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RESUMO
Os sistemas de combate a incêndio com água (chuveiros automáticos,
hidrantes e mangotinhos) apresentam componentes que quando supervisionados
pela central ou subcentral de detecção e alarme de incêndio identificam as
condições de operação dos sistemas e direcionam ações à equipe da brigada de
incêndio. Entretanto, as normas brasileiras para sistemas de combate a incêndio
com água, não definem requisitos mínimos de supervisão de componentes dos
sistemas indicando a condição de operação pela central ou subcentral, exceto em
situação de alarme de incêndio. As demais condições de supervisão definidas para
uma central de alarme de incêndio, tais como: condição de sinal de supervisão,
aviso de falha ou teste não são estendidas aos sistemas de combate a incêndio
com água. Este trabalho tem por objetivo propor requisitos complementares para
normas de sistemas de combate a incêndio com água estabelecendo melhores
condições de manutenção e operação destes sistemas em edificações.
Palavras chaves: central; hidrantes; chuveiros automáticos.

ABSTRACT
Proposal for Improvement and Complementation of Requirements for the
Standards ABNT NBR 10897 and ABNT NBR 13714, concerning Fire-fighting
Systems with Water
Fire-fighting systems with water (sprinklers and standpipes) have components that,
when supervised by the detection and fire alarm panel or sub-panel, identify the
operating conditions of the systems and direct actions to the fire brigade team.
Nevertheless, the Brazilian standards for fire-fighting systems using water do not
provide minimum requirements for supervision of components of the systems,
indicating the condition of operation by the panel or sub-panel, except in a fire alarm
situation. Other supervision conditions defined for a fire alarm system such as:
supervisory signal condition, fault warning or testing are not extended to fire-fighting
systems with water. The purpose of this paper is to propose complementary
requirements for fire fighting systems with water, establishing better conditions for
maintenance and operation of these systems in buildings.
Keywords: alarm panel; standpipes; sprinklers.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo BERTO (1991), os incêndios apresentam, em sua evolução, três
fases características: Fase inicial, a fase de inflamação generalizada e a fase de
extinção. Na fase inicial o incêndio se restringe a um foco representado pela
combustão do primeiro objeto ignizado. A seguir vem a fase de inflamação
generalizada, com a elevação acentuada da temperatura devido ao envolvimento
simultâneo de

grande

quantidade

de materiais combustíveis. Depois de,

aproximadamente, 80% dos materiais combustíveis já consumidos pelo fogo, o
incêndio chega à sua fase de extinção. A Figura 1, a seguir, apresenta estas fases.
Figura 1 - Fases de um incêndio

Fonte: BERTO (1991).

Para minimizar os efeitos de um incêndio é necessário a implantação, em toda
edificação, de um sistema de segurança contra incêndio, que atue efetivamente na
situação de incêndio evitando as perdas humanas e econômicas.
A segurança contra incêndio é um objetivo que deve ser
perseguido durante todas as etapas envolvidas no processo
produtivo e no uso da edificação. Deve ser considerada desde a
concepção e o desenvolvimento do anteprojeto do edifício, passando
pelo projeto e construção e adentrando a fase de operação e
manutenção dos edifícios. Em nenhuma destas fases o problema do
incêndio deve ser menosprezado, sob o risco de serem introduzidas
inconveniências funcionais, dispêndios excessivos e níveis
inadequados de segurança contra incêndio. (BERTO, 1991, p.11).

Ainda segundo BERTO (1991), a segurança contra incêndio nos edifícios não
pode ser obtida por meio de soluções esporádicas e provisórias, e sim como um
conjunto de ações coerentes que atendam os objetivos da segurança contra
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incêndio e dos requisitos funcionais da edificação. Esse conjunto de ações compõe
o Sistema Global de Segurança contra Incêndio.
Figura 2 - Sistema Global de Segurança Contra Incêndio

Fonte: BERTO (1991), adaptado pelo autor.

As medidas de proteção contra incêndio em edificações podem ser divididas
em duas categorias: medidas de proteção passivas e medidas de proteção ativas
contra incêndio.
Conforme BERTO (1991), a proteção passiva pode ser entendida como aquela
que o sistema instalado na edificação não reage ativamente aos estímulos do
incêndio mas, de forma passiva, mantém sua estrutura pelo máximo de tempo
possível, evitando seu colapso, até que os ocupantes possam ser retirados da
edificação com segurança, tem como algumas características:
a) limitar o crescimento do incêndio;
b) limitar a propagação do incêndio;
c) evitar a propagação do incêndio em edificações adjacentes;
d) evitar o colapso estrutural;
e) retirada segura dos ocupantes da edificação;
f) agilizar as ações de combate a incêndio e resgate de pessoas.
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A proteção ativa pode ser entendida como aquela que, em face da ocorrência
do incêndio, o sistema instalado na edificação responde aos estímulos provocados
pelo fogo de forma manual ou automática, como por exemplo:
a) extintores de incêndio;
b) sistema de hidrantes e mangotinhos (foco do trabalho);
c) sistema de chuveiros automáticos (foco do trabalho);
d) sistema de alarme de incêndio;
e) sistema de detecção de fumaça;
f) sistema de sinalização de emergência;
g) sistema de comunicação de emergência;
h) sistema de iluminação de emergência;
i) sistema de exaustão de fumaça.
Segundo BÖTTGER (2013), a maior parte dessas medidas é contemplada no
projeto dos sistemas prediais. Estas medidas devem ser analisadas e estudadas
desde a execução do projeto arquitetônico da edificação, pois interagem com a
distribuição dos espaços e com a circulação interna horizontal e vertical.
Em situações de princípio de incêndio uma equipe de brigada, estando em
plenas condições, necessitam controlar ou extinguir o foco de incêndio:
a) executando um combate quando utilizado sistemas de hidrantes e de
mangotinhos;
b) confirmando a extinção quando utilizado sistemas de chuveiros automáticos.
1.1 Problemas encontrados em sistemas de combate a incêndio com água
De acordo com relatório de estatísticas de incêndio nos EUA de 2007 à 2011
em 92% dos grandes incêndios em propriedades protegidas pelo sistema de
chuveiros automáticos tipo tubo molhado o sistema operou, excluindo edifícios em
construção, instalações parciais e pequenos incêndios. A Figura 3 relaciona 8% dos
chuveiros automáticos que falharam na operação.
Os dados estatísticos foram coletados da NFIRS e pesquisa anual realizada
pela NFPA. Estes dados são de fontes originais com detalhamento de data o que
possibilitou esta análise.
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Figura 3 – Principais origens de falhas na operação de sistemas de chuveiros automáticos
tipo tubo molhado

Fonte: HALL (2013), adaptado por autor.

A maior parte das falhas na operação de sistemas de chuveiros automáticos
tipo tubo molhado identificadas por HALL (2013), esta relacionada a ausência de
procedimentos e processos operacionais que garantam a plena condição de
funcionamento, deste sistema, diante das diferentes condições de uso de uma
edificação.
Mais da metade dos sistemas de chuveiros automáticos falharam em incêndios
devido o sistema estar desligado antes do incêndio. Algumas das condições que
estabeleceram a falha de operação foram o estado dos edifícios (desocupados ou
em reforma) e realização de intervenções para manutenções (vazamentos e limpeza
do reservatório).
Após principio de incêndio, em alguns dos casos em intervenções manuais nos
sistemas, a falha de operação estabeleceu-se devido mau uso do sistema
combinada com a não confirmação de extinção, ou seja, antes do incêndio ser
extinto desligou-se o sistema de chuveiros automáticos.
A falta de manutenção, em alguns destes casos, pode ser caracterizada pela
ausência de inspeção visual ou ensaio operacional que poderia indicar os
problemas, podendo evitar a falha do sistema.
Os chuveiros automáticos que operaram nos incêndio tiveram eficiência de
89% dos casos. A figura 4 relaciona 11% dos chuveiros automáticos que foram
ineficientes.
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Figura 4 - Razões de Ineficiência em sistemas de chuveiros automáticos tipo tubo molhado

Fonte: HALL (2013), adaptado por autor.

Quantidade de água liberada insuficiente se deram em casos em que o sistema
não estava adequado ao tipo de classificação de risco a ser protegido, portanto a
vazão era insuficiente para estabelecer a extinção.
No Brasil, Armani (2016) realizou uma análise das vistorias em sistemas de
chuveiros automáticos no município de São Paulo por meio de dados coletados de
todos os relatórios de vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar,
por meio da Divisão de Atividade Técnica (DAT) da Capital, no período de janeiro a
dezembro de 2013 em edificações novas e existentes. Para esta avaliação foram
levantados os seguintes dados:
a) 9.994 vistorias técnicas ao corpo de bombeiros do município de São PauloSP neste período;
b) 3.338 edificações apresentaram irregularidades, portanto uma porcentagem
de 33,4% de todas as vistorias;
c) 187 edificações apresentaram irregularidades no sistema de chuveiros
automáticos, o que corresponde a 5,6% de todas as edificações irregulares.
d) as 187 edificações com irregularidades no sistema de chuveiros automáticos
apresentaram 354 não conformidades.
Atualmente no estado de São Paulo somente é exigido o sistema de chuveiros
automáticos em edificações classificadas de acordo com o Decreto Estadual 56.819,
de 10 de março de 2011.
Armani elaborou uma curva ABC (ver Figura 5), conforme Oliveira (2011),
classificando as não conformidades de acordo com a frequência acumulada em:
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a) A – muito crítica: cuja frequência corresponde até 80% dos casos de não
conformidades;
b) B – crítica: cuja frequência corresponde até 15% dos casos de não
conformidades;
c) C – desprezível: cuja somatória de frequência corresponde a apenas 5% dos
casos de não conformidades.
Figura 5 - Curva ABC das não conformidades de inspeções de chuveiros automáticos, no
município de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2013

Fonte: ARMANI (2016).
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Segundo ARMANI (2016) deve ser salientado que o grande número de não
conformidades do item 4.2 (bomba de incêndio funciona adequadamente?), ou seja,
em diversas inspeções a bomba de incêndio não entrou em funcionamento ao ser
testada. A norma NFPA 25 e ABNT NBR 10897:2014 são normas técnicas que
estabelecem que o teste de bomba de incêndio deve ser semanal. Trata-se de um
item que compromete todo o sistema, caso venha a falhar e que coloca em grave
situação a edificação e seus ocupantes, diante de um incêndio.
As chaves de fluxo secundária (CS) também apresentaram percentual
significativo de falhas dentre a totalidade de não conformidade de componentes dos
sistemas de chuveiros automáticos, em razão de instalação incorreta, o que indica a
falta de comissionamento dos sistemas.
Segundo o levantamento

por ARMANI (2016), em São Paulo, apesar dos

edifícios possuírem o sistema de chuveiros automáticos, alguns deles não estão em
condições operacionais plenas e alguns casos chegam a ser críticos.
De acordo com exposto por PAULA (2014), a instalação de proteção contra
incêndio por chuveiros automáticos apresenta uma frequência de utilização muito
menor do que uma instalação predial de água fria. Por esta razão intrínseca, para
que as instalações desempenhem adequadamente a sua função, quando da
ocorrência de um princípio de incêndio ou da realização de testes operacionais, é
fundamental que o projeto, a execução e a colocação em serviço deste sistema
sejam s com rigor e responsabilidade técnica adequada, respeitando a sua
especialidade.
Em sistemas de hidrantes e mangotinhos, segundo BERTO (2016) em
apresentação do Seminários Nacional de Bombeiros (SENABOM), em 36
instalações regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros, avaliadas no período de
out/2014 a out/2016, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT) sendo: 2 depósitos, 3 escritórios e 31 locais de reunião de público,
apresentaram as seguintes condições de operação.
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Quadro 1 - Desempenho hidráulico e conservação

Fonte: BERTO (2016), adaptado pelo autor.

Mais da metade das edificações não apresentaram desempenho hidráulico
conforme definido na IT-22 do Corpo de Bombeiros. Entretanto algumas das não
conformidades avaliadas poderiam ser evitadas por meio da execução de um plano
de manutenção sistêmica para este sistema, conforme a norma ABNT NBR
13714:2000.
Uma grande parte dos problemas encontrados em sistemas de combate a
incêndio com água, poderiam ser evitados com a aplicação de procedimentos e
processos operacionais, permitido brigadistas treinados e qualificados atender
emergências que lhe são familiares e comuns na sua atividade rotineira. Todo
brigadista deve estar ciente do regulamento organizacional e do plano operacional a
que está submetido, sendo muito importante conhecer o conteúdo do prédio no qual
vai intervir, por isto, devem ter a oportunidade de fazer visitas de condicionamento
ao desenho interno da edificação onde atuará e se necessário das atividades
profissionais periféricas, pelo menos trimestralmente.
A brigada de incêndio tem a vantagem do conhecimento mais completo, dos
edifícios e instalações onde atuam, enquanto que o bombeiro público tem uma
responsabilidade sobre uma variedade maior de edifícios e instalações, o que
acarreta muitas vezes, a falta de conhecimento de todos os perigos que vão lidar e
suas variáveis, como o tamanho total da propriedade, seus acessos, sistemas fixos
de extinção de incêndios sofisticados, substâncias químicas ou outros materiais
perigosos, são alguns dos fatores desconhecidos que, potencialmente, podem influir
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no efetivo desempenho de qualquer corpo de bombeiros públicos. Esta vantagem de
ter a familiaridade com todos os riscos onde atuará, melhora o nível de segurança
para o brigadista, estando aí a diferença fundamental entre um corpo de bombeiros
público e uma brigada de incêndio.
1.2 Supervisão de componentes de sistemas de combate a incêndio com água
pela central ou subcentral de detecção e alarme de incêndio
O sistema supervisório permite que sejam monitoradas as ações em um
processo produtivo ou instalação física. Tais informações são coletadas por meio de
equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipulados, analisados,
armazenados e, posteriormente, apresentados ao usuário. Estes sistemas também
são conhecidos como SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition).
Segundo Silva e Salvador (2005) um sistema supervisório deve apresentar
algumas funcionalidades básicas, entre as quais destacam-se:
a) aquisição de dados - processo que envolve a coleta e transmissão de dados
desde a planta industrial (estações remotas) até às estações centrais de
monitoramento. As estações remotas leem os valores dos dispositivos a eles
conectados; após a leitura desses valores, segue-se a transmissão de dados
em que, quer em modo de comunicação por polling1, ou em modo de
comunicação por interrupção (Report by Exception), os dados são
transmitidos por meio da rede de comunicações até à estação central. O
processo é concluído com o armazenamento da informação na base de
dados;
b) visualização de dados - consiste na apresentação das informações por meio
de interfaces homem-máquina (IHM), geralmente acompanhados por
animações, de modo a simular a evolução do estado dos dispositivos
controlados na instalação industrial;
c) processamento de alarmes - os alarmes são classificados por níveis de
prioridade em função da sua gravidade, sendo reservada a maior prioridade
para os alarmes relacionados com questões de segurança. Em situações de
falha do servidor ou da rede de comunicações, é possível efetuar o

