
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
 
 
 Considerando o artigo 3º do Decreto nº 2.125-N,  de 12 de Setembro de 1985, o 
Corpo de Bombeiros, através do Centro de Atividades Técnicas, resolve normalizar o 
Sistema Hidráulico Preventivo. 

 
 
 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
NORMA TÉCNICA Nº 006 - CAT  

 
 
 
1. FINALIDADE  
 
  Atender ao disposto no artigo 76 do Decreto Estadual nº 2.125-N de  12 de Setembro 
de 1985, uma vez que a NB-24 da  ABNT foi cancelada em Setembro de l992. 
 
 
2. OBJETIVO    
 
 Fixar os critérios básicos indispensáveis ao Sistema Hidráulico Preventivo para o 
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Espírito Santo. 
 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À NATUREZA DE SUA 
OCUPAÇÃO E AO RISCO DE INCÊNDIO 
 
 3.1 - Para fins de proteção contra incêndio e pânico as edificações serão classificadas 
em 03 (três) classes de acordo com a natureza de sua ocupação e o risco de incêndio: 
 
  I - Classe A - Edificações cuja classe de ocupação na Tarifa de Seguros 
Incêndio do Brasil seja 1 e 2 excluídos os depósitos que serão considerados como classe B. 
 
  II - Classe B - Edificações cuja classe de ocupação na Tarifa de Seguros 
Incêndio do Brasil sejam 3, 4, 5 e 6, bem como os depósitos de classe de ocupação 1 e 2. 
 
  III - Classe C - Edificações cuja classe de ocupação na Tarifa de Seguros 
Incêndio do Brasil sejam 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
 
4. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 
 
 4.1 -  O Sistema  Hidráulico Preventivo sob comando ou automatizado deverá ser 
locado em planta e apresentado em esquema isométrico, com os detalhes e especificações do 



sistema e apresentar planilha com os cálculos hidráulicos, devendo constar do projeto as 
pressões e vazões reais verificadas nos esguichos dos hidrantes mais desfavoráveis. 
   
  4.1.1 - Nos sistemas que necessitam do uso de bombas para assegurar pressões 
mínimas, as especificações do conjunto motor-bomba e os detalhes de alimentação elétrica e 
acionamento deverão constar do projeto. 
   
  4.1.2 - Quando se tratar de conjunto de unidades isoladas, agrupadas ou em 
blocos independentes com área inferior a 900 m² , será computada a área do conjunto para 
efeito da exigência do Sistema Hidráulico Preventivo , desde que a distância entre as 
edificações seja inferior a 6,00 (seis) metros ou ofereçam risco condiderável de propagação, 
devido a sua classe de ocupação. 
 
 4.2 - Nas edificações em um só bloco, com risco de incêndio classe A e escada 
comum, quando se tratar de sistema por gravidade, desde que a altura mínima do piso do 
último pavimento ao fundo do reservatório seja de 7,50 metros, ficarão dispensadas de 
apresentar a planilha de cálculo hidráulico. 
  4.2.1 - As mangueiras terão diâmetro de 38 mm, serão dotadas de esguicho 
regulável e deverão cobrir todo o pavimento. 
 
  4.2.2 - A tubulação que une o reservatório superior ao hidrante mais 
desfavorável deverá ter diâmetro mínimo de 100 (cem) milímetros, dotada de válvula de 
gaveta, válvula de retenção vertical invertida e uma união para desmontagem. Todas as peças 
deverão ter diâmetro igual ao da tubulação. 
 
  4.2.3 - As demais exigências para a aprovação do projeto serão as previstas na 
Norma Técnica nº 005 - CAT 
 
 
5. CANALIZAÇÃO 
 
 5.1 - A canalização do Sistema Hidráulico Preventivo poderá ser executada em 
tubulação de ferro fundido ou galvanizado, aço preto ou cobre e as redes subterrâneas 
exteriores e fora da projeção da edificação, poderão ser em materiais termoplásticos que 
satisfaçam todos os requisitos de resistência à pressão interna e a esforços mecânicos 
necessários ao funcionamento da instalação. As tubulações dos materiais termoplásticos 
enterradas deverão possuir um nicho com as dimensões mínimas de 0,25 x 0,30 metros, 
guarnecido por tampa metálica pintada de vermelho, onde estará a conexão FG x MT. 
   
