimentos,
com quatro apartamentos por andar de três dormitórios, três simulações,
considerando a área do apartamento e padrão, a fim de se comparar o
valor das instalações em relação ao valor do empreendimento (tabela 4
deste anexo).
Foram utilizados os índices do Sinduscon – Jan/2005.
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Tabela 1 – Preços finais, condições e comparações.

Tipo de
Sistema

Materiais
Mão de Obra
Valor
Diferença
Valor
Diferença
R$
%
R$
%
Tipo “A” – Rede 12.132,24 -x8.500,00
-xem ferro/
hidrantes
convencionais
Tipo “B” – Rede 12.627,85 + 4,09%
9.400,00
+ 11%
em ferro/
hidrantes com
mangotinhos
Tipo “C” – Rede 13.010,99 + 7,25%
7.950,00
- 6,5%
em cobre/
hidrantes
convencionais
Tipo “D” –
14.010,62 + 15,48% 8.820,00
+ 3,8%
Rede em
cobre/hidrante
com
Mangotinhos

Preço Total
Valor
Diferença
R$
%
20.632,00
-x-

22.088,00

+ 7,1%

20.961,00

+ 1,6%

22.831,00

+ 10,6%

Tabela 2 – Relação em porcentagem dos valores parciais dos materiais e equipamentos
Tipo de Sistema

Tubos
%

Tipo “A” – Rede em ferro/hidrantes
convencionais
Tipo “B” – Rede em ferro/hidrantes
com mangotinhos
Tipo “C” – Rede em cobre/hidrantes
convencionais
Tipo “D” – Rede em cobre/
hidrantes com mangotinhos

Conexões %

Bomba
%

18,81

21,84

Conjunto
completo
do
hidrante
%
4,17
55,18

18,30

11,83

3,83

66,05

20,44

25,13

3,90

50,53

19,12

15,16

3,46

62,27

Tabela 3 – Relação entre o valor dos materiais e mão-de-obra.

Tipo de Sistema
Tipo “A” – Rede em ferro/hidrantes convencionais
Tipo “B” – Rede em ferro/hidrantes com mangotinhos
Tipo “C” – Rede em cobre/hidrantes convencionais
Tipo “D” – Rede em cobre/hidrantres com mangotinhos

Materiais
%
59
57
62
61

Mão de
Obra %
41
43
38
39
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Comparação entre o conjunto para hidrantes convencional e com
mangotinhos:
Preço do conjunto hidrante convencional

Item
Mangueira ∅ 40 mm com 20 m.
Esguicho ∅ 13 mm jato sólido
Chave Storz
Tampão Storz
Total.................................................................

Valor
R$-273,10
R$-24,82
R$-8,52
R$-24,69
R$-331,13

Preço do conjunto hidrante com mangotinho

Item
Carretel para mangotinho
Mangueira ∅ 1” 300 psi com 20 metros
Esguicho ∅ 1” com terminal
Total.................................................................

Valor
R$-826,80
R$-237,44
R$-150,53
R$-1.214,77

O carretel corresponde a 68% do preço do conjunto.
Sem o carretel, utilizando armazenagem em oito ou convencional, o preço final é de
R$ 388,00. Não considerado o abrigo do hidrante, que é o mesmo para os dois
sistemas, quando se utiliza mangueira armazenada sem carretel.
Valor 2% superior ao conjunto para hidrante convencional!
Tabela 4 – Preços finais das instalações hidráulicas para combate a incêndio
Tipo de Sistema

Tipo “A” – Rede em ferro/hidrantes
convencionais
Tipo “B” – Rede em ferro/hidrantes
com mangotinhos
Tipo “C” – Rede em cobre/hidrantes
convencionais
Tipo “D” – Rede em cobre/hidrantes
com mangotinhos

Porcentagem em relação a um Edifício Padrão
com 13 Pavimentos
Apto. Pequeno Apto. Médio Apto. Grande
Classe “C”
Classe “B”
Classe “A”
Área ~58 m2
Área ~99 m2 Área > 187 m2
0,6%
0,4%
0,2%
0,7%

0,4%

0,2%

0,6%

0,4%

0,2%

0,7%

0,4%

0,2%
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Planilhas de quantidades e orçamentos finais para edifício padrão
C–I Sistema “A” – Rede em ferro e hidrante convencional
Item

Material

Un.