polling 1: Método onde cada dispositivo é apurado ou questionado em sequência, para
determinar se ele possui dados a transmitir.
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armazenamento das mensagens de alarme em buffer1, o que, aliado à
capacidade de transmissão de mensagens de alarme para vários servidores,
permite atingir um maior grau de tolerância à falhas. O processamento de
alarmes assume um papel de elevada importância na medida em que
permite informar anomalias verificadas, sugerir medidas e, em determinadas
situações, reagir automaticamente mediante parâmetros previamente
estabelecidos. Para além das situações de alarme detectadas com base nos
valores lidos pelos dispositivos, os sistemas supervisórios podem acionar
alarmes com base na ocorrência de determinadas combinações de eventos;
d) tolerância à falhas - para atingir níveis aceitáveis de tolerância à falhas é
usual a existência de informação redundante na rede e de máquinas
sobressalentes (backup) situadas dentro e fora das instalações das
indústrias de forma a permitir que sempre que se verifique uma falha num
computador, o controle das operações seja transferido automaticamente
para outro computador, o qual possui todos os

dados espelhados do

computador que estava funcionando até então, para que não se tenha uma
interrupção significativa.
As normas brasileiras referentes a sistemas de combate a incêndio com água,
não definem requisitos mínimos de supervisão de componentes dos sistemas
indicando a condição de operação pela central ou subcentral, exceto em situação de
alarme de incêndio. As demais condições de supervisão definidas para uma central
de alarme de incêndio, tais como: condição de sinal de supervisão, aviso de falha ou
teste não são estendidas aos sistemas de combate a incêndio com água.
1.2.1 Sistema de chuveiros automáticos para supressão e controle de incêndio
A seguir são apresentados os componentes do sistema de chuveiros
automáticos, segundo a norma ABNT NBR 10897:2014, que possuem saídas de
controle possibilitando a supervisão por uma central ou subcentral de detecção e
alarme de incêndio.

buffer 1: É uma região da memória física utilizada para armazenar temporariamente os dados
enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para o outro.
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1.2.1.1

Abastecimento de água

Reservatórios elevados devem dispor de indicador de nível ou sistema de
alarme de nível baixo de água, segundo a ABNT NBR 10897:2014. Este requisito
pode ser atendido por meio da instalação de um sensor de nível direto ou indireto
com saída de controle, interligado a central ou subcentral de detecção e alarme de
incêndio como circuito supervisionado em condição de alarme, de forma a monitorar
o nível de água do reservatório elevado.
Figura 6 - Exemplos de indicador e sensor de nível indireto para reservatórios elevados

Fonte: Dandhgroup e Magnetrol, adaptado pelo autor.

Para reservatório com fundo elevado ou com fundo ao nível do solo, piscinas,
açudes, represas, rios, lagos e lagoas, também pode ser utilizados um sensor de
nível direto ou indireto com saída de controle, interligado a central como circuito
supervisionado em condição de alarme, permitindo o monitoramento do nível de
água.
Para reservatório tipo tanque de pressão é solicitado a instalação de alarme
que indique automaticamente baixo nível de água e baixa pressão de ar, por meio
de circuito elétrico, independentemente da motobomba e do compressor de ar.
Ainda diariamente devem ser verificados e anotados o nível de água e a pressão de
ar no tanque.
Estes requisitos podem ser atendidos utilizando um medidor de nível direto ou
indireto e manômetros com saída de controle, ambos interligados a central como
circuito supervisionado em condição de alarme, com o objetivo de monitorar e
realizar a verificação diárias. A Figura 7 apresenta um modelo de manômetro com
saída de controle.
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Figura 7 - Manômetro com saída de controle

Fonte: WIKA (2017).

Para reservatórios elevados, a capacidade efetiva do reservatório deve ser
mantida de forma automática e permanentemente. A reposição da capacidade
efetiva deve ser dimensionada de modo que o tanque esteja cheio em no máximo 8
h, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
Os acionamentos para reposição da capacidade efetiva do reservatório podem
ser monitorados pela central como circuito de comando, conforme automação
adotada pelo projetista e compatibilidade com a central.
1.2.1.2

Pressurização

Com o objetivo de identificar os acionamentos de cada motobomba, pode-se
interligar à central, um contato seco auxiliar proveniente do contator de alimentação
elétrica de cada moto bomba, como circuito supervisionado em condição de alarme.
Ainda, acionamentos excessivos de uma moto bomba de pressurização,
podem ocorrer devido vazamento(s) no sistema de pressurização e/ou distribuição.
Esta falha pode ser identificada por meio do monitoramento de eventos pela central.
Com o objetivo de identificar as pressões de partida e desligamento do sistema
de automação das moto bombas, pode-se realizar durante testes o monitoramento
pela central de sensores de pressão com saída de controle interligados a central
como circuito supervisionado em condição de teste.
Pode-se instalar válvulas de bloqueio com saída de controle interligadas a
central como circuito supervisionado em condição de alarme, com o objetivo de
monitorar a abertura ou fechamento das válvulas. A Figura 8 apresenta um modelo
de válvula de bloqueio com atuador pneumático, a alteração de posição do atuador é
realizada pelo acionamento de uma eletroválvula auxiliar.
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Figura 8 - Válvula de bloqueio com atuador pneumático, solenoide e sensor de posição

Fonte: MGA (2017).

Pode-se monitorar remotamente a pressão de abertura de uma válvula de
alívio, por meio da instalação de um manômetro com saída de controle interligado a
central como circuito supervisionado em condição de teste. Esta montagem tem por
objetivo a realização de testes/ensaios deste componente. A Figura 9 apresenta um
exemplo de funcionamento de uma válvula de alívio com manômetro.
Figura 9 - Exemplo de funcionamento de uma válvula de alívio com manômetro

Fonte: Bermad (2017), adaptado pelo autor.

Deve ser provido um meio para que a bomba de incêndio seja testada em sua
condição nominal de funcionamento e na condição de vazão máxima. Este
dispositivo para teste da bomba deve permitir uma vazão de teste de até 175% da
capacidade nominal da bomba, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
Pode-se monitorar remotamente a vazão de uma bomba de incêndio na
execução de testes/ensaios, por meio da instalação de um medidor de vazão com
saída de controle interligado a central como circuito supervisionado em condição de
teste. A Figura 10 apresenta um exemplo de sistema para testes de bombas de
incêndio.
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Figura 10 - Exemplo de sistema para testes de bombas de incêndio

Fonte:Hydro Flow Products Inc (2017).

1.2.1.3

Distribuição

Para detecção de sistemas de ação prévia e dilúvio, podem ser usados
sistemas hidráulicos (por exemplo, chuveiros automáticos), pneumáticos, detectores
de fumaça, de calor, de radiação infravermelha/ultravioleta ou outros tipos de
detectores, dependendo do tipo de risco a ser protegido, segundo a ABNT NBR
10897:2014.
A válvula automática de controle deve também poder ser operada
manualmente, independentemente dos detectores e dos chuveiros automáticos.
O acionamento manual pode ser

com auxílio dispositivo hidráulico, pneumático

ou mecânico, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
Para sistemas de ação prévia a supervisão, tanto elétrica quanto mecânica,
se

refere

ao

monitoramento

constante pressão de ar e do equipamento de

detecção para garantir a integridade do sistema, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
A pressão de ar ou de nitrogênio nas tubulações aéreas deve ser
supervisionada automaticamente em sistemas com mais de 20 chuveiros
automáticos. Os sistemas de ação prévia sem bloqueio e com bloqueio duplo
devem manter uma pressão mínima de ar de supervisão de 50 kPa, segundo a
ABNT NBR 10897:2014.
Para sistemas tipo dilúvio os dispositivos elétricos do sistema como:
detectores, pressostatos, chaves de fluxo, acionadores manuais, alarmes sonoros e
visuais, devem ser supervisionados e monitorados ininterruptamente conforme a
ABNT NBR 17240.
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1.2.2 Sistema de hidrantes e mangotinhos
A seguir são apresentados os componentes dos sistemas de hidrantes e
mangotinhos, segundo a norma ABNT NBR 13714:2000, que possuem saídas de
controle possibilitando a supervisão por uma central ou subcentral de detecção e
alarme de incêndio.
1.2.2.1

Abastecimento de água

O reservatório exclusivo para os sistemas de hidrantes ou mangotinhos deve
ser provido de chave de nível e/ou dispositivo de alarme, somente para indicar baixo
nível de água, segundo ABNT NBR 13714:2000.
Pode ser instalado um sensor de nível direto ou indireto com saída de controle,
interligado a central como circuito supervisionado em condição de alarme, permitindo
o monitoramento do nível e/ou volume de água do reservatório.
1.2.2.2

Pressurização

Todo sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso de
qualquer ponto de hidrante ou mangotinho, que acionado automaticamente por meio
de pressostatos ou chaves de fluxo. Este alarme deve ser diferenciado dos alarmes
já existentes com funções especificas, segundo ABNT NBR 13714:2000.
Pode-se realizar testes e monitoramento afim de identificar as pressões de
partida e desligamento do sistema de automação das motobombas pela central ou
casa de bombas por meio da instalação de um sensor de pressão com saída de
controle interligados a central como circuito supervisionado em condição de teste.
A Figura 11 apresenta um painel de uma motobomba diesel, localizado na casa
de bombas de uma instalação industrial com indicação de pressão da rede por meio
de um sensor de pressão
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Figura 11 - Painel principal de uma bomba diesel com indicação de pressão da rede

Fonte: Autor.

Pelo menos um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço
deve ser instalado em um ponto seguro da edificação e que permita fácil acesso,
segundo ABNT NBR 13714:2000. Pode-se instalar este acionamento próximo a
central para uma melhor supervisão.
Para bombas acopladas a motores elétricos deve ser instalado um sistema de
supervisão elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas instalações elétricas da
edificação, que possa interferir no funcionamento das bombas de incêndio, segundo
ABNT NBR 13714:2000.
1.2.2.3

Distribuição

As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do
sistema, quando estiverem em posição fechada devem ser do tipo indicadoras.
Recomenda-se a utilização de dispositivo de travamento para manter as válvulas na
posição aberta, segundo ABNT NBR 13714:2000.
Pode-se instalar válvulas de bloqueio com saída de controle interligadas a
central como circuito supervisionado em condição de alarme, com o objetivo de
monitorar e/ou controlar a abertura ou fechamento das válvulas conforme
apresentado anteriormente na Figura 8.
1.3 Justificativas
As falhas oriundas da concepção do sistema hidráulico predial comprometem
as ações de combate ao princípio de incêndio, não limitando a propagação e
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crescimento do incêndio na edificação, aumentando os riscos à vida dos ocupantes
da edificação, ao patrimônio sinistrado, que podem se estender aos imóveis
vizinhos.
Diante do exposto, é motivador dissertar sobre o tema, face a sua importância
no âmbito da segurança contra incêndio no ambiente construído.
As alterações apresentadas foram definidas e estabelecidas por meio de
requisitos novos ou coletados de normas afins.
1.4 Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta visando o aprimoramento
das normas de sistemas de combate a incêndio com água. Para tanto serão
propostas melhorias em alguns requisitos e quando necessário a adição de novos.
1.5 Metodologia
Quanto aos meios, para a realização do presente trabalho este foi desenvolvido
em duas etapas:
a) análise de cada requisito de cada norma pertinente e inclusão de sugestões
de melhoria;
b) propor, com a devida justificativa, tendo como base dados obtidos na revisão
bibliográfica sua revisão e quando necessário a adição de novos requisitos;

28

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No Brasil, com relação a segurança contra incêndio, decretos e leis requerem
características, componentes ou sistemas para ocupações específicas. Requisitos
técnicos devem ser propriamente planejados, desenhados, instalados e mantidos de
acordo com normas técnicas.
Por exemplo o decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 institui o
regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco no
Estado de São Paulo e estabelece outras providências. As normas ABNT NBR
10897:2014 e ABNT NBR 13714:2000, apresentam requisitos mínimos para projeto,
instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos
componentes de sistemas de combate a incêndio com água.
Nos EUA a norma NFPA 72 National Fire Alarm Code, têm como escopo a
apresentação de requisitos de instalação, desempenho, inspeção, teste e
manutenção de sistemas de alarme de incêndio, equipamentos de sinalização de
incêndio, emergência e seus componentes.
Para supervisão de componentes de sistemas de combate a incêndio com
água são necessário os seguintes dispositivos, segundo a NFPA 72:2007:
a) estação de supervisão, podendo ser dos tipos; central remota ou local;
b) dispositivos dos sistemas de proteção contra incêndio que enviam sinais de
supervisão, falha ou alarme para a estação de supervisão.
Segundo SCHIFILITI (2002), existem dois tipos de supervisão definidos pela
IBC:2000 e NFPA 72:1999. O primeiro requer a supervisão de sinais gerados por
“sistemas/ equipamentos de supressão ou características de operação”, produzindo
um sinal monitorado pela central. Este tipo de supervisão é usualmente utilizado com
conexões de alguns tipos de chaves ou transmissores instalados na área protegida.
Por exemplo, quando uma válvula é fechada ou um tanque esta com nível baixo, um
sinal para a central é gerado.
O segundo tipo de supervisão é o supervisório de serviço. Destina-se a
assegurar que todos os tipos de sinais gerados nas instalações protegidas sejam
recebidos e atuados. Isto inclui o primeiro tipo de supervisório descrito acima, como
também os sinais de alarme e falha. A Figura 12 apresenta os tipos de supervisão
descritos acima.
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Figura 12 - Tipos de supervisão definidos pela IBC:2000 e NFPA 72:1999

Fonte: SCHIFILITI (2002), adaptado pelo autor.