  5.1.1  - Em qualquer situação, a resistência da canalização deverá ser superior 
a 15 Kg/cm² e o diâmetro interno mínimo de 63 mm deverá ser dimensionados de modo a 
proporcionar as pressões e vazões exigidas por normas nos hidrantes hidraulicamente menos 
favoráveis. 
 5.2  - A canalização do Sistema Hidráulico Preventivo deve partir do fundo do 
reservatório e a canalização de consumo predial de preferência pela face lateral.  Não sendo 
possível, poderá ser pela parte interna, desde que envolvida por uma boneca de concreto 
armado na lateral do reservatório com uma proteção mínima para o tubo de sete centímetros 
de concreto armado. 
 



 5.3 -  O diâmetro de canalização poderá diminuir somente na direção do fluxo de 
água. 
 
 5.4 - Abaixo do reservatório, a canalização deve ter válvula de paragem e abaixo 
deste, uma válvula de retenção invertida; as peças devem ter o mesmo diâmetro da 
canalização. 
 
 5.5  - As canalizações, quando se apresentarem expostas, aéreas ou não, deverão ser 
pintadas de vermelho. 
 
 5.6  - As canalizações do SHP poderão ser alimentadas por barrilete. 
  
 5.7  - As  conexões e peças do sistema devem suportar a mesma pressão prevista para 
a canalização. 
   
  5.7.1 - Deverá ser procedida ancoragem das juntas, nas mudanças de direção 
ou em outras ligações das canalizações, com fim de absorverem os eventuais golpes de ariete, 
principalmente em sistemas automatizados. 
 
 
6. RESERVATÓRIOS E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI ) 
 
 6.1 -  O abastecimento do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) será feito, de 
preferência, por reservatório elevado ( ação da gravidade ). 
 
 6.2  - Poderá ser usado, para consumo normal, o mesmo reservatório destinado ao 
SHP, assegurando-se a Reserva Técnica de Incêndio mediante diferença de nível entre as 
saídas da rede preventiva e as da distribuição geral. 
 
 6.3  - Do piso do último pavimento ao fundo do reservatório, pela parte externa 
inferior, haverá uma altura que atenda as condições mínimas de vazão e pressão, de acordo 
com o risco a proteger. 
 
 6.4 - Os reservatórios elevados poderão ser do tipo castelo d'água quando a edificação 
for horizontal, construída no máximo com dois pavimentos e a altura mínima do castelo 
d'água deverá atender  as condições mínimas de vazão e pressão. 
 
 6.5 - Na edificação  é proibido o uso de válvula de retenção que impeça a retirada de 
água do sistema através do hidrante de recalque. 
 
  6.5.1  - É permitida a interligação de duas ou mais colunas em um único 
hidrante de recalque no caso de conjuntos residenciais em blocos, desde que os reservatórios 
elevados se apresentem na mesma cota. 
 
 6.6 - A Reserva Técnica de Incêndio será calculada em função do número de 
hidrantes.  Quando em reservatório elevado, o dimensionamento da RTI será: 
 
  6.6.1  - Risco classe A : para edificações com até quatro hidrantes, a RTI será 
de seis mil litros; será acrescida de quinhentos litros por hidrante excedente a quatro; 



 
  6.6.2  - Risco classe B : Para edificações com até quatro hidrantes, a RTI será 
de dez mil litros; será acrescida de mil litros por hidrante excedente a quatro; 
 
  6.6.3 - Risco classe  C : Para edificações com até quatro hidrantes, a RTI será 
de quinze mil litros; será acrescida de mil e quinhentos litros por hidrante excedente a quatro. 
 
