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LAUDO TÉCNICO - PERICIA DE ENGENHARIA - PARECER TÉCNICO 

Objetivo: Analise de Risco para Implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 

Paloma Teixeira Martins Guimarães, Engenheira Civil, registrado no CREA/MA sob 
numero 111981873-7. 

1 - Consideração preliminares 

Li — Finalidade 

Verificar e identificar pontos de risco para as pessoas, equipamentos e a estrutura 
sica (prédio) do Mercado Municipal de Magalhães de Almeida/MA. Para a unplantacão 

de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). 

1.2 — Vistoria 

Tem a presente finalidade de relatar as anomalias relacionadas ao sistema de- proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) no Mercado Municipal, localizado na Rua 
Raimundo  Tito  Alves, Centro, Magalhães de Almeida. Conforme vistoria efetuada  in-
loco em 29 de julho de 2021. Anomalias descritas conforme itens abaixo: 

a) Verificou-se no local, que o prédio existente não possui pontos de aterramento, tem  
area  aberta e livre e, o mesmo, encontram-se  corn  estrutura inadequada que não seguem 
os critérios de Aterramento e SPDA de acordo com norma NBR5419. E conforme o item 
1.2 desta norma, que se aplica a este empreendimento. Visto que, o mesmo é para fins 
comerciais. 

Foto 01 — Lateral do mercado - tirada no dia 29/07/2021 



• 
Foto 02 — Lateral do mercado - tirada no dia 29/07/2021 

b) Verificou-se que em vários pontos do prédio, não existem múltiplas descidas e sim 
ramais de decida, não permitidos por norma NBR5419. Que o projeto e execução devem 
seguir todos as diretrizes da referida norma citada a cima. 

Foto 03 — Fachada do mercado - tirada no dia 29/07/2021 



c) Verificou-se que todas as estruturas metálicas dos prédios não se encontram aterradas, 
podendo causar uma diferença de potencial, no prédio, ocasionando descargas elétricas 
atmosféricas de maneira indireta nos usuários, ocasionando risco de  moll  c. 

Foto 04 — Interna do mercado - tirada no dia 29/07n021 

d) No período da visita não foi visto equipamentos eletrônicos no prédio, que se 
encontram em uma altura superior A das futuras implantação dos para-raios ou instalados 
de tal maneira, que aparentam encontrarem-se fora do raio de ação do captor de  Franklin.  

Foto 05 —  Area  externa do mercado - tirada no dia 29/07/2021 



2— Características do Edifício 

0 prédio possui 816,15m2  de  area  construída, com altura de 7,85, em relação a rua, o seu 
ponto mais alto, sua cobertura, é de telha metálica e estrutura metálica. E estar locada em 
urna  area  de 3.065,75m 2. 

Até o presente momento desta visita, foi constatado que o edificio principal, não possui 
projeto de SPDA implantando ou algo similar do tipo existente. Como se trata de um 
prédio comercial, que devido a questões estéticas, deverá ser implantado o captor de  
Franklin  nas laterais do mesmo, conforme a norma NBR5419. 

3— Conclusões e Considerações finais: 

Na situação existente, o prédio e toda a sua  area  ao redor encontra-se desprotegido, 
podendo ocasionar danos pessoais e impessoais. A recomendação por parte da equipe de 
parecer é que seja feito um projeto de SPDA. Seguindo todos as diretrizes da norma 
NBR5419. 

Visita realizada no dia 29 de julho de 2021, acompanhada pelo Engenheiro Responsável 
da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o Senhor; OZIAS BARBOSA 
FURTADO FILHO. CPF: 320.740.263-15 e registrado no CREA sob número 
60168372-2.  

Seib Luis, MA —02 de  agosto  de 2021.  
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MAGALHAES 
. . 

Para uma Magaihnes mais Feliz. 

OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA- 
MA 

LOCAL:MAGALHÃES DE ALMEIDA MA 

CONVÊNIO 1\1° 908680/2020 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO 

I. APRESENTAÇÃO 

0 presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as medidas de 

segurança contra incêndio conforme estabelecidas na  NT  01/2021 — PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA para a REFORMA DO 

MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, situado na Rua 

Raimundo  Tito  Alves, no bairro Vila José Candido Carvalho, município de Magalhães de  

Alm  eida/MA. 

2. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Em conformidade  corn  a  NT  01/2021 — PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, a edificação possui as 

seguintes classificações: 

a) Tabela 01: GRUPO C — (C-2) — Comércio com média e alta carga de 

incêndio; Mercado; 

b) Tabela 02: TIPO II — Edificação de baixa-média altura - 6,00m <H até 

12,00  in;  

c) Tabela 03: Risco Baixo (até 300MI/m 2) — Mercado Municipal 

d) Tabela 04: Lei no. 8.399/05 e  Area  >—• 750 m2; 

e) Tabela 05: Tabela F 8 — Edificações do Grupo F com  area  superior a 

750m2 a altura superior a 12,00m 

Foram aplicadas as seguintes medidas de segurança contra incêndio estabelecidas 

na  NT  01/2021: 

PALOMA TEIXEIRA Assinado de forma digital por 
PALMA TEIXEIRA MARTINS 

MARTINS GUIMARAES:06141795307 
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Para uma Magalhães  mats  Feliz. 

• Acesso de viatura as edificações e  areas  de risco; 

• Segurança estrutural contra incêndio; 

• Saídas de emergência; 

• Iluminação de emergência; 

• Alarme de incêndio; 

• Sinalização de emergência; 

• Extintores; 

• Hidrantes e mangotinhos. 

Para uso especifico das lanchonetes, aplica-se o uso de proteção a riscos 

especiais consequentemente o uso de fogões nas lanchonetes. 

A edificação disporá também de Sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA). 

Proteção exigida: 

• Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm  anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434); 

• Luminária autônoma de emergência com lâmpada halogena h3/1 2v,  ref. 

Lux  110, da luxtron ou similar; 

• Luminária de emergência, com 30 lâmpadas  led  de 2 w, sem reator 

fornecimento e instalação. Af 02/2020 

• Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga; 

• Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste 

de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50; 

• Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 101, classe 

a - fornecimento e instalação; 

• Extintor de incêndio portátil  coin  carga de PQS de 6 kg, classe  be  - 

fornecimento e instalação; 

• Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 kg, classe  be  - 

fornecimento e instalação; 

PALOMA TEIXEIRA 
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• Tubo de  ago  preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado 

em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação; 

• Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação; 

• Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dit 65 (2 1/2"), instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação; 

• Tê, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 

prumadas - fornecimento e instalação; 

• Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2% incluso tampão  corn  

corrente; 

• Caixa de incêndio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 

x 17 cm, em chapa de aco, porta  corn  ventilacao, visor com a inscricao 

"incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica 

vermelha; 

• Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento 

e instalação; 

• Registro de gaveta bruto, latão, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e 

instalação; 

• Bomba centrifuga, trifásica, 3 cv ou 2,96  hp,  hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 

m3/h - fornecimento e instalação; 

• Botoeira liga-desliga para bomba de incêndio modelo  bid-I, marca verin 

ou similar; 

• Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.  Int. 

= 0.60 x 0.60 x 0.40m; 

• Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação; 

• Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm2, 450/ 750v / 70°c 

• Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 

40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo 

" d" 1 1/2" , fixada diretamente na laje; 

• Caixa de inspeção em pvc 300mm; 
PALOMA TEIXEIRA Assinado de forma digital 
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• Tampa para caixa de inspeção de terra em ferro fundido 300mm; 

• Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação; 

• Presilha de latão, 1=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, 

para cabos 35mm' a 50mm2,  ref  tel-745 ou similar (spda); 

• Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. 