O sinal de supervisão tem por objetivo informar se os componentes do sistema
estão na correta condição de operação. O sinal de falha tem por objetivo informar
falha no circuito de monitoramento e o sinal de alarme de alertar perigo de incêndio.
No Brasil a norma ABNT NBR 13714:2000 Sistema de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incêndio, não define requisitos de supervisão de
componentes do sistema por meio da central ou subcentral de detecção e alarme de
incêndio. Entretanto define que o sistema deve ser dotado de alarme audiovisual,
indicativo do uso de qualquer ponto de hidrante ou mangotinho, que acionado
automaticamente por meio de pressostatos ou chaves de fluxo. Este alarme deve ser
diferenciado dos alarmes já existentes com funções especificas.
A norma ABNT NBR 10897:2014 Sistemas de proteção contra incêndios por
chuveiros automáticos, define que os equipamentos de alarmes elétricos devem ser
projetados e instalados conforme a ABNT NBR 17240.
Já a norma ABNT NBR 17240:2010 - Sistema de detecção e alarme de
incêndio, define requisitos de monitoramento da parte elétrica e eletrônica dos
sistemas automáticos de combate a incêndios. O escopo desta norma têm por
objetivo especificar requisitos para projetos, instalação, comissionamento e
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manutenção de sistemas manuais e automáticos de detecção e alarme de incêndio
em e ao redor de edificações, conforme as recomendações da ABNT ISO/TR 724014. Esta norma não se aplica a:
a) sistemas sem fio (wireless);
b) detectores autônomos
c) detecção de gases;
d) sistemas e equipamentos com tensão nominal diferente de 24 VDC.
Portanto a norma ABNT NBR 17240: 2010 - Sistema de detecção e alarme de
incêndio, estabelece que os componentes dos sistemas de combate a incêndio com
água devem ser supervisionados pela central ou subcentral de detecção e alarme de
incêndio, por meio da parte elétrica e eletrônica, ou seja devem ser interligados por
meio de saídas de controle de acordo com a compatibilidade apresentada pela
central.
Quando utilizados sistemas de detecção e alarme de incêndio sem fio as
normas NFPA 72:2007 e a ISO/TR 7240 – Parte 25, devem ser utilizadas, pois
atualmente contemplam requisitos para estes sistemas.
Uma central é definida como um equipamento por meio do qual detectores
podem ser energizados e que podem:
a) Aceitar um sinal de detecção e ativar o sinal de alarme de incêndio e
também pode ser requisitado para indicar a localização do incêndio e
memorizar quaisquer dessas informações;
b) Se requisitado, é capaz de passar o sinal de detecção de incêndio para o
equipamento de transmissão de incêndio, por exemplo, a brigada de
incêndio ou por meio do controle para equipamento automático de proteção
contra incêndio para, por exemplo, uma instalação de extinção automática;
c) É utilizada para automaticamente supervisionar o correto funcionamento do
sistema e dar um aviso sonoro e visual de falhas especificadas;
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A Tabela 1 apresenta os diferentes tipos de circuitos que podem ser
interligados a central.
Tabela 1 - Tipos de circuitos que podem ser interligados a uma central
Tipo de Circuito

Descrição do circuito, segundo ABNT NBR 17240:2010

Exemplos de componentes
que podem ser conectados
aos circuitos

Classe A

Circuito supervisionado, no qual existe uma fiação de retorno à central,
partindo do último elemento. Este anel formado deve ser alimentado pelos
dois extremos desde a central em caso de uma interrupção da
continuidade da fiação. O retorno deve ter trajeto distinto da fiação de ida

Detector, acionador e sirene

Classe B

Todo circuito supervisionado no qual não existe a fiação de retorno à
central, de forma que uma eventual interrupção deste circuito implique
paralisação parcial ou total de seu funcionamento

Detector, acionador e sirene

Comando

Exaustão,
Circuito destinado a comandar equipamentos relacionados ao sistema de
escadas
incêndio
damper

Detecção

Cabos,
módulos
Meio de transmissão que conecta pontos aos equipamentos de controle e
(transmissão
de
indicação
frequência)

Supervisionado

Circuito elétrico cuja integridade e continuamente monitorada pela central

pressurização de
de
emergência,

RF
râdio

Pressostato, chave de fluxo,
válvulas de controle

Fonte: ABNT NBR 17240:2010, adaptado pelo autor.

Segundo a ABNT NBR ISO 7240-2:2012, a central deve ser capaz de indicar
de forma unívoca as condições funcionais:
e) condição normal;
f) condição de alarme de incêndio;
g) condição de sinal de supervisão;
h) condição de aviso de falha;
i) condição de desabilitação;
j) condição de teste.
Ainda o circuito de transmissão entre os sistemas é monitorado tanto pelo SDAI
quanto pelo SPI. A central deve receber todos os sinais de sistemas de proteção
contra incêndio por meio de um dispositivos de entrada e enviar sinais aos sistemas
de proteção contra incêndio, por meio de um dispositivo de saída.
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Figura 13 - Dispositivos de entrada e saída associados com um sistema de proteção contra
incêndio

Legenda
1 Central
2 Dispositivo de entrada
3 Dispositivo de saída
4 Sistema de proteção contra incêndio
Fonte: ABNT NBR ISO 7240-13:2016, adaptado pelo autor.

Para permitir que a avaliação da compatibilidade de um SDAI seja completada,
os seguintes documentos devem ser fornecidos:
a) lista dos tipos de componentes que constituem o SDAI com uma
identificação única de cada componente incluindo versões de software;
b) informação técnica facilitando a justificação da compatibilidade;
c) evidência

necessária

(relatórios

de

ensaios

ou

certificados

de

conformidade) para conformidade dos componentes à parte pertinente da
ISO 7240;
d) caraterísticas dos circuitos de transmissão entre cada componente e a
central, incluindo as especificações dos cabos;
e) limitações de uso do sistema (configuração, número de componentes,
limites funcionais, etc.).
As funções de saída (terminais da central ou dispositivo de saída) utilizadas
para controle de dispositivos para manter portas abertas, fechamento de dampers,
ventilação de fumaça, controle de ventilação, etc., são referenciadas como
essenciais.
SCHIFILITI (2002) descreve que outro propósito da supervisão é a manutenção
de registros e relatórios. Nos E.U.A a norma NFPA 72:2007 exige que os
proprietários do sistema mantenham registros de todas as ativações do sistema,
inspeção, teste e manutenção por pelo menos um ano. No entanto, a experiência
mostra que o conteúdo e a retenção de registros geralmente são pobres quando
monitorados por usuários não treinados. Isto é particularmente comum em
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instalações menores ou edifícios comerciais onde a ênfase principal do proprietário
está em seus negócios.
Ainda nos E.U.A a norma NFPA 25:2011 Standard for the Inspection, Testing,
and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems, define que os registros
de inspeção, teste e manutenção dos sistemas e componentes devem ser s e
disponibilizados a autoridades com jurisdição quando requeridos. Ainda os registros
devem conter os procedimentos s, a organização que realizou o trabalho, os
resultados e a data. A inspeção de componentes deve ser realizada em intervalos
específicos.
Projeto como construído (as built), desenhos, cálculos hidráulicos, testes,
documentos originais de aceitação e manuais dos componentes devem ser mantidos
durante toda a vida dos sistemas, segundo NFPA 25:2011.
No Brasil as normas ABNT NBR 17240:2010 e ABNT NBR ISO 7240 não
exigem que os proprietários do sistema mantenham registros de todas as ativações
do sistema, inspeção, teste e manutenção. Entretanto a guarda de registros de
ocorrências apresentadas pelos sistemas interligados a central ou subcentral de
detecção e alarme de incêndio pode contribuir nas vistorias periódicas do Corpo de
Bombeiros. Ainda, em caso de incêndio, tais registros seriam fundamentais para
promover o entendimento de ocorrências e condição de operação para investigação
de incêndio por autoridades competentes.
2.1 Sistema de chuveiros automáticos para supressão e controle de incêndio
O sistema de chuveiros automáticos é definido pela ABNT NBR 10897:2014
como um sistema integrado de tubulações aéreas e subterrâneas, alimentado por
uma ou mais fontes de abastecimento automática de água, para fins de proteção
contra incêndio. A parte do sistema de chuveiros automáticos acima do piso consiste
em uma rede de tubulação dimensionada por tabelas ou por cálculo hidráulico,
instalada em edifícios, estruturas ou áreas, normalmente junto ao teto, à qual são
conectados chuveiros automáticos segundo o padrão regular, alimentado por uma
tubulação que abastece o sistema, provida de uma válvula de controle e dispositivo
de alarme. O sistema é ativado pelo calor do fogo e descarrega água sobre a área
de incêndio.
A eficiência do sistema de chuveiros automáticos é reconhecida em função do
menor tempo decorrido entre a detecção e combate ao incêndio, entretanto esta
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transição deve ocorrer na fase inicial, controlando ou extinguindo o princípio de
incêndio de forma a limitar as condições de desenvolvimento à fase de inflamação
generalizada conforme evolução típica do incêndio apresentado anteriormente na
Figura 1.
Outra característica importante desse sistema é o acionamento do alarme
simultaneamente com o início de operação, o que pode proporcionar evacuação dos
ocupantes do edifício com segurança.
2.1.1 Tubo molhado
O sistema de chuveiros automáticos tipo tubo molhado caracteriza-se por um
sistema fixado a uma tubulação que contenha água e conectada a uma fonte de
abastecimento

pressurizada,

de

maneira

que

água

seja

descarregada

imediatamente pelos chuveiros automáticos quando abertos pelo princípio de um
incêndio, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
É permitida a utilização de sistemas de tubo molhado para a alimentação de
sistemas auxiliares do tipo ação prévia ou dilúvio.
No Brasil, o sistema de chuveiros automáticos mais frequente em edificações é
o tipo tubo molhado, devido as condições climáticas do país, exceto em áreas que
apresentem risco de congelamento da água nas tubulações.
2.1.2 Ação prévia
Sistema que utiliza chuveiros automáticos fixados a uma tubulação que contém
ar, que pode ou não estar sob pressão, conjugado a um sistema suplementar de
detecção instalado na mesma área dos chuveiros automáticos, segundo a ABNT
NBR 10897:2014. A seguir são apresentadas as classificações de sistemas de ação
prévia:
a) sistema com bloqueio simples: permite a entrada de água na tubulação de
chuveiros automáticos após a operação dos detectores;
b) sistema sem bloqueio: permite a entrada de água na tubulação de chuveiros
automáticos após a operação dos detectores ou dos chuveiros automáticos;
c) sistema com bloqueio duplo: permite a entrada de água na tubulação de
chuveiros automáticos quando da operação dos detectores e dos chuveiros
automáticos.
Sistemas de ação prévia com bloqueio duplo não podem ser do tipo grelha,
segundo a ABNT NBR 10897:2014.
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2.1.3 Tubo seco
Sistema de chuveiros automáticos fixados a uma tubulação que contenha ar ou
nitrogênio sob pressão. A partir da abertura de um chuveiro, a pressão de água abre
uma válvula, conhecida como válvula para sistema seco, deixando a água entrar na
tubulação para controle de incêndio, sendo descarregada pelos chuveiros abertos,
segundo a ABNT NBR 10897:2014.
2.1.4 Dilúvio
Sistema automático de chuveiros que utiliza chuveiros abertos acoplados a
uma tubulação conectada a uma fonte de abastecimento de água por uma válvula
de dilúvio. Esta válvula é aberta pela operação de um sistema de detecção instalado
na mesma área dos chuveiros. Com a abertura da válvula ocorre a entrada de água
na tubulação, sendo descarregada por todos os chuveiros simultaneamente,
segundo a ABNT NBR 10897:2014.
Sistemas de dilúvio devem ser projetados por cálculo hidráulico, segundo a
ABNT NBR 10897:2014.
2.1.5 Classificação de risco das ocupações
A classificação do risco quanto à ocupação tem como objetivo principal a
proteção da edificação em relação à quantidade de carga incêndio, ao risco de
inflamação dos materiais ou produtos contidos e às características de ocupação ou
uso do ambiente por meio de uma quantidade adequada de chuveiros automáticos
GONÇALVES; FEITOSA (1998).
A Tabela 2 apresenta a classificação do risco quanto à ocupação, para
sistemas de chuveiros automáticos, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
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Tabela 2 - Classificação das ocupações para sistemas de chuveiros automáticos, segundo
ABNT NBR 10897:2014
Leve

Grupo I
Ordinário
Grupo II

Grupo I
Extraordinário

Grupo II

São compreendidas as ocupações ou parte das ocupações onde a
quantidade e/ou a combustibilidade do conteúdo (carga incêndio) é
baixa, tendendo à moderada, e onde é esperada uma taxa de liberação
de calor de baixa a média.
São compreendidas as ocupações ou parte de ocupações onde a
combustibilidade do conteúdo é baixa e a quantidade de materiais
combustíveis é moderada. A altura de armazenamento não pode
exceder
2,4 m. São esperados incêndios com moderada taxa de
liberação de calor
São compreendidas as ocupações ou parte de ocupações onde a
quantidade e a combustibilidade do conteúdo é de moderada a alta. A
altura de armazenamento não pode exceder 3,7 m. São esperados
incêndios com alta taxa de liberação de calor.
São compreendidas as ocupações ou parte de ocupações onde a
quantidade e a combustibilidade do conteúdo é de moderada a alta. A
altura de armazenamento não pode exceder 3,7 m. São esperados
incêndios com alta taxa de liberação de calor. do conteúdo são muito
altas, podendo haver a presença de pós e outros materiais que
provocam incêndios de rápido desenvolvimento, produzindo alta taxa de
liberação de calor. Neste grupo as ocupações não podem possuir
líquidos combustíveis e inflamáveis.
Compreendem as ocupações com moderada ou substancial quantidade
de líquidos combustíveis ou inflamáveis.

Nota: Áreas de armazenagem devem ser protegidas de acordo com a ABNT NBR 13792.
Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.