  6.6.4 - A RTI poderá ser dimensionada, ainda, pela expressão Qt  x  30 min.  
 
 6.7 -  Admite-se o desmembramento da RTI, em reservatório elevado, em unidades 
mínimas de cinco metros cúbicos, interligados e abastecendo o mesmo sistema. 
 
 6.8  - Blocos de edificações poderão ter suas prumadas alimentadas por um único 
reservatório elevado, desde que este comporte as RTI mínimas para cada um dos blocos. 
 
 6.9 - Quando o reservatório for enterrado ao nível do piso do pavimento térreo, a RTI 
prevista terá o triplo da elevada (capacidade mínima). 
 
 6.10 - Nos Sistemas Hidráulicos Preventivos que utilizarem Bomba de Combate a 
Incêndios (BCI), para suprir deficiência de vazão e pressão, deverá  ser instalada válvula de 
retenção, horizontal ou vertical, junto à saída da bomba de modo a impedir o retorno de água 
para o reservatório, bem como um sistema de by-pass, dotado também de válvula de 
retenção. 
 
 
7. VAZÕES E PRESSÕES 
 
 7.1 - A vazão necessária em cada ponto de tomada d’água, em função da classificação 
das edificações quanto ao risco, será determinada em litros por minutos  (l/min). 
 

CLASSE DE RISCO VAZÃO - l/min 
A 200 
B 500 
C 900 

   
 
 7.2 -  As vazões dos hidrantes serão consideradas no bocal do esguicho ligado à 
mangueira. 
 
 7.3 -  Deverão ser calculadas e constar do projeto as pressões e vazões verificadas nos 
esguichos dos hidrantes mais desfavoráveis. 
 
  7.3.1 - Para o dimensionamento deverá ser considerado o uso simultâneo dos 
dois jatos d’água mais desfavoráveis hidraulicamente. 
 
  7.3.2 - O local mais desfavorável hidraulicamente é aquele que proporciona 
menor pressão dinâmica no esguicho. 
 



 
8. SISTEMAS PRESSURIZADOS COM BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
 8.1-  Com exceção das instalações de produção, manipulação,  armazenamento e 
distribuição de derivados de petróleo e/ou álcool, nas demais poderá haver uma bomba com 
motor elétrico ou a explosão. 
 
  8.1.1-  No caso do item 8.1, haverá necessidade da instalação de gerador de 
emergência ou então duas bombas, sendo uma delas de motor a explosão. 
 
 8.2 -  No caso de instalação de bomba auxiliar para suprir deficiência de pressão no 
sistema de proteção contra incêndio, as bombas (principal e auxiliar) deverão ser 
intertravadas, de modo que a bomba auxiliar entre em operação antes da  bomba principal, de 
forma a restabelecer a pressão do sistema. 
 
 8.3 -  As bombas deverão ser de acoplamento direto, sem interposição de correias ou 
correntes. 
 
 8.4 -  Nas bombas com acionamento elétrico, a ligação de alimentação do motor deve 
ser independente, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica das 
instalações, sem prejuízo do funcionamento do conjunto motor-bombas; os fios elétricos, 
quando dentro da área protegida, deverão ser guarnecidos contra eventuais danos mecânicos, 
fogo, agentes químicos e umidades. 
 
  8.4.1 -  A entrada de força para a instalação a ser protegida deverá ser 
suficiente para suportar o funcionamento da bomba, no caso de seu acionamento juntamente 
com os demais componentes elétricos da instalação a plena carga. 
 
  8.4.2 -  Deverá ser previsto um sistema de supervisão elétrica, de modo a 
detectar qualquer falha nas instalações elétricas da edificação que possa interferir no 
funcionamento da  bomba. 
 
  8.4.3 - As chaves elétricas de alimentação das bombas de combate a incêndios 
devem ser sinalizadas com inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE COMBATE A 
INCÊNDIOS - NÃO DESLIGUE ” 
 
 8.5 - As bombas deverão ser instaladas preferencialmente com a sucção abaixo do 
nível d'água (sucção positiva), quando não for possível deverá ser previsto um sistema de 
escorva permanente. 
 
