
  

  

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBIROS MILITAR 

 
 

PARECER TÉCNICO Nº 004 - CAT 
 
 

Assunto: Utilização de Tubulação de Cobre nos Sistemas de Hidrantes. 
 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo: 
 

Considerando a necessidade de adequação da exigência de proteção contra incêndios por “Sistema de 
Hidrantes”, contida nas especificações da Norma Técnica nº 006 - CAT; 
 

Considerando os relatórios técnicos de nº 34.834, de 12 Dez 96 e nº 36.403, de 25 Mar 98, ambos do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que declara satisfatório o desempenho hidráulico da tubulação de cobre com 54 
(cinqüenta e quatro) mm de diâmetro em sistema de prevenção por hidrantes; 
 

Considerando os estudos realizados pela comissão técnica de elaboração em conjunto com o Sr. Angelo 
Afonso Rigo – CREA-ES nº 4181-D/ES, cadastrado no CAT sob o nº 001/CAT; 
 

Considerando para fins de cálculo do índice de rugosidade do cobre igual a 130 (cento e trinta), conforme 
manual de hidráulica de Azevedo Netto e G.A. Alvarez, 7ª edição; 
 

Considerando a necessidade de padronização a fim de orientar os profissionais que atuam na elaboração de 
projetos e execução de obras submetidas à aprovação do Corpo de Bombeiros Militar; 
 

Considerando os avanços tecnológicos que permitiram o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo) elaborar testes práticos, cujos resultados embasaram esta decisão; 
 

Considerando as justificativas técnicas, operacionais e administrativas do Centro de Atividades Técnicas, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

1 - Admitir a utilização da tubulação de cobre com diâmetro de 54 (cinqüenta e quatro)  mm nos 
Sistemas de Hidrantes por gravidade nos edifícios de Classe “A”, segundo a tarifa de seguro de incêndio do Brasil e o 
Decreto 2.125-N de Set 85. 
 

2 - Adequar o item 5.1.1 da Norma Técnica nº 006 - CAT para aplicação na análise e vistorias das 
propostas de projetos de proteção contra incêndio submetidas ao Corpo de Bombeiros Militar. 
  

3 - Adotar a tubulação de cobre com diâmetro mínimo de 54 (cinqüenta e quatro)  mm nos sistemas de 
hidrantes por gravidade em edificações de risco Classe “A”. 

 
4 - Analisar os projetos e vistoriar as edificações de acordo com o especificado nos itens anteriores. 
 
5 - Substituir o Parecer Técnico nº 001/99, publicado no Boletim do Comando Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar nº 040, de 07 de outubro de 1999. 
 

6 -  Por em prática o presente Parecer Técnico na data de sua publicação. 
 

 
 

Vitória, 03 de dezembro de 1999. 
 
 
 

                                                                                                                    Gabriel Cunha Amorim - Cel BM 
                                                                                                                     Resp. p/ Comando Geral do CBMES 
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