O anexo A da norma ABNT NBR 10897:2014, apresenta exemplos de
classificação de ocupações.
2.1.6 Elementos e componentes do sistema de chuveiros automáticos tipo tubo
molhado
O sistema de chuveiros automáticos tipo tubo molhado apresentam os
elementos e componentes, conforme Figura 14. São organizados em três
subsistemas: abastecimento de água, pressurização e distribuição.
Figura 14 - Elementos do sistema de chuveiros automáticos

Fonte: A segurança contra incêndio no Brasil (2008)
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Os componentes do sistema devem estar em conformidade com a normas
brasileiras aplicáveis ou, na falta destas, com normas internacionais reconhecidas,
segundo a ABNT NBR 10897:2014. Ainda os componentes do sistema devem estar
classificados para a máxima pressão de trabalho à qual serão empregados, porém
nunca inferior a 1.200 kPa.
2.1.7 Abastecimento de água
Todo sistema de chuveiros automáticos deve possuir pelo menos um
abastecimento de água exclusivo e de operação automática, conforme a norma
ABNT NBR 10897 (2014). Os abastecimentos de água para um sistema de
chuveiros automáticos podem ser proporcionados segundo uma das seguintes
formas:
2.1.7.1 Reservatório elevado
O reservatório elevado deve conter a capacidade efetiva, ou seja, um volume
de água reservado para os sistemas de chuveiros automáticos, com o ponto de
tomada de água instalado no fundo do reservatório e uma altura suficiente para
fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas nas válvulas de governo e
alarme, bem como nos chuveiros automáticos mais desfavoráveis (energia
potencial).
Quando o reservatório para o sistema de chuveiros automáticos fornecer água
para outros serviços, as tomadas de água para estes devem ser laterais ou levadas
a níveis mais altos, de modo que a capacidade efetiva para os chuveiros
automáticos seja sempre mantida com exclusividade.
O reservatório elevado deve dispor de indicador de nível ou sistema de alarme
de nível baixo de água, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
O reservatório elevado deve ser mantido limpo e livre de objetos estranhos, de
modo a não prejudicar o bom funcionamento do sistema de chuveiros automáticos.
A capacidade efetiva deve ser mantida automática e permanentemente. A
reposição da capacidade efetiva deve ser dimensionada de modo que o tanque seja
cheio em no máximo 8 h, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
Devem

ser

previstos

convenientemente instalados.

sistemas

sistema

de

drenagem

e

extravasão
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2.1.7.2 Reservatório com fundo elevado ou com fundo ao nível do solo,
piscinas, açudes, represas, rios, lagos e lagoas, com uma ou mais
bombas de incêndio
O reservatório deve conter uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada de
sucção da bomba de incêndio localizada junto ao fundo deste reservatório, conforme
ilustram os exemplos das Figuras 15, 16 e 17 e Tabela 4, segundo a ABNT NBR
10897:2014.
Figura 15 - Reservatório com poço de sucção Exemplo 1

Fonte: ABNT NBR 10897/2014.
Figura 16 - Reservatório com poço de sucção Exemplo 2

Fonte: ABNT NBR 10897/2014.
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Figura 17 - Reservatório com poço de sucção Exemplo 3

Fonte: ABNT NBR 10897/2014.
Tabela 3 - Dimensões para cálculo da capacidade efetiva
Diâmetro nominal
do tubo de sucção

Dimensão A Dimensão B
mm
mm

65

250

80

80

310

80

100

370

100

150

500

100

200

620

150

250

750

150

Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.

Para cálculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como altura a
distância entre o nível normal de água e o nível X de água, o nível X é calculado
como o mais baixo nível antes de ser criado um vórtice com a bomba em plena
carga e é determinado pela distância A, conforme as figuras 15,16 e 17.
Quando o tubo de sucção D dispuser de um dispositivo antivórtice, pode se
considerar a dimensão A da tabela, sendo o nível X medido em relação a face
superior do dispositivo. No caso do exemplo da figura 11, não podem ser utilizados
dispositivos antivórtice, conforme a ABNT NBR 10897:2014.
Quando a sucção da bomba de incêndio for feita de reservatórios alimentados
por fontes de água praticamente inesgotáveis, como açudes, represas, rios, lagos ou
lagoas, devem ser adotadas as dimensões indicadas nos exemplos das Figuras 18,
19 e 20 e Tabela 5, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
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Figura 18 - Exemplo de alimentação por adufa

Fonte: ABNT NBR 10897:2014
Figura 19 - Exemplo de alimentação por canal

Fonte: ABNT NBR 10897:2014
Figura 20 - Exemplo de alimentação por conduto

Fonte: ABNT NBR 10897:2014
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Tabela 4 - Níveis de água e larguras mínimas para canais e adufas em função da vazão de
alimentação
Profundidade
250 mm

500 mm

1000 mm

W (mm)

Q máx (L/min)

W (mm)

Q máx (L/min)

W (mm)

Q máx (L/min)

88

280

82

522

78

993

125

497

112

891

106

1.687

167

807

143

1.383

134

2.593

215

1.197

176

1.960

163

3.631

307

2.064

235

3.159

210

5.647

334

2.342

250

3.506

223

6.255

410

3.157

291

4.482

254

7.825

500

4.185

334

5.592

286

9.577

564

4.953

361

6.340

306

10.749

750

7.261

429

8.307

353

13.670

1.113

12.054

527

11.415

417

18.066

1.167

12.792

539

11.816

425

18.635

1.500

17.379

600

13.903

462

21.411

2.000

24.395

667

16.271

500

24.395

4.500

60.302

819

21.949

581

21.142

-

-

1.000

29.173

667

38.916

-

-

-

-

2.000

203.320

Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.

Nos casos dos exemplos das Figuras 18, 19 e 20, a profundidade “d” da água
em canais abertos ou adufas (incluindo a adufa entre a câmara de decantação e a
câmara de sucção), abaixo do menor nível da água conhecido da fonte, não pode
ser inferior ao indicado na Tabela 5 para as correspondentes larguras “W” e vazão
“Q máx”.
A altura total dos canais abertos ou adufas deve ser tal que comporte o nível
mais alto de água conhecido da fonte. Cada bomba de incêndio deve possuir
câmara de sucção independente com sua respectiva câmara de decantação.
2.1.7.3 Tanque de pressão
Reservatórios tipo tanque de pressão são utilizados em instalações hidráulicas
com o objetivo de proteção de golpes de aríete.
Segundo a ABNT NBR 10897:2014, tanques de pressão devem ser providos
de um indicador de nível de água e dois manômetros para indicar a pressão interna.
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Para reservatório tipo tanque de pressão é solicitado a instalação de alarme
que indique automaticamente baixo nível de água e baixa pressão de ar, por meio
de circuito elétrico, independentemente da motobomba e do compressor de ar.
Ainda diariamente devem ser verificados e anotados o nível de água e a pressão de
ar no tanque.
Reservatórios tipo tanque de pressão não podem ser empregados como
abastecimento de água de outros equipamentos exceto sistema de hidrantes e
mangotinhos interligado à tubulação do sistema de chuveiros automáticos, conforme
ABNT NBR 10897:2014.
Devem ser providos de válvula de segurança que possa ser testada
periodicamente sem alteração da sua regulagem. Esta válvula deve ser dotada de
meios que impeçam alterações na sua regulagem por pessoas não autorizadas.
A capacidade efetiva de água a ser mantida no tanque deve ser a necessária
para atender a demanda do sistema, durante o tempo especificado para o risco a ser
protegido.
A pressão mínima de ar a ser mantida no tanque depende das seguintes
considerações:
a) proporção do volume de ar em relação ao volume total do tanque, que deve
ser no mínimo 1/3;
b) pressão mínima requerida pelo chuveiro automático hidraulicamente mais
desfavorável (energia potencial) do local a ser protegido, no momento que o
esvaziamento do tanque se completar;
c) posição do tanque em relação ao chuveiro automático hidraulicamente mais
desfavorável do local a ser protegido.
A pressão do ar no tanque deve ser calculada segundo a posição deste em
relação aos chuveiros automáticos, aplicando-se uma das formulas a seguir:
Equação 1 - Pressão de ar no tanque no caso de o fundo do tanque estar situado acima do
chuveiro automático mais alto

Fonte: ABNT NBR 10897:2014.
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Equação 2 - Pressão de ar no tanque no caso de o fundo do tanque estar situado abaixo do
chuveiro automático mais alto

Legenda:
“P” é a pressão de ar a ser mantida no tanque;
“P1” é a pressão atmosférica no local, sendo facultado assumir 100kPa;
“P2” é a pressão mínima requerida pelo chuveiro automático hidraulicamente mais
desfavorável no momento em que o esvaziamento do tanque se completar:
a) empregando chuveiro automático com diâmetro nominal de 10mm, pressão mínima
de 190 kPa;
b) empregando chuveiro automático de diâmetro nominal 19 mm, pressão mínima de
70 kPa.
Fonte: ABNT NBR 10897:2014.

Recomenda-se acrescentar as pressões a perda de pressão na tubulação e em
todas as válvulas entre a saída do tanque e as válvulas de alarme e a chave
detectora de fluxo d’água, considerando a vazão máxima para a classe de risco da
instalação. Este acréscimo é de no mínimo de 70 kPa.
“H” é a diferença de altura entre o chuveiro automático mais desfavorável e o
fundo do tanque, em metros.
“R” é o volume de ar no tanque/ volume total no tanque.
2.1.8 Sistema de pressurização
O sistema de pressurização têm por objetivo de estabelecer vazão e pressão
adequada ao tipo de risco do sistema e constitui-se do conjunto motobomba. As
bombas utilizadas em sistemas de combate a incêndio segundo a ABNT NBR
10897: 2014, devem ser de um dos tipos apresentados abaixo:
a)

centrífuga horizontal de sucção frontal;

b)

centrífuga horizontal de carcaça bipartida;

c)

centrífuga e/ou turbina vertical.

Para manter o sistema de chuveiros automáticos sob uma pressão hidráulica
de supervisão, em uma faixa preestabelecida, compensando pequenos e eventuais
vazamentos na canalização, e para evitar a operação indevida da bomba principal,
deve ser instalada uma bomba de pressurização (jóquei), segundo a ABNT NBR
10897:2014.
Quando um chuveiro automático entra em operação, a queda de pressão
ocasionada na rede hidráulica deve permitir o acionamento da bomba de
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pressurização, entretanto a bomba de pressurização não deve ser dimensionada de
modo a controlar tal queda de pressão, sendo assim acionada a bomba principal.
As bombas de incêndio, inclusive a bomba de pressurização, devem ser
dotadas de sistemas de automatização individuais para partida automática por meio
da queda de pressão hidráulica na rede de chuveiros automáticos, a Figura 21
apresenta um exemplo de instalação do sistema de automatização.
Figura 21 - Exemplo de instalação do sistema de automatização para bombas de incêndio e
de pressurização (jóquei)

Legenda:
(01) – Válvula de retenção tipo portinhola com furo de 2,5 mm (3/32”)na portinhola quando a
água do sistema for limpa, as válvulas de retenção podem ser substituídas por placas de
orifício dotadas de furos de 2,5 mm (3/32”).
(02) – Sensor de pressão (pressostato)
(03) – Manômetro, com saída de controle
(04) – Válvula esfera Ø15 N.F.
Nota 1 – Toda tubulação do sistema de automatização deve ser executada em cobre rígido
ou aço inoxidável.
Nota 2 – Cada bomba deve ter seu próprio sistema de automatização.
Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.

A bomba de pressurização, a bomba principal e eventuais bombas reservas
devem ser regulada conforme apresenta o Quadro 2.
Quadro 2 - Regulagem das bombas do sistema de pressurização
Bomba de pressurização (jóquei)
Pressão de
partida
Pressão de
desligamento
1)

Bomba principal

Bombas reservas

Pressão de partida da
Pressão de desligamento da bomba de
Pressão de partida da bomba
bomba de pressurização pressurização - 0,7 bar
principal - 0,7 bar
0,35 bar
Pressão da bomba principal a vazão zero
mais
a
altura
manométrica
do
Não se aplica1)
Não se aplica1)
reservatório, limitada a pressão máxima
do sistema

O sistema de automatização das bombas de incêndio principal e reserva (quando houver) deve ser executado de
maneira que, após a partida do motor, o desligamento seja efetuado somente no painel de comando da bomba de
incêndio, por meio manual.

Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.
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Caso não seja possível regular as pressões conforme o Quadro 1, deve-se
buscar a regulagem mais próxima possível aos valores recomendados.
Não pode ser

instalada qualquer válvula seccionadora no sistema de

automatização a montante do sensor de pressão e do manômetro, pois a restrição
de água neste local pode inibir os acionamentos do pressostato e monitoramento da
pressão pelo manômetro.
As motobombas devem ser instaladas sob condição de sucção positiva
(afogadas) segundo a ABNT NBR 10897:2014.O dimensionamento da tubulação de
sucção deve ser tal que, quando a bomba estiver operando na sua capacidade
máxima (150 % da sua vazão nominal), o NPSH (Net Positve Suction Head)
disponível na entrada da bomba deve ser maior que o NPSH requerido. O diâmetro
nominal da tubulação de sucção não pode ser inferior aos indicados na Tabela 6.
Tabela 5 - Dimensões nominais
Capacidade
nominal da
bomba L/min

Sucção

Diâmetro nominal mínimo das tubulações mm
Cabeçote de ensaio/ testes
Válvula Descarga Medidor
Número de
Descarga
Tubo de
de alívio da válvula de vazão
válvulas de
alimentação
hidrantes

568
65
65
50
65
757
80
80
50
65
946
100
100
50
65
1.135
100
100
65
100
1.514
100
100
80
125
1.703
125
125
80
125
1.892
125
125
80
125
2.839
150
150
100
150
3.785
200
150
100
200
4.731
200
200
150
200
5.677
200
200
150
200
7.570
250
250
150
250
9.462
250
250
150
250
11.355
300
300
200
300
13.247
300
300
200
300
15.140
350
300
200
350
17.032
400
350
200
350
18.925
400
350
200
350
Fonte: ABNT NBR 10897:2014, adaptado pelo autor.

