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1 Objetivo
Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para
projeto, cálculo e instalação de sistemas hidráulicos de
proteção contra incêndio, por chuveiros automáticos para
edificações, bem como determina as dimensões e adequação dos abastecimentos de água para o suprimento
exclusivo destes sistemas.

2 Documentos complementares
Na aplicação desta Norma é necessário consultar:
NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para rosca
Whitworth gás para usos comuns na condução de
fluidos - Especificação
NBR 5647 - Tubos de PVC rígido para adutoras e
redes de água - Especificação

94 páginas

NBR 6135 - Chuveiros automáticos para extinção
de incêndio - Especificação
NBR 6414 - Rosca para tubos onde a vedação é feita
pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias Padronização
NBR 6493 - Emprego de cores fundamentais para
tubulações industriais - Procedimento
NBR 6943 - Conexão de ferro maleável para tubulações classe 10 - Padronização
NBR 7417 - Tubo extraleve de cobre, sem costura,
para condução de água e outros fluidos - Especificação
NBR 7663 - Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado
para canalizações sob pressão - Especificação
NBR 7669 - Conexões de ferro fundido cinzento Especificação
NBR 7674 - Junta elástica para tubos e conexões de
ferro fundido dúctil - Especificação
NBR 7675 - Conexões de ferro fundido dúctil - Especificação

NBR 5885 - Solda branda - Especificação
NBR 6125 - Chuveiros automáticos para extinção
de incêndio - Método de ensaio

NBR 7677 - Junta mecânica para conexões de ferro
fundido dúctil - Especificação
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NBR 8090 - Parafuso olhal - Padronização

3.1 Sistemas de chuveiros automáticos

ISO 7 - Parts 1 and 2 - Pipe threads where
pressure-tight joints are made on threads

3.1.1 Um sistema de chuveiros automáticos para fins de
proteção contra incêndio é definido como sistema fixo
integrado, compreendendo os seguintes elementos:

ISO 2531 - Ductile iron pipes fittings and accessories
for pressure pipes line
ASTM A 53 - Pipe, steel, black and hot-dipped,
zinc-coated welded and seamless
ASTM A 120 - Pipe steel, black and hot-dipped,
zinc-coated (Galvanized) welded and seamless, for
ordinary uses

a) rede hidráulica de distribuição que alimenta os
chuveiros automáticos, após a válvula de alarme
ou chave detectora de fluxo d’água;
b) rede de abastecimento das válvulas de alarme ou
chave detectora de fluxo d’água;
c) abastecimento de água.

ASTM B 16 - Free-cutting brass rod, bar, and shapes
for use in screw machines

Nota: Um sistema de chuveiros automáticos divide-se em
instalações, cada uma controlada por uma válvula de
alarme ou chave detectora de fluxo d’água principal.
As instalações podem ser divididas em setores, cada um
controlado por uma chave detectora de fluxo d’água
secundária.

ASTM B 32 - Solder metal

3.1.1.1 A parte do sistema após a válvula de alarme é for-

ASTM A 234 - Piping fitting of wrought carbon steel
and alloy steel for moderate and elevated
temperatures

ASTM B 75 - Seamless copper tube
ASTM B 88 - Seamless copper water tube
ASTM B 251 - General requirements for wrought
seamless copper and copper-alloy tube

mada por uma rede de tubulações fixas, compreendendo
tubulações de subida principal (onde é instalada a válvula
de alarme ou chave detectora de fluxo d’água, que controla e indica a operação do sistema), tubulações de subidas
ou descidas, tubulações gerais, tubulações subgerais e
ramais. Ao longo destes ramais são instalados os chuveiros automáticos para atender às seguintes condições:

ANSI/AWS A 5.8 - Brazing filler metal - Specification

a) proteção total;

ANSI 16.1,16.5,16.11,16.18,16.22 - Fittings, flanges
and valves

b) mínimo de interferência à descarga de água;

ANSI-ASME 16.3, 16.4 - Fittings, flanges and valves
BS 864 - Capillary and compression tube fittings of
copper alloy
BS 1387 - Steel tubes and tubulars suitable for
screwing
BS 2871 - Copper and copper alloys tubes
DIN 2440 - Steel tubes, medium weight suitable for
screwing
NFPA 30 - Flammable and combustible liquids code

c) área máxima por chuveiro automático, de acordo
com o risco a proteger;
d) posição em relação ao teto ou telhado, para obter
uma sensibilidade adequada de funcionamento,
em função do acúmulo mais rápido de calor junto
ao chuveiro automático. O dimensionamento da
tubulação após a válvula de alarme pode ser determinado por tabelas, conforme o risco a proteger, ou por cálculos hidráulicos, respeitando os
parâmetros de densidade e área de operação de
chuveiros funcionando simultaneamente. O resultado do cálculo hidráulico da rede aparente do
sistema se estende até os abastecimentos de
água, para que sejam determinadas suas dimensões.

NFPA 231 - Indoor general storage

3.1.1.2 A parte do sistema antes da válvula de alarme é

NFPA 231 C - Rack storage of materials

formada por uma rede de tubulações enterradas ou
aparentes, ligada a um ou mais abastecimentos de água.

NFPA 231 D - Storage of rubber tires

3.1.1.3 Os abastecimentos de água são formados por
fontes confiáveis de pressão e vazão adequadas.

NFPA 231 E - Storage of baled cotton
3.1.2 O sistema de chuveiros automáticos processa a

NFPA 231 F - Storage of roll paper

3 Definições
Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições
de 3.1 e 3.2.

descarga automática da água sobre o foco do incêndio,
em uma densidade adequada para controlá-lo ou extingui-lo em seu estágio inicial. Com a simples operação de
um ou mais chuveiros, ocorrem simultaneamente o funcionamento de um alarme e o desencadeamento dos abastecimentos de água.
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d) sistema dilúvio;

protegida pelos chuveiros abertos, é instalado um sistema de detecção de efeitos do calor, ligado a uma válvuladilúvio instalada na entrada da rede de tubulação.
A atuação de quaisquer dos detectores, motivada por um
princípio de incêndio, ou ainda a ação manual de um
controle remoto, provoca a abertura da válvula-dilúvio.
Esta permite a entrada da água na rede, que é descarregada através de todos os chuveiros abertos. Automática e
simultaneamente, soa um alarme de incêndio. Em casos
especiais, o acionamento da válvula-dilúvio pode ser
feito através de um sistema de detecção de gases específicos.

e) sistema combinado de tubo seco e ação prévia.

3.2.5 Sistema combinado de tubo seco e ação prévia

3.2 Classificação dos sistemas de chuveiros automáticos
Esta Norma cobre os seguintes sistemas de chuveiros
automáticos:
a) sistema de tubo molhado;
b) sistema de tubo seco;
c) sistema de ação prévia;

3.2.1 Sistema de chuveiros automáticos de tubo molhado

Compreende uma rede de tubulação fixa, permanentemente com água sob pressão, em cujos ramais são
instalados os chuveiros automáticos; o sistema é controlado na entrada, por uma válvula de alarme cuja função
é fazer soar automaticamente um alarme, quando da
abertura de um ou mais chuveiros atuados por um incêndio. Os chuveiros automáticos desempenham o papel simultâneo de detectar e combater o fogo. No sistema de
tubo molhado, a água somente é descarregada pelos
chuveiros que forem acionados pelo fogo.
3.2.2 Sistema de chuveiros automáticos de tubo seco

Compreende uma rede de tubulação fixa, permanentemente seca, mantida sob pressão de ar comprimido
ou nitrogênio, em cujos ramais são instalados os chuveiros automáticos. Estes, a serem acionados pelo fogo, liberam o ar comprimido ou o nitrogênio, fazendo abrir,
automaticamente, uma válvula chamada de válvula de
tubo seco, instalada na entrada do sistema. Esta válvula
permite a entrada de água na rede de tubulação, a qual
deve fluir pelos chuveiros que foram acionados. O sistema
de chuveiros automáticos de tubo seco é aplicado em
regiões sujeitas a temperaturas de congelamento da
água.

Compreende uma rede de tubulação seca, contendo ar
comprimido, em cujos ramais são instalados os chuveiros
automáticos. Na mesma área protegida pelo sistema de
chuveiros automáticos, é instalado um sistema de detecção de efeito de calor, de operação muito mais sensível
que os chuveiros automáticos, ligado a uma válvula de
tubo seco instalada na entrada da rede de tubulação. A
atuação de quaisquer dos detectores provoca, simultaneamente, a abertura da válvula de tubo seco sem que
ocorra a perda da pressão do ar comprimido contido na
rede dos chuveiros automáticos. A atuação do sistema
de detecção provoca também a abertura de válvulas de
alívio de ar, instaladas nos extremos das tubulações
gerais de rede de chuveiros automáticos, o que facilita o
enchimento com água de toda a tubulação do sistema,
procedendo, geralmente, à abertura de quaisquer dos
chuveiros automáticos.

4 Condições gerais
4.1 Classificação dos riscos das ocupações
A classificação dos riscos das ocupações, para esta
Norma, aplica-se tão somente às instalações de chuveiros automáticos e seus abastecimentos de água. Estas
ocupações são definidas em 4.1.1 a 4.1.4, bem como
estão relacionadas no Anexo A.

3.2.3 Sistema de ação prévia
4.1.1 Ocupações de risco leve

Compreende uma rede de tubulação seca, contendo ar
que pode ser ou não sob pressão, em cujos ramais são
instalados os chuveiros automáticos, como em um sistema convencional de tubo molhado. Na mesma área protegida pelo sistema de chuveiro, é instalado um sistema
de detecção dos efeitos do calor, de operação muito mais
sensível, ligado a uma válvula especial instalada na
entrada da rede de tubulação. A atuação de quaisquer
dos detectores, motivada por um princípio de incêndio,
provoca automaticamente a abertura da válvula especial. Esta permite a entrada da água na rede, que é
descarregada através dos chuveiros que forem ativados
pelo fogo. A ação prévia do sistema de detecção faz soar
simultânea e automaticamente um alarme de incêndio,
antes que se processe a abertura de quaisquer dos
chuveiros automáticos.
3.2.4 Sistema dilúvio

Compreende uma rede de tubulação seca, em cujos
ramais são instalados chuveiros abertos. Na mesma área

Compreendem as ocupações isoladas, onde o volume
e/ou a combustibilidade do conteúdo (carga-incêndio)
são baixos.
4.1.2 Ocupações de risco ordinário

Compreendem as ocupações isoladas, onde o volume
e/ou a combustibilidade do conteúdo (carga-incêndio)
são médios, e subdividem-se em três grupos.
4.1.2.1 Grupo l: Ocupações ou parte das ocupações iso-

ladas, comerciais ou industriais, onde a combustibilidade
do conteúdo é baixa, a quantidade de combustíveis é
moderada, a altura dos estoques não excede 2,4 m e,
finalmente, em caso de incêndio, a liberação moderada
de calor é esperada.
4.1.2.2 Grupo ll: Ocupações ou parte das ocupações

isoladas, comerciais ou industriais, onde a quantidade e
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a combustibilidade do conteúdo são moderadas, a altura
dos estoques não excede 3,7 m e, finalmente, em caso
de incêndio, a liberação moderada de calor é esperada.
4.1.2.3 Grupo III: Ocupações ou parte das ocupações

isoladas, comerciais ou industriais, onde a quantidade e
a combustibilidade dos conteúdos são altas e, em caso
de incêndio, a alta velocidade de desenvolvimento de
calor é esperada.
4.1.3 Ocupações de risco extraordinário

4.1.5.2 Um jogo de válvulas pode controlar mais do que

uma classe de risco de ocupação, seja ele leve, ordinário,
extraordinário e pesado, desde que sejam obedecidas
as áreas máximas para cada risco de ocupação específico, e a somatória das áreas não ultrapasse 5000 m2.
4.1.5.3 Um jogo de válvulas pode controlar uma classe de

risco extraordinário e pesado, desde que a área máxima
da classe de risco extraordinário seja de 3000 m2, e a somatória das áreas não ultrapasse 4000 m2.

Compreendem as ocupações isoladas, onde o volume e
a combustibilidade do conteúdo (carga-incêndio) são
altos e possibilitam incêndio de rápido desenvolvimento
e alta velocidade de liberação de calor, e subdividem-se
em dois grupos. Nos casos de estoque de materiais,
ver 4.1.4.

4.2 Projetos e instalações

4.1.3.1 Grupo I: Ocupações ou parte das ocupações iso-

Nota: A reutilização dos chuveiros automáticos em uma instalação existente é permitida, desde que autorizada por
órgão competente.

ladas, onde empregam-se líquidos inflamáveis e/ou combustíveis em pequena quantidade, ou ambientes com
presença de poeiras, felpas, vapores e outras substâncias
combustíveis em suspensão.

4.2.1 Dispositivos e materiais
4.2.1.1 Somente chuveiros novos devem ser empregados

em uma instalação de sistemas de chuveiros automáticos.

4.2.1.2 Na instalação de sistemas de chuveiros automáti-

4.1.3.2 Grupo II: Ocupações ou parte das ocupações iso-

cos, somente devem ser empregados materiais e dispositivos normalizados.

ladas, onde empregam-se líquidos inflamáveis e/ou combustíveis de moderada a substancial quantidade.

4.2.1.3 Os sistemas de chuveiros automáticos devem ser

projetados para operar a uma pressão máxima de
trabalho de 1200 kPa.

4.1.4 Ocupações de risco pesado

Compreendem as ocupações ou parte das ocupações
isoladas, comerciais ou industriais, onde se armazenam
líquidos combustíveis e inflamáveis, produtos de alta
combustibilidade, como: borracha, papel e papelão, espumas celulares ou materiais comuns em alturas superiores
às previstas em 4.1.2.
Nota: Enquanto não houver norma brasileira sobre ocupações
de risco pesado, devem ser obedecidas as seguintes
normas:
NFPA 231 - Indoor general storage

Nota: Pressões acima de 1200 kPa podem ser utilizadas, quando cada componente do sistema for projetado para atender à pressão utilizada.
4.2.2 Projeto

O projeto de uma instalação de chuveiros automáticos
abrange duas fases, projeto preliminar e projeto executivo, ambos devendo ser confiados a profissionais habilitados no ramo.

NFPA 231 C - Rack storage of materials

4.2.2.1 Projeto preliminar

NFPA 231 D - Storage of rubber tires

Deve conter memorial descritivo e/ou plantas, com as seguintes informações:

NFPA 231 E - Storage of baled cotton

a) nome do proprietário;

NFPA 231 F - Storage of roll paper
NFPA 30 - Flammable and combustible liquids code
4.1.5 Limitação das áreas

c) nome e endereço do projetista, incluindo data;

4.1.5.1 A área máxima de um pavimento, controlada por

um jogo de válvulas, para cada classe de risco de ocupação, deve ser conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Áreas máximas
Risco de ocupação

b) localização da obra;

Área máxima
(m2)

Leve

5000

Ordinário

5000

Extraordinário

3000

Pesado

4000

d) classificação dos sistemas de chuveiros automáticos a serem empregados, como listados em 3.2;
e) construção e ocupação de cada risco e sua respectiva classificação segundo 4.1. No caso de risco
pesado, indicar classe de mercadoria, forma de
estocagern e respectiva altura;
f) densidade e áreas de operação quando o sistema for hidraulicamente calculado, ou tabela empregada, para determinar os diâmetros das tubulações;
g) distribuição e quantidade de chuveiros automáticos de cada instalação;
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h) diâmetro e temperatura nominais de funcionamento dos chuveiros automáticos;
i) altura do chuveiro automático mais elevado de
cada instalação, tomando-se como referência a
posição da respectiva válvula de alarme e a cota
do abastecimento de água;
j) diâmetros das tubulações;
k) particularidades, localização e dimensões dos
abastecimentos de água exclusivos para o sistema de chuveiros automáticos;
l) especificação dos materiais a serem empregados;
m)desenhos do projeto preliminar com plantas baixas e cortes em folhas padronizadas;
n) quando se tratar de acréscimos ou proteção parcial, indicar as áreas protegidas e não protegidas,
incluindo plantas das áreas protegidas com detalhe das separações de risco;
o) aplicar a simbologia normalizada.
4.2.2.2 Projeto executivo

k) identificação dos pontos de referência dos cálculos hidráulicos e respectiva área de operação,
quando o sistema for hidraulicamente calculado;
l) indicação de todos os diâmetros das tubulações
com respectivos comprimentos de corte, ou distâncias centro a centro das conexões. Onde prevalecerem ramais típicos de distribuição de chuveiros, basta desenhar e dimensionar um único
ramal e referenciar os demais;
m)indicação do posicionamento de todos os suportes das tubulações;
n) quantidades totais de chuveiros automáticos em
cada coluna de alimentação, por pavimento e por
instalação;
o) fabricante, tipo, diâmetro e temperatura de funcionamento nominais e acabamento dos chuveiros
automáticos;
p) posição e dimensionamento da rede subterrânea,
indicando os blocos de concreto e/ou abraçadeiras de ancoragem nas mudanças de direção
da tubulação;

Para a execução da obra, o projeto deve ser elaborado,
incluindo desenhos detalhados para fabricação e montagem do sistema de chuveiros automáticos de cada área
a ser protegida, bem como da rede subterrânea e dos
abastecimentos de água, com plantas baixas e cortes
em folhas padronizadas, contendo informações do projeto preliminar e as seguintes:

q) fabricante, tipo, modelo, diâmetro e localização
da válvula de alarme, válvula de tubo seco, válvula de ação prévia ou válvula-dilúvio, da instala
ção de chuveiros;

a) desenhos detalhados para fabricação e montagem dos sistemas de chuveiros automáticos, em
escala nunca inferior a 1:100. Somente em casos
excepcionais, pode ser empregada a escala de
1:200;

s) fabricante, tipo, modelo e localização das campainhas de alarme;

r) tipos e características das válvulas em geral;

t) fabricante, tipo, modelo e localização das chaves
elétricas detectoras de fluxo de água e respectivo
painel de alarme;

b) planta geral da rede subterrânea em escala nunca inferior a 1:500. Em casos excepcionais pode
ser empregada a escala de 1:100;

u) localização e diâmetro das válvulas de drenagem
auxiliar;

c) desenhos detalhados da casa de bombas em escala de 1:20;

v) localização das válvulas de ensaio e inspeção de
cada instalação de chuveiros automáticos;

d) quando o desenho for parcial, a sua localização
em relação ao conjunto;

w)localização das conexões de limpeza nos extremos das tubulações subgerais de distribuição;

e) os eixos dos prédios;
f) indicação do Norte;
g) detalhes de construção do forro e/ou telhado;

x) fabricante, tipo, modelo, características nominais
de vazão e pressão, características da tensão
elétrica e demais informações da bomba de incêndio e bomba auxiliar de pressurização do sistema;

h) localização das paredes corta-fogo;
i) localização das paredes divisórias (compartimentação) que interferem com a descarga de água
dos chuveiros;
j) identificação das áreas onde a colocação de chuveiros automáticos pode ser omitida;

y) fabricante, tipo, modelo, características de potência, tensão elétrica e demais informações de motores das bombas;
z) tipo, características de tensão elétrica e demais
informações dos painéis de partida automática
dos motores;
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aa) detalhes em planta baixa e corte da casa de bombas, mostrando os diâmetros e posições detalhadas das linhas de sucção, e descarga da bomba de incêndio, bem como dispositivos de ensaio;
ab) cálculos hidráulicos lineares conforme 5.4.9 ou
por computador, dependendo do programa do
projetista.

4.4.1.2 Quando o abastecimento de água não produzir a

vazão estipulada na Tabela 2, ligações a um sistema hidraulicamente calculado podem processar a lavagem
da tubulação enterrada, com respectiva demanda, incluindo a vazão dos hidrantes, quando abastecidos pelo
mesmo sistema.
4.4.1.3 Em sistemas cujas tubulações são dimensionadas

4.3 Aprovação dos sistemas

por tabelas, quando o abastecimento de água não produzir a vazão estipulada na Tabela 2, a lavagem da tubulação enterrada pode ser feita com a vazão disponível.