 8.6 -  A capacidade da bomba, em vazão e pressão, deverá ser suficiente para manter 
a demanda do sistema de hidrantes, de acordo com os critérios do item 7.1. 
 
 8.7 -  As bombas deverão ser dotadas de dispositivo de acionamento automático 
(pressostato). 
 
  8.7.1 - O funcionamento automático é iniciado pela simples abertura de 
qualquer hidrante ou ponto da instalação. 
 



 8.8 -  O sistema utilizado para a automatização da bomba deverá ser executado de 
maneira que, após a partida do motor, o desligamento seja obtido somente por comando 
manual (fechamento do hidrante ou do esguicho regulável). 
 
 8.9 -  As bombas instaladas em sistemas hidráulicos de combate a incêndio, 
alimentando até 06 (seis) hidrantes, independentemente do risco de ocupação, poderão ser 
automatizadas somente com auxílio de pressostado, dispensando-se a bomba auxiliar. 
 
 8.10 -  As bombas automatizadas deverão ter em sua proximidade, obrigatoriamente, 
pelo menos um ponto de acionamento/desligamento manual alternativo de fácil acesso, 
devendo sua localização ser indicada no projeto. 
 
 8.11 -  As bombas deverão funcionar em pleno regime, no máximo 30 (trinta) 
segundos após a partida. 
 
 8.12 -  A velocidade da água na sucção da bomba deverá ser tal que não possa vir a 
provocar cavitação, prejudicando o seu rendimento ou mesmo danificando-a. 
 
 8.13 - As bombas deverão ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, 
agentes químicos, fogo e umidade. 
 
 8.14 - As dimensões das casa de bombas deverão ser tais que permitam acesso em 
toda volta das bombas e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção, nas bombas 
e painel de controle, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas, 
permanecendo a outra em condição de funcionamento imediato, se for o caso.  
 
 
9. HIDRANTES 
 
 9.1 -   O hidrante é uma válvula de paragem, tipo globo, com o diâmetro de 63 mm, 
ângulo de 45º adaptado a uma junta storz e com adaptação para 38 mm ( 1½"), quando se 
tratar de edificações de risco classe A e com adaptação para 63 mm ( 2½") quando se tratar 
de edificações de risco classe B e C desde que satisfaçam às condições mínimas de vazão e 
pressão. 
 
  9.1.1 -  Os hidrantes deverão estar localizados  a uma altura máxima de 1,30 
m e a uma altura  mínima de 1,20 m do piso acabado dos respectivos pavimentos, oferecendo 
boas condições de visibilidade, acesso, manejo e que não fiquem bloqueados pelo fogo.  
 
 9.2 - Os hidrantes deverão ser instalados de forma a serem localizados com presteza, 
preferencialmente nas circulações ou  "halls", de maneira que não reduzam a largura das 
saídas de emergência, ou nas proximidades das portas externas, com acesso à área a que se 
pretende dar proteção e não poderão permanecer obstruídos. 
 
  9.2.1 - Nos pavimentos elevados e nos inferiores ao pavimento de acesso, os 
hidrantes deverão ser localizados nas proximidades das escadas de saída. 
   
   9.2.1.1- A distância de afastamento dos hidrantes internos e externos 
das portas, escadas ou antecâmaras não poderá ser superior a 5,00 metros. 



 
  9.2.2 - Os hidrantes não poderão ser instalados na antecâmara nem nas escadas 
enclausuradas, protegida e à prova de fumaça.  
   
 9.3 - O hidrante deverá ser instalado, preferencialmente, interno ao abrigo que conterá 
também mangueiras, esguicho e chave de mangueira. 
 