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tubo ∅ 50mm
Tubo ∅ 13mm
Tubo ∅ 6,3mm
Cotovelo 90º ∅ 50mm
Cotovelo 90º ∅ 6,3 mm
Te 50x50mm
Te de redução ∅ 50x25 mm
Luva 50mm
Luva de redução ∅ 13x63 mm
Luva de redução ∅ 25x13 mm
Niple 50x50mm
Niple ∅ 25 mm
Flange 50mm
Registro de gaveta ∅ 50mm
Registro angular ∅ 50mm
Mangote ∅ 50 mm
Válvula de retenção vertical ∅
50mm
União de ∅ 50mm
Abrigo para mangueiras 90x60x17
Mangueira ∅ 40mm com 20 m.
Esguichos ∅ 13mm
Chave Storz
Tampão Storz com corrente ∅ 40
mm
Bomba centrífuga Q= 270 l/min. H=
15,5 mca
Conjunto registro recalque de
passeio
TOTAL ...........................................

m
m
m
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç

68,0
0,5
0,5
7
1
15
2
2
2
2
16
2
4
2
14
2
1

cj
cj
pç
pç
pç
pç

18
19
20
21
22
23
24
25

Vlr.
Unitário
(R$)
33,46
7,78
5,23
14,73
1,03
19,37
17,98
7,32
1,48
3,37
10,99
2,97
14,23
55,55
58,33
327,60
69,30

Vlr.
Total
(R$)
2.275,28
3,84
2,62
103,11
1,03
290,55
35,96
14,64
2,96
6,74
175,84
5,94
56,92
111,10
816,62
655,20
69,30

2
14
14
14
14
15

53,05
145,27
273,10
24,82
8,52
24,69

106,10
2.033,78
3.823,40
347,48
119,28
370,35

cj

1

506,35

506,35

cj

1

197,90

197,90

Observação: Preços janeiro, 2005 – SÃO PAULO - SP

12.132,24
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Planilhas de quantidades e orçamentos finais para edifício padrão
C-II Sistema “B” – Rede em ferro e hidrante com mangotinho
Item

Material

Un.

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tubo ∅ 25mm
Tubo ∅ 50mm
Tubo ∅ 13mm
Tubo ∅ 6,3 mm
Cotovelo 90º ∅ 50mm
Cotovelo ∅ 6,3mm
Te 50x25mm
Te 50x50mm
Luva de redução ∅ 50x25 mm
Luva 50mm
Luva de redução ∅ 13x6,3 mm
Niple 50x50mm
Niple 25x25 mm
Flange 50mm
Registro de gaveta ∅ 50mm
Registro angular ∅ 50mm
Válvula de abertura rápida ∅ 25 mm
Válvula de retenção vertical ∅ 50mm
União de ∅ 50mm
Abrigo para mangotinho
Mangotinho ∅ 25mm com 20 m. e
esguicho de jato regulável
Bomba centrífuga, Q= 163 l/min. , H=
34 mca
Conjunto registro recalque de
passeio
TOTAL ..............................................

m
m
m
m
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
cj
cj
cj

2,0
68,0
0,5
0,5
07
1
2
15
14
2
2
16
30
4
2
14
14
1
2
14
14

cj
cj

22
23

Observação: Preços janeiro, 2005 – SÃO PAULO – SP

Vlr.
Unitário
(R$)
14,53
33,46
7,78
5,23
14,73
1,03
17,98
19,37
17,98
7,32
1,48
10,16
2,97
14,23
55,55
58,33
28,11
69,30
53,05
145,27
387,97

Vlr.
Total
(R$)
29,06
2.275,28
3,89
2,62
103,11
1,03
35,96
290,55
251,72
14,64
2,96
162,56
89,10
56,92
111,10
481,14
393,54
69,30
106,10
2.033,78
5.431,58

1

484,00

484,00

1

197,90

197,90
12.627,85
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Planilhas de quantidades e orçamentos finais para edifício padrão
C-III Sistema “C” – Rede em cobre e hidrante convencional
Item

Material

Un.