4.3.1 Aprovação do projeto

4.4.1.4 Meios devem ser adotados para evitar que o fluxo

O projeto executivo é submetido à aprovação das autoridades locais e/ou autoridades seguradoras, antes
do início da execução do equipamento.
4.3.2 Aprovação da instalação

No término da instalação, a instaladora deve apresentar
às autoridades competentes os seguintes documentos:
a) projeto construído as built, com cálculo hidráulico, evidenciandso modificações e/ou acréscimos
introduzidos após a sua aprovação;
b) certificado de instalação, inclusive relatório de ensaios de aceitação, conforme o modelo do Anexo B;
c) boletim de ensaios hidrostáticos testemunhados,
conforme modelo do Anexo C.
4.4 Procedimento para aceitação

livre da água proveniente do processo de lavagem de
tubulação enterrada e fluindo através de aberturas venha
a danificar a propriedade.
4.4.1.5 Para coletar corpos estranhos que venham a en-

trar na tubulação durante a sua montagem, sacos de
aniagem são convenientemente amarrados nas bocas
de descargas por onde deve fluir a água, em hidrantes,
drenos, etc.
4.4.2 Ensaios hidrostáticos
4.4.2.1 Pressão de ensaio

Todas as tubulações de sistemas novos, aparentes e/ou
enterradas, são ensaiadas hidrostaticamente a uma pressão nunca inferior a 1400 kPa pelo período de 2 h ou
a 350 kPa acima da pressão estática máxima de trabalho
do sistema, quando esta exceder 1050 kPa. As pressões
dos ensaios hidrostáticos são medidas nos pontos mais
baixos de cada instalação de chuveiros automáticos, ou
no setor da rede enterrada que está sendo ensaiada.
4.4.2.2 Vazamentos toleráveis em tubulações de aço
aparentes e/ou enterradas

4.4.1 Lavagem da tubulação enterrada

A tubulação enterrada, incluindo as linhas de alimentação
para os sistemas de chuveiros automáticos até as respectivas subidas principais, deve ser lavada com um fluxo
livre de água limpa, antes que sejam efetuadas as ligações definitivas da rede enterrada com a rede aparente.
O processo de lavagem da tubulação enterrada deve ser
feito para remover corpos estranhos que podem entrar
na tubulação durante o seu processo de montagem.
A lavagem deve prosseguir até que a água flua livre e
limpa.
4.4.1.1 A tubulação enterrada, incluindo as linhas de

alimentação para os sistemas de chuveiros automáticos,
deve ser lavada, sempre que possível, com fluxos de
água nunca inferiores aos constantes na Tabela 2.
Tabela 2 - Fluxos de água
Diâmetro nominal do tubo
(mm)

Vazão
(L/min)

100

1500

150

2800

200

3800

250

5700

300

7600

As tubulações de aço são ensaiadas hidrostaticamente
conforme 4.4.2.1, não sendo permitido qualquer vazamento.
4.4.2.3 Vazamentos toleráveis em tubulação enterrada

São tolerados os seguintes vazamentos:
a) nos ensaios hidrostáticos de pressão de uma tubulação enterrada integralmente nova, com juntas de borracha, o volume total de vazamentos
toleráveis não deve exceder 2 L por hora para cada 100 juntas, independente do diâmetro da tubulação;
b) em tubulações enterradas integralmente novas,
com juntas de chumbo, o volume total de vazamentos toleráveis não deve exceder 30 mL por
hora para 25 mm de diâmetro de tubo por junta;
c) em ambos os tipos de juntas, os vazamentos
devem ser distribuídos ao longo de todas as juntas de uma rede enterrada. Caso os vazamentos
ocorram somente em algumas juntas, estes devem ser corrigidos e o ensaio hidrostático de pressão deve ser refeito;
d) durante o ensaio hidrostático deve ser mantida
pressão estabelecida em 4.4.2.1, injetando a água
na tubulação de modo que a quantidade reposta
possa ser medida.
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4.4.2.4 Recomendações
4.4.2.4.1 Água salobra ou contaminada com produtos
químicos corrosivos não pode ser utilizada nos ensaios
hidrostáticos de pressão.
4.4.2.4.2 Quando forem empregadas raquetes de vedação

nos ensaios hidrostáticos, estas devem possuir hastes
com cores vivas que sobressaiam dos flanges e que
indiquem com clareza sua presença. Devem ser numeradas com o propósito de assegurar que todas as raquetes
de vedação sejam retiradas na conclusão dos ensaios
hidrostáticos.

projetada para cima, contra o teto, e o restante,
para baixo, tomando uma forma aproximadamente esférica;
b) chuveiros-padrão (spray):
- chuveiros cujo defletor é desenhado para permitir que a água descarregada seja projetada para
baixo, com uma quantidade mínima, ou nenhuma, dirigida contra o teto. A descarga da água
tomando uma forma hemisférica abaixo do plano do defletor é dirigida totalmente sobre o foco
do incêndio;

4.4.2.4.3 Nos ensaios hidrostáticos de uma tubulação en-

terrada, deve ser tomado o cuidado para que todas as
juntas fiquem expostas para facilitar a constatação dos
vazamentos. Os trechos entre juntas devem ser cobertos
com terra para evitar que a tubulação sofra movimentos
durante o ensaio hidrostático.

5 Condições específicas
5.1 Componentes dos sistemas de chuveiros
automáticos
5.1.1 Chuveiros

Os chuveiros devem ser portadores da marca e/ou certificado de conformidade à NBR 6135, conferidos por entidade reconhecida pelo Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, com
amostras ensaiadas conforme a NBR 6125 ou aprovadas
por entidades reconhecidas internacionalmente, para
serem empregados em sistemas hidráulicos de proteção
contra incêndio. Devem ser observadas as limitações e
restrições fixadas nesta Norma e as do próprio fabricante,
quanto à posição e localização dos diversos tipos de
chuveiro.
5.1.1.1 Tipos de chuveiros

Os chuveiros podem ser dos seguintes tipos:
a) chuveiros abertos: são empregados no sistema
dilúvio descrito em 3.2.4, e destinados à proteção
de ocupações de risco extraordinário (4.1.3) e risco pesado (4.1.4);
b) chuveiros automáticos: são providos de um mecanismo comandado por um elemento termossensível, como, por exemplo, ampola de vidro, solda eutética, etc., que os mantém hermeticamente
fechados. Automaticamente, entram em funcionamento pela própria ação do calor de um incêndio.
5.1.1.2 Classificação dos chuveiros quanto à descarga da
água

Quanto à descarga da água, os chuveiros podem ser os
seguintes:
a) chuveiros modelos antigos:
- chuveiros cujo defletor é desenhado para permitir que uma parte da água descarregada seja

c) chuveiros laterais (sidewall):
- chuveiros cujo defletor é desenhado para distribuir a água de maneira que quase a totalidade
dela seja aspergida para frente e para os lados,
em forma de um quarto de esfera, e uma pequena quantidade para trás contra a parede. São
instalados ao longo das paredes de uma sala e
junto ao teto. O seu emprego está limitado à proteção de ambientes relativamente estreitos, cuja
largura não exceda o alcance que este tipo de
chuveiro proporciona;
d) chuveiros laterais de amplo alcance:
- chuveiros cuja dimensão do defletor proporciona uma cobertura maior que os descritos na alínea c);
e) chuveiros especiais:
- chuveiros projetados especialmente para serem
instalados embutidos ou rente ao forro falso, onde por motivos de estética os demais tipos de
chuveiro não são recomendados. Este tipo de
chuveiro somente é instalado na posição pendente.
Notas: a) Em todos os tipos de chuveiro descritos nas alíneas a), b) e c), o desenho do defletor determina
a forma de instalação a ser feita, se na posição
em pé (upright) ou pendente. Os demais tipos
devem seguir as recomendações do fabricante.
b) Os chuveiros automáticos não podem ser pintados, pois a temperatura nominal de funcionamento de seu elemento sensível sofre alterações.
Somente os braços dos corpos dos chuveiros
automáticos, com elemento sensível do tipo solda para temperaturas nominais de funcionamento acima de 77°C, são pintados pelo fabricante para identificar estas temperaturas.
5.1.1.3 Chuveiros protegidos contra corrosão

São aqueles revestidos ou tratados, pelo próprio fabricante, com chumbo, cromo, cádmio, etc. para protegêlos contra vapores corrosivos e condições ambientais
desfavoráveis.
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5.1.1.4 Projetores de média velocidade

São abertos ou fechados, fabricados com defletores para
vários ângulos de descarga que fazem com que a água
nebulizada seja lançada em forma de cone. São empregados nos sistemas de água nebulizada de média
velocidade, para controlar ou extinguir incêndios em
líquidos inflamáveis de baixo ponto de fulgor, auxiliar no
resfriamento de equipamentos de estruturas, na diluição
de gases, etc.
5.1.1.5 Projetores de alta velocidade
5.1.1.5.1 São abertos e seu orifício de descarga para vários

ângulos é provido de uma peça interna, cuja função
é provocar a turbulência da água, nebulizando-a infinitamente dividida, em forma de cone.
5.1.1.5.2 São empregados nos sistemas de água nebulizada de alta velocidade, extinguindo incêndios em líquidos combustíveis de alto ponto de fulgor, por emulsificação, resfriamento e abafamento.
Nota: Projetores de média e alta velocidade podem integrar
uma rede de chuveiros automáticos, desde que obedeçam a critérios estabelecidos por norma específica ou
a recomendações do fabricante.
5.1.1.6 Controles múltiplos

São válvulas de abertura automática, mantidas fechadas
por elemento termossensível, com uma entrada de água
e uma ou duas saídas para chuveiros e/ou projetores
abertos.
Em sistemas de chuveiros automáticos, podem ser empregados também como detectores de calor, drenando a
água para fora do recinto, onde não é recomendada a
utilização desta.
5.1.1.7 Diâmetro nominal do chuveiro, fator “K” para cálculo
da vazão e características das roscas

Conforme a Tabela 3.
5.1.1.8 Classificação das temperaturas e codificação das
cores dos chuveiros automáticos
5.1.1.8.1 Com elemento termossensível tipo ampola

Conforme a Tabela 4.
5.1.1.8.2 Com elemento termossensível tipo eutética

Conforme a Tabela 5.

seguintes, compostas dos vários tipos e temperaturas
aplicáveis:
a) ocupação de risco leve:
- até 1000 chuveiros instalados, manter seis sobressalentes; acima de 1000, manter 12;
b) ocupações de risco ordinário:
- até 1000 chuveiros instalados, manter 24 sobressalentes; acima de 1000, manter 36;
c) ocupações de risco extraordinário e risco pesado:
- até 1000 chuveiros instalados, manter 36 sobressalentes; acima de 1000, manter 48.
Manter um estoque adequado de chuveiros sobressalentes nas instalações onde forem empregados chuveiros
laterais (sidewall), chuveiros laterais de amplo alcance,
chuveiros especiais, projetores de média e alta velocidades, bem como controles múltiplos, de acordo com as
quantidades de cada tipo aplicadas na instalação. Os
chuveiros sobressalentes são colocados em armários
especialmente construídos para este fim, que devem abrigar também chaves apropriadas para a troca destes chuveiros.
5.1.1.10 Proteções para os chuveiros automáticos

Quando os chuveiros automáticos são instalados em locais sujeitos a danos mecânicos, são providos de proteções, construídas e montadas, para que o desempenho
do chuveiro não seja prejudicado.
5.1.1.11 Canopla

É admitida a colocação de canopla para arremate do
chuveiro automático instalado na posição pendente, onde a tubulação fica oculta entre o forro falso e a laje, e/ou
telhado. A canopla não deve, em nenhuma situação, prejudicar o desempenho do chuveiro automático.
5.1.1.12 Coletor de calor

Dispositivo destinado a favorecer o funcionamento do
elemento termossensível do chuveiro automático, quer
captando o calor quando este não está posicionado junto
ao teto, ou protegendo-o da descarga de água de outro
chuveiro situado em nível mais elevado.
5.1.1.12.1 O coletor de calor, montado acima do chuveiro

automático, deve ter sua dimensão menor, no mínimo,
quatro vezes a distância entre o elemento termossensível
e o coletor.

5.1.1.9 Estoque de chuveiros sobressalentes
5.1.1.12.2 Os suportes do coletor de calor não devem ser

Para atender a uma reposição imediata dos chuveiros,
mantêm-se em estoque as quantidades mínimas totais

fixados no defletor dos chuveiros ou obstruir a descarga
de água.
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Tabela 3 - Diâmetro nominal do chuveiro, fator “K” para cálculo da vazão e características das roscas
Diâmetro
nominal
do chuveiro

Orifício do chuveiro
Fator
“K”
(S.I)

Diâmetro
Tipo

(mm)

Diâmetro nominal e
tipo da rosca
(mm)

(mm)

(pol)
7/16"

57 ± 5%

10 BSPT

10

Pequeno

11

15

Médio

12,7

1/2"

80 ± 5%

15 BSPT

20

Grande

13,5

17/32"

115 ± 5%

20 BSPT

Fórmula para cálculo da vazão dos chuveiros
Q=

K
P
10

Onde:
Q = vazão, em L/min
K = fator “K”
P = pressão, em kPa
Tabela 4 - Classificação das temperaturas e codificação das cores dos chuveiros automáticos com elemento
termossensível tipo ampola
Temperatura máxima
no telhado
(°C)

Temperatura
recomendada
do chuveiro
(°C)

Classificação
da temperatura
de funcionamento
do chuveiro

Cor do líquido
da ampola

38

57

Ordinária

Laranja

49

68

Ordinária

Vermelha

60

79

Intermediária

Amarela

74

93

Intermediária

Verde

121

141

Alta

Azul

152

182

Muito alta

Roxa

175/238

204/260

Extra-alta

Preta

Tabela 5 - Classificação das temperaturas e codificação das cores dos chuveiros automáticos com elemento
termossensível tipo solda eutética
Temperatura máxima
no telhado
(°C)

Temperatura
recomendada
do chuveiro
(°C)

Classificação
da temperatura
de funcionamento
do chuveiro

Cor dos braços do
corpo do chuveiro

38

57 a 77

Ordinária

Incolor

66

79 a 107

Intermediária

Branca

107

121 a 149

Alta

Azul

149

163 a 191

Muito alta

Vermelha

191

204 a 246

Extra-alta

Verde

246

260 a 302

Altíssima

Laranja

329

343

Altíssima

Laranja
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5.1.2 Tubulação

e) subida principal:

pregam-se tubos cujos requisitos de qualidade para
condução de fluidos atendem a normas sobre o assunto
relacionadas no Capítulo 2.

- é a tubulação que liga a rede de suprimento dos
abastecimentos de água com as tubulações gerais e onde é instalada a válvula de alarme ou
chave detectora de fluxo d’água que controla e
indica a operação do sistema.

5.1.2.2 Tubulações aparentes são de aço-carbono, com
ou sem costura, aço preto ou galvanizado, com rosca
cônica, com as extremidades biseladas para solda, ou
com sulcos para juntas mecânicas.

5.1.2.9 Os diagramas básicos de redes de chuveiros,
representados nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5, estabelecem
exemplos principais de distribuição de chuveiros em
redes.

5.1.2.3 Tubulações enterradas podem ser de ferro fundi-

5.1.2.10 Rede aparente

5.1.2.1 Nas instalações de chuveiros automáticos em-

do centrifugado, com ou sem revestimento interno de
cimento, ou de aço-carbono, como descrito em 5.1.2.2,
desde que as tubulações estejam convenientemente
protegidas na parte externa contra corrosão. São também
aceitas tubulações de PVC rígido, cimento amianto e
poliéster reforçado com fibra de vidro, desde que tenham
desempenho equivalente aos das tubulações aparentes
e enterradas.
5.1.2.4 Tubulações de cobre sem costura podem ser

empregadas.

Deve obedecer às seguintes especificações:
a) tubos:
- aplicáveis conforme materiais e normas a seguir:
Materiais

Normas

Aço-carbono, com ou
sem costura, aço preto
ou galvanizado

NBR 5580, DIN 2440,
BS 1387 (médio e
pesado), Schedule
10, 30 e 40
(ASTM A 53 e A 120)

Tubo de cobre e suas
ligas sem costura

ASTM B 75, B 88 e
B 251, BS 2871,
NBR 7417

5.1.2.5 As tubulações não podem ser embutidas em lajes
de concreto.
5.1.2.6 As tubulações não devem ser instaladas em áreas

não protegidas por chuveiros automáticos, exceto quando forem montadas ao nível do solo, dentro de valetas
ou galerias totalmente fechadas com tijolos ou concreto.
5.1.2.7 Quando aparentes, as tubulações devem ser su-

portadas adequadamente, de forma que as suas conexões não fiquem sujeitas a tensões mecânicas e os tubos
propriamente ditos sujeitos a flexões.
5.1.2.8 Conforme ilustra a Figura 1, as tubulações que for-

mam uma instalação de chuveiros automáticos possuem
as denominações e funções seguintes:
a) ramais:
- são as ramificações onde os chuveiros automáticos são instalados diretamente ou utilizando-se
braços horizontais de tubo com 60 cm de comprimento máximo;
b) tubulações subgerais:
- são as que alimentam os ramais;
c) tubulações gerais:
- são as que alimentam as subgerais;
d) tubulações de subidas ou descidas:
- são as tubulações verticais, de subidas ou descidas, conforme o sentido de circulação da água.
Estas tubulações fazem as ligações entre as redes de chuveiros dos diversos níveis ou pavimentos, as ligações das subgerais com os ramais, ou ainda as dos chuveiros individuais com
os ramais, quando a subida ou descida excede
30 cm de comprimento;

Nota: São soldadas conforme:
ANSI/AWS A 5.8 - Brazing filler metal Classification BCuP-3 or BCuP-4
ASTM B 32 - Solder metal
(95-5 Tin Antimony, alloy grade Sb-5)
(50-50 Tin-lead alloy grade Sn 50)
NBR 5885 - Solda branda

b) conexões:
- aplicáveis conforme materiais e normas a seguir:
Materiais

Normas

Ferro fundido ou ferro
maleável com roscas
NBR 6414. ISO R-7
(Pressão mínima de
trabalho 1200 kPa,
água fria e 860 kPa
vapor saturado)

NBR 6943, NBR 8090,
R-49, ANSI B 16.3
e B 16.4,
BS 864 (Parte 2)

Aço-carbono, forjado
ou pré-fabricado,
biselado para solda.
Peças pré-fabricadas
com luvas de aço para
soldas providas de
rosca interna e
extremos biselados
para solda ou com
flanges

ASTM A234 e B 16.11

Nota: As aberturas para acoplamentos das peças são feitas
respeitando o seu diâmetro interno, para não provocar
estrangulamentos.
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Materiais
Cobre e bronze para
junta soldada

Normas
ANSI B 16.18,
B 16.22 e BS 864

Notas: a) Uniões com rosca: somente são empregadas com assento de bronze e sua aplicação
é restrita a tubos de diâmetros nominais de
até 50 mm, inclusive.
b) Flanges: somente são empregados conforme ANSI B 16.1 (classe 125),
ANSI B 16.5 (classe 150), NBR 7675.
c) Juntas mecânicas: são empregadas com
sulco laminado. Quando com sulco usinado,
aplicar tubos com parede nunca inferior
a Schedule 30 em diâmetros nominais de
200 mm inclusive.
d) Luvas e buchas de redução: quando aplicadas, empregar diretamente nas conexões
luvas de redução com cabeça sextavada.
Nos ramais não é permitido o uso de luvas
para emendar tubos de mesmo diâmetro
nominal.

c) suportes:
- na fabricação dos suportes somente são empregados materiais ferrosos;
- as tubulações de um sistema de chuveiros automáticos são convenientemente suportadas por
colunas, vigas, paredes, tetos e estruturas do
telhado de um prédio, levando-se em consideração que a construção dos suportes deve ser
tal que eles suportem cinco vezes a massa do
tubo cheio d’água mais 100 kg em ponto de fixação;
- as tubulações não devem ser suportadas pelas
telhas de um telhado, a não ser, em casos especiais, quando os suportes forem formados por
elementos de chapa metálica ou por concreto
com resistência suficiente para suportar a massa da tubulação com água e seus componentes,
e com a devida autorização formal do fabricante
de tais elementos;
- uma tubulação instalada abaixo de um duto de
ar não é fixada neste, mas em um ferrocantoneira ou tubo transversal ao duto. Este tubo
é suportado pela estrutura do teto ou telhado
por meio de tirantes independentes do duto. Somente pode ser fixada nos suportes do duto, se
estes forem construídos e instalados prevendo
a carga do duto mais a do sistema de chuveiros
automáticos;
- tirantes dos suportes: os tirantes dos suportes
são de ferro redondo, dimensionados segundo
o tubo a ser suportado, e de diâmetro nunca inferior aos da Tabela 6;
- suportes em “U”: os suportes em “U” são de ferro
redondo, dimensionados segundo o tubo a ser
suportado, e de diâmetro nunca inferior aos da
Tabela 7;

- distância máxima entre suportes: para tubos de
aço ou cobre, conforme a Tabela 6, a distância
máxima entre suportes em tubos de diâmetro
nominal de 25 mm e 32 mm não deve ser superior a 3,70 m; para tubos de 40 mm ou maiores,
não superior a 4,60 m, como mostra a Figura 6;
- posicionamento dos suportes nos ramais: cada
tubo deve possuir um suporte, exceto nos casos
a seguir:
- quando o espaçamento entre chuveiros for inferior a 1,80 m, a distância entre suportes não
deve exceder 3,70 m, não sendo necessária a
colocação de suportes em cada tubo, como
mostra a Figura 7;
- não é necessário colocar suportes em braços
de tubo de cobre de até 25 mm de diâmetro
nominal e comprimento máximo de 30 cm, bem
como em braços de tubo de aço de até 25 mm
de diâmetro nominal e comprimento máximo
de 60 cm, como mostra a Figura 8;
- a distância mínima permitida entre o chuveiro
instalado na posição em pé e o suporte é de
8 cm;
- a distância máxima permitida entre o chuveiro
da ponta dos ramais e o suporte mais próximo
não deve exceder 0,90 m para tubos de aço
de até 25 mm de diâmetro nominal e 1,20 m
para tubos de 32 mm. Quando estes limites
são excedidos, o tubo deve ser prolongado
além do chuveiro dos ramais até ultrapassar a
terça ou viga mais próxima e suportar o chuveiro desta conforme mostra a Figura 9;
- quando o comprimento do primeiro tubo dos
ramais junto à subgeral medir até 1,80 m, o
suporte não é requerido, conforme mostra a
Figura 9;
- posicionamento dos suportes nas tubulações
subgerais: nas subgerais deve ser colocado, no
mínimo, um suporte entre cada dois ramais,
exceto nos casos a seguir:
- nos vãos formados por tesouras ou vigas, onde
são instaladas duas gambiarras, o suporte
intermediário da subgeral pode ser omitido,
desde que seja colocado um suporte no primeiro tubo de cada ramal, diretamente fixado
na terça mais próxima e paralela à subgeral,
conforme mostra a Figura 10;
- nos vãos formados por tesouras ou vigas, onde
são instalados três ou mais ramais laterais ou
centrais à subgeral, somente um suporte intermediário na subgeral pode ser omitido,
desde que seja colocado um suporte no primeiro tubo de cada ramal diretamente fixado
na terça mais próxima e paralela à subgeral,
conforme mostram as Figuras 11 e 12;
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- no final de uma subgeral, deve ser colocado
um suporte preso a um ferro-cantoneira, fixado
nas terças em ambos os extremos, a menos
que a subgeral seja prolongada até a próxima
tesoura ou viga, empregando um suporte comum neste ponto e omitindo-se o suporte intermediário entre os ramais;
- posicionamento dos suportes nas tubulações gerais:
- nas tubulações gerais deve ser colocado, no
mínimo, um suporte a cada 4,60 m de tubo;
- posicionamento dos suportes nas tubulações de
subidas ou descidas:
- nas subidas ou descidas deve ser colocado,
no mínimo, um suporte em cada nível, próximo
à extremidade superior, de modo a aliviar a
massa do tubo sobre as conexões;
- posicionamento dos suportes na tubulação de
subida principal:
- na subida principal deve ser colocado, no mínimo, um suporte próximo à extremidade superior, de modo a aliviar a massa do tubo sobre
as conexões e válvulas de alarme ou chave
detectora de fluxo d’água;