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

a) ACESSO DE VIATURA A EDIFICAÇÃO 

Confonne recomendado a edificação possui acesso de viaturas. 0 mercado possui 

03 entradas, sendo elas, uma  coin  dimensões e acessibilidade que permite o acesso de 

veículos. A entrada 02 possui 3,30m de largura que permite o acesso de veículos do corpo 

de bombeiros em situações de emergência. 

b) SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 

A norma diz que os (TRRF) Tempo requerido de resistência ao fogo são aplicados 
aos sistemas estruturais e as compartimentações. Este estabelecimento não possui 
compartimentação, logo é analisado apenas o sistema estrutural. 

PISO 
ACABAMENTO / 
REVESTIMENTO 

Classe I, II-A,  III-A ou 
IV-A 

PAREDE 
ACABAMENTO / 
REVESTIMENTO Classe I ou II-A 

TETO E FORRO 
ACABAMENTO / 
REVESTIMENTO Classe I ou II-A 

De acordo com a Tabela A da norma e para ocupação F-8 e altura >= 6,0  in  o TRRF=60 
Minutos. Pelas demais tabelas verifica-se que o TRRF das paredes, piso, teto e fogo são 
maiores que 60 minutos, logo está  OK.  

PALOMA TEIXEIRA Assinado de forma digital por 
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Para urna Magalhães  ma's  Feliz. 

c) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

A edificação possui 03 (três) saídas de emergências, devidamente identificadas e 

sinalizadas que durante o horário de funcionamento da edificação permanecerão abertas 

e livres de obstáculos. 

População = 484,74/7 = 69,25 = 70 pessoas (Aproximadamente) 

As saídas de emergências possuem as seguintes dimensões: 

i) Acesso 01: 2,88x2,50 (No projeto entrada 01)  

ii) Acesso 02: 3,20x2,50 (No projeto entrada 01)  

iii) Acesso 03: 3,27x2,50 (No projeto entrada 01) 

Obs.: Portas/portão metálicos tipo rolo e portão de grade com abertura para fora 

d) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A edificação contará  coin urn  sistema autônomo de emergência que terá 07 (sete) 

luminárias autônomas de emergência que é um equipamento que deve ser instalado em 

conformidade  corn  o projeto de iluminação e tem como função entrar em funcionamento 

de forma automática, assim que ocorre a queda na energia da rede elétrica convencional. 

A mesma possuirá também 30 (trinta) luminárias de emergência que estarão 

distribuídas em toda a edificação como especificado em projeto, as luminárias de 

emergência serão compostas por 30 lâmpadas de  led  (mais durável e econômicas que as 

fluorescentes). 

Instalação 

É de responsabilidade do instalador a execução do sistema de iluminação de 

emergência, respeitando o projeto elaborado. 

As luminárias de emergência devem ser fixadas a uma altura não inferior a 2,10 

metros, e não superior a 3,00 metros do chão, em todo o estabelecimento. 

A fixação dos pontos de luz e da sinalização deve ser rígida, de forma a impedir 

queda acidental, remoção desautorizada e que não possa ser facilmente avariada ou 

colocada fora de serviço. 

Manutenção 

O proprietário, ou o possuidor a qualquer titulo da edificação, é responsável pelo 

perfeito funcionamento do sistema. 
PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:061417 
95307 

Assinado de forma digital por 
PALOMA TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAE506141795307 
Dados: 2021.10.20 15:32:02 



MAGALHÃES 
Para uma Magaihàes  mars  Feliz 

0 fabricante e o instalador são co-responsáveis pelo funcionamento do sistema, 

desde que observadas as especificações de instalação e manutenção. 

e) ALARME DE INCÊNDIO 

Seu uso é recomendado conforme a  NT  01/2021, o mesmo, será acionado assim 

que o sistema de hidrantes for utilizado do tipo "Quebre o vidro/Aperte o botão", com 

martelo, com  Led,  que atendem as normas ABNT. 