80
80
100
100
100
100
125
125
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250

65
65
80
80
100
100
100
150
150
200
200
200
250
250
300
300
300
300

1 de 65
1 de 65
1 de 65
1 de 65
2 de 65
2 de 65
2 de 65
3 de 65
4 de 65
6 de 65
6 de 65
6 de 65
8 de 65
12 de 65
12 de 65
16 de 65
16 de 65
16 de 65

Quando são instaladas mais de uma bomba, aspirando de reservatórios
independentes, cada bomba deve ter sua tubulação de sucção, podendo estas
serem interligadas, desde que sejam colocadas válvulas de bloqueio em cada uma
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destas tubulações, sendo uma próxima a ligação com o reservatório, uma antes da
entrada da bomba e outra na interligação propriamente dita, conforme a Figura 22. A
interligação deve ter um diâmetro igual aos das tubulações de sucção.
Figura 22 - Tubulação de sucção

Fonte: ABNT NBR 10897:2014.

Bombas acopladas a motores de rotação variável devem ser providas de
válvula de alívio, tipo mola, segundo a ABNT NBR 10897:2014. Ainda a válvula de
alívio deve apresentar as seguintes características:
a) a válvula de alívio deve ser instalada entre a redução concêntrica na
descarga da bomba e a válvula de retenção para que possa ser facilmente
retirada para reparos;
b) a válvula de alívio deve ser regulada para abrir imediata e automaticamente
ao menor indício de excesso de pressão que a rede do sistema de chuveiros
automáticos possa suportar;
c) a água proveniente da válvula de alívio pode retornar ao reservatório, desde
que a tubulação seja conduzida até o topo dele, onde a válvula deve ser
instalada, de forma que o excesso de pressão seja descarregado livremente.
Na saída da válvula de alívio não pode existir acúmulo de água;
d) não podem ser instaladas válvulas de bloqueio na entrada ou na descarga
da válvula de alívio;
e) os diâmetros normais da válvula de alívio e da tubulação de descarga para
receber a água proveniente da válvula não podem ser inferiores aos
indicados na Tabela 5. Caso a tubulação de descarga empregue mais de
uma curva, deve ser instalada tubulação de diâmetro nominal imediatamente
maior.
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Deve ser provido um meio para que a bomba de incêndio seja testada em sua
condição nominal de funcionamento e na condição de vazão máxima. Este
dispositivo para teste da bomba deve permitir uma vazão de teste de até 175% da
capacidade nominal da bomba, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
A norma ABNT NBR 10897:2014 define que caso seja usado um cabeçote de
teste, este deve ser dimensionado de acordo com a Tabela 5 e deve ser instalado do
lado de fora da casa de bombas, em local que permita a descarga da água quando a
bomba estiver em vazão máxima. Caso a tubulação de alimentação do cabeçote de
testes tenha mais que 4,5 m de comprimento, deve ser escolhido o diâmetro
imediatamente maior ou deve ser calculado hidraulicamente.
Caso a água proveniente da descarga do dispositivo de testes da bomba
retorne ao sistema de abastecimento de água, o ponto de conexão deve estar a uma
distância que evite a entrada de ar na sucção da bomba.
Na linha de descarga da bomba devem ser instaladas as seguintes peças:
a) Manômetro;
b) Redução concêntrica ligada diretamente à descarga da bomba;
c) Tê flangeado com saída para válvula de alívio, no caso de bomba acoplada
a motor de rotação variável;
d) Válvula de retenção;
e) Tê flangeado com saída para o cabeçote de ensaio ou medidor de vazão, na
qual é colocada uma válvula gaveta ou borboleta;
f) Válvula gaveta ou borboleta ligada na tubulação de recalque ao sistema;
As características de vazão e pressão das bombas devem atender as
seguintes exigências, segundo a ABNT NBR 10897:2014.
2.1.8.1 Bombas centrífugas horizontais de sucção frontal e turbinas verticais
a) sem vazão, a pressão máxima da bomba não pode ultrapassar 40% de sua
pressão nominal;
b) a 150% da vazão nominal da bomba, este deve manter uma pressão mínima
de 65% de sua pressão nominal;
2.1.8.2 Bombas centrífugas horizontais de carcaça bipartida
a) sem vazão, a pressão máxima da bomba não pode ultrapassar 20% da sua
pressão nominal;
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b) a 150% da vazão nominal da bomba, esta pode manter uma pressão mínima
de 65% sua pressão nominal.
Para supervisão constante das bombas, deve ser instalado, em local de
vigilância permanente, um painel de sinalização óptica e acústica com as indicações
seguintes:
2.1.8.3 Bomba(s) elétrica(s)
a) bomba funcionando;
b) falta de fase ou falta de corrente de comando;
c) partida em posição manual ou painel desligado;
2.1.8.4 Bomba(s) diesel
a) bomba funcionando;
b) partida em manual ou painel desligado;
c) falha no sistema (agrupadas em um único sinal as falhas definida no item
B.16.12 da norma ABNT NBR 10897:2014);
2.1.8.5 Bomba de pressurização
a) bomba funcionando (somente óptica);
Semanalmente devem ser efetuados ensaios de funcionamento das bombas
registradas em livro próprio.
Anualmente, deve ser efetuado um ensaio de desempenho das bombas.
Os painéis de comando para bombas acionadas por motores elétricos ou a
diesel devem ser equipados com contatos abertos e fechados, para operação de
circuitos que permitam sinalizar, instantânea e automaticamente, em um painel de
alarme remoto, com fonte de alimentação independente, que não exceda 127 V, de
forma acústica e ótica as situações prevista acima.
2.1.9 Sistema de distribuição
Constitui-se de uma rede de tubulações compreendida desde a válvula de
governo e alarme até aos chuveiros automáticos.
Conforme a ABNT NBR 10897:2014, a área máxima a ser utilizada para a
proteção de um pavimento por uma coluna principal de alimentação, deve estar de
acordo com o Quadro 3.
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Quadro 3 - Áreas máximas servida por uma coluna de alimentação por pavimento
Tipo de risco
Leve

Área máxima servida por uma coluna
de alimentação por pavimento
m²
4.800

Ordinário

4.800

Extraordinário (projetado por tabela)

2.300

Extraordinário (projetado por cálculo hidráulico)

3.700

Armazenamento

3.700

Fonte: ABNT NBR 10897:2014.

A conexão de teste de alarme, tem por objetivo testar o funcionamento dos
alarmes de fluxo (gongo, chave de fluxo) a seguir são apresentados os requisitos
para conexões de teste de alarme:
2.1.9.1

Edificações térreas

Cada sistema de chuveiros automáticos deve ser provido de uma conexão de
teste de alarme. A conexão deve ser composta por uma tubulação de diâmetro
nominal mínimo de 25 mm, dotada de válvula-globo e de um bocal com orifício não
corrosivo, de diâmetro nominal igual do chuveiro automático de menor orifício
utilizado no sistema, obedecendo ainda as condições descritas a seguir:
a) o orifício pode ser obtido com um chuveiro automático cujo defletor tenha
sido removido;
b) a conexão deve ser instalada em qualquer ponto da rede, desde que esteja
situada após o sistema de alarme de fluxo de água;
c) a conexão deve ser situada em local de fácil acesso, onde possa ser
observada a descarga de água.
2.1.9.2

Edificações de múltiplos pavimentos

Em edificações de múltiplos pavimentos, a conexão de teste de alarme de cada
pavimento deve ser conforme a Figura 23.

50

Figura 23 - Conexão setorial de dreno, ensaio e alarme

NA = Normalmente aberta
NF = Normalmente fechada
Legenda
1 Válvula de bloqueio
2 Manômetro 0 a 20 mca
3 Chave de fluxo com retardo pneumático, ligada ao painel de alarmes
4 Válvula (T) teste – (D) dreno
5 Visor de fluxo
6 União de aço galvanizado assento plano, com placo de orifício, resistente à
corrosão, e orifício igual ao menor chuveiro utilizado na instalação.
Fonte: ABNT NBR 10897:2014.

2.1.10 Sistemas de ação prévia
Para sistemas de ação prévia uma conexão de teste deve ser instalada na rede
de distribuição com o objetivo de identificar o acionamento do dispositivo de
supervisão do ar.
A conexão usada para controlar o nível de água de escorva pode ser usada
para testar o funcionamento dos alarmes que monitoram a pressão do ar
supervisório.
Em sistemas com bloqueio duplo, uma conexão para teste de acionamento ou
cabeçote com diâmetro mínimo de 25 mm, com orifício liso, resistente a corrosão,
capaz de fornecer a vazão equivalente à de um chuveiro usado no sistema, deve ser
instalado.
Em sistemas com bloqueio duplo, a conexão para teste de acionamento ou
cabeçote deve ser instalada na extremidade da tubulação de chuveiros mais
distantes da válvula, no pavimento mais alto, e deve ser provida de válvula de
fechamento acessível e um bujão de no mínimo 25 mm, de bronze.
Quando a vazão for proveniente de quatro chuveiros, a tubulação usada para
teste de acionamento deve simular dois chuveiros em cada um dos dois ramais.
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Em sistemas de dilúvio não é necessário instalar uma conexão de teste.
2.1.11 Alarmes de fluxo de água
O alarme de fluxo de água deve ser específico para sistemas de
chuveiros automáticos e deve ser ativado pelo fluxo de água equivalente ao fluxo
em um chuveiro automático de menor orifício instalado no sistema. O alarme sonoro
deve ser acionado no máximo 5 min (tempo semelhante ao sistema de detecção)
após o início fluxo e deve continuar até a sua interrupção.
Para sistemas de tubulação molhada, os equipamentos de alarme para
sistemas de tubulação molhada devem ser constituídos de uma válvula de governo e
alarme ou outro detector de fluxo.
Para sistemas de ação prévia e dilúvio, os equipamentos de alarme devem ser
constituídos de dois alarmes acionados independentemente, sendo um pelo
sistema de detecção e outro pelo fluxo de água.
As chaves de alarme de fluxo de água tipo palheta com retardo automático
devem ser instaladas apenas em sistemas de tubo molhado.
O dispositivo de alarme deve ser mecânico ou elétrico, de forma a emitir um
sinal audível pelo menos 20 dB acima do ruído normal da área considerada.
Entretanto na prática os sistemas de alarme de incêndio trabalham na faixa do limite
máximo de 120 dB, afim de mitigar as diferentes condições de uso em uma
edificação Caso o nível de ruído da área considerada não permita o cumprimento
deste item, um sinalizador visual tipo estroboscópico deve ser utilizado.
Toda a tubulação dos gongos hidráulicos deve ser feita com material resistente
à corrosão e em diâmetro não inferior a DN 20.
Os equipamentos de alarmes elétricos devem ser projetados e instalados
conforme a ABNT NBR 17240.
O dreno do dispositivo de alarme deve ser dimensionado de modo a não haver
transbordamento.
2.1.12 Válvula de governo e alarme
Válvulas de governo e alarme são dispositivos de retenção instalados entre o
sistema de pressurização e a o sistema de distribuição, sendo que em caso de
princípio de incêndio com a abertura de um ou mais chuveiros ou teste periódico, a
pressão hidráulica na rede de distribuição diminui. Dessa forma, a pressão da água,
abaixo do obturador, por diferencial de pressão, impele-o para cima, fornecendo
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água para o combate e provocando a abertura da válvula auxiliar para permitir a
passagem de água para acionar o circuito de alarme.
Em sistemas de tubo molhado nas válvulas de governo e alarme, um
manômetro deve ser instalado acima e outro abaixo de cada válvula. Os
manômetros devem ter fundo de escala de no mínimo o dobro da pressão do
sistema no ponto em que forem instalados, e devem ser instalados de modo a
poderem ser removidos.
2.1.13 Inspeção

rotineira

e

manutenção

dos

sistemas

de

chuveiros

automáticos
O Quadro 4 apresenta um resumo de inspeções, ensaios e manutenções
previstas pela ABNT NBR 10897:2014.
Quadro 4 - Resumo de inspeções, ensaios e manutenção em sistemas de chuveiros
automáticos
Itens

Atividade

Válvula de controle (com lacre)
Válvula de controle (com cadeado ou
ligadas ao sistema de alarme)

Frequência
Semanal

Inspeção

Mensal

Alarmes

Trimestral

Manômetros

Mensal

Conexão de inspeção (dreno de fim
de linha)

Mensal

Placa de dados

Trimestral

Tubulação e conexões

Anual

Suportes

Anual

Chuveiros automáticos
Chuveiros automáticos
sobressalentes
Registro de recalque

Anual

Alarmes

Trimestral/ semestral

Dreno principal
Manômetros
Chave de fluxo

Anual
Mensal

Ensaios/ testes

Anual
5 anos
Trimestral

Chuveiros automáticos - temperatura
5 anos
extra alta
Chuveiros automáticos - resposta
Após 20 anos e a cada 10 anos depois
rápida
Ensaios/ testes
Chuveiros automáticos
Após 20 anos e a cada 10 anos depois
Lavagem das redes

5 anos

Bombas

Semanal

Continua
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Quadro 4 - Resumo de inspeções, ensaios e manutenção em sistemas de chuveiros
automáticos (continuação)
Itens
Válvulas
Investigação de obstruções
Bombas

Atividade
Manutenção
Desempenho

Frequência
Anual, ou conforme necessário
A cada 5 anos, ou conforme necessário
Anual

Fonte: ABNT NBR 10897:2014.