Cimento amianto e
poliéster reforçado com
fibra de vidro, desde que
tenham desempenho
equivalente ao das
tubulações de ferro fundido
e/ou de aço-carbono
b) conexões:
- aplicáveis conforme materiais e normas a seguir:
Materiais

Normas

Ferro fundido dúctil

NBR 7675, ISO 2531

Junta elástica (JE)

NBR 7674

Junta elástica com uma NBR 7669,
extremidade flangeada NBR 7675 PN-10,
ISO 2531 PN-10
Junta elástica (JE)
para interligação
com tubos PVC

NBR 5647

Junta mecânica (JM)

NBR 7677

Junta com flanges

NBR 7675 PN-10,
ISO 2531,
ANSI B 16.1 (Classe
125), ASTM A 234
e B 16.11

- tipos de suportes:
- nas Figuras 13 e 14 são mostrados tipos de
suportes normalmente empregados em sistema de chuveiros. Outros tipos podem ser empregados, desde que construídos de maneira
a suportar cinco vezes a massa do tubo cheio
d’água mais 100 kg em cada ponto de fixação.
5.1.2.11 Rede enterrada

a) tubos:
- aplicáveis conforme materiais e normas a seguir:
Materiais

Normas

Ferro fundido dúctil
centrifugado, com ou
sem revestimento
interno de cimento

NBR 7663 e ISO 2531

Junta elástica JE
classe K-9

NBR 7674

Junta com flanges
classe K-12

NBR 7675 PN-10,
ISO 2531 PN-10

Aço-carbono, com ou
NBR 5580, DIN 2440,
sem costura, aço
BS 1387 (médio e
preto ou galvanizado,
pesado), Schedules
protegido externamente 10, 30 e 40
contra corrosão
(ASTM A 53 e A 120)
PVC rígido

NBR 5647

Aço-carbono, forjado
ou pré-fabricado,
biselado para
solda, protegido
externamente
contra corrosão
c) ancoragem:
- todas as mudanças de direção e fins de linha de
uma canalização de ferro fundido com juntas
elásticas (JE) e juntas mecânicas (JM) devem
ser ancoradas por abraçadeiras com tirantes de
ferro e/ou por blocos de concreto. Nas juntas
soldadas, flangeadas ou travadas podem ser
dispensadas tais ancoragens;
- as abraçadeiras e os tirantes de ancoragem devem ser construídos com ferro chato, ferro redondo e parafusos das dimensões indicadas na Tabela 8 e ilustrados na Figura 15;
- os blocos de concreto para ancoragem devem
possuir um traço de no mínimo 1 parte de cimento, 2,5 partes de areia e 5 partes de pedra, devendo ser construídos de acordo com a Figura 17 e Tabelas 9 e 10.
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Figura 1

Figura 2 - Ramais laterais com alimentação lateral
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Figura 3 - Ramais laterais com alimentação central

Figura 4 - Ramais centrais com alimentação lateral
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Figura 5 - Ramais centrais com alimentação central

Tabela 6 - Diâmetro dos tirantes em função dos tubos
Unid.: mm
Diâmetro nominal do tubo
Até 100 inclusive

Diâmetro do tirante do suporte
9,5

De 125 a 200 inclusive

12,7

De 250 a 300

16,0

Tabela 7 - Diâmetro dos suportes em função dos tubos
Unid.: mm
Diâmetro nominal do tubo

Diâmetro do tirante do suporte

Até 50 inclusive

8

De 65 a 150 inclusive

9,5

200

12,7
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Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Figura 10
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Figura 11

Figura 12
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Figura 13
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Figura 14
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Tabela 8 - Dimensões das abraçadeiras e tirantes
Diâmetro nominal
do tubo

Ferro chato da
abraçadeira
mm (pol)

Ferro chato
da arruela
de ancoragem
mm (pol)

Diâmetro do
parafuso da
abraçadeira
mm (pol)

Diâmetro do
tirante da
ancoragem
mm (pol)

(mm)
100

12,7 x 50,8
(1/2" x 2")

12,7 x 76
(1/2" x 3")

16
(5/8")

19
(3/4")

150

12,7 x 50,8
(1/2" x 2")

12,7 x 76
(1/2" x 3")

16
(5/8")

19
(3/4")

200

16 x 63,5
(5/8" x 2 1/2")

12,7 x 76
(1/2" x 3")

16
(5/8")

19
(3/4")

250

16 x 63,5
(5/8" x 2 1/2")

12,7 x 76
(1/2" x 3")

19
(3/4")

22
(7/8")

300

16 x 76
(5/8" x 3")

12,7 x 89
(1/2" x 3 1/2")

22
(7/8")

25,4
(1")

Nota: Todos os materiais de ancoragem após a montagem devem ser limpos e pintados com tinta betuminosa

Nota: Os métodos de ancoragem são mostrados na Figura 16.

Figura 15
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Figura 16 - Métodos de ancoragem
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Figura 17

Tabela 9 - Dimensões mínimas para blocos de ancoragem

Tipo

Medidas do bloco
(m)

Diâmetro nominal

Volume

(mm)

D

T

E

W

L

(m3)

100

0,30

0,25

0,05

0,44

0,44

0,060

150

0,30

0,25

0,05

0,68

0,68

0,130

200

0,30

0,35

0,05

0,87

0,86

0,211

250

0,30

0,45

0,05

1,21

1,00

0,373

300

0,30

0,55

0,05

1,67

1,00

0,584

350

0,30

0,75

0,05

1,80

1,30

0,886

100

0,15

0,25

0,05

0,44

0,44

0,031

150

0,15

0,25

0,05

0,53

0,53

0,048

200

0,15

0,35

0,05

0,68

0,68

0,092

250

0,15

0,40

0,05

0,81

0,81

0,138

300

0,15

0,60

0,05

0,97

0,96

0,227

350

0,20

0,60

0,05

1,30

1,00

0,396

100

0,15

-

0,05

0,44

0,44

0,022

150

0,15

-

0,05

0,61

0,61

0,040

200

0,15

-

0,05

0,75

0,75

0,060

250

0,15

-

0,05

0,92

0,92

0,090

300

0,15

-

0,05

1,21

1,00

0,130

350

0,20

-

0,05

1,67

1,00

0,245

Curva 90°

Curvas 45° e 22°30'

Tês fins de linha e
hidrante
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Tabela 10 - Áreas de apoio
Diâmetro nominal
do tubo
(mm)

Curvas de 90°
(m2)

Curvas de
45° e 22°30'
(m2)

Tês fins de linha
e hidrantes
(m2)

100

0,19

0,19

0,19

150

0,46

0,28

0,37

200

0,75

0,46

0,56

250

1,21

0,66

0,85

300

1,67

0,93

1,21

350

2,34

1,30

1,67

Nota: As Tabelas 9 e 10 foram elaboradas considerando uma pressão de trabalho de 1550 kPa e uma resistência de solda de 100 kPa.
Considerações especiais devem ser dadas para cada tipo de solo.
5.1.3 Válvulas

Tipos de válvulas, suas características e aplicações nos
sistemas de chuveiros estão descritos em 5.1.3.1 a
5.1.3.15.
5.1.3.1 Válvulas-gaveta, de ferro fundido com internos de

bronze (classe 125 - pressão de trabalho 1380 kPa água
fria e 80 kPa vapor saturado), com flanges segundo
5.1.2.10 (nota) e 5.1.2.11-b), ou com roscas segundo
5.1.2.10-b), haste ascendente de rosca externa, haste
com indicadores “Aberta” e “Fechada” ou com supervisão
elétrica de alarme. São aplicadas na sucção, descarga e
dispositivos de ensaio de bombas de incêndio, descarga
de abastecimento de água por gravidade, controle seccional de redes abaixo e acima do solo, controle individual
dos sistemas de chuveiros e conexões de recalque.
5.1.3.2 Válvulas-borboleta, de ferro fundido nodular, com
internos de bronze e indicadores “Aberta” e “Fechada”, e
com as mesmas características de pressão de trabalho e
adaptação em flanges como os das válvulas-gaveta.
Suas aplicações são as mesmas das válvulas-gaveta
(5.1.3.1).
5.1.3.3 Válvulas-gaveta de bronze (classe 200 - pressão

de trabalho 1380 kPa água fria), diâmetro de 65 mm,
rosca de entrada fêmea 11 fios/25,4 mm e rosca de saídas
macho 5 fios/25,4 mm providas de adaptador e tampão
de engate rápido Storz próprias para dispositivos de ensaio de bombas de incêndio, hidrantes e tomadas de
recalque.
5.1.3.4 Válvulas-gaveta de bronze (classe 150 - pressão

de trabalho 2070 kPa água fria e 1030 kPa vapor saturado), com roscas segundo 5.1.2.10-b), haste ascendente
de rosca interna ou haste fixa. São aplicadas na sucção
e descarga de bombas de pressurização e nos tanques
de escorva.
5.1.3.5 Válvulas-globo de bronze (classe 200 - pressão

de trabalho 2760 kPa água fria e 1380 kPa vapor saturado), com roscas segundo 5.1.2.10-b), haste ascendente de rosca interna. São aplicadas nas conexões de
ensaio, nos pontos de drenagem auxiliar, nas conexões
de ensaio das campainhas hidráulicas de alarme no controle individual dos pressostatos das bombas de incêndio
e bombas de pressurização.

5.1.3.6 Válvulas de retenção, de ferro fundido com interno

de bronze (classe 125 - pressão de trabalho 1380 kPa
água fria e 860 kPa vapor saturado), tipo portinhola e tipo vertical, com flange segundo 5.1.2.10 (nota) e
5.1.2.11-b) ou com roscas segundo 5.1.2.10-b). São aplicadas na descarga de bombas de incêndio, descarga
de abastecimento de água por gravidade e tomadas de
recalque.
5.1.3.7 Válvulas de retenção de dupla portinhola. Têm as

mesmas aplicações das válvulas de retenção de ferro
fundido com internos de bronze (5.1.3.6).
5.1.3.8 Válvulas de retenção, de bronze (classe 125 pressão de trabalho 1380 kPa água fria e 860 kPa vapor
saturado), com roscas segundo 5.1.2.10-b). São aplicadas na descarga de bombas de pressurização, no
seccionamento de uma única campainha hidráulica de
alarme para duas ou mais válvulas de alarme, na automatização de bombas e em tanques de escorva.
5.1.3.9 Válvulas de pé, de ferro fundido com internos de

bronze, com flanges segundo 5.1.2.10 (nota) e
5.1.2.11-b), ou com roscas segundo 5.1.2.10-b). São aplicadas na sucção negativa de bombas de incêndio e
bomba de pressurização.
5.1.3.10 Válvulas de abertura rápida, com corpo de ferro

fundido nodular ou bronze esfera de aço (classe 125 pressão de trabalho 860 kPa água fria e vedação
1380 kPa), com flanges segundo 5.1.2.10 (nota) e
5.1.2.11-b), ou com roscas segundo 5.1.2.10-b). São aplicadas no controle de sistemas dilúvio de operação
manual.
5.1.3.11 Válvulas de retenção e alarme, com corpo de fer-

ro fundido, sede e contra-sede de bronze, vedação de
elastômero, flanges segundo 5.1.2.10 (nota) e
5.1.2.11-b), dotadas de conexões para dreno, ensaio e
alarme hidráulico e/ou elétrico. São aplicadas no controle
individual dos sistemas de chuveiros automáticos.
5.1.3.12 Válvulas de retenção e alarme tipo borboleta, de

bronze, vedação de elastômero, montada entre flanges
segundo 5.1.2.10 (nota) e 5.1.2.11-b), dotadas de
conexões para dreno, ensaio e alarme hidráulico e/ou
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elétrico. Têm as mesmas aplicações das válvulas de
retenção e alarme (5.1.3.11).

chuveiros que protegem equipamentos e no controle das
redes de setores ou pavimentos de edificações.

5.1.3.13 Válvulas-dilúvio de ferro fundido com internos de
bronze, vedação de elastômero, flanges segundo 5.1.2.10
(nota) e 5.1.2.11-b), dotadas de conexões para dreno,
ensaio, alarme hidráulico e/ou elétrico e dispositivos de
abertura automática e supervisão de funcionamento do
sistema de comando. São aplicadas no controle de sistemas dilúvio.

5.1.7 Fechamento da válvula

5.1.3.14 Válvulas-dilúvio tipo borboleta, de bronze, veda-

ção de elastômero, montada entre flanges segundo
5.1.2.10 (nota) e 5.1.2.11-b), dotadas de conexões para
dreno, ensaio, alarme hidráulico e/ou elétrico e dispositivos de abertura automática e supervisão do funcionamento do sistema de comando. São aplicadas no controle
de sistema dilúvio.
5.1.3.15 Válvulas de alívio, tipo mola, com corpo de ferro
fundido ou aço, interno e mola de aço, e flanges segundo
5.1.2.10 (nota) e 5.1.2.11-b). São aplicadas na descarga
de bombas de incêndio de rotação variável, desde que
não existam outros dispositivos de proteção contra excessos de pressão.

Chaves monitoras de limite de curso para supervisão
elétrica de posição aberta a válvulas-gaveta tipo haste
ascendente de rosca externa e haste fixa com indicadores
“Aberta” e “Fechada”. Qualquer movimento para fechar a
válvula da posição totalmente aberta atua os contatos
elétricos da chave monitora ligada a uma campainha
elétrica de alarme e/ou a um painel central de sinalização
e alarme.
5.1.8 Filtros com corpo de ferro fundido ou tubo de aço
galvanizado com cesto de tela ou chapa de cobre perfurada,
providos ou não de válvula-gaveta para drenagem

São aplicados nos sistemas dilúvio ou em sistemas de
chuveiros para evitar entupimento.
5.1.9 Pressostatos com dispositivos de regulagem

São aplicados no controle remoto da partida automática
das bombas de incêndio e da partida e parada automáticas das bombas de pressurização.

5.1.4 Campainhas de alarme
5.1.10 Manômetros

Acionadas por motor hidráulico, com corpo de ferro fundido e rotor de material não-ferroso ou equivalente. São
aplicadas no conjunto de válvula de alarme e chave
detectora de fluxo d’água dos sistemas de chuveiro.
5.1.5 Chaves elétricas de alarme tipo pressostato, com ou
sem regulagem, com sensibilidade suficiente para acusar
a pressão de água na linha de alarme

São aplicadas no conjunto de válvula de alarme e chave
detectora de fluxo d’água dos sistemas de chuveiro para
emissão de avisos elétricos.

São aplicados abaixo e acima das válvulas de retenção
e alarme, abaixo das válvulas-dilúvio, na sucção positiva
e descarga das bombas de incêndio, na descarga das
bombas de pressurização e no conjunto de pressostatos
para controle da partida automática das bombas de
incêndio e da partida e parada automáticas das bombas
de pressurização.
5.1.11 Manovacuômetros

São aplicados na sucção negativa das bombas de incêndio.

5.1.6 Chaves elétricas detectoras de fluxo d’água do tipo
com palheta

5.1.12 Conexões de ensaio

Ocupam praticamente toda a área da circunferência interna do tubo no qual são montadas e são utilizadas para
sinalizar qualquer fluxo de água igual ou superior à
descarga de um chuveiro nos sistemas de tubo molhado
(3.2.1).

Cada instalação de um sistema de chuveiros automáticos, de tubo molhado, deve ser provida de uma conexão
de ensaio composta de uma tubulação de diâmetro nominal, nunca inferior a 25 mm, dotada de válvula-globo como em 5.1.3.5 e de um bocal com orifício, não-corrosivo,
de diâmetro nominal igual ao do chuveiro utilizado na
instalação, obedecendo ainda às seguintes condições:

5.1.6.1 A sinalização é feita através de uma chave elétrica

ativada pela palheta e ligada a uma campainha de alarme
e/ou a um painel central de sinalização e alarme.
5.1.6.2 As chaves contêm um retardador cuja função é

a) deve ser situada no ponto mais desfavorável de
cada instalação, levando-se em consideração a
posição da válvula de alarme ou chave detectora
de fluxo d’água principal (ver Figura 18-(a));

evitar sinalizações falsas, criando um intervalo regulável
entre o sinal captado e o acionamento da chave elétrica.
Estas chaves são aplicadas no controle individual dos
sistemas de tubo molhado, onde a água está permanentemente sob pressão, podendo trabalhar em conjunto ou
em substituição das válvulas de retenção e alarme
(5.1.3.11 e 5.1.3.12) no controle seccional das redes de

b) em edificações de múltiplos pavimentos ou em
instalações divididas em setores controlados cada
um por uma chave detectora de fluxo d’água secundária, a conexão de ensaio de cada setor pode
ser situada em qualquer ponto do setor (ver Figura 18-(b));
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c) deve ser situada em local de fácil acesso, onde
possa ser observada a descarga de água;
d) a válvula-globo deve ser posicionada a 2,10 m
acima do piso;
e) a válvula do tipo gaveta ou a do tipo borboleta, como em 5.1.3.1 e 5.1.3.2, de controle seccional da
rede de chuveiros automáticos deve ser dotada
de chaves monitoras de limite de curso como em
5.1.7.
5.1.13 Tomada de recalque (para uso exclusivo do Corpo
de Bombeiros)

quando esta tubulação for de diâmetro nominal
de 25 mm, e 24,00 mm, quando o diâmetro
nominal for de 32 mm. Para comprimentos
maiores que 24,00 m, o diâmetro nominal deve
ser de 40 mm;
d) a tubulação de descida para o ponto do mangotinho pode ser de diâmetro nominal mínimo de
25 mm;
e) em sistemas de chuveiros em anel ou malha, hidraulicamente calculados, a conexão da tubulação de abastecimento do mangotinho pode ser
feita em tubulação de diâmetro nominal de no
mínimo 50 mm do sistema de chuveiros.

5.1.13.1 Dispositivo destinado a possibilitar o recalque da
água nos sistemas de chuveiros por meio de fontes externas, conforme as Figuras 19 a 21.

5.2 Abastecimentos de água

5.1.13.2 Deve possuir duas entradas de água de 65 mm

5.2.1 Todo sistema de chuveiros deve possuir pelo menos
um abastecimento de água exclusivo e de operação
automática.

de diâmetro, providas de adaptadores e tampões de
engate rápido tipo Storz. Em riscos leves, admite-se uma
entrada.
5.1.13.3 Em prédios comerciais a tomada de recalque
pode ser localizada, preferencialmente, na fachada principal ou muro da divisa com a rua, a uma altura mínima
de 0,60 m e máxima de 1,00 m em relação ao piso (ver
Figura 19).
5.1.13.4 Se for comprovado tecnicamente ser impossível

atender ao exigido em 5.1.13.3, a tomada de recalque
pode ser localizada dentro de uma caixa de alvenaria,
conforme a Figura 20, com tampa metálica, com o
indicador de “Recalque”.
5.1.13.5 Deve ser dotada de válvula de retenção.
5.1.13.6 Quando a rede de alimentação for comum para

chuveiros e hidrantes e existir franco e fácil acesso aos
hidrantes externos, estes podem substituir a tomada de
recalque.
5.1.14 Hidrantes e mangotinhos

Estes somente podem ser conectados em sistemas de
chuveiros do tipo tubo molhado, obedecendo às condições seguintes:
a) a tubulação de abastecimento dos pontos de hidrantes deve ser conectada antes das válvulas
de controle individual dos sistemas de chuveiros
automáticos descritas em 5.1.3.1 e 5.1.3.2;
b) a tubulação de abastecimento dos pontos de mangotinhos pode ser conectada antes ou depois das
válvulas de controle individual dos sistemas de
chuveiros descritas em 5.1.3.1 e 5.1.3.2. Quando
conectada depois das válvulas de controle individual dos sistemas de chuveiros, a tubulação de
abastecimento do mangotinho deve ser feita em
tubulação de diâmetro nominal de no mínimo
65 mm do sistema de chuveiros;
c) os comprimentos da tubulação de abastecimento
de um mangotinho não devem exceder 6,00 m,

5.2.2 Os abastecimentos de água para um sistema de
chuveiros podem ser proporcionados das formas seguintes:

a) reservátorio elevado;
b) reservatório com fundo elevado ou com fundo ao
nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, piscinas, açudes, represas, rios, lagos e lagoas com
uma ou mais bombas de incêndio;
c) tanque de pressão.
5.2.3 Os abastecimentos de água para um sistema de
chuveiros podem ser simples ou duplos.
5.2.3.1 Abastecimentos de água simples

São os seguintes:
a) tanque de pressão, somente nos casos de riscos
leves e ordinários (grupo 1);
b) reservatório elevado, para qualquer classe de risco, desde que atenda aos requisitos de volume,
vazão e pressão requeridos para cada caso
c) reservatório com fundo elevado ou com fundo ao
nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, piscinas, açudes, represas, rios, lagos ou lagoas, com
uma bomba elétrica ou a diesel, para qualquer
classe de risco, desde que atenda aos requisitos
de volume, vazão e pressão requeridos para cada
caso.
5.2.3.2 Abastecimentos de água duplos
5.2.3.2.1 Para riscos leves e ordinários:

a) tanque de pressão e reservatório elevado, somente em casos de riscos leves e ordinários (grupo 1);
b) tanque de pressão e reservatório com fundo elevado ou com fundo ao nível do solo, semi-enterrados ou subterrâneos, ou outras fontes de água
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como 5.2.3.1-c), com uma bomba elétrica ou a
diesel, somente nos casos de riscos leves e ordinários (grupo 1);
c) reservatório elevado e reservatório com fundo
elevado ou ao nível do solo, semi-enterrados ou
subterrâneos, ou outras fontes de água como
5.2.3.1-c), com uma bomba elétrica ou a diesel;
d) reservatório com fundo elevado ou com fundo ao
nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, ou
outras fontes de água como 5.2.3.1-c), com uma
bomba elétrica ou a diesel;

f) reservatório com fundo elevado ou com fundo
ao nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo,
ou outras fontes de água como 5.2.3.1-c), com
três bombas elétricas e/ou a diesel, das quais
duas, trabalhando simultaneamente, atendem à
demanda do sistema de chuveiros;
g) dois reservatórios elevados.
5.2.3.2.2 Para riscos extraordinários e riscos pesados são

aceitáveis as mesmas combinações de 5.2.3.2.1, exceto
aquelas onde o tanque de pressão forma um dos abastecimentos de água de 5.2.3.2.1-a) e 5.2.3.2.1-b).
5.2.3.3 Abastecimentos de água auxiliares

e) reservatório com fundo elevado ou com fundo ao
nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, ou
outras fontes de água como 5.2.3.1-c), com duas
bombas elétricas ou a diesel;

São todos aqueles que não se enquadram nos requisitos
de 5.2.3, ou mesmo aqueles que se enquadram, porém
formando um terceiro ou um quarto abastecimento.