Os acionadores manuais deverão ser instalados a urna altura entre 0,90  in  e 1,35 

m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho segurança, 

conforme local especificado em projeto. A fiação a ser utilizada terá bitola de 1,5 mm2 

auto extinguivel —  PVC  70°C, em eletroduto embutido de 3/4", com isolamento para 750 

V com as interligações sem emendas; se necessário fazer uso das barras do tipo 

"SINDAL" para as interligações. A fixação do acionador manual deve ser resistente ao 

choque ocasional de pessoas ou transportes manuais. 

O SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

As sinalizações de emergência possuem o objetivo de amenizar os riscos de 

ocorrência de incêndio, prevenindo os riscos existentes e para certificar que sejam 

adotadas ações adequadas à possíveis riscos, orientando as ações de combate que 

facilitem a localização dos equipamentos e das rotas para as saidas de emergências 

proporcionando o abandono seguro da edificação em casos de incêndio. 

0 sistema empregue no presente projeto foi realizado em conformidade com os 

parâmetros e procedimentos descritos na Norma NBR 13434/2004. 

A edificação contará  corn  as seguintes sinalizações definidas e especificadas em 

projeto: 

• Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm  anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434); 

• Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga; 
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• Sinalização pennanente, vertical, com placa de aço (50x80cm)  corn  poste de 

madeira 3,50in fixado com base de concreto 40x40x50. 

g) EXTINTORES 

0 uso de extintores faz-se necessário para o porte da edificação. 0 sistema de 

proteção contra incêndios por extintores, portáteis e/ou sobre rodas, deve ser projetado 

considerando-se: 

a) a classe de risco a ser protegida e respectiva  area;  

b) a natureza do fogo a ser extinto; 

c) o agente extintor a ser utilizado; 

d) a capacidade extintora do extintor; 

e) a distância  maxima  a ser percorrida. 

Os extintores devem ser selecionados dependem da natureza do fogo, confonne a 

tabela a seguir: 

CLASSE 

DE 

FOGO 

AGENTE EXTINTOR 

Água Espuma 

química 

Espuma  

mecânica 

Gas  

Carbônico 

(CO') 

Pó 

B/C 

P6 

A/B/C 

Hidrocarbonetos 

halogenados 

A A A A  NR NR  A A 

B P A A A A A A 

C P P P A A A A 

D Deve ser verificado a compatibilidade entre o metal combustível e o agente 

extintor 

Sendo, 

A — Adequado á classe de fogo;  

NR  — Não recomendado a. classe de fogo; PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:061417953 
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P — Proibido à classe de fogo. 

• Instalação 

de responsabilidade do instalador a execução do sistema de proteção por 

extintores, respeitando o projeto elaborado. 

Para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes 

exigências: 

a) quando forem fixadas em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a três 

vezes a massa total do extintor; 

a) para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes 

alturas de montagem: 

- a posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso acabado. 

- a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20  in  do piso acabado. 

c) os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso. 

0 extintor deve ser instalado de maneira que: 

a) haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso; 

b) seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados  cam  a sua 

localização; 

b) permaneça protegido contra intempéries e danos fisicos em potencial; 

c) não fique obstruido por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer 

outro material; 

d) esteja junto ao acesso dos riscos; 

e) sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo,  etc.;  

• Manutenção 

Os extintores devem ser submetidos a processos de inspeção e manutenção 

periódicas, de acordo com as normas vigentes. 

a) Pessoal Habilitado 

Deve ser organizado e mantido  urn  grupo de pessoas treinadas e habilitadas na 

utilização dos extintores, para operá-los a qualquer momento. 

A manutenção desse grupo de pessoas, bem como o seu treinamento, é de 

responsabilidade do proprietário ou possuidor de qualquer titulo do estabelecimento. 

a) Responsabilidades 
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O projetista, o instalador e o usuário são co-responsáveis pelo funcionamento do 

sistema. 