2.1.14 Conexão do sistema de hidrantes e mangotinhos no sistema de
chuveiros automáticos
Segundo a ABNT NBR 10897 (2014), para sistemas de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incêndio deve ser utilizada a norma ABNT NBR 13714
(2000),entretanto são dispostas as seguintes considerações na ABNT NBR 10897
(2014) sobre o sistema de hidrantes.
a) quando a rede de alimentação for comum para chuveiros automáticos e
hidrantes, pode se ter uma única tomada de recalque para ambos os
sistemas;
b) em ambos métodos de cálculos do sistema de chuveiros automáticos deve
ser levado em consideração a demanda de água para o sistema de
hidrantes, mesmos nos casos em que os sistemas de hidrantes e chuveiros
automáticos sejam independentes;
c) em ensaios operacionais do sistema cada hidrante ligado à rede de
chuveiros automáticos deve ser completamente aberto e fechado, sob
pressão do sistema. Quando houver bombas de incêndio, tal ensaio deve
ser feito com elas em funcionamento. Todas as válvula de controle devem
ser completamente fechadas e abertas sob pressão do sistema para
assegurar uma adequada operação.
2.2 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos
São sistemas fixos de combate a incêndio que operam sob comando. Assim
como no sistema de chuveiros automáticos o sistema de hidrantes também têm por
objetivo controlar ou extinguir o princípio de incêndio em seu estágio inicial de forma
a não permitir que o incêndio encontre condições de crescer e se desenvolver a fase
de inflamação generalizada conforme apresentado anteriormente na Figura 1.
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O sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio em
edificações e áreas de risco diferem dos sistemas de hidrantes urbanos em relação
à forma de abastecimento. Os sistemas urbanos apresentam pontos de tomada de
água providos de dispositivos de manobra (registros) e uniões de engate rápido,
ligado à rede pública de abastecimento de água, podendo ser emergente (de coluna)
ou subterrâneo (de piso) enquanto que os sistemas prediais de hidrantes e de
mangotinhos apresentam pontos de tomada (PEREIRA (2004)).
Para melhor desempenho desse sistema é essencial que os usuários do
edifício estejam familiarizados com o sistema, confiantes e motivados a utilizá-lo na
ocorrência de um princípio de incêndio. Uma das características básicas do sistema
de mangotinhos é a facilidade de operação pelos usuários em função das pequenas
vazões e diâmetros das mangueiras, propiciando mais agilidade e facilidade às
ações de combate ao fogo na fase inicial.
No Brasil a norma ABNT NBR 13714:2000 apresenta as condições mínimas
exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio,
bem como características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de
mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio.
2.2.1 Classificação dos sistemas
Os sistemas de combate a incêndio estão divididos em sistemas de
mangotinhos (tipo 1) e sistema de hidrantes (tipos 2 e 3). Ainda os sistemas de
hidrantes e de mangotinhos, em geral, são classificados de acordo com o tipo de
esguicho (compacto ou regulável), diâmetro da mangueira, comprimento máximo da
mangueira, número de saídas e vazão no hidrante ou mangotinho mais
desfavorável. Cada tipo é aplicado em função da ocupação e uso da edificação.
As edificações com área construída superior a 750 m² e/ou altura superior a
12 m devem ser protegidas por sistemas de mangotinhos ou de hidrantes. O anexo
D da norma ABNT NBR 13714:2010 apresenta a aplicabilidade dos diferentes
sistemas em função da ocupação e uso da edificação.
Os sistemas poderão, ainda, ser diferenciados quanto:
a) ao tipo de abastecimento de água: reservatório elevado, no nível do solo,
semi-enterrados, enterrado, fontes naturais ou piscinas;
b) à fonte de energia: ligação independente ou por gerador automatizado;
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c) ao tipo de sistema de comando: manual (botoeira) e automático (chave de
fluxo ou pressostatos);
d) aos tipos de bombas empregadas: bomba principal e bomba de
pressurização, bomba auxiliar, bomba de reforço e bomba de escorva;
e) às características do reservatório: concreto armado, fibra, metálico,
utilização de piscinas ou reservas naturais;
f) ao material da tubulação: aço, cobre e termoplásticos;
g) às características do sistema de distribuição: interno ou externo à edificação;
h) ao tipo de rede de tubulação: rede aberta (sistema ramificado), rede fechada
(sistema em malha) e rede mista (sistema ramificado e em malha).
2.2.2 Elementos e componentes dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos
O sistema de hidrantes e de mangotinhos apresentam os elementos e
componentes descritos a seguir organizados em três subsistemas: abastecimento de
água, pressurização e distribuição.
Figura 24 - Elementos dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos

Fonte: Prevenção contra incêndio no projeto de arquitetura (2010), adaptado pelo autor.

2.2.3 Abastecimento de água
A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida permanentemente.
O reservatório deve ser construído de maneira que possibilite sua limpeza sem
interrupção total do suprimento de água do sistema, ou seja, mantendo pelo menos
50% da reserva de incêndio (reservatório com duas células interligadas).
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O reservatório exclusivo para os sistemas de hidrantes ou mangotinhos deve
ser provido de chave de nível e/ou dispositivo de alarme, somente para indicar baixo
nível de água.
Os abastecimentos de água para os sistemas de hidrantes e de mangotinhos
podem ser proporcionados segundo uma das seguintes formas:
2.2.3.1 Reservatório elevado
Quando o abastecimento é pela ação da gravidade, os reservatórios elevados
devem estar à altura suficiente para fornecer as vazões e pressões mínimas
requeridas para cada sistema. Esta altura é considerada:
a) do fundo do reservatório (quando a adução for feita na parte inferior do
reservatório) até os hidrantes ou de mangotinhos mais desfavoráveis
hidraulicamente;
b) da face superior do tubo de adução (quando a adução for feita nas paredes
laterais dos reservatórios) até os hidrantes ou mangotinhos mais
desfavoráveis hidraulicamente.
A Figura 25 apresenta um sistema de hidrantes por gravidade.
Figura 25 - Sistema de hidrantes por gravidade

Fonte: GONÇALVES (1993).

Quando a altura do reservatório elevado não for suficiente para fornecer as
vazões e pressões mínimas requeridas para os pontos de hidrantes ou mangotinhos
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mais desfavoráveis hidraulicamente, deve-se utilizar uma bomba de reforço, em
sistema by-pass, para garantir as pressões e vazões mínimas para aqueles pontos.
A Figura 26 apresenta

um sistema de hidrantes por gravidade com bomba de

reforço.
Figura 26 - Esquema de instalação de bomba de reforço abastecendo os pontos de
hidrantes/ mangotinhos mais desfavoráveis hidraulicamente

Legenda:
1 Bomba de reforço
2 Válvula-gaveta
3 Válvula de retenção
4 Chave de fluxo com retardo
5 Pontos de hidrantes/mangotinhos
6 Registro de recalque
7 Reservatório de água
NOTA
NA – Normalmente aberta
NF – Normalmente fechada
Fonte: ABNT NBR 13714:2000.

2.2.3.2 Reservatório ao nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo
Nestas condições, o abastecimento dos sistemas de hidrantes ou mangotinhos
deve ser efetuado por meio de bombas fixas, de acionamento automático. O
reservatório deve conter uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada de sucção
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da bomba de incêndio localizada junto ao fundo deste reservatório, conforme
ilustram os exemplos das Figuras 27, 28 e 29 e Tabela 7, segundo a ABNT NBR
13714:2000.
Figura 27 - Tomada superior de sucção para bomba principal

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
Figura 28 - Tomada lateral de sucção para bomba principal

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
Figura 29 - Tomada inferior de sucção para bomba principal

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
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Tabela 6 - Dimensões de poços de sucção
Diâmetro nominal
do tubo de sucção

Dimensão A Dimensão B
mm
mm

65

250

80

80

310

80

100

370

100

150

500

100

200

620

150

250

750

150

Fonte: ABNT NBR 13714:2000, adaptado pelo autor.

Para cálculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como altura a
distância entre o nível normal de água e o nível X de água, o nível X é calculado
como o mais baixo nível antes de ser criado um vórtice com a bomba em plena
carga e é determinado pela distância A, conforme as figuras 22, 23 e 24.
2.2.3.3 Fontes naturais (lagos, rios, açudes, lagoas)
Quando a sucção da bomba de incêndio for feita de reservatórios alimentados
por fontes de água praticamente inesgotáveis, como açudes, represas, rios, lagos ou
lagoas, devem ser adotadas as dimensões indicadas nos exemplos das Figuras 30,
31 e 32 e Tabela 8, segundo a ABNT NBR 13714:2000.
Figura 30 - Exemplo de alimentação por adufa

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
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Figura 31 - Exemplo de alimentação por canal

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
Figura 32 - Exemplo de alimentação por conduto

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.
Tabela 7 - Níveis de água e larguras mínimas para canais e adufas em função da vazão de
alimentação
Profundidade
250 mm

500 mm

1000 mm

W (mm)

Q máx (L/min)

W (mm)

Q máx (L/min)

W (mm)

Q máx (L/min)

88

280

82

522

78

993

125

497

112

891

106

1.687

167

807

143

1.383

134

2.593

215

1.197

176

1.960

163

3.631

307

2.064

235

3.159

210

5.647

334

2.342

250

3.506

223

6.255

410

3.157

291

4.482

254

7.825

500

4.185

334

5.592

286

9.577

564

4.953

361

6.340

306

10.749

750

7.261

429

8.307

353

13.670

1.113

12.054

527

11.415

417

18.066

1.167

12.792

539

11.816

425

18.635

1.500

17.379

600

13.903

462

21.411

2.000

24.395

667

16.271

500

24.395

4.500

60.302

819

21.949

581

21.142

-

-

1.000

29.173

667

38.916

-

-

-

-

2.000

203.320

Fonte: ABNT NBR 13714:2000, adaptado pelo autor.
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Nos casos dos exemplos das Figuras 25, 26 e 27, a profundidade “d” da água
em canais abertos ou adufas (incluindo a adufa entre a câmara de decantação e a
câmara de sucção), abaixo do menor nível da água conhecido da fonte, não deve
ser inferior ao indicado na Tabela 7 para as correspondentes larguras “W” e vazão
“Q max”.
A altura total dos canais abertos ou adufas deve ser tal que comporte o nível
mais alto de água conhecido da fonte. Cada bomba de incêndio deve possuir
câmara de sucção independente com sua respectiva câmara de decantação.
2.2.4 Sistema de pressurização
As bombas utilizadas devem ser do tipo centrífugas acionadas por motor
elétrico ou a combustão.
Quando o abastecimento é por bomba de incêndio, deverá possuir pelo menos
uma bomba elétrica ou de combustão interna e esta deverá abastecer
exclusivamente o sistema.
Pelo menos um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço
deve ser instalado em um ponto seguro da edificação e que permita fácil acesso.
Pode-se instalar este acionamento próximo a central para uma melhor supervisão.
O acionamento do sistema de hidrantes e de mangotinhos pode ser manual,
por meio de botoeira do tipo liga e desliga, ou automático, por meio de chave de
fluxo ou de pressostato. O funcionamento automático é iniciado pela simples
abertura de qualquer ponto de hidrante da instalação.
As automatizações da bomba de pressurização (jockey) para ligá-la e desligala automaticamente e da bomba principal para somente ligá-la automaticamente
devem ser feitas por meio de pressostato instalados conforme apresentado na
Figura 33. Ainda devem ser ligadas nos painéis de comando e chaves de partida dos
motores de cada bomba.
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Figura 33 - Cavalete de automatização das bombas principal e de pressurização (jockey)

Fonte: ABNT NBR 13714:2000.

A bomba de pressurização (jockey) tem a função de manter o sistema
pressurizado em uma faixa preestabelecida e de compensar pequenas perdas de
pressão.
A bomba de pressurização, a bomba principal e eventuais bombas reservas
devem ser regulada conforme apresenta o Quadro 5.
Quadro 5 - Regulagem das bombas do sistema de pressurização
Bomba de pressurização (jóquei)
Pressão
partida

de

Bombas reservas

Pressão de desligamento da
Pressão de partida da bomba de Pressão de partida da
bomba de pressurização
pressurização - 100kPa
bomba principal - 100kPa
- 100kPa

Pressão
de
Pressão da bomba principal
desligamento
a vazão zero.
(Máxima)
1)

Bomba principal

Não se aplica

1)

Não se aplica

1)

O sistema de automatização das bombas de incêndio principal e reserva (quando houver) deve ser
executado de maneira que, após a partida do motor, o desligamento seja efetuado somente no painel de
comando da bomba de incêndio, por meio manual.

Fonte: ABNT NBR 13714:2000, adaptado pelo autor.

Nos casos em que houver necessidade de instalação de bomba de reforço, o
funcionamento desta bomba deverá ser automático, por meio de chave de alarme e
fluxo, com retardo, e a instalação deverá ser conforme esquematizado na Figura 21.
Todo sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso de
qualquer ponto de hidrante ou mangotinho, que acionado automaticamente por meio
de pressostatos ou chaves de fluxo. Este alarme deve ser diferenciado dos alarmes
já existentes com funções especificas.
Não é recomendada a instalação de bomba de incêndio com pressões
superiores a 1 MPa.
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Um painel de sinalização das bombas principal ou de reforço, elétrica ou de
combustão interna, deve ser instalado onde haja vigilância permanente, dotado de
uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalização ótica e
acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:
Bomba elétrica:
a) painel energizado;
b) bomba em funcionamento;
c) falta de fase;
d) falta de energia no comando de partida.
O painel deve ser localizado o mais próximo possível do motor da bomba de
incêndio e convenientemente protegido contra respingos de água e penetração de
poeira.
Bomba de combustão interna:
a) painel energizado;
b) bomba em funcionamento;
c) baixa carga de bateria;
d) chave seletora na posição manual ou painel desligado.
Um painel de comando deve ser instalado no interior da casa de bombas,
indicando bomba em funcionamento e sistema automático desligado (chave seletora
na posição manual).
Deve ser instalado um sistema de supervisão elétrica, de modo a detectar
qualquer falha nas instalações elétricas da edificação, que possa interferir no
funcionamento das bombas de incêndio.
2.2.5 Sistema de distribuição
A tubulação consiste de um conjunto de tubos, conexões e de outros
componentes hidráulicos como, por exemplo, válvulas de fechamento e de manobra
(gaveta, globo, angulares, etc.) destinados a conduzir a água, desde o reservatório
até aos pontos de hidrantes ou de mangotinhos.
Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer
ponto da área a ser protegida seja alcançado por um (sistema tipo 1) ou dois
(sistemas tipo 2 e 3) esguichos, considerando o comprimento das mangueiras e seu
trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de água.