Figura 18-(a) - Conexão de ensaio situada no ponto mais desfavorável de cada instalação,
levando-se em consideração a posição da válvula de alarme ou chave
detectora de fluxo d'água principal

Figura 18-(b) - Conexão de ensaio para chave detectora de fluxo d'água secundária
Figura 18 - Conexões de ensaio
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Figura 19

Figura 20
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Figura 21
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5.2.4 Requisitos para os abastecimentos de água

5.2.4.1.14 Devem ser previstos sistemas de drenagem e
ladrão convenientemente dimensionados.

5.2.4.1 Reservatório elevado
5.2.4.1.1 Deve conter capacidade efetiva, ou seja, um vo-

lume de água reservado exclusivamente para o sistema
de chuveiros, com o ponto da tomada de água instalado
no fundo do reservatório e a uma altura suficiente para
fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas nas
válvulas de governo e alarme, bem como nos chuveiros
mais desfavoráveis.
5.2.4.1.2 Quando o reservatório para o sistema de chuveiros 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 sempre seja mantida com exclusividade.

5.2.4.2 Reservatório com fundo elevado ou com fundo ao
nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, piscinas,
açudes, represas, rios, lagos e lagoas, com uma ou mais
bombas de incêndio
5.2.4.2.1 O reservatório deve conter uma capacidade efeti-

va, com o ponto de tomada de sucção da bomba de
incêndio localizado junto ao fundo deste reservatório,
conforme ilustram exemplos (a), (b) e (c) da Figura 22 e
Tabela 11.
5.2.4.2.2 Para cálculo da capacidade efetiva deve ser

considerada como altura a distância entre o nível normal
da água e o nível “X” da água, conforme os exemplos (a),
(b) e (c) da Figura 22.

5.2.4.1.3 Deve dispor de indicador de nível ou sistema de
alarme de nível baixo de água.

5.2.4.2.3 O nível “X” é calculado como o mais baixo nível

5.2.4.1.4 É permitido que o reservatório elevado, quando

antes de ser criado um vórtice com a bomba em plena
carga e é determinado pela distância “A” da Figura 22.

considerado como abastecimento auxiliar, abasteça os
sistemas de chuveiros de mais de uma propriedade, desde que haja a garantia de que tal reservatório destina-se
somente a abastecer sistemas de chuveiros. Neste caso,
a capacidade efetiva deve atender à ocupação de risco
maior.

5.2.4.2.4 Quando o tubo de sucção “D” dispuser de um

dispositivo antivórtice, pode-se considerar a dimensão
“A” da Tabela 11, sendo o nível “X” medido em relação à
face superior do dispositivo.
5.2.4.2.5 No caso do exemplo (b) da Figura 22, não se

5.2.4.1.5 Deve ser mantido limpo, livre de objetos estra-

devem utilizar dispositivos antivórtice.

nhos, de modo a não prejudicar o bom funcionamento do
sistema de chuveiros.

5.2.4.2.6 Sempre que possível, o reservatório deve dispor

5.2.4.1.6 Para o cálculo da capacidade efetiva deve ser

considerada como altura a distância entre o topo do tubo
da tomada e o nível da água destinada exclusivamente
ao sistema de chuveiros.
5.2.4.1.7 A capacidade efetiva deve ser mantida automática e permanentemente.
5.2.4.1.8 A reposição da capacidade efetiva deve ser efetuada à razão de 1,0 L/min por m3 de reserva. Caso contrário, a capacidade efetiva deve ter seu volume aumentado em 1/3 e a reposição ser processada no mínimo à
razão de 75 L/min.
5.2.4.1.9 Todo tubo de descida do reservatório elevado,

para o sistema de chuveiros, deve ser provido de válvula
de retenção e válvula-gaveta.
5.2.4.1.10 Quando, além do reservatório elevado, o siste-

ma de chuveiros possuir outros abastecimentos de água,
o tubo de descida do reservatório deve ser provido de
uma válvula de retenção montada entre duas válvulasgaveta, de forma a facilitar a manutenção da primeira e a
evitar que a água proveniente de um abastecimento extravase para o outro.
5.2.4.1.11 O reservatório deve ser construído de maneira
que dispense seu esvaziamento para limpeza por um
período de no mínimo 15 anos.
5.2.4.1.12 O reservatório deve ser totalmente fechado, a
fim de não permitir a entrada de luz solar e/ou materiais
estranhos que possam contaminar a água.
5.2.4.1.13 A construção deve ser preferencialmente de
concreto armado. Quando metálica deve preencher os
requisitos de 5.2.4.1.11 e 5.2.4.1.12.

de poço de sucção, como mostrado em traço e ponto nos
exemplos (a), (b) e (c) da Figura 22 e com as dimensões
mínimas “A” e “B” da Tabela 11, respeitando-se também
as distâncias mínimas com relação ao diâmetro “D” do
tubo de sucção.
5.2.4.2.7 Quando a sucção da bomba de incêndio for feita

de reservatórios alimentados por fontes de água praticamente inesgotáveis, como açudes, represas, rios,
Iagos ou lagoas, devem ser adotadas as dimensões indicadas nos exemplos (a), (b) e (c) da Figura 23 e Tabela 12.
5.2.4.2.8 Nos casos dos exemplos (a) e (b) da Figura 23,

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 12, para as correspondentes largura “W” e vazão
“Q”.
5.2.4.2.9 A altura total dos canais abertos ou adufas deve
ser tal que comporte o nível mais alto da água conhecido
da fonte.
5.2.4.2.10 Cada bomba de incêndio deve possuir câmara
de sucção com sua respectiva câmara de decantação,
independentemente.
5.2.4.2.11 As dimensões da câmara de sucção, a posição
da tubulação de sucção da bomba em relação às paredes
da câmara, a parte da tubulação submersa em relação
ao menor nível da água conhecido e a distância em relação ao fundo devem ser idênticas às indicadas nos
exemplos da Figura 22.
5.2.4.2.12 A câmara de decantação deve possuir largura
e profundidade iguais às da câmara de sucção e um
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comprimento no mínimo igual a 4,4 h, onde “h” é a profundidade da câmara de decantação.

5.2.4.3.6 Não podem ser empregados como abastecimen-

to de água de outros equipamentos que não seja o sistema de chuveiros.

5.2.4.2.13 Antes de entrar na câmara de decantação, a

água deve passar através de uma grade de arame ou
uma placa de metal perfurado, localizada abaixo do nível
da água e com uma área agregada de aberturas de no
mínimo 150 mm2 para cada dm3/min da vazão “Q”. A grade
deve ser suficientemente resistente para suportar a pressão exercida pela água em caso de obstrução.
5.2.4.2.14 Devem ser previstas duas grades para que,
quando uma estiver em operação, a outra esteja separada
para limpeza.
5.2.4.2.15 Deve ser feita previsão para que o poço de

sucção possa ser isolado periodicamente para limpeza
e manutenção.

5.2.4.3.7 Diariamente devem ser verificados e anotados o

nível da água e a pressão de ar no tanque.
5.2.4.3.8 Devem ser providos de válvula de segurança
que possa ser ensaiada periodicamente sem alteração
de sua regulagem. Esta válvula deve ser dotada de meios
que impeçam alterações na sua regulagem por pessoas
não autorizadas.
5.2.4.3.9 Devem ser mantidos em boas condições, veri-

ficando-se a cada três anos seu estado interno e externo
e efetuando-se limpeza e pintura, quando necessário.
5.2.4.3.10 A capacidade efetiva de água a ser mantida no
tanque deve ser:

5.2.4.2.16 No caso do exemplo (c) da Figura 23, o conduto

de alimentação deve possuir uma inclinação mínima
constante de 0,8% no sentido da câmara de decantação.

a) como abastecimento de água simples:
- 15 m3 para risco leve;

5.2.4.2.17 O diâmetro do conduto de alimentação, nos casos

do exemplo (c) da Figura 23, deve ser determinado pela
fórmula seguinte:

- 25 m3 para risco ordinário (grupo I);
b) como abastecimento de água duplo:

D = 21,68 Q 0,357

- 10 m3 para risco leve;

Onde:
D = diâmetro interno do conduto, em mm
Q = máxima vazão da bomba de incêndio, em L/min
5.2.4.2.18 Ainda no caso do exemplo (c) da Figura 23, a

entrada do conduto de alimentação deve possuir um ralo
e estar submerso no mínimo um diâmetro abaixo do
menor nível da água conhecido para o açude, represa,
rio, lago ou lagoa. As aberturas do ralo devem impedir a
passagem de uma esfera de 25 mm de diâmetro.
5.2.4.2.19 O reservatório com fundo elevado ou com fundo

ao nível do solo, semi-enterrado ou subterrâneo, deve
atender aos requisitos de 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.3, 5.2.4.1.5,
5.2.4.1.7, 5.2.4.1.8, 5.2.4.1.11, 5.2.4.1.12, 5.2.4.1.13 e
5.2.4.1.14.
5.2.4.3 Tanques de pressão
5.2.4.3.1 Devem ser instalados em locais de fácil acesso;

não devem estar sjeitos a danos e, quando instalados a
menos de 6 m de outro risco, devem estar em edificação
protegida por chuveiros ou isolada por parede corta-fogo.

- 20 m3 para risco ordinário (grupo I).
5.2.4.3.11 A pressão mínima de ar a ser mantida no tanque depende da:

a) proporção do volume de ar em relação ao volume
total do tanque, que deve ser no mínimo de 1/3;
b) pressão mínima requerida pelo chuveiro mais desfavorável do local a ser protegido, no momento
em que o esvaziamento do tanque se completar;
c) posição do tanque em relação ao chuveiro mais
desfavorável do local a ser protegido, instalado
acima ou abaixo do chuveiro.
5.2.4.3.12 A pressão do ar no tanque deve ser calculada
segundo a posição deste em relação aos chuveiros,
aplicando-se uma das fórmulas a seguir:

a) no caso de o fundo do tanque estar situado acima
do chuveiro mais alto:
P=

(P + P ) − P
1

5.2.4.3.2 Devem ser providos de um indicador de nível de

água e dois manômetros para indicar a pressão interna.
5.2.4.3.3 Devem existir meios de reabastecer automática

1

b) no caso de o fundo do tanque estar situado abaixo do chuveiro mais alto:

e permanentemente com água e ar dos tanques.
P=

5.2.4.3.4 As tubulações para reabastecer o tanque com

água e ar devem ser providas de válvulas de bloqueio e
de válvulas de retenção, localizadas o mais próximo possível do tanque.

2

R

(P + P + 0,1H) − P
1

2

R

1

Onde:

5.2.4.3.5 Devem ser providos de alarme que indique auto-

P = pressão de ar a ser mantida no tanque

maticamente baixo nível de água e baixa pressão de ar,
através de circuito elétrico independente da bomba e do
compressor de ar.

P1 = pressão atmosférica no local, assumindo-se
100 kPa
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P2 = pressão mínima requerida pelo chuveiro mais
alto no momento em que o esvaziamento do
tanque se completar, segundo o risco a proteger, seja ele leve ou ordinário (grupo I)

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 30 kPa.

- empregando chuveiro de diâmetro nominal
10 mm, pressão mínima de 190 kPa

H = diferença de altura entre o chuveiro mais desfavorável e o fundo do tanque, em m

- empregando chuveiro de diâmetro nominal
19 mm, pressão mínima de 70 kPa

R =

Nota: Deve-se, em cada caso, acrescentar às pressões a
perda de pressão na tubulação e em todas as

Volume de ar no tanque
Volume total no tanque

5.2.4.3.13 A Tabela 13 indica a pressão de ar no tanque,
considerando-se como perda mínima de pressão na
tubulação 30 kPa.

Exemplo (a)

Exemplo (b)
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Exemplo (c)

Figura 22

Exemplo (a) - Alimentação por adufa
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Exemplo (b) - Alimentação por canal

Exemplo (c) - Alimentação por conduto

Figura 23
Tabela 11 - Dimensões para cálculo da capacidade efetiva
Unid.: mm
Diâmetro nominal
do tubo de sucção

Dimensão
“A”

Dimensão
“B”

65

250

80

80

310

80

100

370

100

150

500

100

200

620

150

250

750

150
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Tabela 12 - Níveis de água e larguras mínimas para canais e adufas em função da vazão de alimentação
Profundidade
(mm)
250
W
(mm)

500
Q máx.
(L/min)

W
(mm)

1000
Q máx.
(L/min)

W
(mm)

Q máx.
(L/min)

88

280

82

522

78

993

125

497

112

891

106

1687

167

807

143

1383

134

2593

215

1197

176

1960

163

3631

307

2064

235

3159

210

5647

334

2342

250

3506

223

6255

410

3157

291

4482

254

7825

500

4185

334

5592

286

9577

564

4953

361

6340

306

10749

750

7261

429

8307

353

13670

1113

12054

527

11415

417

18066

1167

12792

539

11816

425

18635

1500

17379

600

13903

462

21411

2000

24395

667

16271

500

24395

4500

60302

819

21949

581

31142

1000

29173

667

38916

2000

203320

Tabela 13 - Pressão de ar nos tanques

Classe de risco

Leve

Ordinário grupo I

Pressão de ar mínima
a ser mantida no
tanque quando o fundo
dele está situado ao
nível dos chuveiros
mais desfavoráveis
(kPa)

Adicionar para cada
metro ou fração onde
o tanque está situado
abaixo dos chuveiros
mais desfavoráveis

1/3

860

30

1/2

540

20

2/3

380

15

1/3

500

30

1/2

300

20

2/3

200

15

Proporção de ar
no tanque

(kPa)
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5.2.4.4 Bombas
5.2.4.4.1 Devem ser dos tipos:

a) centrífuga horizontal de sucção frontal;
b) centrífuga horizontal de carcaça bipartida;
c) centrífuga e/ou turbina vertical.
5.2.4.4.2 Devem ser diretamente acopladas por meio de
luva elástica a motores elétricos ou motores diesel, sem
interposição de correias ou correntes.
5.2.4.4.3 Devem ser dotadas de dispositivo para partida
automática pela queda de pressão hidráulica na rede do
sistema de chuveiros.
5.2.4.4.4 O sistema utilizado para automatização da bomba deve ser executado de maneira que, após a partida
do motor, o desligamento seja obtido somente por controle manual.
5.2.4.4.5 Para manter a rede do sistema de chuveiros 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.
5.2.4.4.6 O controle de partida e parada automática da
bomba de pressurização, bem como o de partida automática da bomba principal, são feitos através de pressostatos instalados na linha de descarga da bomba principal e ligados nos comandos das chaves de partida dos
motores daquelas bombas.
5.2.4.4.7 A bomba de pressurização deve manter a rede
do sistema de chuveiros sob uma pressão imediatamente superior à pressão máxima da bomba principal, sem
vazão, e sua demanda nominal não superior a
20 L/min (1,2 m3/h).

1/3 da capacidade efetiva do reservatório. Neste caso, é
obrigatória a colocação da válvula de pé, descrita em
5.1.3.9, no extremo do tubo de sucção da bomba (ver
exemplos (a) e (b), respectivamente, da Figura 24).
5.2.4.4.12 Não deve ser requerida válvula de pé no extremo
do tubo de aspiração de bombas, sob a condição de
sucção positiva, nos casos seguintes:

a) quando menos de 1/6 da capacidade efetiva do
reservatório se encontrar abaixo da linha de centro do eixo da bomba;
b) quando a sucção da bomba for feita de reservatório alimentado por fontes de água praticamente
inesgotáveis e a linha de centro do eixo da bomba se encontrar a mais de 0,85 m abaixo do nível
mínimo conhecido da água na fonte.
5.2.4.4.13 Se a sucção da bomba for feita de reservatório
alimentado por fontes de água praticamente inesgotáveis
descritas em 5.2.4.2.7 e mostradas nos exemplos (a), (b)
e (c) da Figura 23, deve ser considerada a bomba sob
condição de sucção positiva, quando a linha de centro
do eixo da bomba situar-se a mais de 0,85 m abaixo do
menor nível de água conhecido “X” da fonte.
5.2.4.4.14 As bombas são consideradas sob condição de
sucção negativa quando não atenderem aos requisitos
mínimos de 5.2.4.4.11 e 5.2.4.4.12.
5.2.4.4.15 O dimensionamento da tubulação de sucção
deve ser tal que, quando a bomba estiver operando na
sua capacidade máxima (150% de sua vazão nominal),
o NPSH (Net Positive Suction Head) disponível na entrada
da bomba deve ser de no mínimo 5,80 m absolutos para
bombas centrífugas horizontais. O NPSH disponível deve
ser reduzido em 0,10 m para cada 100 m de altitude acima do nível do mar, sendo a energia do NPSH acima da
pressão de vapor do líquido requerida pela linha de centro
do rotor da bomba. O NPSH absoluto na entrada da bomba deve ser calculado aplicando-se a fórmula seguinte:

a) sob condição de sucção positiva (afogada):

5.2.4.4.8 No caso de bombas acionadas por motores
diesel, o conjunto deve ser instalado em local protegido
por chuveiros.
5.2.4.4.9 As casas de bombas devem ser construídas preferencialmente como risco isolado e a temperatura ambiente, no local das bombas, não deve ser em qualquer
hipótese inferior à mínima recomendada pelo fabricante,
para garantir a partida imediata dos motores.
5.2.4.4.10 Estas bombas, sempre que possível, devem

ser instaladas sob condição de sucção positiva (afogadas), sendo permitida sucção negativa, quando comprovadamente for inviável a primeira condição.
5.2.4.4.11 As bombas centrífugas são consideradas sob
condição de sucção positiva (afogadas), quando a linha
de centro do eixo da bomba situar-se abaixo do nível “X”
da água. Admite-se também que a linha de centro do
eixo da bomba situe-se até 2,00 m acima do nível “X” da
água, desde que esta distância não represente mais de

NPSH =

10 - (P - Pv)
+ (hs - hf)
d

b) sob condição de sucção negativa:
NPSH =

10 - (P - Pv)
− (hs - hf)
d

Onde:
P = pressão atmosférica absoluta que atua na superfície do líquido = 103,3 kPa ou simplesmente
100 kPa
Pv = pressão de vapor do líquido na temperatura
de bombeamento, em kPa
d

= densidade de água na temperatura de bombeamento = 1 kg/cm3
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hs = altura estática, em m, que o nível da água está
acima ou abaixo da linha de centro do flange
de sucção da bomba

5.2.4.4.20 Na Tabela 14 figuram os diâmetros nominais
mínimos das tubulações principais para bombas segundo
suas capacidades nominais.

hf = perda de carga total, em m, dos tubos, válvulas
e conexões da linha de sucção

5.2.4.4.21 Para cada bomba sob condição de sucção negativa devem ser atendidas as seguintes exigências:

Nota: O diâmetro nominal da tubulação de sucção não
deve ser inferior aos indicados na Tabela 14.
5.2.4.4.16 Deve ser previsto fluxo contínuo de água, através

de bomba, quando esta estiver em funcionamento, a uma
vazão suficiente para evitar seu superaquecimento.
5.2.4.4.17 Deve ser colocada válvula, conforme descrita

em 5.1.3.1 ou 5.1.12, no tubo de sucção, para que a bomba sob condição de sucção positiva possa ser removida.
5.2.4.4.18 Quando é instalada mais de uma bomba, aspi-

rando de reservatórios independentes, cada bomba deve
ter sua tubulação de sucção, podendo estas ser interligadas, desde que sejam colocadas válvulas de bloqueio
em cada uma destas tubulações, sendo uma próxima à
ligação com o reservatório, uma antes da entrada da bomba e outra na interligação propriamente dita, conforme a
Figura 25. A interligação deve ter um diâmetro igual aos
das tubulações de sucção.

a) deve ter sua própria tubulação de sucção;
b) a tubulação de sucção deve ser dimensionada,
conforme exigido em 5.2.4.4.15, e o seu diâmetro
nominal não pode ser inferior ao indicado na Tabela 14;
c) deve ser colocada válvula de pé, descrita em
5.1.3.9, no extremo do tubo de aspiração;
d) a distância entre o nível “X” da água e a linha de
centro do eixo da bomba não deve exceder
3,70 m;
e) a 150% de sua vazão nominal e com uma pressão mínima de 65% de sua pressão nominal, deve
ter capacidade para operar com altura de sucção
de 4,50 m;
f) deve ser colocado manovacuômetro, conforme
5.1.11, junto ao flange de sucção da bomba;

5.2.4.4.19 Bombas acopladas a motores de rotação variá-

vel devem ser providas de válvulas de alívio como as
descritas em 5.1.3.15, e:

g) deve ter meios próprios e automáticos para escorva, atendendo aos requisitos seguintes:

a) a válvula de alívio deve ser instalada entre a redução concêntrica na descarga da bomba e a válvula de redução para que possa ser facilmente retirada para reparos;

- os meios para escorva devem manter a bomba
e o tubo de sucção sempre cheios de água;

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 possa suportar;
c) o excesso de pressão aliviado pela válvula deve
ser descarregado de forma visível, sem provocar
respingos que venham a molhar o piso da casa
de bombas;
d) 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 deve existir acúmulo de água;
e) não podem ser instaladas válvulas de bloqueio
na entrada ou na descarga da válvula de alívio;
f) os diâmetros nominais da válvula de alívio e da
tubulação de descarga para receber a água proveniente da válvula não devem ser inferiores aos indicados na Tabela 14. Caso a tubulação de descarga empregue mais de uma curva, deve ser instalada tubulação de diâmetro nominal imediatamente maior.