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tubo ∅ 50mm
Tubo ∅ 13mm
Tubo ∅ 6,3mm
Cotovelo 90º ∅ 50mm
Cotovelo ∅ 6,3mm
Te 50x50mm
Te de redução ∅ 540x25 mm
Luva de redução ∅ 13x6,3 mm
Conector 50mm
Luva de redução ∅ 25x13 mm
Adaptador longo com flange 50mm
Registro de gaveta ∅ 50mm
Registro angular ∅ 50mm
Válvula de retenção vertical ∅ 50mm
União de ∅ 50mm
Abrigo para mangueiras 90x60x17
Mangueira ∅ 40mm com 20 m.
Esguichos ∅ 13mm reguláveis
Tampão Storz com corrente ∅ 40
mm
Bomba centrífuga Q= 270l/min H=
15,5 mca
Conjunto registro recalque de
passeio
Mangote ∅ 50 mm
TOTAL .............................................

m
m
m
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
cj
cj
pç
pç
pç

20
21
22

680
0,5
0,5
07
01
15
02
02
23
02
02
02
14
01
02
14
14
14
15

Vlr.
Unitário
(R$)
39,00
8,50
6,00
22,10
3,28
33,56
24,14
1,90
17,79
2,01
104,85
55,55
53,33
69,30
42,13
145,27
273,10
24,82
24,69

Vlr.
Total
(R$)
2.652,00
4,25
3,00
154,70
3,28
503,40
48,28
3,80
409,17
4,02
209,70
111,10
816,62
69,30
84,26
2.033,78
3.823,40
347,48
370,35

cj

01

506,00

506,00

cj

01

197,90

197,90

pç

01

327,60

655,20
13.010,99

Observação: Preços janeiro, 2005 – SÃO PAULO - SP
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Planilhas de quantidades e orçamentos finais para edifício padrão
C-IV Sistema “D” – Rede em cobre e hidrante com mangotinho
Item

Material

Un.

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tubo ∅ 25mm
Tubo ∅ 50mm
Tubo ∅ 13mm
Tubo 6,3mm
Cotovelo 90º ∅ 50mm
Cotovelo 90º ∅ 6,3mm
Te 50x50mm
Te 50x25mm
Luva de redução 50x25 mm
Luva de redução 25x13 mm
Luva de redução 13x6,3 mm
Conector 25mm
Conector 50mm
Niple 25x25
Adaptador longo com flange 50mm
Registro de gaveta ∅ 50mm
Registro angular ∅ 50mm
Válvula de abertura rápida ∅ 25mm
Válvula de retenção vertical ∅ 50mm
União de ∅ 50mm
Abrigo para mangotinho
Mangotinho ∅ 25mm com 20 m. e
esguicho de jato regulável
Bomba centrífuga Q= 163 l/min.
H=34 mca
Conjunto registro recalque de passeio
TOTAL ...............................................

m
m
m
m
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
cj
pç
cj
cj
cj

2,0
68,0
0,5
0,5
07
01
15
02
16
02
02
14
23
14
02
02
14
14
01
02
14
14

cj
cj

23
24

Observação: Preços janeiro, 2005 – SÃO PAULO – SP

Vlr.
Unitário
(R$)
9,90
39,00
8,50
6,00
22,10
3,28
33,56
24,14
11,58
2,01
1,96
6,41
17,79
3,48
104,85
55,55
58,33
31,63
69,30
42,13
145,27
387,97

Vlr.
Total
(R$)
19,80
2.652,00
4,25
3,00
154,70
3,28
503,40
48,28
185,28
4,02
3,92
89,74
409,17
48,72
209,70
111,10
816,62
442,82
69,30
84,26
2.033,78
5.431,58

01

484,00

484,00

01

197,90

197,90
14.010,62