64

Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir aos
efeitos do calor, mantendo o seu funcionamento normal, ou seja, o meio de ligação
entre os tubos, conexões e outros componentes deve garantir a estanqueidade e a
estabilidade mecânica da junta e não deve sofrer comprometimento de
desempenho.
A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65 (2 ½”).
Para sistemas tipo 1, pode ser utilizada tubulação de 2” desde que comprovado
tecnicamente o desempenho hidráulico dos componentes e do sistema, e aprovado
pelo órgão competente.
As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do
sistema, quando estiverem em posição fechada devem ser do tipo indicadoras.
Recomenda-se a utilização de dispositivo de travamento para manter as válvulas na
posição aberta.
O hidrante é o ponto de tomada de água no qual há uma, (simples) ou duas
(duplo) saídas contendo válvula angular com seus respectivos adaptadores,
tampões, mangueira de incêndio, esguicho e requinte.
As válvulas dos hidrantes têm como função controlar e bloquear o fluxo de
água no interior da tubulação e devem ter conexões iguais às adotadas pelo corpo
de bombeiros, ou seja, tipo engate rápido.
A mangueira de incêndio, com uniões do tipo engate, utilizada para conduzir a
água no trecho compreendido entre a válvula angular e o esguicho.
O esguicho é um componente metálico adaptado na extremidade da
mangueira, destinado a dar forma, direção e controle ao jato, podendo ser do tipo
regulável (jato compacto ou neblina) ou agulheta de jato compacto.
Na execução de testes para avaliação de desempenho hidráulico de um
sistema de hidrantes, quando utilizados esguichos reguláveis, o esguicho do
hidrante mais desfavorável hidraulicamente deve estar na posição de maior vazão
para sistema tipo 1, e jato compacto para os demais sistemas. Ainda quando
utilizado esguicho tipo agulheta em sistemas tipo 2 e 3, o mesmo deve proporcionar
jato sólido.
2.2.6 Abrigo
É um compartimento, em geral na cor vermelha, embutido ou aparente, dotado
de porta, destinado a armazenar carretéis, mangueiras, chaves de mangueiras,
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esguichos e outros equipamentos de combate a incêndio, devendo ser capaz de
protegê-los contra intempéries e danos diversos. É instalado em local visível e de
fácil acesso, inclusive sinalizado de forma adequada.
2.2.7 Chave de mangueira
A chave de mangueira é uma haste metálica de ramo curvo e destina-se a
realizar o acoplamento e desacoplamento das juntas de união das mangueiras com
o esguicho e a válvula angular no sistema de hidrante.
2.2.8 Registro de recalque
Os sistemas de hidrantes e de mangotinhos devem ser dotados de registro de
recalque de água, que consiste em um prolongamento da tubulação até a entrada
principal da edificação ou área de risco e cujos engates devem ser compatíveis com
os utilizados pelo corpo de bombeiros. Destina-se a permitir a introdução de água
proveniente de fontes externas no sistema predial de combate a incêndio.
2.2.9 Vistoria periódica
A vistoria periódica compõe o conjunto de atividades a serem desempenhadas,
em período máximo de três meses, pelo pessoal da brigada da edificação ou por
pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja inteiramente
ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode
afetar a capacidade de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma
vez que a vistoria é, em geral, uma inspeção visual, além da identificação do pessoal
envolvido com a preservação e a utilização do sistema.
2.2.9.1 Brigada de incêndio
Para a Brigada de Incêndio, devem-se relatar:
a) número de elementos treinados;
b) número de vigias diurnos;
c) número de vigias noturnos;
d) bombeiro(s) profissional(ais);
e) data do último exercício da Brigada;
f) Número de operários (empregados) residentes na proximidade do risco.
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2.2.9.2 Instalação
Para a instalação, deve-se efetuar o seguinte questionário:
a) os hidrantes ou os mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados?
b) as válvulas funcionam normalmente?
c) os engates estão em condições de uso?
d) as válvulas de controle seccional são mantidas abertas?
e) as válvulas angulares dos hidrantes e as válvulas de abertura rápida dos
mangotinhos são mantidas fechadas?
f) as mangueiras estão acondicionadas adequadamente e prontas para o uso?
g) as mangueiras e demais pertences estão guardados em seus abrigos?
h) os esguichos reguláveis do sistema tipo 1 estão acoplados nas mangueiras?
i) os abrigos estão secos e desobstruídos?
j) o nível da água está no máximo possível?
k) o cavalete de automatização das bombas está em condições de uso?
l) a automatização do sistema está em conformidade com o especificado?
2.2.10 Plano de manutenção
As bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos
de alarme, têm que ser postos em funcionamento quinzenalmente, por um período
mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem ser bloqueados logo
após sua ativação.
O plano de manutenção é o roteiro de inspeção e verificações a que deve ser
submetido o sistema, destinado a garantir a melhor preservação de todos os
componentes da instalação, constando também as providências a serem tomadas
para execução da manutenção preventiva naqueles componentes que, sabidamente,
estão sujeitos a apresentar problemas de funcionamento.
O plano de manutenção prevê as tarefas que a Brigada tem que executar, de
forma que seja mínima a possibilidade de ocorrer alguma falha de qualquer dos
componentes do sistema da edificação, uma vez colocado em funcionamento.
O

tempo necessário para a execução de um plano é dependente da

característica dos componentes utilizados na execução das

instalações,

das

atividades necessárias de cada componente para que se garanta a sua
preservação e dos prazos mínimos para manutenção preventiva dos materiais e
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equipamentos instalados, assim como da corretiva, não devendo ultrapassar o prazo
máximo de um ano.
O plano de manutenção tem como objetivo garantir que:
a) todas as válvulas angulares e de abertura rápida tenham sido abertas
totalmente, de forma normal e manualmente e ao serem fechadas, tenha
sido verificada a vedação completa, garantindo o bom estado do corpo
da válvula com relação à corrosão;
b) todas as válvulas de controle seccional tenham sido manobradas sem
nenhuma anormalidade, inclusive com relação a vazamentos no corpo,
castelo ou juntas;
c) todas as mangueiras de incêndio tenham sido inspecionadas, mantidas e
acondicionadas conforme a NBR 12779;
d) todos os esguichos tenham sido usados e sua capacidade de manobra
verificada;
e) a integridade física dos abrigos tenha sido garantida;
f) todas as tubulações estejam pintadas sem qualquer dano, inclusive com
relação aos suportes empregados;
g) a sinalização utilizada nos pontos de hidrantes e/ou mangotinhos esteja
conforme o especificado;
h) os dispositivos de controle da pressão usados no interior das tubulações
tenham sido verificados quanto à sua eficácia e ao seu funcionamento;
i) o funcionamento de todos os instrumentos e medidores instalados tenham
sido verificados;
j) todas as interligações elétricas tenham sido inspecionadas e limpas,
removendo oxidações;
k) as gaxetas dos motores/bombas tenham sido verificadas, reguladas ou
substituídas, recebendo lubrificação adequada e demais cuidados, conforme
instruções dos fabricantes;
l) o(s) quadro(s) de comando e de alarme tenha(m) sido totalmente
inspecionado(s), atestando seu pleno funcionamento.
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3 PROPOSTA DE APRIMORAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS
AS NORMAS ABNT NBR 10897 E ABNT NBR 13714, REFERENTES A
SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA
Em função do estudo , confirmou-se a existência de lacunas nas normas ABNT
NBR 10897 e ABNT NBR 13714. Para que estas normas tenham tópicos referentes
a automação e deste modo sejam supervisionados e controlados remotamente os
componentes dos sistemas de combate a incêndio com água, elaboraram-se
aprimoramentos e complementações de requisitos da normas mencionadas.
Para aprimoramento da norma ABNT NBR 10897:2014 propõem-se dois
ajustes, que são apresentados na tabela 8.
Tabela 8 - Proposta de aprimoramento de requisitos já existentes na norma ABNT NBR

item

10897:2014
Sistema

A

Sistema de
chuveiros
automáticos
para
supressão e
controle
de
incêndio

B

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

Parte do
sistema que
necessita de
supervisão

Requisito proposto

Critério de
avaliação

Abastecimento
de água

Para identificação de nível baixo de água, o sistema de
abastecimento de água pode dispor de indicador de nível,
medidor de nível ultrassônico, chave de nível ou transdutor de
pressão com saída de controle monitorada pela central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio como, circuito
supervisionado em condição de sinal de supervisão,
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e ABNT NBR
ISO 7240

Quando o sistema
de abastecimento
atingir nível baixo
de água a central
ou subcentral deve
registrar e indicar o
evento

Abastecimento
de água

Para identificação de pressão baixa de ar em sistema de
abastecimento de água por tanques de pressão pode dispor de
manômetro ou pressostato com saída de controle monitorada
pela central ou subcentral de detecção e alarme de incêndio
como, circuito supervisionado em condição de sinal de
supervisão, ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240

Quando o sistema
de abastecimento
atingir nível baixo
de pressão de ar a
central
ou
subcentral
deve
registrar e indicar o
evento

Fonte: Autor.

Para complementação da norma ABNT NBR 10897:2014 foram propostos sete
novos requisitos sendo: um oriundo do autor, um da NFPA 72:2007 e cinco da ABNT
NBR 17240:2010. Ver tabela 9.
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item

Tabela 9 - Proposta de complementação da norma ABNT NBR 10897:2014

A

Sistema

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

Origem do
Requisitos

Autor

B

Sistema
de
chuveiros
NFPA
automáticos
para supressão 72:2007
e controle de
incêndio

C

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

D

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

Parte do
sistema que
necessita de
supervisão

Abastecimento
de água

Central
subcentral
detecção
alarme
incêndio

ou
de
e
de

ABNT NBR Abastecimento
17240
de água

ABNT NBR
Pressurização
17240

E

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

F

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

ABNT NBR
17240

G

Sistema de
chuveiros
automáticos
para supressão
e controle de
incêndio

ABNT NBR
Pressurização
17240

Fonte: Autor.

ABNT NBR
Pressurização
17240

Pressurização

Requisito proposto

Os acionamentos de reposição da capacidade efetiva
do reservatório podem ser monitorados pela central
ou subcentral de detecção e alarme de incêndio
como circuito de comando em condição de sinal de
supervisão, conforme automação adotada pelo
projetista e compatibilidade com a central

Os registros de todas as ativações dos componentes
dos sistemas supervisionados pela central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio devem
ser guardados por meio de registro eletrônico com
descrição de data, hora e evento pela central por pelo
menos um ano, podendo ser realizada a extração dos
dados a qualquer momento. Quando a memória da
central ou subcentral estiver completamente
preenchida, a mesma deve continuar registrando os
dados sobrescrevendo os dados continuamente
Com o objetivo de monitorar a abertura ou
fechamento das válvulas instaladas ao longo da rede,
pode-se instalar válvulas de bloqueio com saída de
controle interligadas a central ou subcentral de
detecção e alarme de incêndio como, circuito
supervisionado em condição de sinal de supervisão,
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240
Acionamento de motobombas de incêndio e
pressurização podem ser
supervisionados e
monitorados como, circuito supervisionado em
condição de sinal de supervisão, pela central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240
Com o objetivo de identificar a pressão de partida e
desligamento do sistema de automação das
motobombas, pode-se realizar durante testes o
monitoramento pela central ou subcentral de
detecção e alarme de incêndio de um sensor de
pressão com saída de controle interligados a central
como, circuito supervisionado em condição de teste,
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240
Pode-se monitorar remotamente a pressão de
abertura de uma válvula de alívio, por meio da
instalação de um manômetro com saída de controle
interligado a central ou subcentral de detecção e
alarme de incêndio como circuito supervisionado em
condição de teste, ininterruptamente conforme a
ABNT NBR 17240 e ABNT NBR ISO 7240
Pode-se monitorar remotamente a vazão instantânea
de uma motobomba de incêndio na execução de
testes/ensaios, por meio da instalação de um
medidor de vazão com saída de controle interligado a
central ou subcentral de detecção e alarme de
incêndio como circuito supervisionado em condição
de teste, ininterruptamente conforme a ABNT NBR
17240 e ABNT NBR ISO 7240

Critério de
avaliação
Quando o sistema
de abastecimento
atingir nível baixo
de
água
e/ou
pressão a central
ou subcentral deve
acionar o sistema
de reposição de
capacidade efetiva
do
reservatório,
registrar e indicar o
evento
Os registros devem
demonstrar
a
condição
de
operação
do
sistema e em caso
de incidência de
registro o mesmo
deve
ser
solucionado o mais
breve possível
Quando a válvula
de bloqueio estiver
fechada (sem fluxo
de água) a central
deve registrar e
indicar o evento
Quando
a
motobomba
de
pressurização
ou
incêndio estiverem
acionadas a central
ou subcentral deve
registrar e indicar o
evento
A
central
ou
subcentral
deve
registrar e indicar a
pressão
instantânea
Quando a válvula
de alívio estiver
aberta (com fluxo
de água) a central
ou subcentral deve
registrar e indicar o
evento
Quando o medidor
de vazão estiver
com fluxo de água,
a
central
ou
subcentral
deve
registrar e indicar a
vazão instantânea
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Para aprimoramento da norma ABNT NBR 13714:2000 propõem-se um
ajustes, apresentado na tabela 10.
Tabela 10 - Proposta de aprimoramento de requisitos já existentes na norma ABNT NBR

item

13714:2000

A

Sistema

Sistema
de
Hidrantes
e
mangotinhos

Parte do
sistema que
necessita de
supervisão

Abastecimento
de água

Requisito proposto

Critério de
avaliação

Para identificação de nível baixo de água, o sistema de
abastecimento de água pode dispor de indicador de nível ou
alarmes com saída de controle monitorada pela central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio como, circuito
supervisionado em condição de sinal de supervisão,
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e ABNT NBR
ISO 7240

Quando
o
sistema
de
abastecimento
atingir
nível
baixo de água
a central deve
registrar
e
indicar o evento

Fonte: Autor.