- cada bomba deve ter um tanque de escorva, ser
mantida automaticamente cheia (abastecido por
outra fonte) e dotada de um tubo de escorva
com válvulas de bloqueio e de retenção ligado
no tubo de descarga da bomba, antes da válvula de retenção desta;
- a altura mínima entre o fundo do tanque de escorva e a linha de centro do eixo da bomba deve
ser de 1,00 m;
- diariamente deve ser verificado e anotado o nível máximo da água no tanque de escorva;
- o volume do tanque de escorva e o diâmetro nominal de seu respectivo tubo de descarga devem obedecer à Tabela 15;
- admite-se a colocação de um único tanque de
escorva para atender a mais de uma bomba,
desde que o volume deste seja acrescido em
50% dos volumes mínimos estabelecidos na Tabela 15. A bomba de pressurização não é considerada como bomba adicional.
5.2.4.4.22 Na linha de descarga da bomba são instaladas

as peças seguintes:
a) manômetro;
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b) redução concêntrica ligada diretamente na descarga da bomba;

descarga da bomba uma câmara de compensação, além
da bomba de pressurização mencionada em 5.2.4.4.5.

c) tê flangeado com saída para válvula de alívio, no
caso de bomba acoplada a motor de rotação variável, e/ou com saída para tanque de escorva, no
caso de bomba sob condição de sucção negativa;

5.2.4.4.28 A parte inferior da câmara de compensação

d) válvula de retenção descrita em 5.1.3.6 ou 5.1.3.7;
e) tê flangeado com saída para o cabeçote de ensaio ou medidor de vazão, na qual é colocada
uma válvula-gaveta ou borboleta, descrita em
5.1.3.1 ou 5.1.3.2;

deve ser conectada na tubulação de descarga da bomba,
após a válvula de retenção, através de um tubo provido
de válvula de bloqueio e meios de drenagem.
5.2.4.4.29 Para supervisão constante das bombas, deve
ser instalado em local de vigilância permanente um painel
de sinalização óptica e acústica com as indicações seguintes:

a) bomba(s) elétrica(s),
- bomba funcionando;

f) válvula-gaveta ou borboleta, descrita em 5.1.3.1
ou 5.1.3.2, ligada na tubulação de recalque ao
sistema.
5.2.4.4.23 Conforme a Figura 26, as características de va-

zão e pressão das bombas devem atender às exigências
seguintes:
a) bombas centrífugas horizontais de sucção frontal
e turbinas verticais:

- falta de fase ou falta de corrente de comando;
- partida em posição manual ou painel desligado;
b) bomba(s) diesel,
- bomba funcionando;
- partida em manual ou painel desligado;

- sem vazão, a pressão máxima da bomba não
deve ultrapassar 40% acima de sua pressão nominal;
- a 150% da vazão nominal da bomba, esta deve
manter uma pressão mínima de 65% de sua pressão nominal;
b) bombas centrífugas horizontais de carcaça bipartida:

- falha no sistema (agrupadas em um único sinal
as falhas previstas em 5.2.4.8.12);
c) bomba de pressurização,
- bomba funcionando (somente óptica).
5.2.4.4.30 Semanalmente devem ser efetuados ensaios

de funcionamento das bombas registradas em livro
próprio.

- sem vazão, a pressão máxima da bomba não
deve ultrapassar 20% acima da sua pressão nominal;

5.2.4.4.31 Anualmente deve ser efetuado um ensaio de

- a 150% da vazão nominal da bomba, esta deve
manter uma pressão mínima de 65% de sua pressão nominal.

5.2.4.4.32 Cada bomba deve possuir uma placa de

5.2.4.4.24 A bomba deve operar na sua capacidade nominal dentro de 30 s após a partida.

desempenho das bombas, aplicando o procedimento da
Tabela 16.

identificação com as indicações seguintes:
a) nome do fabricante;
b) número de série;

5.2.4.4.25 A partida automática da bomba, através do dis-

positivo mencionado em 5.2.4.4.3, deve ocorrer quando
a pressão na tubulação geral baixar a um valor nunca inferior a 80% da pressão da bomba, sem vazão.
5.2.4.4.26 Devem existir, no local da bomba, meios manuais
para dar partida no motor, reproduzindo a queda de pressão mencionada em 5.2.4.4.3 e 5.2.4.4.25.

c) modelo;
d) vazão nominal;
e) pressão nominal;
f) rpm;

5.2.4.4.27 Para evitar que a bomba entre em operação
automática, pela queda de pressão causada por pequenos e eventuais vazamentos ou por diferenças de temperatura na canalização, pode ser instalada próxima à

g) ∅ do rotor;
h) watts requeridos.
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Exemplo (a)

Exemplo (b)

Figura 24 - Bombas centrífugas horizontais consideradas sob sucção positiva
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Figura 25
Tabela 14 - Dimensões nominais
Diâmetro nominal mínimo das tubulações
(mm)
Capacidade
nominal da
bomba

Sucção

Descarga

Válvula de
alívio

Descarga
da válvula

(L/min)

Cabeçote de ensaio
Medidor de
vazão
Tubo de
Número de
(rotâmetro) alimentação válvulas de
hidrante

568

65

65

50

65

80

65

1 -65

757

80

80

50

65

80

65

1 -65

946

100

100

50

65

100

80

1 -65

1135

100

100

65

100

125

80

1 -65

1514

100

100

80

125

100

100

2-65

1703

125

125

80

125

100

100

2-65

1892

125

125

80

125

125

100

2-65

2839

150

150

100

150

125

150

3-65

3785

200

150

100

200

150

150

4-65

4731

200

200

150

200

150

200

6-65

5677

200

200

150

200

200

200

6-65

7570

250

250

150

250

200

200

6-65

9462

250

250

150

250

200

250

8-65

11355

300

300

200

300

200

259

12-65

13247

300

300

200

300

250

300

12-65

15140

350

300

200

350

250

300

16-65

17032

400

350

200

350

250

300

16-65

18925

400

350

200

350

250

300

12-65
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Tabela 15 - Volume mínimo do tanque

Ocupação de risco

Volume mínimo
do tanque
(L)

Diâmetro nominal
mínimo do tubo
(mm)

Leve

100

25

Ordinário e
extraordinário

500

50

1000

75

Pesado

Figura 26 - Demonstração gráfica das curvas características das bombas
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Figura 27 - Gráfico para curva da bomba conforme dados do ensaio

5.2.4.5 Bombas acionadas por motores elétricos
5.2.4.5.1 A rede elétrica para todas as instalações da

propriedade deve ser dimensionada para atender também aos conjuntos de bombas do sistema de chuveiros,
de forma a permitir que estes conjuntos trabalhem a plena
carga com toda a rede de atividade.
5.2.4.5.2 O circuito elétrico, antes das chaves de proteção

e partida, deve estar sempre energizado, com tensão
suficiente para acionar os conjuntos de bombas a plena
carga, e ter disjuntor independente, de forma a permitir o
desligamento geral da energia elétrica das demais
instalações da propriedade, sem prejuízo da garantia de
funcionamento dos citados conjuntos.
5.2.4.5.3 A fonte de energia elétrica pode ser pública ou

privada.
5.2.4.5.4 Quando a bomba elétrica fizer parte de abasteci-

mento de água simples como em 5.2.3.1-c), a energia
elétrica deve ser proveniente de duas fontes diferentes e
independentes. Em caso de falhas de uma das fontes, a
outra deve ser acionada manualmente, através de uma
chave reversora instalada no painel. Na falha de qualquer

das fontes, o painel deve efetuar esta sinalizaçao de forma
acústica e visual.
5.2.4.5.5 Em caso de abastecimentos de água duplos,

como em 5.2.3.2, cada abastecimento deve ter sua própria
fonte de energia.
5.2.4.5.6 Em caso de abastecimentos de água duplos com

dois conjuntos de bombas elétricas como em 5.2.3.2-e) e
-f), estes podem ser ligados na mesma fonte de energia,
desde que esta seja independente, para permitir, sem
prejuízo de seu funcionamento, o desligamento geral de
energia das demais instalações da propriedade, e ser
dimensionados para que possam trabalhar simultaneamente a plena carga, levando-se em consideração o valor
da corrente de partida. A energia elétrica de um dos dois
conjuntos deve ser proveniente de duas fontes diferentes
e independentes (ver 5.2.4.5.4).
5.2.4.5.7 Os cabos aéreos de energia elétrica não devem

passar a menos de 6,00 m de qualquer abertura de locais
não protegidos por chuveiros.
5.2.4.5.8 O motor elétrico deve possuir uma placa de iden-

tificação com as seguintes indicações:
a) nome do fabricante;
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b) tipo;
c) modelo;
d) número de série;
e) watts;
f) rpm;
g) volts;
h) ampères;
i) hertz.
5.2.4.6 Bombas acionadas por motores diesel
5.2.4.6.1 O motor diesel deve estar situado em local cuja
temperatura do ambiente não seja, em qualquer hipótese,
inferior à mínima recomendada pelo fabricante para garantir sua partida imediata. Devem-se também seguir as
recomendações dos fabricantes quanto ao aquecimento
da água e óleo do motor.
5.2.4.6.2 O motor diesel deve atender aos requisitos se-

são, de acordo com a especificação do fabricante
do motor. A saída da água de resfriamento deve
passar no mínimo a 150 mm acima do bloco do
motor e terminar em um ponto onde possa ser
observada a sua descarga;
b) por trocador de calor, vindo a água fria diretamente
da bomba através de válvula redutora de pressão, se necessário, para limitar a pressão e valores especificados pelo fabricante do motor. A saída do trocador de calor deve ser projetada de modo que sua descarga possa ser observada. A água
no circuito fechado do motor deve circular por meio
de bomba auxiliar acionada pelo próprio motor.
Quando o acionamento da bomba auxiliar for feito através de correias, estas devem ser múltiplas
para que, em caso de rompimento de até a metade delas, as restantes possam manter a bomba
em funcionamento;
c) por meio de radiador próprio do motor, sendo o
ventilador acionado diretamente pelo motor ou por
correias, as quais devem ser múltiplas pelas razões descritas em b);
d) por meio de ventoinha ou ventilador, acionados
diretamente pelo motor ou por correias, as quais
devem ser múltiplas pelas razões descritas em b).

guintes:
5.2.4.6.4 A entrada de ar para combustão deve ser provida

a) injeção direta por bomba injetora;

de filtro.

b) partida com emprego de meios de preaquecimento
ou de ar comprimido;

5.2.4.6.5 O escapamento do motor deve ser provido de

silencioso de acordo com as especificações do fabricante,
conduzido para o lado externo da casa de bomba e isolado convenientemente.

c) condição de partir com uma temperatura ambiente de 7°C, podendo operar a plena carga dentro
de 15 s após o recebimento do sinal de partida;

5.2.4.6.6 Quando o escapamento do motor eleva-se acima

d) resfriamento por meio de ar ou água, exceto por
ar comprimido;

deste, devem ser introduzidos meios de evitar que a água,
resultante de qualquer condensação da umidade, penetre
no interior do motor.

e) aspiração natural do ar para combustão, ou por
meio de seu próprio turbocompressor;
f) condição de operar a plena carga, no local onde
for instalado, durante 6 h ininterruptas, para
cada 24 h;
g) dispor de controlador de rotação, o qual deve manter a rotação nominal dentro dos limites de 10%,
para mais ou menos, seja qual for a carga;

5.2.4.6.7 O dispositivo obrigatório de parada manual des-

crito em 5.2.4.6.2-h) deve retornar automaticamente
à posição de partida, após sua utilização.
5.2.4.6.8 O tanque de combustível do motor deve ser mon-

tado com o fundo acima da bomba injetora, se provido de
indicador de nível e contendo um volume de combustível
que mantenha o conjunto motobomba operando a plena
carga durante 8 h, no mínimo.
5.2.4.6.9 Quando existir mais de um motor diesel, cada

h) dispor de meio de operação manual, o qual deve
voltar sempre à posição normal, isto é, à posição
que não impeça nova partida automática.
5.2.4.6.3 São aceitáveis os sistemas de refrigeração se-

um deve ter seu próprio tanque de combustível com a
respectiva tubulação de alimentação para bomba injetora.
5.2.4.6.10 As conexões da tubulação de alimentação da
bomba injetora não podem ser soldadas.

guintes:
a) por injeção direta de água da bomba para o bloco
do motor, através de uma válvula redutora de pres-

5.2.4.6.11 Na tubulação de alimentação da bomba injetora
não podem ser empregados tubos e conexões de material plástico.
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5.2.4.6.12 O sistema de alimentação de combustível do

motor deve ser provido de:
a) tampão para efetuar limpeza no tanque;
b) filtro na tubulação de alimentação da bomba injetora;
c) meios para evitar a entrada de impurezas na tubulação de alimentação da bomba injetora;
d) drenos de ar no sistema de alimentação de combustível.

b) dois conjuntos de elementos e gaxetas, para filtros de óleo lubrificante;
c) dois conjuntos de correias (quando empregadas);
d) um jogo completo de juntas para o motor, guarnições e mangueiras;
e) dois bicos injetores.
5.2.4.6.19 O motor diesel deve possuir uma placa de

identificação, com as indicações seguintes:
a) nome do fabricante;

5.2.4.6.13 Além do volume de combustível no tanque,

requerido em 5.2.4.6.8, deve existir na propriedade uma
reserva adicional de combustível dentro dos mesmos requisitos.
5.2.4.6.14 Devem existir dois métodos para efetuar o arranque do motor:

a) automático, por meio de motor elétrico de arranque, com energia fornecida por baterias com recarga automática. O arranque automático deve
operar quando ocorrer a queda de pressão hidráulica na tubulação geral de alimentação do
sistema de chuveiros e deve possuir um dispositivo para repetir o arranque quando o motor não
entrar em funcionamento imediatamente. A capacidade das baterias deve ser suficiente para efetuar 10 operações de arranque de 15 s, cada
uma, separadas por períodos de repouso de
15 s, sem recarga;
b) manual, por manivela, se o tamanho do motor permitir; ou pelo mesmo motor de arranque do motor
diesel, se existirem baterias separadas para o arranque manual.
5.2.4.6.15 A recarga das baterias deve ser feita automati-

camente por carregador próprio e exclusivo, com sistema
de flutuação. As baterias devem ser recarregadas sem
que haja necessidade de serem removidas de sua posição normal. O carregador de baterias deve ter capacidade
suficiente para recarregar simultaneamente todos os conjuntos de baterias existentes no local. Devem existir ainda
meios para verificar o estado de carga das baterias.
5.2.4.6.16 O ensaio semanal do motor, conforme estabelecido em 5.2.4.4.30, deve ser efetuado de modo que o
conjunto motobomba funcione durante 30 min no
mínimo. Por ocasião do ensaio deve ser observado o
bom funcionamento do sistema de alimentação do combustível e do sistema de resfriamento.
5.2.4.6.17 Para atender à manutenção do motor, este deve

sempre estar acompanhado de um conjunto padrão de
ferramentas.

b) tipo;
c) modelo;
d) número de série;
e) watts;
f) rpm nominal.
5.2.4.7 Painel de comando para bombas acionadas por
motores elétricos
5.2.4.7.1 O painel de comando para proteção e partida
automática do motor elétrico da bomba deve ser selecionado de acordo com a potência em HP do motor, podendo
ser de partida direta, partida em estrela-triângulo ou
compensador de partida, devidamente aterrado.
5.2.4.7.2 O sistema de partida deve ser do tipo magnético.
5.2.4.7.3 O período de aceleração do motor não deve

exceder 10 s.
5.2.4.7.4 O painel deve ser localizado o mais próximo
possível do motor da bomba, e convenientemente protegido contra respingos provenientes desta.
5.2.4.7.5 O painel deve ser fornecido, no mínimo, com o

seguinte:
a) desenho dimensional e leiaute de componentes;
b) diagrama da régua de bornes numerada, indicando a ligação dos equipamentos externos;
c) diagrama elétrico interno;
d) lista de materiais.

5.2.4.6.18 O motor deve ser fornecido com as peças sobres-

5.2.4.7.6 Todos os fios e cabos devem ser alinhados de

salentes seguintes:

acordo com o diagrama elétrico fornecido.

a) dois conjuntos de elementos e gaxetas, para filtros de óleo combustível;

5.2.4.7.7 Todos os bornes devem ser identificados de

acordo com o diagrama elétrico fornecido.
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5.2.4.7.8 O alarme acústico do painel não deve ter chave
“liga-desliga”. Deve ser do tipo que, uma vez cancelado
por botão de impulso, deve tocar automaticamente quando surgir um novo evento.

5.2.4.8 Painel de comando para bombas acionadas por
motores diesel
5.2.4.8.1 Deve ser constituído de um gabinete adequado

200 ampères devem ser protegidos por fusíveis NH ou
disjuntores. Acima deste valor, a proteção deve ser feita
somente por disjuntores.

para abrigar convenientemente os dispositivos e componentes de sinalização acústica e óptica descritos em
5.2.4.8.2 a 5.2.4.8.14, bem como as réguas de bornes.
A proteção elétrica deve ser feita por fusíveis DIAZED,
NH ou disjuntores adequados.

5.2.4.7.10 Os disjuntores devem ter as seguintes caracte-

5.2.4.8.2 Deve ter dispositivo de partida automática pela

rísticas elétricas:

queda da pressão hidráulica na rede do sistema de chuveiros, acusada por pressostato instalado na linha de
descarga da bomba, como mencionado em 5.2.4.4.3 e
5.2.4.4.6.

5.2.4.7.9 Os motores elétricos com corrente nominal até

a) valor de corrente nominal maior que 115% da corrente nominal do motor a plena carga;
b) sensor de sobrecorrente do tipo magnético;
c) dispositivo de abertura em caso de curto-circuito;
d) capacidade de ruptura maior que o valor da corrente de curto-circuito estabelecida no circuito onde
é utilizado;
e) deve permitir a partida normal do motor, sem que
ocorra abertura do disjuntor.
5.2.4.7.11 A tensão de comando do painel não deve
exceder 220 V.
5.2.4.7.12 Quando forem empregados fusíveis, deve existir

junto ao painel no mínimo um jogo de fusíveis de reserva,
com respectiva ferramenta para remoção e colocação
dos fusíveis.

5.2.4.8.3 A partida automática deve possuir um ciclo de
“tentativas e pausas de partida”, fixado em 10 períodos
de arranque de aproximadamente 15 s, separados por 5 períodos de repouso de no máximo 15 s. Caso
o motor não dê partida depois de ter completado o ciclo
de “tentativas e pausas de partida”, o painel de comando
deve interromper qualquer tentativa adicional de partida
e sinalizar, de forma acústica e óptica, falha de partida.
5.2.4.8.4 A corrente elétrica para as partidas deve ser fornecida por dois jogos de baterias, que são interligados
com o painel de comando, permitindo a partida automática e manual do motor com cada jogo de baterias. A corrente elétrica de partida deve ser fornecida por um jogo
de baterias, depois pelo outro, em operações sucessivas
do motor de arranque. As mudanças de um jogo para o
outro devem ser automáticas, exceto para as partidas
manuais.
5.2.4.8.5 Caso um dos jogos de baterias de 5.2.4.8.4 esteja

5.2.4.7.13 Na porta do painel, junto à chave de proteção e

partida automática do conjunto da bomba, devem ser colocadas lâmpadas indicadoras da disponibilidade de
energia elétrica. Estas lâmpadas devem ser em pares
ou, quando únicas, de filamentos duplos.
5.2.4.7.14 Os fusíveis que protegem o circuito elétrico da

chave de proteção e partida automática do conjunto da
bomba devem ser dimensionados de modo a:

inoperante ou com sua carga baixa, a seqüência de
arranques de 5.2.4.8.3 deve ser efetuada pelo jogo de
baterias que ofereça condições adequadas.
5.2.4.8.6 Deve ter dispositivo de partida manual através
de duas botoeiras, uma para cada jogo de baterias. As
botoeiras devem ser montadas de modo a não sofrer interferências do pressostato mencionado em 5.2.4.8.2. A
partida manual deve permitir, também, a operação contínua do conjunto motobomba até ele ser desligado manualmente.

a) proteger os cabos de ligação do motor;
b) interromper a corrente elétrica a tempo de impedir
que circunstâncias anormais possam danificar o
motor.
5.2.4.7.15 No caso de falha de fase ou baixa tensão, a

chave de proteção e partida automática do conjunto da
bomba deve desligar-se e retornar automaticamente à
posição normal, quando a tensão elétrica voltar ao seu
valor normal.