  9.3.1 - Os hidrantes, para efeito do Sistema Hidráulico Preventivo, receberão 
as seguintes denominações: 
 
   a) Hidrante de Parede (HP) 
   b) Hidrante Industrial (HI) 
   c) Hidrante de Recalque (HR) 
 
 
10. ABRIGOS DE MANGUEIRA 
 
 10.1 - Os abrigos terão, preferencialmente, forma paralelepipedal, com dimensões 
máximas de 0,90 m de altura, por 0,80 m de largura, por 0,17 m de profundidade, para as 
instalações de risco leve. 
 
  10.1.1 - Para instalações de risco B e C deverão ser observadas dimensões que 
permitam abrigar com facilidade os lances de mangueira determinados para cada projeto. 
 
  10.1.2 - As portas dos abrigos deverão dispor de viseiras de vidro com a 
inscrição “INCÊNDIO”, em letras vermelhas e com as dimensões mínimas: traço de 0,5 cm e 
moldura de 3 x 4 cm. 
 
  10.l.3 -  A porta do abrigo deverá possuir dispositivos para ventilação, de 
modo a evitar o desenvolvimento de fungos e/ou liquens no interior dos abrigos. 
 
  10.1.4 - Em edificações residenciais, quando separado do hidrante, o abrigo de 
mangueiras não poderá ser instalado a mais de 3,00 m de distância. 
 
  
 
 
 10.2  - Os abrigos de mangueiras poderão ser dotados de dispositivos  de fechamento 
a chave, devendo observar: 
 
   I - As dimensões devem atender às exigências das normas; 
   II - Os dispositivos utilizados devem permitir a rápida abertura dos 
abrigos; 
   III - A chave (ou outro dispositivo que possibilite a abertura) deve ser 
situada ao lado do abrigo de mangueiras; 
   IV - O abrigo para a chave deve ser envidraçada , contendo 
informações quanto a sua destinação e forma de acioná-la. 
   



  10.2.1 - Os abrigos poderão também dispor de fachada envidraçada, devendo 
observar: 
 
   a) fachada em  moldura, que não reduza as dimensões internas do 
abrigo de mangueiras  destinado a acomodar a mangueira que o caminhamento exija; 
   b) Ser em vidro com espessura máxima de 3 mm; 
   c) dispor de identificação com a inscrição “INCÊNDIO” em cor 
vermelha, à meia porta; 
   d) Deve apresentar no terço médio inferior, instruções quanto ao uso 
do equipamento, ressaltado, particularmente, a necessidade de ser quebrado o vidro para 
acesso e uso do hidrante e cuidados com relação aos estilhaços; 
   e) Os abrigos devem ter área para ventilação, com objetivo de evitar o 
desenvolvimento de liquens e/ou fungos, igual a 10% da área envidraçada, na parte superior e 
inferior; 
   f) Possuir afixado ao abrigo dispositivo para auxiliar no arrombamento 
da fechadura, de forma a se apresentar bem identificado;  
   g) Ter drenagem, através de  orifícios com pingadeiras, na parte 
inferior do abrigo; 
   h) Deve possuir dispositivo ou permitir a sua abertura para a 
manutenção ou vistoria. 
 
  
11. LINHAS DE MANGUEIRAS 
 
 11.1-  Os hidrantes deverão ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área 
protegida possa ser alcançado, considerando-se no máximo 30 (trinta) metros de mangueira. 
  
  11.1.1- Todos os pontos internos de uma edificação deverão ser protegidos, no 
mínimo, por uma linha de mangueira, combinando-se os hidrantes internos e externos. 
 
 11.2 - As linhas de mangueiras, dotadas de juntas de união, tipo Storz, não poderão 
ultrapassar o comprimento máximo de 30 (trinta) metros. 
 
  11.2.1 - Quando o caminhamento máximo for de 30  (trinta) metros, as 
mangueiras poderão ser em dois lances de tamanhos iguais. 
 
  11.2.2 - As mangueiras deverão ser previstas de modo a não existirem áreas 
sem proteção. 
 
  11.2.3 - As mangueiras deverão resistir à pressão mínima de 8,5 Kg/cm². 
 