A edificação contará com os seguintes extintores: 

• 01 - Extintor de incêndio portátil com carga de Agua pressttrizada de 10 1, 

classe a; 

• 04 - Extintores de incêndio portátil com carga de PQs de 6 kg, classe bc; 

• 04 - Extintor de incêndio portátil  corn  carga de CO2 de 6 kg, classe bc. 

h) HIDRANTES E MANGOTINHOS 

O uso desta medida é recomendado, conforme a norma ABNT NBR 13714/2000. 

A edificação é classificada no grupo C2, ocupação Mercado Municipal. Sendo 

protegida por uma rede de hidrantes com vazão de 12,30e/h. 

• 0 sistema de hidrantes recomendados é o tipo 2. 

• 0 sistema é composto por 02 hidrantes de recalque nos passeios e 02 

hidrantes simples, localizado conforme projeto 

• Descrição do sistema  

Area  da edificação: 957,73 m'; 

Altura da edificação: 6,60 m (altura máxima); 

NI' de pavimentos: 01 — Térreo; 

Classificação da edificação quanto à sua ocupação: C-2, Comercial; 

Divisão: 300,00 MJ/m2. 

• Dimensionamento 

Dados em Função do tipo de sistema adotado 

Tipo do sistema preventivo: 

[x ] com mangotinhos [ ] sem mangotinhos 
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Para uma Magalhães mals Feliz. 

[x]  corn  mangueira [] sem mangueira 

Vazão referente ao tipo de sistema Umin: = 226 lpm (dec 869) = O ,0033 m3/s; 

Diâmetro das mangueiras (mm): 40 - tipo 2 

Diâmetro dos mangotinhos (mm): 16mm 

Tipo de esguicho: 

[x] reguldvel []Jato compacto; com diâmetro (mm): 16 

Comprimento das mangueiras  (in):  30  in  (pode ser utilizadas duas mangueiras de 

15 m) 

Comprimento  dos mangotinhos (in):  --- 

Quantidade de hidrantes existentes: 02 hidrantes simples e 1 hidrante de recalque 

Quantos hidrantes, os mais desfavoráveis hidraulicamente, foram considerados 

em uso simultâneo, para o cálculo: 

[] 01 (um) [x] 02 (dois) [] 03 (três) [] 04 (quatro) 

Reserva Técnica de Incêndio 

Tipo de reservatório: [x] Elevado [] Subterrâneo [] Nível do piso 

Material do qual é feito o reservatório: Construção tradicional de alvenaria: 

Elementos estrutural— Sapatas, Vigas, Baldames, Viga de travamento e laje 

Elementos de vedação — Tijolo cerâmico de 6 furos, chapiscado, rebocado e 

impermeabilizado. Acabamento da parte internas em revestimento cerâmicos na parede 

piso e teto. Acabamento externo — paredes  coin  aplicação de selador acrilico e emassada 

e pintada  coin  tinta para piso sem cor especifica. 

Capacidade da reserva técnica de incêndio: 14,20m3  Tempo (min): 60 

Capacidade total do reservatório: 39,2m3  

Hidrante  HI  - Hidrante mais desfavorável hidraulicamente — 

Canalização de 2.1/2" PALOMA TEIXEIRA 
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MAGALHAES 
Para uma MagalhUes  mars Feltz.  