Para complementação da norma ABNT NBR 13714:2000 foram propostos sete
novos requisitos sendo um oriundo do autor, um da NFPA 72:2007 e quatro da
ABNT NBR 17240 e ABNT NBR ISO 7240. Ver tabela 11.
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Tabela 11 - Proposta de complementação da norma ABNT NBR 13714:2000

A

Sistema

Sistema
de
Hidrantes
e
mangotinhos

Origem do
Requisitos

Autor

Parte do
sistema que
necessita de
supervisão

Abastecimento
de água

Central
subcentral
detecção
alarme
incêndio

ou
de
e
de

B

Sistema
de
Hidrantes
e
mangotinhos

NFPA
72:2007

C

Sistema
de
Hidrantes
e
mangotinhos

ABNT NBR Abastecimento
17240
de água

Requisito proposto

Os acionamentos de reposição da capacidade efetiva
do reservatório podem ser monitorados pela central
ou subcentral de detecção e alarme de incêndio
como circuito de comando, conforme automação
adotada pelo projetista e compatibilidade com a
central

Os registros de todas as ativações dos componentes
dos sistemas supervisionados pela central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio devem
ser guardados por meio de registro eletrônico com
descrição de data, hora e evento pela central por pelo
menos um ano, podendo ser realizada a extração dos
dados a qualquer momento. Quando a memória da
central ou subcentral estiver completamente
preenchida, a mesma deve continuar registrando os
dados sobrescrevendo os dados continuamente
Com o objetivo de monitorar a abertura ou
fechamento das válvulas instaladas ao longo da rede,
pode-se instalar válvulas de bloqueio com saída de
controle interligadas a central ou subcentral de
detecção e alarme de incêndio como, circuito
supervisionado em condição de sinal de supervisão,
ininterruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240

Critério de
avaliação
Quando o sistema
de abastecimento
atingir nível baixo
de
água
e/ou
pressão a central
deve acionar o
sistema
de
reposição
de
capacidade efetiva
do
reservatório,
registrar e indicar o
evento
Os registros devem
demonstrar
a
condição
de
operação
do
sistema e em caso
de incidência de
registro o mesmo
deve
ser
solucionado o mais
breve possível
Quando a válvula
de bloqueio estiver
fechada (sem fluxo
de água) a central
deve registrar e
indicar o evento

Continua
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item

Tabela 11 - Proposta de complementação da norma ABNT NBR 13714:2000 (continuação)
Sistema

Origem do
Requisitos

Parte do
sistema que
necessita de
supervisão

D

Sistema de
Hidrantes e
mangotinhos

ABNT NBR
Pressurização
17240

E

Sistema de
Hidrantes e
mangotinhos

ABNT NBR
17240

F

Sistema de
Hidrantes e
mangotinhos

ABNT NBR
17240

Pressurização

Pressurização

Requisito proposto
Pode-se monitorar remotamente a pressão de
descarga de uma motobomba de incêndio na
execução de testes/ensaios, por meio da instalação
de um sensor de pressão com saída de controle
interligado a central ou subcentral de detecção e
alarme de incêndio como circuito supervisionado em
condição de teste, ininterruptamente conforme a
ABNT NBR 17240 e ABNT NBR ISO 7240
Pode-se monitorar remotamente a vazão instantânea
de uma bomba de incêndio na execução de
testes/ensaios, por meio da instalação de um
medidor de vazão com saída de controle interligado a
central ou subcentral de detecção e alarme de
incêndio como circuito supervisionado em condição
de teste, ininterruptamente conforme a ABNT NBR
17240 e ABNT NBR ISO 7240
Deve-se monitorar remotamente chave(s) de fluxo
e/ou pressostato(s) interligados a central ou
subcentral de detecção e alarme de incêndio como
circuito supervisionado em condição de alarme,
initerruptamente conforme a ABNT NBR 17240 e
ABNT NBR ISO 7240

Critério de
avaliação
Quando o sensor
de
pressão
for
utilizado
em
situação de teste, a
central
deve
registrar e indicar a
pressão
instantânea
Quando o medidor
de
vazão
for
utilizado
em
situação de teste, a
central
deve
registrar e indicar a
vazão instantânea
Quando
os
componentes
de
alarme de fluxo
estiverem
acionados a central
ou subcentral deve
registrar e indicar o
evento

Fonte: Autor.

3.1 Onde aplicá-los
Os requisitos aplicam-se aos componentes dos sistemas, sendo necessário
realizar alteração de projeto em edificações existentes e instalação de novos
componentes.
3.2 Quando aplicá-los
Os requisitos devem ser aplicados, primeiramente, em projetos executivos,
sendo os mesmos analisados e aprovados pelo Corpo de Bombeiros, em seguida é
realizada a instalação, comissionamento e por fim, realizada a aceitação pelo cliente.
Em todas as fases deve ser tomados os devidos cuidados afim de garantir que todos
os componentes sejam instalados adequadamente e estejam em perfeitas condições
de funcionamento.
Desta forma atende-se os requisitos das normas, ABNT NBR 13714:2000 e
ABNT NBR 10897:2014, que definem as prescrições contidas nestas normas e não
impedem o desenvolvimento de novas tecnologias ou métodos aplicáveis, sendo
que a aprovação deve ser emitida por órgão competente.
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3.3 Porquê aplicá-los
Como os ajustes propostos neste trabalho, busca-se minimizar os desvios
existentes (ver item 1.1) e deste modo otimizar a atuação dos sistemas de combate
a incêndio com água em situações de combate a princípios de incêndio.

73

4 RESULTADOS
A concepção de requisitos complementares apresentados neste trabalho
permitem definir meios de supervisão e controle de componentes dos sistemas de
combate a incêndio com água, pelas normas ABNT NBR 10897:2014 e ABNT NBR
13714:2000 por meio de central ou subcentral de detecção e alarme de incêndio.
Ainda propôs novos requisitos afim de estabelecer melhores condições de uso e
manutenção destes sistemas.
A proposta de aprimoramento e complementação de requisitos as normas
ABNT NBR 13714:2000 e ABNT NBR 10897:2014, foram estabelecidas tanto para
edificações existentes quanto novas, desde que seja atualizado o projeto executivo e
aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Acredita-se que a proposta de aprimoramento e complementação de requisitos
as normas ABNT NBR 13714:2000 e ABNT NBR 10897:2014 permitem novas
proposições na área de segurança contra incêndio, pois por meio de um
levantamento dos registros dos sistemas de combate a incêndio com água em
edificações existentes, pode-se avaliar:
a) a qualidade dos sistemas instalados;
b) gestão da manutenção;
c) comportamento dos sistemas em situações de principio de incêndio;
d) análise de incêndio.
Os demais requisitos propostos estão relacionados a uma identificação remota
por equipes de brigada de incêndio por meio da central ou subcentral de falhas ou
condições de funcionamento dos componentes dos sistemas de combate a incêndio
com água.
Diante do presente estudo clarificou-se a premência da implantação de
requisitos mínimos específico para os sistemas supervisórios dos sistemas de
combate a incêndio com água, em função do ganho que ocorrerá com esta adição.
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5 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Esta sendo pesquisado, pelo autor, o desenvolvimento de um dispositivo
similar a um flight recorder (caixa preta) para edificações, o mesmo deve estabelecer
uma comunicação com componentes dos sistemas construtivos utilizando a
tecnologia da internet das coisas (IoT – Internet of things) e posteriormente dispor os
dados a um servidor.
O

dispositivo

identificado

como

“building

recorder”

deve

permitir

o

monitoramento de: componentes de sistemas construtivos que apresentem algum
risco a vida e patrimônio, quantidade de ocupantes e CFTV. Assim como em
situações de desastres aéreos ou navais tais dispositivos permitiram um melhor
entendimento das ocorrências, em edificações o mesmo pode permitir o
entendimento de incêndio, colapso e demais sinistros.
Este dispositivo, por exemplo, pode ser interligado a uma central de detecção
de alarme de incêndio com o objetivo de monitorar os sistemas de combate a
incêndio com água e sistema de detecção e alarme de incêndio. Ainda em
determinados períodos o mesmo deve enviar os dados armazenados a um servidor,
podendo ser acessado pela equipe de brigada, Corpo de Bombeiros e Companhias
Seguradora.
Desta forma a supervisão realizada pelo building recorder apresentaria
diferentes níveis. A Tabela 12 apresenta uma proposta de níveis de supervisão para
edificações com building recorder.
Tabela 12 – Proposta de níveis de supervisão em edificações com building recorder
Níveis

1 - Servidor

2 - building recorder

3 - Módulos de
comunicação

Descrição
Têm por objetivo armazenar os dados enviados
pelo building recorder em memória interna e
permitir o acesso pela equipe de brigada de
incêndio, Corpo de Bombeiros e Companhias
Seguradoras.
Têm por objetivo salvar os dados enviados pelos
módulos de comunicação em memória interna e
enviar ao servidor uma cópia dos dados em
determinados períodos. Ainda a mesma deve
apresentar alto nível de desempenho frente as
diferentes situações em que possa ser submetida
por exemplo incêndio e colapso estrutural.
Têm por objetivo aquisitar dados de: componentes
dos sistemas construtivos que apresentem algum
risco a vida e patrimônio, quantidade de
ocupantes, CFTV e posteriormente enviar ao
building recorder

Apresentação das ocorrências
Por meio de acesso local ou remoto ao
servidor com apresentação dos dados de
forma intuitiva por um programa.
Em memória interna, com possibilidade
de extração dos dados a qualquer
momento pela equipe de brigada, Corpo
de
Bombeiros
e
Companhias
Seguradoras.

-

Fonte: Autor

Com a implantação em uma edificação da proposta de aprimoramento e
complementação de requisitos as normas ABNT NBR 10897 e ABNT NBR 13714,
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referentes a sistemas de combate a incêndio com água, dispensa a necessidade de
instalação de módulos de comunicação sobre componentes destes sistemas. Sendo
somente necessário um módulo de comunicação interligado a central de detecção e
alarme de incêndio.
Foram encontradas algumas referências bibliográficas de dispositivos que
utilizam a tecnologia IoT, por exemplo, RYU (2013) desenvolveu um sistema de
resposta inteligente ao alarme de incêndio com IoT, ele têm o objetivo de guiar
direccionalmente os ocupantes de uma edificação de acordo com o tempo e
localização do desastre, por meio de uma rede de sensores wireless que endereçam
ocorrências.
De acordo com o RYU (2013) leva mais de 20 minutos para evacuação dos
ocupantes de uma edificação em situações de incêndio. Ainda guias de evacuação
uniformes como saídas luminosas são inadequadas para guiar os ocupante em
situação de incêndio, pois não consideram a localização do incêndio e não
direcionam as pessoas para a saída segura mais próxima. A Figura 35 apresenta a
configuração do sistema.
Figura 34 - Configuração do sistema

Fonte: RYU (2013), adaptado pelo autor.

As luzes de emergência são alimentadas por cabos e baterias e contêm
detectores de fumaça, chama e calor. Eles são configurados como indicadores
bidirecionais que se comunicam por meio de uma rede Zigbee. A Figura 36
apresenta a iluminação de emergência.
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Figura 35 - Iluminação de emergência

Fonte: RYU (2013).

Atualmente este trabalho encontra-se na fase de elaboração de projeto e
testes. Durante uma pesquisa realizada em janeiro de 2016 foram encontrados dois
diferentes módulos compatíveis com a tecnologia IoT, sendo adquirido o módulo
XBee por apresentar

certificação da ANATEL. A Tabela 13 apresenta um

comparativos entre os dois módulos de diferentes fabricantes encontrados.
Tabela 13 - Módulos compatíveis com tecnologia IoT
Características do equipamento

XBee Wifi S6B

RN171

Sparkfun

Microchip

4

8

12 bits (3,3 V)

14 bits (1,2V)

10

10

Sim

Sim

16 dB

18 dB

Compatível à tecnologia IoT

Sim

Sim

Alimentação elétrica independente (bateria)

Sim

Sim

Programação intuitiva

Sim

Sim

Sim
FCC/CE/IC/
C-TICK/TELEC
ANATEL
32,94 x 24,38

Sim

Foto ilustrativa

Fornecedor
Entradas analógicas
Resolução da entrada analógica
Entradas ou saídas digitais
Transmissão de dados por redes Wifi
Potência de transmissão

Flexibilidade em modificações de projeto
Certificações
Dimensões (mm)
Preço incluindo acessórios

Fonte: Sparkfun e Microchip (2016).

$

59,57

FCC/CE/IC
50,8 x 28 x 20
$

79,95
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Ainda no site do fornecedor Sparkfun é possível encontrar tutoriais ensinado
passo a passo como interligar componentes com o módulo XBee e a ainda dispõe
um servidor com widgets1 para supervisionar e testar o monitoramento de
componentes.
Para execução de testes foi elaborado pelo autor um diagrama elétrico
apresentado na Figura 36 e posteriormente o mesmo foi montado sobre um placa de
ensaio.
Figura 36 - Diagrama elétrico do módulo de comunicação
5 VDC

DIO:12

3,3 VDC
RL1

D1
1

XBee

R5
Q1

DIO:0

20

620

R1
120

S6B

NPN

DIO:1

R2
10

5 VDC

120

11

DIO:2
DIO:10

R3
RL2

120

D2

DIO:3

R4

R6
Q2

120

620
NPN

DIO:11

DIO:8

DIO:4

DIO:7

DIO:9

DIO:5

DIO:6

Legenda
DIO = Entrada ou saída digital (Digital input or output)
Fonte: Autor.

Para este projeto foram adotadas as seguintes condições de funcionamento:
a) definidas como entradas analógicas de corrente (4~20 mA) DIO:0 a 3, são
posteriormente convertidos em tensão (0~5 VDC) pelos resistores R1 a R4;
b) definidas entradas tipo contato seco (NA) DIO:4 a 9 e DIO:11;
c) definidas como saídas tipo contato seco (NA) DIO:10 e DIO:12.

widdgets 1 é um componente de uma interface gráfica do usuário, que inclui janelas, botões,
menus, ícones, barras de rolagem (...).
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As entradas analógicas e digitais serão utilizadas para aquisitar o sinal de
controle proveniente do componente a ser monitorado. As saídas tipo contato seco
podem ser utilizadas para enviar um sinal ao componente monitorado conforme
automação adotada. O envio de dados do modulo de comunicação à caixa preta
serão s por radiofrequência.
Demais questões técnicas como compatibilidade
funcionamento estão ainda sendo pesquisadas pelo autor.

e

condições

de

79

6 CONCLUSÃO
A proposta de requisitos complementares para as normas de sistemas de
combate a incêndio com água apresenta proposições para o uso e conservação
destes sistemas, desde que estejam devidamente integrados ao sistema global de
segurança contra incêndio proposto para uma edificação.
Este trabalho visa auxiliar os profissionais da área, os usuários da edificação,
as companhias seguradoras e demais interessados que estejam associados no
projeto da implantação, liberação do uso e operação destes sistemas.
A implantação de uma sistemática de avaliação dos sistemas ativos de
proteção contra incêndio, mais especificadamente nos sistemas de combate a
incêndio com água, subsidiará o desenvolvimento de uma metodologia para
avaliação e classificação das empresas e dos profissionais, uma vez que a
abordagem da conservação e manutenção passa a ser feita de uma maneira
sistêmica.
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