5.2.4.8.7 Deve ter dispositivo de partida manual, sem
intervenção do painel de comando, utilizando dois contatores instalados no próprio motor, ligados diretamente à
alimentação das baterias do motor de arranque.
5.2.4.8.8 Deve ter dispositivo de parada manual através
de botoeira ligada nos circuitos automáticos, que somente
desliga o motor quando as causas que derem partida
neste voltarem à posição normal.
5.2.4.8.9 Concluída a operação de parada manual do mo-

5.2.4.7.16 Não é permitido o uso de relês térmicos no

circuito elétrico da chave de proteção e partida automática
do conjunto da bomba; porém, isto é permitido para efeito
de sinalização.

tor, o painel de comando deve tornar à posição de partida
automática, de tal modo que, quando solicitado novamente, o motor dê partida automaticamente.
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5.2.4.8.10 Deve ter dispositivo de parada automático por
excesso de rotação do motor, quando esta atingir cerca
de 20% acima da nominal. Este dispositivo deve ser formado por um contator que desliga automaticamente o motor, com acionamento de um alarme acústico no painel
de comando.
5.2.4.8.11 O painel de comando deve ser dotado de uma
chave seletora, para posicioná-lo nas condições seguintes:

5.2.4.8.13 O painel de comando deve ser localizado o
mais próximo possível do motor da bomba e convenientemente protegido contra respingos provenientes desta.
5.2.4.8.14 O alarme acústico do painel não deve ter chave

“liga-desliga”. Deve ser do tipo que, uma vez cancelado
por botão de impulso, deve tocar automaticamente quando surgir um novo evento.
5.2.4.9 Carregador de baterias para bombas acionadas por
motores diesel

a) automático: painel em partida automática;
b) manual: painel em partida manual.
5.2.4.8.12 A face frontal do gabinete do painel de comando
deve ser dotada das sinalizações ópticas para acusar as
situações indicadas a seguir:

a) lâmpadas sinalizadoras separadas e um alarme
acústico comum para acusar defeitos causados
nas condições anormais seguintes:
- sistema automático desligado;
- baixa pressão de óleo no sistema de lubrificações;

5.2.4.9.1 O carregador de baterias deve ser duplo auto-

mático, com flutuação de carga para as baterias serem
carregadas no local da casa das bombas.
5.2.4.9.2 Deve carregar simultânea e independentemente

os dois jogos de baterias.
5.2.4.9.3 Deve determinar o estado de carga de cada jogo

de baterias, através de amperímetro e voltímetro montados na face frontal do gabinete que abriga o carregador.
Os instrumentos devem ter precisão mínima de 5%.
5.2.4.9.4 O carregador de baterias, em sua tensão nomi-

nal, deve ser capaz de alimentar uma bateria completamente descarregada, limitando-se à corrente para que
não haja dano às placas da bateria.

- baixa pressão na rede de chuveiros (ver Nota);
- aquecimento excessivo da água de arrefecimento;
- falha na partida automática do motor;
- desligamento do motor por excesso de rotação;
- jogo de baterias nº 1 e/ou nº 2 descarregado,
com sinalizações distintas;

5.2.4.9.5 O carregador deve dar carga a uma bateria com-

pletamente descarregada de ate 100% de sua capacidade nominal, em um período de 24 h.
5.2.4.9.6 O carregador deve ter dispositivo para sinaliza-

ção no painel de comando da bomba quando não tiver
carregado as baterias adequadamente, por falta de tensão CA, sobretensão ou subtensão.

- falta de tensão de CA no carregador de baterias;

5.2.4.9.7 Durante a partida do motor, o carregador não
deve ser afetado pelos transientes de tensão ou sobrecorrente que surgirem.

- nível baixo no reservatório de combustível;

5.2.4.9.8 O carregador deve ser dimensionado para traba-

lhar em um ambiente de 0°C a 50°C.
b) lâmpadas sinalizadoras, separadas, indicando:
- teste semanal acionado;
- preaquecimento ligado, se for o caso;
c) botoeiras separadas para as ações seguintes:

5.2.4.9.9 Com 50% de sua corrente de saída nominal, a
tensão de saída do carregador não deve variar mais que
2% de seu valor nominal, quando houver variação de
± 15% na tensão da rede CA.
5.2.4.9.10 O carregador de baterias deve ser protegido

- parada manual;

por fusíveis ou disjuntores adequados, tanto na sua entrada como na sua saída.

- teste de lâmpadas;

5.2.4.10 Painel de sinalização e alarme remoto

- silenciador do alarme acústico.

Os painéis de comando para bombas acionadas por
motores elétricos ou diesel devem ser equipados com
contatos abertos ou fechados, para operação de circuitos
que permitam sinalizar, instantânea e automaticamente,
em um painel de alarme remoto, com fonte de alimentação

Nota: A sinalização de baixa pressão na rede de chuveiros
deve surgir quando esta pressão cair 30% abaixo da
pressão a ser mantida pela bomba de pressurização.
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independente, que não exceda 127 V, de forma acústica e óptica, as situações previstas em 5.2.4.4.29.

ções, aplica-se a Tabela 19. Também aplica-se esta Tabela quando um mesmo ramal alimenta chuveiros acima
e abaixo de forros falsos (ver Figura 28).

5.2.4.11 Capacidade efetiva dos reservatórios
5.3.1.2 Quando a distância entre chuveiros nos ramais

A capacidade efetiva deve ser calculada em função do
tempo mínimo de duração de funcionamento do sistema
de chuveiros para cada classe do risco de ocupação,
conforme a Tabela 17.

exceder 3,70 m, a quantidade máxima de chuveiros
para um determinado diâmetro nominal de tubo deve
obedecer à Tabela 21.
5.3.1.3 Quando são instalados chuveiros acima e abaixo

5.3 Dimensionamento dos sistemas de chuveiros por
tabelas
5.3.1 Diâmetro nominal das tubulações com base em ta-

belas: para determinar os diâmetros nominais das tubulações em função de cada classe do risco de ocupação,
aplicam-se as Tabelas 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

de forros falsos, alimentados pela mesma rede de tubulações, aplica-se a Tabela 22. Também aplica-se esta
Tabela quando um mesmo ramal alimenta chuveiros
acima e abaixo de forros falsos (ver Figura 28).
5.3.1.4 Chuveiros de orifícios grandes (diâmetro nominal

20 mm) não devem ser empregados quando o sistema
for dimensionado por tabelas.

5.3.1.1 Quando são instalados chuveiros acima e abaixo

de forros falsos, alimentados pela mesma rede de tubula-

Tabela 17 -Tempo mínimo de duração de funcionamento do sistema de chuveiros para cada classe
do risco de ocupação
Requisitos de abastecimento d’água para sistemas de chuveiros
automáticos elaborados por tabela ou cálculo hidráulico

Classificação dos riscos

Pressões e vazões mínimas na
válvula de alarme e/ou chave
detectora de fluxo d’água
(ver Notas)
Pressões
(kPa)

Tempo mínimo de operação
para determinar a
capacidade efetiva

Vazões
(L/min)

(min)

Risco leve

110

1000

30

Risco ordinário
(grupo I)

110

1800

60

Risco ordinário
(grupo II)

110

2600

60

Risco ordinário
(grupo III)

250

4500

60

Risco extraordinário

350

6000

90

Notas: a) Nas pressões acima, é adicionada a pressão estática entre a válvula-alarme e/ou chave detectora de
fluxo d’água e o chuveiro mais elevado.
b) Nas vazões acima, não estão incluídas vazões de hidrantes ou mangotinhos.
c) Nos sistemas de chuveiros dimensionados por cálculo hidráulico total, as pressões acima são
substituídas pelas pressões resultantes do cálculo.
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Tabela 18 - Ocupações de risco leve
Tubo de aço

Tabela 19 - Tubos

Tubo de cobre

Diâmetro nominal
(mm)

Tubo de aço

Tubo de cobre

Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

Diâmetro nominal
Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

(mm)

25

2

2

25

2

2

32

3

3

32

4

4

40

5

5

40

7

7

50

10

12

50

15

18

65

30

40

65

50

65

80

60

65

80

Nota c)

Nota c)

100

Nota a)

Nota a)

100

Nota c)

Nota c)

Tabela 20 - Ocupações de risco ordinário
Tubo de aço

Tubo de cobre

Diâmetro nominal
(mm)

Tabela 21 - Tubos
Tubo de aço

Tubo de cobre

Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

Diâmetro nominal
Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

(mm)

25

2

2

25

2

2

32

3

3

32

3

3

40

5

5

40

5

5

50

10

12

50

10

12

65

20

25

65

15

20

80

40

45

80

30

35

100

100

115

100

100

115

150

275

300

150

275

300

200

Notas a), b)

Notas a), b)

200

Notas a), b)

Notas a), b)

Notas: a) Cada jogo de válvulas deve controlar no máximo uma área de 5000 m 2 de pavimento. Forros falsos, áreas de mezaninos, jiraus, plataformas de equipamentos, etc. não são computados como pavimentos, desde que não ocupem, na sua somatória,
mais de 60% da área total do pavimento.
b) Quando existirem em um pavimento áreas únicas acima de 1000 m2, este passa a ser considerado como ocupação de risco
ordinário (grupo I).
c) Quando a quantidade acumulativa de chuveiros, acima de um forro falso, exceder 50 ou 65 (conforme tubo de aço ou
cobre), o diâmetro nominal das tubulações passa a ser segundo a Tabela 18, adotando-se a quantidade de chuveiros de
nível mais crítico.
d) O número de chuveiros em um mesmo ramal não deve exceder 8, com as exceções seguintes:
- podem ser instalados nove chuveiros em um mesmo ramal, desde que os dois últimos tubos deste ramal sejam, respectivamente, de 25 mm e 32 mm de diâmetro nominal, seguindo-se os demais tubos com os diâmetros atendendo às
quantidades de chuveiros conforme a Tabela 18.
- podem ser instalados até dez chuveiros em um mesmo ramal, desde que os dois últimos tubos deste ramal sejam, respectivamente, de 25 mm e 32 mm de diâmetro nominal, e os dez chuveiros sejam alimentados por um tubo de 63,5 mm de
diâmetro nominal, seguindo-se os demais tubos com os diâmetros nominais atendendo às quantidades de chuveiros conforme a Tabela 18.
- quando são instalados chuveiros acima e abaixo de um forro falso, alimentados por um mesmo ramal, o número de chuveiros acima do forro falso não deve exceder 8, assim como o abaixo do forro falso, conforme exemplos na Figura 28.
Para estabelecer os diâmetros nominais das tubulações, aplica-se a Tabela 19.
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Tabela 22 - Tubos
Tubo de aço

Tabela 23 - Ocupações de risco extraordinário
Tubo de cobre

Diâmetro nominal
(mm)

Tubo de aço

Tubo de cobre

Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

Diâmetro nominal
Quant. máx.
de chuveiros

Quant. máx.
de chuveiros

(mm)

25

2

2

25

1

1

32

4

4

32

2

2

40

7

7

40

5

5

50

15

18

50

8

8

65

30

40

65

15

20

80

60

65

80

27

30

100

100

115

100

55

65

150

275

300

150

150

170

200

Notas a), b)

Notas a), b)

Notas: a) Um único jogo de válvulas de 200 mm de diâmetro nominal pode controlar, no máximo, uma área de
5000 m2 de pavimento. Forros falsos, áreas de mezaninos, jiraus, plataformas de equipamentos, etc. não
são computados como pavimentos, desde que não
ocupem, na sua somatória, mais de 60% da área total
do pavimento. No caso de dispositivos de materiais
armazenados em pilhas sólidas, em “paletes” ou em
“porta-paletes”, com uma altura acima de 3,70 m, a
ocupação passa a ser considerada como risco pesado.
b) Um único jogo de válvulas de 200 mm de diâmetro nominal pode controlar áreas de ocupação de risco ordinário e risco extraordinário, desde que as áreas de
risco extraordinário não excedam 3000 m2 e a somatória das áreas, 5000 m2.
c) O número de chuveiros em um mesmo ramal não
deve exceder 8, com as exceções seguintes:
- podem ser instalados nove chuveiros em um mesmo ramal, desde que os dois últimos tubos deste
ramal sejam, respectivamente, de 25 mm e 32 mm
de diâmetro nominal, seguindo-se os demais tubos
com os diâmetros nominais atendendo às quantidades de chuveiros conforme asTabelas 20 e 21;
- podem ser instalados até dez chuveiros em um mesmo ramal, desde que os dois últimos tubos deste
ramal sejam, respectivamente, de 25 mm e 32 mm
de diâmetro nominal e os dez chuveiros sejam alimentados por um tubo de 65 mm de diâmetro nominal, seguindo-se os demais tubos com os diâmetros
nominais atendendo às quantidades de chuveiros
conforme as Tabelas 20 e 21.

200

Notas a), b)

Notas a), b)

Notas: a) Um único jogo de válvulas de 200 mm de diâmetro
nominal pode controlar, no máximo, uma área de
3000 m2 de pavimento. Forros falsos, áreas de mezaninos, jiraus, plataformas de equipamentos, etc.
não são computados como pavimentos, desde que
não ocupem, na sua somatória, mais de 60% da área
total do pavimento.
b) Um único jogo de válvulas de 200 mm de diâmetro
nominal pode controlar áreas de ocupação de risco
ordinário e risco extraordinário, desde que as áreas
de risco extraordinário não excedam 3000 m2 e a
somatória das áreas, 5000 m2.
c) O número de chuveiros alimentados por um único
ramal não deve exceder 6.

Cópia não autorizada

51

NBR 10897/1990

Unid.: mm

Figura 28
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5.4 Dimensionamento dos sistemas de chuveiros por
cálculo hidráulico

5.4.9 Para a elaboração do cálculo hidráulico, deve-se
aplicar o procedimento seguinte:

5.4.1 Sistemas de chuveiros hidraulicamente calculados

a) a área de aplicação deve corresponder à área retangular, hidraulicamente mais desfavorável em
relação ao jogo da válvula de alarme do sistema,
sendo que a dimensão de um lado do retângulo,
paralelo aos ramais, é igual a 1,2 vez a raiz quadrada da área de aplicação. Podem ser incluídos
chuveiros de ambos os lados da subgeral;

são aqueles em que os diâmetros nominais das tubulações são determinados com base em perdas de cargas
nestas, objetivando proporcionar uma densidade preestabelecida, distribuída com um razoável grau de uniformidade sobre uma área de aplicação de chuveiros operando simultaneamente.
5.4.2 Nos casos de abastecimentos de água existentes, a

aplicação de sistemas de chuveiros hidraulicamente calculados permite determinar os diâmetros nominais das
tubulações, de maneira a atender às características de
pressão e vazão disponíveis.
5.4.3 A densidade em mm/min e a área de aplicação em

m2 variam em função de cada classe de risco de ocupação,
conforme a Figura 29.
5.4.4 Sistemas de chuveiros hidraulicamente calculados

substituem os sistemas dimensionados pelas tabelas referidas em 5.3, mesmo sendo uma expansão de um sistema
existente. Em quaisquer dos casos, a área máxima controlada por uma válvula de alarme continua sendo limitada
para cada classe de risco de ocupação, como estabelecido em 5.3, e o diâmetro nominal mínimo das tubulações
deve ser de 25 mm para tubos de aço e de 20 mm para
tubos de cobre.
5.4.5 Os diâmetros nominais das tubulações, o número

de chuveiros por ramais e o número de ramais por subgeral são limitados pelas características de pressão
e vazão dos abastecimentos de água disponíveis.
5.4.6 Devem ser sempre observados o espaçamento má-

ximo permitido entre chuveiros e a área máxima por chuveiros, para cada classe do risco de ocupação, determinando-se o diâmetro nominal do chuveiro aplicável para
cada caso.
5.4.7 Junto à válvula de alarme, deve ser fixada uma placa

de identificação, resistente a intempéries, com as características hidráulicas relativas à densidade e área de aplicação, a demanda mínima de vazão e pressão na entrada
da válvula e a data de conclusão da instalação.
5.4.8 As informações básicas necessárias para a elabora-

- quando a área de aplicação consiste em um corredor protegido por um único ramal, deve ser
considerada uma quantidade máxima de cinco
chuveiros;
- em sistemas onde os ramais possuem quantidades insuficientes de chuveiros para cumprir
1,2 vez a raiz quadrada da área de aplicação,
devem-se incluir os ramais adjacentes alimentados pela mesma subgeral, até atingir a área
de aplicação requerida;
- a área de aplicação deve ser sempre considerada como a área de piso;
b) para determinar a quantidade de chuveiros dentro da área de aplicação, deve-se aplicar o procedimento seguinte (ver Figura 30):
- área coberta por chuveiro = C x L
Onde:
C = a distância entre chuveiros ao longo dos ramais ou o dobro da distância da parede até o
último chuveiro, adotando-se sempre o maior
L = a distância entre os ramais ou o dobro da distância da parede até o último ramal,
adotando-se sempre o maior
- quando forem instalados chuveiros acima e abaixo de um forro falso, alimentados pelos mesmos
ramais, deve ser adotada a maior área de cobertura por chuveiro, seja ele acima ou abaixo do
forro falso;

ção do cálculo hidráulico são:
a) densidade, em mm/min;
b) área de aplicação, em m2;

- quantidade de chuveiros a ser calculada dentro
da área de aplicação:

Área de aplicação
Área de cobertura por chuveiro

c) área máxima coberta por chuveiros, em m2;
d) demanda adicional de chuveiros instalados em
prateleiras e/ou “porta-paletes”;

- resultando deste cálculo um número fracionado
de chuveiros, este deve ser arredondado para
mais, adotando-se sempre um número inteiro
de chuveiros;

e) demanda adicional para hidrantes;
f) dados sobre os abastecimentos de água.

c) cada chuveiro de um sistema hidraulicamente calculado deve proporcionar uma descarga de água

Cópia não autorizada

53

NBR 10897/1990

C = fator de Hazen-Williams

que corresponda, no mínimo, à densidade estipulada. Esta descarga de água deve ser em função
da pressão calculada no chuveiro;

d = diâmetro interno do tubo, em mm

d) o cálculo hidráulico deve conter, no mínimo, as informações constantes na Figura 31;

Nota: Os fatores “C” de Hazen-Williams devem ser selecionados
conforme a Tabela 24.

e) o resultado do cálculo hidráulico do sistema de
chuveiros, incluindo sistemas adicionais (hidrantes, chuveiros em prateleiras, etc.), caso aplicáveis, deve ser confrontado com as curvas dos abastecimentos de água e representado graficamente.

5.4.11 Placas de orifícios e chuveiros de diferentes diâ-

5.4.10 Para o cálculo das perdas de carga por atrito, apli-

ca-se a fórmula de Hazen-Williams:

J = 605 x

Q1,85
x 105
C1,85 d4,87

Onde:
J = perda de carga por atrito, em kPa/m
Q = vazão, em L/min

metros nominais de orifícios não devem ser empregados
para balancear hidraulicamente o sistema.
5.4.12 A descarga de chuveiros em pequenos ambientes

que necessitem de um único chuveiro pode ser omitida
do cálculo hidráulico.
5.4.13 A pressão mínima no chuveiro deve ser de 50 kPa.
5.4.14 Em edifícios de múltiplos andares protegidos to-

talmente por sistema de chuveiros automáticos, e cujas
ocupações sejam de risco leve ou risco ordinário (grupo I), a prumada de abastecimento de água do sistema
de chuveiros automáticos pode também alimentar sistemas de hidrantes ou de mangotinhos, desde que seja
dimensionada para atender à vazão de ambos os sistemas, operando simultaneamente.

Figura 29
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Figura 30
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Figura 31
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5.5 Espaçamento, posição e limitações da área de
cobertura dos chuveiros

5.5.2 Tipos de tetos e estruturas
5.5.2.1 Teto liso

5.5.1 Princípios básicos

Os princípios básicos para proporcionar uma proteção
adequada são:
a) os chuveiros devem ser instalados em toda a área
a ser protegida, incluindo subsolos, sótãos, etc.;
b) determinar a área máxima coberta por chuveiro;
c) minimizar interferências na distribuição da descarga de água do chuveiro por elementos estruturais, dutos, luminárias, etc.;
d) afastamento correto do chuveiro em relação ao
teto, vigas e demais elementos, para obter maior
sensibilidade quanto à sua temperatura de funcionamento.
Tabela 24 - Fatores “C” de Hazen-Williams
Tipo de tubo

Hazen-Williams
Fator “C”

O termo “teto liso” aplicado nesta Norma se refere a:
a) laje com vigas aparentes, em concreto armado,
com espaçamento máximo de 0,90 m entre eixos;
b) laje contínua com vigas aparentes, em concreto
armado, madeira ou aço, com espaçamento acima de 2,90 m entre eixos, sustentadas por colunas, vigas ou tesouras;
c) teto liso ou plataforma sustentada diretamente por
vigas ou tesouras com espaçamento acima de
2,90 m entre eixos;
d) teto liso contínuo de estuque em material nãocombustível, com espessura mínima de 20 mm,
imediatamente fixado sob ripas de madeira ou treliças metálicas;
e) teto liso contínuo sobre vigas metálicas vazadas
sem limitação de espaçamentos destas;

Ferro fundido ou dúctil sem
revestimento interno

100

f) teto liso em forma de abóbodas, arcos ou domos;

Aço preto (sistema de tubo seco)

100

g) forros falsos de material não-combustível;

Aço preto (sistema de tubo
molhado)

120

Galvanizado

120

h) forros falsos de material combustível onde existem chuveiros no espaço não-utilizável, entre forro e cobertura.

Plástico (somente subterrâneo)

150

Ferro fundido ou dúctil com
revestimento interno de cimento

140

Cobre

150

Nota: Para as alíneas b) e f), os tetos e plataformas podem ser
de material combustível ou não-combustível.
5.5.2.2 Teto constituído por vigas e nervuras

Notas: a) Os valores do fator “C” de Hazen-Williams são válidos
para tubos novos.
b) Para determinar as equivalências das conexões e
válvulas em comprimentos lineares de tubo, deve-se
seguir a Tabela 25.
c) No cálculo hidráulico, devem-se incluir as perdas de
carga referentes a tubulações, conexões e dispositivos, tais como: válvulas, hidrômetros e filtros, bem
como as diferenças de nível que afetam a descarga
do chuveiro.

O termo empregado nesta seção inclui construções combustíveis e não-combustíveis de tetos e plataformas suportadas por nervuras de madeira com 0,10 m de espessura, de concreto armado ou de aço, conforme as seguintes características:
a) com nervuras espaçadas de 0,90 m a 2,30 m entre eixos, suportadas ou engastadas nas vigas;
b) com nervuras cujo espaçamento entre eixos seja
superior a 2,30 m, formando, com as vigas, painéis com uma área máxima de 30 m2.
5.5.2.3 Teto de madeira

d) Os comprimentos equivalentes das perdas localizadas, onde ocorrerem mudanças de direção no fluxo
d’água, devem ser incluídos nas tubulações de menor
diâmetro.
e) Quando não houver mudanças de direção no fluxo
d’água, não são consideradas as perdas de carga
na conexão.
f) Não deve ser considerada a perda de carga da conexão diretamente ligada ao chuveiro.