Vazão  minima  no Hidrante: 200 lpm ou 0,0033 m3/s 

Pressão residual  minima  no Hidrante:  PHI  = 15,00 mca 

Perda de carga na mangueira: hpm — 6,27 mca 

Perda de carga no trecho  HI -A: hpC = 1,017 mca 

Altura geométrica no trecho H1-A: hgA = 2,00 m 

Pressão no ponto  Hi  -A = 27,57 L/min 

Hidrante H2 - Hidrante mais desfavorável hidraulicamente - Canalização de 

2.1/2" 

Vazão  minima  no Hidrante: 200,01/min ou 0,0033 m3/s 

Pressão residual  minima  no Hidrante: PH2 = 15,00 mca 

Perda de carga na mangueira: hpm = 5,54 mca 

Perda de carga no trecho H2-A: hpC = 1,038 mca 

Altura geométrica no trecho H2-A: ligA = 2,00 m 

Pressão no ponto A: PA = 27,07 L/min 

Trecho A- Casa de bombas: Canalização de 2.1/2" 

Vazão no trecho: 450,031/min ou 0,0075 m3/s; Canalização de 2 1/2" 

Perda de carga no trecho A-B: hpA-B = 2,26 mca 

Altura geométrica = -3,00 mca 

Pressão na casa de bombas: PB = 30,97 — 3,00 PB = 22,83 mca  

QT  = 12,05 m3/h 

Potência da Bomba Principal 

Potência calculada (cv): 3 

Potência da Bomba Reserva 

Potência calculada (cv): 3 
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Para urna Magaihàes  mats Feltz  

Informações sobre abacos, tabelas e outros recursos utilizados.  

Abaco  formula de Fair-Whipple-Hsiao, normas  CB;  

Bomba Auxiliar  (JOCKEY)  

Existe bomba  jockey  no sistema: [x] Não [] Sim 

Vazão (1/min): Altura manom. (mca): 

Alimentação da Bomba de Incêndio (Elétrica ou à combustão) 

Bomba de incêndio: Bomba centrifuga com 01 motor elétrico 

Acionamento e o Desligamento da Bomba Principal 

- Manual (local): Botoeira ao lado do hidrante 

- Automático (dispositivo): -- 

- Desligamento manual (local): somente no painel da Bomba 

Acionamento e o Desligamento automático da Bomba Auxiliar  (JOCKEY)  

Dispositivo: --V 

Alarme do Funcionamento do Sistema Preventivo 

Tipo: acionamento integrado com o acionamento da botoeira do hidrante. 

Painel de Sinalização 

Localização:  proximo  ao quadro de energia geral (Quadro do Bombeiro). 
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MAGALHAES 
Para uma MagaIhAes  mats  Feliz. 

Imagem 01 — Fluxograma da rede de hidrantes. 

-18.797 m.c a 
SC VII*  

ELUXORGRAWIA - REDE DE HIDRANTES r- - 

Fonte: Autor (2021). 

Imagem 02 — Planta isométrica da rede de hidrantes. 

PLANTA ISOMETRICA REDE DE HIDRANTES 

Fonte: Autor (2021). 
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MAGALHAES 
Para uma Magalháes mais Feliz. 

NOTAS: 

• Painel de controle: 

Para 220 Volts > Partida direta até 7,5 cv 

Para 380 Volts > Partida direta até 10 cv 

• A instalação da bomba de incêndio, disposta em projeto, deve obedecer ao anexo C da 

Norma ABNT NBR 

BOMBAS DE INCENDIOS ACOPLADAS A MOTORES ELETRICOS 

De acordo com a norma NBR 13.714:2000, Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos 

para combate a incêndio, da ABNT, temos no Anexo B (Bombas de incêndio). 

B.2 - Bombas de Incêndio acopladas a motores elétricos. 

B.2.1 - A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do 

consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo 

do funcionamento do motor da bomba de incêndio. (Ver figura). 

Imagem 03 — Bomba de incêndio. 

DETALHE DE LIGAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO 
SI ESCALA 

Fonte: Autor (2021).  

BOMBA DE INCÊNDIO BOMBA DE INCÊNDIO 
PRINCIPAL RESERVA 
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MAGALHAES 
Para urna Magalhaes mais Feliz. 

B.2.5 - As chaves elétricas de alimentação das bombas de incendio devem ser 

sinalizadas  corn  a inscrição. 

"ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO — NÃO DESLIGUE". 