 11.3  -  Para efeito de cálculo do Sistema Hidráulico Preventivo, o diâmetro mínimo 
das mangueiras e os requintes a serem adotados nos esguichos mais desfavoráveis, 
obedecerão aos seguintes valores: 
 
 
 
 

 Diâmetro Mangueiras Diâmetro Requinte 



Risco (Mínimo) (Mínimo) 
 

Classe A 
 

 
38 mm (1 ½ “) 

 

 
13 mm (½” ) 

 
 

Classe B e C 
 

 
63 mm  (2 ½ “)                                      

 
25 mm (1”) 

 
   
  11.3.1 -  Para todas as classes de risco ( A , B e C ), os esguichos deverão ser 
do tipo vazão regulável, dotado de haste coxial (possibilita a emissão de jato compacto ou 
chuveiro), em substituição aos esguichos com requintes (jato sólido), respeitando-se as 
condições mínimas de vazão e pressão. 
 
 11.4 -  As mangueiras devem ser flexíveis, de fibra resistente à umidade e com o 
revestimento interno de borracha. 
  
 11.5 - As mangueiras deverão estar acondicionadas nos abrigos, de modo a 
facilitarem o seu emprego imediato. 
 
 
12. HIDRANTE DE RECALQUE 
 
 12.1 - O hidrante de recalque é uma válvula de paragem tipo globo com diâmetro 
mínimo de 63 mm, ângulo de 90º com junta storz e tampão cego de 63 mm e deverá ser 
localizado junto à via de acesso de viaturas, sob a calçada frontal e afastado da edificação de 
modo que possa ser operado com facilidade e segurança. 
 
 12.2 - O hidrante de recalque, também, poderá ser instalado na parede da edificação, 
com a expedição voltada para a rua, a uma altura mínima de 0,50 m e máxima de 0,70m em 
relação ao passeio. 
 12.3- O abrigo de hidrante de recalque deverá ser em alvenaria de tijolo ou em 
concreto com as dimensões mínimas de 0,50 X 0,40 X 0,40 metros, dotado de dreno ligado à 
canalização de escoamento pluvial ou com uma camada de 05 (cinco) centímetros de brita no 
fundo. 
 
  12.3.1 - A borda do hidrante de recalque não poderá ficar abaixo de 15 
(quinze) centímetros da tampa do abrigo, e o hidrante instalado deverá ocupar uma posição 
que facilite o engate da mangueira. 
 
  12.3.2 - A tampa do abrigo do hidrante de recalque será metálica, 
preferencialmente em ferro fundido, com as dimensões mínimas de 0,40 X 0,30 m e possuirá 
a inscrição "INCÊNDIO". 
 
 
 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 13. 1 -  Esta Norma substitui às Normas Técnicas nº 001/86 e nº 001/87 publicadas 
em Boletim Interno do Corpo de Bombeiros. 
 
 13.2 - As empresas instaladoras de Sistemas Hidráulicos Preventivos (SHP) ficam 
obrigadas a afixar, preferencialmente na casa de máquinas, uma placa em material adequado, 
contendo identificação de construtor, do instalador e do projetista final, bem como os 
números de registro do projeto nos órgãos competentes. A conservação da placa é de 
responsabilidade dos usuários do sistema. 
 
 13.3 - Os procedimentos para aceitação do SHP, vistoria periódica e plano de 
manutenção deverão seguir o previsto na NBR 13714/96 da ABNT e são de responsabilidade 
das empresas instaladoras ou profissionais legalmente habilitados e dos usuários do sistema. 
 
 13.4 - Esta Norma entrará em vigor após publicação no Diário oficial do Estado, 
tendo os interessados o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para 
atenderem as exigências nela dispostas.                                                                                                                                                                                 
                   
 
 

Vitória, 29 de novembro de 1996. 
 
 
 

Orlando José Pessali - Cel QOPM 
                                                                                                 Comandante Geral  da PMES                                                                                                                                                                                                                       

 
D.O. 11-12-96 

 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO A  
 

Glossário da Norma Técnica nº 006 - CAT 
 

 
ABRIGO 
Compartimento destinado ao acondicionamento de hidrante e de equipamentos de combate a 
incêndio. 
 