O termo “teto de madeira” aplicado nesta Norma se refere a:
a) tábuas suportadas por vigas de madeira com
espaçamento entre eixos de até 0,90 m;
b) tábuas suportadas por vigas de madeira com mais
de 0,10 m de espessura e com espaçamento entre eixos superior a 0,90 m.
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5.5.2.4 Teto de telhas apoiadas em estruturas combustíveis
ou não-combustíveis

peitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.

O termo empregado nesta seção se refere a tetos de
telhas de barro, fibra, cimento, metálicas, etc., apoiadas
em terças suportadas em estruturas de madeira ou
metálicas.

5.5.4.2 Vigas

5.5.2.5 Teto em forma de colméia

O termo empregado nesta seção se refere a tetos multinervurados em forma de colméia, com vigas transversais
longitudinais com espaçamento de até 1,50 m entre
eixos.
5.5.3 Distâncias entre ramais e entre chuveiros nos ramais
5.5.3.1 Para ocupações de riscos leve e ordinário, as distâncias entre ramais e entre chuveiros nos ramais não
devem exceder 4,60 m.
5.5.3.2 Para ocupações de riscos extraordinário e pesado,

as distâncias entre ramais e entre chuveiros nos ramais
não devem exceder 3,70 m.

Para quaisquer tipos de ocupações de risco, as posições
dos chuveiros e respectivos defletores em relação às
vigas e dutos devem obedecer à Tabela 26 (ver Figura 32).
5.5.4.3 Tesouras ou treliças, com elementos de perfis
metálicos
5.5.4.3.1 Os chuveiros devem ser localizados no mínimo

a 0,60 m, lateralmente aos elementos das tesouras, com
larguras superiores a 0,10 m, e, no mínimo, a 0,30 m, lateralmente aos elementos com larguras inferiores a
0,10 m.
5.5.4.3.2 Quando as linhas de chuveiros correm acima ou
através das tesouras, os chuveiros podem ser localizados
na linha de centro da tesoura, desde que não haja elementos com largura acima de 0,20 m e os defletores sejam localizados no mínimo a 0,15 m acima dos elementos.

5.5.3.3 A distância das paredes aos chuveiros não deve
exceder a metade da distância entre os chuveiros nos
ramais ou entre os ramais.

5.5.4.3.3 Quando os chuveiros são localizados ao lado

5.5.3.4 Em ocupações de risco leve com dependências

5.5.4.4 Tesouras ou treliças com elementos metálicos de
seção circular

de no máximo 75 m2 de área, a distância entre a parede e
o chuveiro pode chegar até 2,70 m, desde que seja respeitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.
5.5.3.5 A distância mínima entre chuveiros deve ser de

1,80 m, para evitar que a atuação de um chuveiro não venha a retardar a atuação do adjacente. Em caso de ser
necessária a redução desta distância mínima, devem-se
utilizar anteparos de material não-combustível entre os
chuveiros. Estes anteparos devem medir, no mínimo,
0,20 m de largura por 0,15 m de altura, com o topo entre
0,05 m e 0,08 m acima do defletor do chuveiro.
5.5.4 Distâncias entre chuveiros e elementos estruturais

dos elementos, a distância entre os defletores e os elementos deve seguir a Tabela 26.

5.5.4.4.1 Os chuveiros devem ser localizados no mínimo

a 0,075 m, lateralmente aos elementos que não excedam
0,013 m de diâmetro, ou a 0,15 m, lateralmente aos
elementos que não excedam 0,025 m de diâmetro.
5.5.4.4.2 Quando os elementos excederem 0,025 m de

diâmetro, ver 5.5.4.3.
5.5.4.5 Vigas metálicas vazadas

Quando os ramais correm através das aberturas, os chuveiros podem ser espaçados entre vãos e vigas, desde
que:

5.5.4.1 Colunas
5.5.4.1.1 Para quaisquer tipos de ocupações de risco, a

distância mínima entre colunas e chuveiros deve ser de
0,30 m.
5.5.4.1.2 Para ocupações de riscos leve e ordinário, a dis-

tância máxima entre a face das colunas e chuveiros pode
chegar até 2,30 m, desde que seja respeitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.
5.5.4.1.3 Para ocupações de riscos extraordinário e pesado, a distância máxima entre a linha de centro das colunas
e chuveiros pode chegar até 1,80 m, desde que seja res-

a) a distância entre ramais e entre chuveiros nos ramais esteja de acordo com 5.5.3;
b) os chuveiros nas aberturas sejam localizados no
máximo a 0,025 m, horizontalmente à linha de
centro da abertura;
c) os ramais sejam localizados no máximo a
0,025 m, horizontalmente à linha de centro das
aberturas;
d) os chuveiros devam ser dispostos nos ramais de
distribuição, de forma alternada (staggered).
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Tabela 25 - Comprimentos equivalentes das perdas de carga localizadas em conexões e válvulas, em metros
lineares de tubo
Diâmetros nominais
(mm)
Conexões e válvulas

20

25

32

40

50

65

80

100

150

200

250

305

Cotovelos 45°

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,9

0,9

1,2

2,1

2,7

3,4

4,0

Cotovelos 90°

0,6

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

3,1

4,3

5,5

6,7

8,2

Cotovelos 90°, raio longo

0,3

0,6

0,6

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,7

4,0

4,9

5,5

Curva 45°

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1,1

1,5

1,8

2,2

Curvas 90°, raio curto

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,0

1,3

1,6

2,5

3,3

4,1

4,8

Curvas 90°, raio longo

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,1

1,3

1,9

2,4

3,0

3,6

Tês ou cruzetas
(fluxo d’água a 90°)

1,2

1,5

1,8

2,4

3,1

3,7

4,6

6,1

9,2

10,7

15,3

18,3

Válvulas-borboleta

-

-

-

-

1,8

2,1

3,1

3,7

3,1

3,7

5,8

6,4

Válvulas-gaveta

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Válvulas de retenção,
tipo portinhola

1,2

1,5

2,1

2,7

3,4

4,3

4,9

6,7

9,8

13,7

16,8

19,8

Tabela 26 - Posições dos chuveiros e respectivos defletores
Distância do chuveiro
à face lateral da viga
(m)
Até 0,30

Máxima distância do defletor
do chuveiro acima da face
inferior da viga
(m)
-

De 0,31 a 0,60

0,025

De 0,61 a 0,75

0,050

De 0,76 a 0,90

0,080

De 0,91 a 1,05

0,10

De 1,06 a 1,20

0,15

De 1,21 a 1,35

0,18

De 1,36 a 1,50

0,23

De 1,51 a 1,65

0,28

De 1,66 a 1,80

0,35

Cópia não autorizada

59

NBR 10897/1990

Figura 32
5.5.5 Posicionamento dos chuveiros
5.5.5.1 Teto liso (conforme 5.5.2.1)
5.5.5.1.1 Em teto de material combustível, o defletor do
chuveiro deve ser localizado de 0,025 m a 0,25 m abaixo
do teto.
5.5.5.1.2 Em teto de material não-combustível, o defletor
do chuveiro deve ser localizado de 0,025 m a 0,30 m
abaixo do teto.

chuveiros devem ser localizados acima de ou em plano
situado a 0,025 m abaixo da face inferior da viga, independente da sua profundidade, desde que seja obedecido 5.5.4.2.
5.5.5.2.5 Em construção de concreto armado, onde as

profundidades das vigas superam 0,500 m e são espaçadas entre eixos de 0,90 m a 2,30 m, os defletores dos
chuveiros devem ser localizados acima de ou em um
plano situado a 0,025 m abaixo da face inferior da viga,
independente da sua profundidade, desde que seja obedecido 5.5.4.2.

5.5.5.1.3 O elemento sensível do chuveiro deve sempre
ser localizado abaixo do teto.

5.5.5.3 Teto de madeira (conforme 5.5.2.3)

5.5.5.1.4 Quando o chuveiro está localizado abaixo de vi-

Os defletores dos chuveiros devem ser localizados conforme estabelecido em 5.5.5.1 e 5.5.5.2.

gas, o defletor deste deve situar-se de 0,025 m a 0,10 m
abaixo da face inferior das vigas e não mais do que
0,36 m abaixo de tetos combustíveis, ou não mais do que
0,41 m abaixo de tetos não-combustíveis.
5.5.5.2 Teto constituído por vigas e nervuras (conforme
5.5.2.2)

5.5.5.4 Teto em forma de colméia (conforme 5.5.2.5)

Os defletores dos chuveiros devem ser localizados conforme estabelecido em 5.5.5.2.
5.5.5.5 Teto sustentado por estruturas metálicas

5.5.5.2.1 Os defletores dos chuveiros, localizados dentro
dos vãos, devem situar-se de 0,025 m a 0,410 m abaixo
de tetos e plataformas, de material combustível ou
não-combustível.

Os defletores dos chuveiros devem ser localizados de
0,025 m a 0,25 m abaixo de tetos ou plataformas combustíveis e até no máximo 0,30 m abaixo de tetos ou plataformas não-combustíveis.

5.5.5.2.2 Quando o chuveiro está localizado abaixo de vi-

5.5.5.6 Espaço livre abaixo dos chuveiros

gas, o defletor deste deve situar-se de 0,025 m a 0,100 m
abaixo da face inferior das vigas e não mais do que
0,500 m abaixo de tetos de material combustível.

5.5.5.6.1 Mercadorias

5.5.5.2.3 Para elemento de concreto em forma de “tê”,

com sua alma espaçada de 0,90 m a 2,30 m, entre eixos,
os defletores dos chuveiros devem ser localizados acima
de ou em plano situado a 0,025 m abaixo da face inferior
da alma, independente de sua profundidade, desde que
seja obedecido 5.5.4.2.
5.5.5.2.4 Em construção de concreto armado, onde as

profundidades das vigas superam 0,500 m e são espaçadas entre eixos de 0,90 m a 2,30 m, os defletores dos

Deve ser mantida uma distância livre de no mínimo
0,45 m entre o defletor do chuveiro do teto e o topo das
mercadorias.
5.5.5.6.2 Divisórias fixas ou móveis

A distância do defletor do chuveiro até o topo de divisórias
fixas ou móveis deve obedecer à Tabela 27 e à Figura 33.
Nota: Nas divisórias de tela com malha maior que 0,013 m,
podem ser desconsideradas estas exigências.
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5.5.5.6.3 Luminárias ou dutos

veiros, obedecendo ao espaçamento da Tabela 29;

Devem obedecer ao seguinte:
a) a distância do defletor do chuveiro até luminárias
ou dutos deve obedecer à Tabela 28 e à Figura 34, quando estes estiverem encostados no teto;
b) luminárias ou dutos distantes do teto, com largura
de até 1,20 m, devem situar-se, verticalmente, no
mínimo, a 0,30 m abaixo do defletor do chuveiro,
para não serem considerados como obstrução à
descarga de água do chuveiro (ver Figura 34).
Caso as condições anteriores não sejam atendidas, ver 5.5.5.6.4;
c) chuveiros devem ser instalados abaixo de dutos
com mais de 1,20 m de largura, a menos que aqueles instalados abaixo do teto possam ser posicionados com relação aos dutos, conforme a Figura 34 e Tabela 26, sem obstruções à sua descarga de água, proporcionando perfeita cobertura da
área de piso.
5.5.5.6.4 Forros de elementos vazados

Forros vazados de materiais combustíveis ou não, cuja
abertura, na menor dimensão, seja no mínimo de 7 mm,
e a espessura ou profundidade dos elementos construtivos não exceda a menor dimensão das aberturas, e
ainda a somatória das áreas vazadas seja no mínimo
70% da área de forro, não requerem a instalação de chuveiros ao nível ou abaixo do forro:
a) luminárias, difusores de ar-condicionado, caixas
de som ou quaisquer calhas de utilidades que venham a ser instalados ao nível do forro devem ser
considerados como áreas não-vazadas;
b) a distância entre o defletor do chuveiro instalado
ao nível do teto e a face superior do forro deve
obedecer à Tabela 28.
5.5.5.6.5 Não-instalação de chuveiros abaixo de forros falsos

Chuveiros não devem ser instalados abaixo de forros falsos que possam deformar-se e ceder sob a ação de calor,
antes da operação dos chuveiros.
5.5.5.6.6 Proteção interna de dutos, coifas e equipamentos
de exaustão

d) plenum de sistemas de insuflamento e exaustão
sujeito à penetração de vapores inflamáveis deve
ser protegido por chuveiros, obedecendo ao espaçamento da Tabela 29.
5.5.5.6.7 Proteção a equipamentos de fritura

Em áreas de frituras com o emprego de tachos, devem
ser instalados chuveiros automáticos nas coifas, dutos
de exaustão e sobre os tachos, exceto nos casos em que
forem adotados outros tipos de proteção.
5.5.5.6.8 Devem ser empregados chuveiros do tipo pen-

dente, com diâmetro nominal de 15 mm e pressão mínima
de 210 kPa.
5.5.5.6.9 Sobre os tachos de fritura, o raio de ação de cada chuveiro não deve exceder 0,40 m e o defletor do
chuveiro deve situar-se de 0,60 m a 1,10 m acima da superfície de fritura.
5.5.5.6.10 A rede de chuveiros automáticos deve ser dotada

de uma válvula de controle seccional, indicadora das posições aberta e fechada.
5.5.5.6.11 Deve-se verificar a temperatura máxima possível
na posição em que o chuveiro deve ser instalado nas
coifas de equipamentos de frituras e seus sistemas de
exaustão, a fim de determinar a temperatura recomendada do chuveiro conforme as Tabelas 4 e 5. O sistema
de chuveiros automáticos deve ser projetado de maneira
que, em caso de incêndio na superfície de fritura, aqueles
situados abaixo das coifas entrem em operação antes ou
simultaneamente com os chuveiros dos dutos de exaustão; isto pode ser obtido através da adoção dos métodos
seguintes:

a) empregando-se, com relação aos chuveiros abaixo das coifas, chuveiros com dois níveis mais altos de temperatura de funcionamento nos dutos
de exaustão. Esta temperatura não deve ser inferior a 163°C;
b) adotando-se controles múltiplos (ver 5.1.1.6) com
chuveiros abertos.

Deve obedecer ao seguinte:
5.5.5.6.12 O corpo dos chuveiros deve ser posicionado

a) dutos de exaustão sujeitos à impregnação nas
paredes por materiais combustíveis, tais como:
gorduras, resíduos de tintas, poeiras, solventes,
etc., devem ser protegidos por chuveiros, obedecendo ao espaçamento da Tabela 29;
b) coifas de sistema de exaustão de cabines de pintura, de equipamentos de cozinha, etc. devem ser
protegidas por chuveiros, obedecendo ao espaçamento da Tabela 29;
c) coletores de pó, ciclones, filtros de manga e equipamentos similares devem ser protegidos por chu-

paralelo à borda frontal do tacho de fritura ou par de tachos e centralizado acima de cada tacho ou par de tachos.
5.5.5.6.13 Deve ser evitado que a descarga de água dos
chuveiros atinja de forma não nebulizada a superfície de
fritura dos tachos; isto pode ser obtido instalando-se
chapéus protetores acima dos tachos com chuveiros posicionados abaixo destes tachos, como descrito em 5.5.5.6.9
e mostrado na Figura 35.
5.5.5.6.14 Os chuveiros que protegem equipamentos de
tritura devem ser substituídos anualmente.
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Tabela 27 - Distâncias mínimas horizontais e verticais
Unid.: mm
Distância mínima horizontal

Distância mínima vertical
abaixo do defletor do chuveiro

0,15

0,08

0,23

0,10

0,30

0,15

0,38

0,20

0,45

0,24

0,60

0,31

0,75

0,39

Acima de 0,90

0,46

Figura 33
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Tabela 28 - Distâncias entre o defletor do chuveiro e o forro
Unid.: mm
Ocupações de risco

Espaçamento máximo
dos chuveiros

Distância do defletor ao
topo do forro

3,00 x 3,00

0,45

3,00 x 3,70

0,60

3,00 x 3,70

0,90
para chuveiros de
modelo antigo (5.1.1.2-a)

Maior que
3,00 x 3,70

1,20

3,00 x 3,00

0,60

Maior que
3,00 x 3,00

0,90

Leve

Ordinário

Figura 34
Tabela 29 - Espaçamento
Equipamentos

Espaçamento máximo
(m)

Observações

Horizontais

3,00

Posicionar o primeiro chuveiro junto à entrada do duto

Verticais

4,60

Posicionar o último chuveiro junto à saída do duto

Coifas

3,00

Para coifas de equipamentos de fritura, ver 5.5.5.6.7

Coletores de pó e ciclones

3,00

Dutos

-

Plenum

3,60

Área máxima coberta por chuveiro: 7,50 m2

Mangas

2,50

Pressão mínima no chuveiro: 100 kPa

3,60

Área máxima coberta por chuveiro: 7,50 m2

Filtro de manga

Plenum como descrito em 5.5.5.6.6-d)
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Figura 35
5.5.5.7 Chuveiros abaixo de tetos inclinados

com seus defletores na horizontal, conforme as Figuras 36, 37 e 38.

5.5.5.7.1 Os ramais devem ser instalados ao longo da

cumeeira, paralela ou perpendicularmente a esta, obedecendo aos critérios ilustrados nas Figuras 36 e 37.

5.5.5.8 Chuveiros abaixo de tetos curvos
5.5.5.8.1 Em tetos curvos, a distância horizontal da parede

5.5.5.7.2 As distâncias entre ramais e entre chuveiros nos

ramais devem obedecer aos critérios estabelecidos em
5.5.3, considerando-se a inclinação do telhado. Em sistemas dimensionados por cálculo hidráulico, a área de
aplicação deve ser sempre considerada como área de
piso.
5.5.5.7.3 Em tetos cuja inclinação excede 3:1, a distância vertical da cumeeira ao defletor do chuveiro pode ser
aumentada para manter um plano horizontal livre nunca
inferior ao ilustrado na Figura 38.
5.5.5.7.4 Os defletores dos chuveiros devem ser instalados paralelamente à inclinação dos tetos. Os chuveiros
instalados ao longo da cumeeira devem ser posicionados

lateral ou da linha de centro do pilar até o chuveiro mais
próximo não deve ser superior à metade da distância
permitida entre ramais e entre chuveiros.
5.5.5.8.2 As distâncias entre ramais e entre chuveiros nos

ramais devem obedecer aos critérios estabelecidos em
5.5.3, considerando-se o plano horizontal.
5.5.5.8.3 Nos casos de risco extraordinário e pesado, o

espaçamento entre chuveiros, ao longo da curvatura do
teto, não deve exceder ao máximo permitido para risco
ordinário, estabelecido em 5.5.3.
5.5.5.8.4 Os defletores dos chuveiros devem ser instalados

paralelos à curvatura do teto.
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5.5.5.9 Chuveiros em poço de elevador, poço de escadaria,
lixeira, poço de prumadas de utilidades, aberturas entre
pavimentos, etc.

5.5.5.9.14 Em edifícios de múltiplos andares, os halls de

acesso às escadas devem ser protegidos por chuveiros
automáticos em todos os pavimentos, posicionando pelo
menos um chuveiro em frente à escada.

5.5.5.9.1 Chuveiros devem ser instalados no topo de poços

ou aberturas.
5.5.5.9.2 Quando forem empregados materiais combustíveis na construção de poços, pelo menos um chuveiro
deve ser instalado a cada dois pavimentos e em ziguezague, a partir do topo dos poços.
5.5.5.9.3 Em poços de acesso, pelo menos um chuveiro
deve ser instalado próximo ao fundo destes.
5.5.5.9.4 Escadas de material combustível, que contêm

degraus de espelhos abertos ou não e permitem estocagem de um modo geral sob seus lances, devem ser protegidas por chuveiros.
5.5.5.9.5 Aberturas entre pavimentos (vazios), destinadas
ou não a escadas, inclusive rolantes, devem ser providas
de anteparos que dificultem a passagem do calor e da fumaça, combinados com espaçamento menor entre chuveiros instalados ao redor das aberturas, conforme a Figura 39.
5.5.5.9.6 Os anteparos devem ser posicionados nas bor-

das das aberturas, tendo no mínimo 0,45 m de profundidade e sendo construídos de material não-combustível,
que permanece no lugar antes e durante a operação dos
chuveiros.
5.5.5.9.7 A distância máxima entre chuveiros deve ser de
1,80 m; eles devem ser posicionados de 0,15 m a 0,30 m
da face lateral dos anteparos, opostos à abertura, de maneira a formar uma cortina de água.
5.5.5.9.8 A rede de chuveiros deve ser calculada hidraulicamente para atender a uma vazão mínima de 37 L/min
por m2 de cobertura de água; nenhum chuveiro deve ter
uma descarga de água menor que 57 L/min.
5.5.5.9.9 A quantidade de chuveiros que operam simultaneamente na cortina de água deve ser conforme 5.4.9,
independente ou não de estarem dentro da área de aplicação do cálculo hidráulico; a vazão total destes chuveiros deve ser acrescida a esta.
5.5.5.9.10 Devem ser empregados chuveiros de diâmetro
nominal de 15 mm e para uma temperatura de funcionamento de 68°C.
5.5.5.9.11 Aberturas entre pavimentos, circundadas por
áreas de circulação, tais como aquelas encontradas em
halls de shopping centers, átrios de edifícios e/ou estruturas similares e onde todos os níveis adjacentes são
protegidos por chuveiros, não requerem a construção de
anteparos.
5.5.5.9.12 Os poços de escadas enclausuradas e de segurança não precisam ser protegidos por chuveiros.
5.5.5.9.13 Depósitos de lixo internos ou de comunicação
com edifícios devem ser protegidos por chuveiros.