B.2.6 - Os fios elétricos de alimentação do motor das bombas de incêndio, quando 

dentro da  area  protegida pelo sistema de hidrantes ou de mangotinhos, devem ser 

protegidos contra danos mecânicos e químicos, fogo e umidade. 

4. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS 

Uso não recomendado. 

5. RESFRIAMENTO 

Uso não recomendado. 

6. ESPUMA 

Uso não recomendado. 

7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, cabe-se fazer 

os seguintes esclarecimentos: 

a) A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza 

absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação as suas características elétricas 

(intensidade de corrente, tempo de duração,  etc),  como em relação aos efeitos destruidores 

decorrentes de sua incidência sobre as edificações. 

b) Nada em termos práticos pode ser feito para impedir a "queda" de uma descarga 

em determinada regido. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas 

prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas 

buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos 

preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra. 
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MAGALHÃES 
Para uma MagaIhAes  mats  Fe hz.  

c) A implantação e manutenção de sistemas de proteção (para-raios) é 

normalizada internacionalmente pela IEC  (International  Eletrotecnical Comission) e em 

cada pais por entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e  BSI  

(Inglaterra). 

d) Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem 

assegurar uma instalação dita eficiente e confidvel. Entretanto, esta eficiência nunca 

atingira. os 100 % estando, mesmo estas instalações, sujeitas a falhas de proteção. 

e) Não é função do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrônicos 

(comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, 

subestações,  etc),  pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, 

produz forte interferência eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. 

f) Os sistemas implantados de acordo  coin  a Norma visam a. proteção da estrutura 

das edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da 

ABNT como norma básica. 

g) É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção 

periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema.  Sao  também 

recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda 

vez que a edificação for atingida por descarga direta. 

h) A execução deste projeto deverá ser feita por profissionais especializados. 

O SPDA da edificação possui uma maior disposição em sua cobertura, onde o anel 

superior está localizado para possibilitar a transferências das cargas por meio dos anéis 

inferiores até a haste de aterramento que as destinará ao solo. 

Após o dimensionamento do SPDA, foram necessários os seguintes itens: 

• Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm2, 450/ 750v / 70°c; 

• Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 

40 mm e menores ou iguais a 75 mm  corn  abraçadeira metálica rígida tipo 

"d" 1 1/2" , fixada diretamente na laje. Af 05/2015 (50mm); 

• Caixa de inspeção em pvc 300mm; 

• Tampa para caixa de inspeção de terra em ferro fundido 300mm; 

• Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação; 
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MAGALHAES 
Para uma Magainaes  mars  Feliz 

• Presilha de latão, 1=20min, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, 

para cabos 35mm 2  a 50mm2, ref:WI-745 ou similar (spda); 

• Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. 

Imagem 04 — SPDA. 

Fonte: Autor (2021). 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO À MANUTENÇÃO 

Na manutenção do sistema de incêndio, recomenda-se: 

Inspeção: é o exame periódico que se realiza no manômetro, válvula, cilindro, 

tubo detector e acessórios,  corn  a finalidade de determinar se este permanece em 

condições originais de operação. 
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MAGALHÃES 
Para urna Magalhaes  ma's Foltz  

Recarga: A recarga do extintor deve ser providenciada imediatamente após 

o uso do equipamento ou quando o ponteiro do manômetro estiver na faixa 

vermelha; 

Vistoria: é o processo de revisão total do cilindro, incluindo-se ensaios 

hidrostáticos, troca de carga e pintura do cilindro. Quando qualquer cilindro sofrer 

danos térmicos ou mecânicos, deve ser imediatamente vistoriado. 
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FLUXO RGRAMA - REDE DE  HID  RANTES 

NIVEL TOTAL DO RESERVATÓRIO 
CAP=j9.200LTS 

NIVEL DA  RESERVA  TED. DE INC. 

CAP.."2.00OLTS  
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