ALARME 
Dispositivo elétrico destinado a produzir sons de alerta aos ocupantes de uma edificação, por 
ocasião de uma emergência qualquer. 
 
BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIOS (BCI) 
Aparelho hidráulico especial destinado a recalcar água. 
 
BOMBA AUXILIAR 
Aparelho hidráulico especial destinado a suprir deficiência de pressão em uma instalação 
hidráulica de proteção contra incêndio. 
 
CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO 
É um compartimento destinado especificamente ao abrigo de bombas de incêndio ou auxiliar 
e demais apetrechos complementares a seu funcionamento. 
 
CANALIZAÇÃO 
Tubos destinados a conduzir água para alimentar os equipamentos de combate a incêndio. 
 
CASTELO D’ÁGUA 
Reservatório d’água elevado e localizado, geralmente, fora da construção, destinado a 
abastecer uma edificação ou agrupamento de edificações. 
 
CHAVE DE MANGUEIRA 
Destina-se a completar o acoplamento e desacoplamento das juntas de união das mangueiras. 
 
EDIFICAÇÃO 
Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos. 
 
ESGUICHO 
Peça metálica adaptada à extremidade da linha das mangueiras, destinada a dar forma e 
direção ao jato d’ água. 
 
EXTINTOR DE INCÊNDIO 
Equipamento de combate a princípio de incêndios; existem de vários tipos, tamanhos, 
modelos e processos de funcionamento. 
 
HIDRANTE  



Ponto de tomada d’água provido de válvula de manobra e união tipo engate rápido. 
 
HIDRANTE URBANO DE COLUNA 
Dispositivo existente na rede hidráulica pública que possibilita a captação de água para os 
serviços de combate a incêndios.  Possui três expedições para conexão de mangueiras ou 
mangote e sua altura fica entre 500 e 760 mm, contados a partir do nível do solo. 
 
HIDRANTE DE PAREDE (HP) 
Dispositivo instalado no sistema hidráulico preventivo das edificações para ser utilizado pela 
população quando do combate a princípios de incêndios. 
 
HIDRANTE INDUSTRIAL (HI) 
Dispositivo instalado no sistema hidráulico preventivo das indústrias para ser utilizado pelos 
funcionários ou brigada de incêndio quando do combate a princípios de incêndios. 
 
HIDRANTE DE RECALQUE (HR) 
Dispositivo existente no sistema hidráulico preventivo das edificações para uso exclusivo do 
Corpo de Bombeiros, a fim de succionar ou recalcar água. 
 
MANGUEIRA 
Condutor flexível para conduzir água do hidrante ao esguicho. 
 
PRESSOSTATO 
dispositivo que permite o acionamento automático das bombas de combate a incêndios. 
 
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI) 
Volume d’água do reservatório, previsto para permitir o primeiro combate a incêndios, 
durante um determinado tempo. 
 
RESERVATÓRIO 
Compartimento destinado a armazenamento d’água. 
 
REQUINTE 
Pequena peça de metal, de forma cônica, tendo fios de rosca na parte interna da base, pelos 
quais são atarraxados na ponta do esguicho. É o aparelho graduador e formador do jato. 
 
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS  (SPRINKLER) 
Instalação hidráulica de combate a incêndio, constituída de reservatório, canalizações, 
válvulas, acessórios diversos para combate de incêndios por aspersão de água. 
 
SISTEMA  HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP) 
Instalação hidráulica predial  de combate a  incêndio para ser manuseada pelos ocupantes das 
edificações, até a chegada do Corpo de Bombeiros. 
 
 
CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLER) 
Peça dotada de dispositivo sensível a elevação de temperatura e destinado a espargir água 
sobre o incêndio. 
 



UNIÃO TIPO  ENGATE  RÁPIDO (JUNTA “STORZ”) 
Peça destinada ao aclopamento de equipamentos por encaixe de ¼ (um quarto) de volta.     