5.5.5.10 Chuveiros em marquises, plataformas e passarelas
de serviço
5.5.5.10.1 Chuveiros devem ser instalados abaixo de coberturas externas, sobre plataformas de carga e descarga,
ou sobre áreas onde materiais combustíveis são armazenados ou manuseados.
5.5.5.10.2 Chuveiros devem ser instalados abaixo de plata-

formas combustíveis que permitam o acúmulo de detritos
e materiais em geral, que possam dar origem a um incêndio.
5.5.5.10.3 Chuveiros devem ser instalados abaixo de coberturas externas combustíveis que excedam 1,20 m
de largura.
5.5.5.10.4 A proteção por chuveiros é dispensável abaixo
das coberturas externas não-combustíveis, quando estas
são utilizadas somente para circulação de pessoas.
5.5.5.10.5 Chuveiros devem ser instalados abaixo de passarelas e plataformas de serviço que excedam 1,20 m
de largura, mesmo que seus pisos sejam em forma de
grelha ou constituídos de metal expandido.
5.5.5.11 Chuveiros em livrarias, bibliotecas e arquivos
mortos
5.5.5.11.1 Quando existirem estantes simples, a distância
mínima entre o defletor do chuveiro e o topo dos livros e
das estantes deve ser de 0,46 m, independente da disposição das estantes.
5.5.5.11.2 Quando não for possível respeitar a distância
mínima de 0,46 m, entre o defletor do chuveiro e o topo
dos livros ou das estantes simples ou estantes de níveis
múltiplos, ramais de chuveiros devem ser instalados nos
corredores de acesso aos livros, alternadamente, ou em
cada corredor, dependendo da forma construtiva das
divisórias verticais existentes nos eixos da estante.
5.5.5.11.3 Quando a divisória vertical do eixo das estantes
for incompleta, com um espaço livre entre a face inferior
de cada nível da prateleira e os topos da divisória vertical
e dos próprios livros, podem-se instalar ramais de chuveiros alternadamente nos corredores, conforme a Figura 40.
5.5.5.11.4 Nas estantes de níveis múltiplos, que possuem
divisórias verticais incompletas, como descritas em
5.5.5.11.3, e cujos passadiços são providos de aberturas
laterais para ventilação, os ramais de chuveiros devem
ser dispostos nos corredores, em forma de ziguezague
no plano vertical, conforme a Figura 40.
5.5.5.11.5 Quando a divisória vertical do eixo das estantes
for completa, mesmo que existam aberturas laterais para
ventilação nos passadiços, deve-se instalar um ramal de
chuveiros, conforme a Figura 41.
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Figura 36 - Telhados em duas águas
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Figura 37 - Telhados em shed

Figura 38
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A profundidade do anteparo: 0,45 m
B distância máxima entre chuveiros: 1,80 m
C distância da face lateral do anteparo: de 0,15 m a 0,30 m
* ver 5.5.3.5

Figura 39

Figura 40

Figura 41
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5.5.5.12 Chuveiros acima de equipamentos elétricos
5.5.5.12.1 Equipamentos elétricos, tais como: transformadores, geradores, painéis, etc., instalados abaixo dos
chuveiros, podem ser protegidos contra a descarga de
água proveniente destes, por meio de anteparos de material não-combustível.
5.5.5.12.2 Não é permitida a falta de chuveiros pela simples

presença de equipamentos elétricos.
5.5.5.13 Chuveiros em palcos e bastidores de teatros
5.5.5.13.1 Chuveiros devem ser instalados abaixo do telhado, abaixo do urdimento, abaixo de passadiços com
mais de 1,20 m de largura, abaixo do palco e em todas
as áreas adjacentes ocupadas por camarins, depósitos
e oficinas.
5.5.5.13.2 A porta corta-fogo do proscênio deve ser dotada

de uma cortina de água dilúvio, de operação manual
e/ou automática, instalada no lado do palco e no máximo
a 0,90 m de abertura do proscênio.

5.5.5.14.6 Em sistemas de chuveiros automáticos de tubo
molhado, quando a tubulação for instalada no espaço
oculto entre forro falso e laje ou telhado, com o chuveiro
na posição para baixo (pendente), e o abastecimento de
água for constituído de reservatórios abertos, tais como:
piscinas, açudes, represas, rios, lagos, lagoas, etc., o tubo de descida do ramal para o chuveiro deve ser executado de tal forma que o traçado da tubulação deve ser
provido de uma peça, ou conjunto de peças, que forme
uma curva de retorno em 180° (return bends), a fim de
minimizar o possível acúmulo de sedimentação nas descidas para os chuveiros, conforme a Figura 42. O diâmetro
da tubulação da curva de retorno deve ser executado em
25 mm, reduzindo tão somente no chuveiro, através da
luva de redução compatível com o seu diâmetro nominal.
5.5.5.15 Chuveiro em pé (upright)

Os chuveiros em pé (upright) devem ser instalados com
os braços paralelos à tubulação do ramal, a fim de reduzir
ao máximo interferências na distribuição de descarga da
água.
5.5.6 Limitações da área de cobertura dos chuveiros

Notas: a) O espaçamento máximo entre chuveiros deve ser de
1,80 m.
b) A rede de chuveiros de cortina de água deve ser calculada hidraulicamente, para atender a uma vazão
mínima de 37 L/min por m2; nenhum chuveiro deve ter
uma descarga de água menor que 57 L/min.
5.5.5.14 Chuveiros em espaços ocultos
5.5.5.14.1 Chuveiros devem ser instalados em todos os

espaços ocultos, total ou parcialmente construídos com
material combustível, situados em paredes, pisos e forros,
exceto se prevalecerem as condições expressas em
5.5.5.14.5.

5.5.6.1 Ocupações de risco leve
5.5.6.1.1 Abaixo de tetos lisos, descritos em 5.5.2.1, e

abaixo de tetos construídos por vigas e nervuras, descritos em 5.5.2.2, a área de cobertura por chuveiro não deve exceder 18,6 m2 nos sistemas de chuveiros dimensionados por tabelas, conforme 5.3, podendo ser aumentada até 21 m2 em sistemas de chuveiros hidraulicamente calculados conforme 5.4.
5.5.6.1.2 Abaixo de tetos de madeira, descritos em 5.5.2.3,

a área de cobertura não deve exceder 12 m2.
5.5.6.1.3 Abaixo de tetos de telhas apoiadas em estruturas

5.5.5.14.2 Chuveiros devem ser instalados em espaços

ocultos que abriguem instalações em geral, envolvendo
materiais combustíveis, tais como: dutos de ar-condicionado, fiações elétricas expostas, etc., mesmo que sejam
construídos de material não-combustível.

combustíveis ou não-combustíveis, descritos em 5.5.2.4,
e abaixo de tetos em forma de colméia, descritos em
5.5.2.5, a área de cobertura por chuveiro não deve exceder
15,6 m2.
5.5.6.2 Ocupações de risco ordinário

5.5.5.14.3 Chuveiros devem ser instalados em espaços

ocultos, com presença de material combustível, que excedam 0,15 m de altura livre.
5.5.5.14.4 O espaçamento dos chuveiros nos espaços
ocultos pode ser baseado em classificação de risco leve,
desde que tais espaços não sejam utilizados para estoque de materiais.
5.5.5.14.5 Pode ser dispensada a instalação de chuveiros
em espaços ocultos, desde que prevaleçam as condições
seguintes:

a) quando o forro ou piso falso é fixado diretamente
nos elementos estruturais, não deixando espaço
para passagem de tubulação dos sistemas de chuveiros;
b) quando o espaço oculto for totalmente preenchido de material não-combustível.

Para todos os tipos de construção, a área de cobertura
por chuveiro não deve exceder 12 m2.
5.5.6.3 Ocupações de risco extraordinário

Para todos os tipos de construção, a área de cobertura
por chuveiro não deve exceder 8,4 m2. Quando os sistemas de chuveiros forem hidraulicamente calculados,
conforme 5.4, a área de cobertura por chuveiro pode ser
aumentada até 9,3 m2.
5.5.6.4 Ocupações de risco pesado
5.5.6.4.1 Os sistemas de chuveiros devem ser hidraulicamente calculados.
5.5.6.4.2 A área de cobertura por chuveiro não deve ex-

ceder 9,3 m 2 . Quando a densidade for inferior a
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10,2 mm/m, a área de cobertura por chuveiro pode ser
aumentada até 12 m2.

deve exceder 18,2 m2 e a distância entre chuveiros, nos ramais, não deve exceder 4,30 m;

5.5.6.4.3 Para determinar o espaçamento dos chuveiros,
de modo a obter as densidades, por esta Norma, a pressão máxima no chuveiro, mais desfavorável, não deve
exceder 400 kPa.

b) abaixo de tetos lisos combustíveis, forrados com
gesso, metal ou estuque, a área de cobertura por
chuveiro não deve exceder 15,6 m2 e a distância entre chuveiros nos ramais não deve exceder
4,30 m;

5.5.7 Chuveiros laterais (sidewall)
5.5.7.1 Instalação

Chuveiros laterais (sidewall) devem ser instalados abaixo
de tetos lisos; porém, quando existirem vigas ou outras
obstruções junto ao teto, que interfiram com a distribuição da descarga de água de chuveiros laterais (sidewall),
estes devem ser posicionados levando-se em consideração tais interferências.
5.5.7.2 Distância entre ramais

Em salas ou vãos, cujas larguras se situem entre 4,00 m
e 9,00 m, inclusive, devem ser instalados chuveiros laterais (sidewall) ao longo de ambas as paredes opostas
ou ao longo de ambos os lados do eixo de cada vão, levando-se em consideração as condições expressas em
5.5.7.1, com chuveiros laterais (sidewall) dispostos em
forma de ziguezague, conforme a Figura 43.

c) quando a forração for combustível, a área de cobertura por chuveiros não deve exceder 11 m2
e a distância entre chuveiros nos ramais não deve
exceder 4,30 m.
5.5.7.6.2 Nas ocupações de risco ordinário:

a) abaixo de tetos lisos não-combustíves, descritos
em 5.5.2.1, a área de cobertura por chuveiro não
deve exceder 9,3 m2 e a distância entre chuveiros nos ramais não deve exceder 3,00 m;
b) abaixo de tetos lisos combustíveis, forrados com
gesso, metal, estuque ou materiais combustíveis,
a área de cobertura por chuveiro não deve exceder 7,4 m2 e a distância entre chuveiros nos
ramais não deve exceder 3,00 m.

5.5.7.3 Ramais com chuveiros-padrão (spray)

5.6 Chuveiros externos para proteção contra
exposição ao fogo

Ramais com chuveiros-padrão (spray) devem ser instalados adicionalmente em salas ou vãos, cujas larguras excedam 9,00 m, a menos que sejam empregados os
chuveiros laterais, de amplo alcance, descritos em
5.1.1.2-d), e respeitadas as especificações do fabricante
deste tipo de chuveiro.

5.6.1 A proteção contra exposição ao fogo ou irradiação
de calor de riscos leve e ordinário (grupos I e II) deve ser
feita instalando-se uma linha de chuveiros de orifícios
pequenos em cada pavimento.

5.5.7.4 Distância entre chuveiros ao longo dos ramais

Em ocupações de risco leve, descritas em 4.1.1, a distância entre chuveiros ao longo dos ramais não deve exceder 4,30 m e, em ocupações de risco ordinário, descritas em 4.1.2, esta distância não deve exceder
3,00 m.
5.5.7.5 Posição dos chuveiros
5.5.7.5.1 O defletor do chuveiro lateral (sidewall) deve ser
posicionado, no máximo, a 0,15 m e, no mínimo, a 0,10 m
da parede e do teto, a menos que condições especiais
de construção da parede e do teto obriguem que seu posicionamento obedeça a outras dimensões, de maneira
a permitir a imediata e efetiva operação deste tipo de
chuveiro.
5.5.7.5.2 Os chuveiros laterais (sidewall) devem sempre

ser posicionados para receber o calor de um incêndio e,
ao mesmo tempo, proporcionar uma descarga de água
efetiva, o que é particularmente importante quando existirem cantos decorados com gesso ou material similar na
junção das paredes com o teto.

5.6.2 A proteção contra exposição ao fogo ou irradiação
de calor dos demais riscos deve ser feita instalando-se
uma linha de chuveiros de orifícios grandes em cada pavimento.
5.6.3 O dimensionamento das tubulações deve ser hi-

draulicamente calculado, para proporcionar uma pressão
mínima de 50 kPa, em qualquer chuveiro, com todos os
chuveiros do lado da exposição funcionando simultaneamente, ou conforme as Tabelas 30 e 31.
5.6.4 Quando se tratar de proteção de aberturas, tais como:

janelas, vitraux, etc., deve ser instalado um ramal horizontal acima de cada nível das aberturas. No caso de um
único nível de janelas, podem ser empregados chuveiros
com orifícios de 9,5 mm de diâmetro. Caso sejam requeridos mais do que um nível de proteção, os diâmetros
dos orifícios dos chuveiros podem ser conforme a Tabela 32.
5.6.4.1 Quando existirem mais do que seis níveis de aber-

turas, pode ser eliminada a proteção das aberturas do
pavimento térreo.
5.6.4.2 Se forem empregados mais do que seis ramais

5.5.7.6 Limitações da área de cobertura dos chuveiros
laterais (sidewall)
5.5.7.6.1 Nas ocupações de risco leve:

a) abaixo de tetos lisos não-combustíveis, descritos
em 5.5.2.1, a área de cobertura por chuveiros não

horizontais, o sistema deve ser subdividido com subidas
independentes para cada grupo de seis ramais.
5.6.4.3 Um ramal horizontal com chuveiros de orifícios

grandes pode ser empregado para proteção de dois ou
três níveis de aberturas.
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5.6.4.4 Quando existirem mais do que três níveis de aber-

tura, pode ser instalado um ramal horizontal de chuveiros
a cada dois níveis, a partir do nível mais elevado.
Nota: Quando existir um número ímpar de níveis de abertura, o
ramal horizontal mais baixo pode proteger os três níveis
inferiores.

ao topo de cada abertura, de maneira a molhar toda a
janela.
Nota: a) Os chuveiros devem ser posicionados de 0,20 m a
0,25 m distantes dos vidros das janelas.

5.6.4.5 Para aberturas que não excedam 1,5 m de lar-

gura, protegidas por chuveiros de orifícios pequenos, pode ser instalado um único chuveiro no centro e próximo

Figura 42

b) Para aberturas que excedam 1,50 m de largura, ou
quando existirem peças estruturais que interfiram na
descarga de água dos chuveiros, devem ser instalados dois ou mais chuveiros.
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Unid.: mm

Figura 43 - Espaçamento de chuveiros laterais (sidewall) abaixo de tetos lisos e em ocupação de risco leve
Tabela 30 - Quantidades máximas de chuveiros alimentados por ramal
Unid.: mm
Diâmetro dos orifícios dos chuveiros
Diâmetro nominal do tubo
6,4

7,9

9,5

11,1

12,7

15,9

19,1

25

4

3

2

2

1

1

1

32

8

6

4

3

2

2

1

40

-

9

6

4

3

3

2

50

-

-

-

5

4

4

3

Tabela 31 - Quantidades máximas de chuveiros alimentados por subidas gerais
Unid.: mm
Diâmetro dos orifícios dos chuveiros
Diametro nominal do tubo
6,4

7,9

9,5

11,1

12,7

15,9

19,1

40

6

6

6

3

3

2

2

50

10

10

10

5

5

4

4

65

18

18

18

9

9

7

7

80

32

32

32

16

16

12

12

100

65

65

65

33

33

24

24

125

120

120

120

60

60

43

43

150

-

-

-

100

100

70

70
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Tabela 32 - Quantidades de ramais
Quantidades de ramais
Posições dos ramais
2

3

4

5

6

Ramal do topo

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

Próximo ramal

7,9 mm

7,9 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

Próximo ramal

-

6,4 mm

7,9 mm

7,9 mm

7,9 mm

Próximo ramal

-

-

6,4 mm

7,9 mm

7,9 mm

Próximo ramal

-

-

-

6,4 mm

6,4 mm

Próximo ramal

-

-

-

-

6,4 mm

/ANEXO A
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ANEXO A - Classificação dos riscos de ocupações
A.1 Relação das ocupações

f) caldeiras (montagem);

A relação não abrange áreas de depósito com altura de
estoque acima do previsto em 4.1 e ocupações parciais
relacionadas em outros riscos mais graves.

g) conservas de alimentos;

A.1.1 Ocupações de risco leve

i) eletrônicos (fabricação);

Constam de:

j) enlatamento de comestíveis;

h) cromação e galvanoplastia;

a) asilos;

k) galvanização;

b) bibliotecas (onde se aplicar 5.5.5.11);
c) blocos de cimento (fabricação);

l) garagens e estacionamentos (mesmo fazendo parte de áreas onde predominam ocupações de risco leve);

d) casas de massagens e saunas;

m) giz (fabricação);

e) clubes;

n) glicose (fabricação);

f) edifícios residenciais;
g) escolas (salas de aula);
h) escritórios (incluindo Centros de Processamento
de Dados);

o) gravação em metal;
p) laticínios;
q) lavanderias;
r) leite em pó (fabricação);

i) espaços livres entre forro e telhado, não-utilizáveis;

s) materiais de construção (comércio);

j) estações de tratamento de água e esgoto;

t) material dentário (fabricação);

k) galerias de arte;

u) minérios (moagem e análise);

l) hospitais;

v) padarias e confeitarias;

m) hotéis e motéis;

w)pedras artificiais e naturais (fabricação e beneficiamento);

n) igrejas;
x) pratarias (fabricação);
o) instituições;
y) presídios;
p) marquises construídas com material combustível
sem estocagem de material combustível;

z) restaurantes (áreas de serviço);

q) museus;

aa) sal (fabricação);

r) restaurantes (áreas de refeições);

ab) vidros e espelhos (fabricação).

s) teatros e auditórios (excluindo palcos, bastidores
e proscênio, ver 5.5.5.13).

A.1.2.2 Grupo II

Consta de:
A.1.2 Ocupações de risco ordinário
A.1.2.1 Grupo I

Consta de:
a) abatedores de animais;
b) abrasivos e esmeris (fabricação);
c) amianto (artigos);
d) bebidas não-alcoólicas (fabricação);
e) bijuterias;

a) acumuladores (fabricação);
b) baquelite (fabricação);
c) biblioteca (onde se aplicar 5.5.5.11);
d) câmaras frias;
e) canetas-tinteiro (fabricação);
f) carvão e coque (local de revenda);
g) carvão vegetal (fabricação);
h) cereais (moinhos);
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i) confecções;

g) cinemas;

j) couros (curtumes e artigos);

h) cocheiras de animais;

k) destilarias de bebidas alcoólicas;

i) colas não-inflamáveis (fabricação);

l) eletrodomésticos com pouca presença de plástico (fabricação e montagem);

j) cortiça (artigos);
k) cosméticos (fabricação sem inflamáveis);

m) estúdio de rádio;
l) depósitos (ver 4.1);
n) farinha de peixe (fabricação);
m) docas;
o) feltros (fabricação);
n) estaleiros;
p) fermentos (fabricação);
q) filmes fotográficos (fabricação);

o) estúdios de televisão (gravação, fotografia e cinema);

r) fumo (beneficiamento e fábrica de cigarros);

p) exposições (pavilhões);

s) fundição e forjaria;

q) fibras (artigos e fabricação);

t) gráficas (utilizando tintas com ponto de fulgor acima de 38°C);

r) fios elétricos (fabricação);

u) instrumentos (fabricação);
v) lojas de departamentos;
w)lojas de varejo e atacado;
x) metalúrgicas;
y) oficina mecânica (usinagem);
z) ótica (aparelhos);
aa) pilhas secas e baterias (fabricação);
ab) produtos químicos comuns;
ac) shopping centers;
ad) supermercados;
ae) tecelagem (excluindo fiação);
af) veículos automotores (montagem).
A.1.2.3 Grupo III

Consta de:
a) açúcar (refinaria);

s) graxas e tintas para artigos de couro (fabricação);
t) incineradores;
u) lonas (fabricação);
v) margarina (fabricação);
w)móveis (fabricação);
x) oficinas de veículos (mecânica, funilaria e pintura);
y) óleo de peixe (fabricação);
z) palhas (artigos);
aa) papel (fabricação);
ab) parque de diversões (incluindo eletrônica);
ac) pele (artigos e fabricação);
ad) pincéis e escovas (fabricação);
ae) plásticos (artigos);
af) rações (moinhos);
ag) redes de pesca (fabricação);

b) artefatos de papel (fabricação);

ah) revestimento de embreagem e lonas de freio (fabricação);

c) aviões (montagem, excluindo hangares);

ai) sabão (fabricação);

d) banha (fabricação);

aj) siIk screen;

e) carpintaria (ver também serrarias);

ak) tintas (fabricação);

f) cera (artigos e fabricação);

al) tinturaria.
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A.1.3 Ocupações de risco extraordinário

o) metal (extrusão);

A.1.3.1 Grupo I

p) negro-de-fumo (fabricação);

Consta de:

q) serrarias.

a) alcatrão (destilaria);

A.1.3.2 Grupo II

b) borrachas (reciclagem, mistura, secagem, moagem e vulcanização);

Consta de:

c) celulóide (artigos e fabricação);
d) colas inflamáveis (fabricação);

a) asfalto (usina);
b) banhos de óleo para tratamento térmico;

e) espuma de borracha (artigos e fabricação);

c) cosméticos (fabricação com inflamáveis);

f) espuma de plástico (artigos);

d) extração de óleos vegetais (por solventes e esmagamento);

g) estofados com espuma de plástico;
e) isqueiros (área de enchimento de gases);
h) fiação de algodão e de fibras naturais e sintéticas
(abridores, batedores, cardas, etc.);
i) fluidos hidráulicos combustíveis (áreas de utilização);

f) lâmpadas incandescentes e de neon (fabricação);
g) líquidos inflamáveis;
h) nitrocelulose (fabricação);

j) fogos de artifício (fabricação);
i) revestimentos por banhos contínuos;
k) fósforos (fabricação);
l) gráficas (utilizando tintas com ponto de fulgor
abaixo de 38°C);
m) hangares;
n) madeiras, incluindo compensados e aglomerados (fabricação);

j) solventes (limpeza, banhos, decapagem);
k) tintas e vernizes (imersão);
l) trailers e casas modulares pré-fabricadas.
Nota: As ocupações não listadas devem ser classificadas por
similaridade.

/ANEXO B
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