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Prefácio
Com a publicação da norma Europeia 
de segurança contra incêndios EN12845 
sobre sistemas automáticos de extinção 
por água (em relação à sua utilização 
e avanços em questões técnicas), 
este documento pretende ajudar na 
aplicação correcta dos regulamentos, 
sobretudo quando instala uma estação 
de bombagem. As novas leis Europeias 
incorporam e agrupam os vários 
conceitos de boas práticas derivados 
das experiências dos profissionais de 
diferentes países da UE, incluindo e 
consolidando igualmente os regulamentos 
anteriores. No entanto, a recente chegada 
de uma lei comum não irá desqualificar a 
utilização dos regulamentos locais nem 
a certificação das entidades privadas em 
toda a Europa. A norma EN12845 servirá 
assim como um padrão, traduzida para 
os idiomas dos vários países Europeus, 
substituindo os regulamentos locais 
anteriores que deixam de estar em vigor. 
Em Itália substituiu as normas UNI9490 
e 9489, e noutros países como o Reino 
Unido substituiu a norma BS5306.
Os conhecimentos da Lowara na área de 
combate a incêndios, na sua qualidade 
de fabricante de bombas e estações 
de bombagem, ajudaram a empresa a 
tornar-se num especialista em sistemas 
de combate a incêndios, em conjunto 
com a informação e conhecimento que 
encontrámos no estudo e aplicação 
da nova norma EN12845. Reunimos 
neste documento sugestões para 

interpretar correctamente as normas e 
para ajudar todos os operadores nesta 
área a configurar um sistema seguro - 
especialmente onde o regulamento não é 
muito claro ou difícil de interpretar. Estas 
sugestões têm origem no senso comum e 
no conhecimento, e existe uma tentativa 
de as expandir à fase de projecto. Para o 
desenho do sistema, sugerimos a consulta 
das normas técnicas emitidas pelas 
autoridades competentes, as quais devem 
ser seguidas como uma orientação de 
aplicação (na sua versão mais actualizada).
Gostaríamos de agradecer a todos os 
que apreciaram o nosso trabalho e que 
me estimularam a escrever este novo 
documento. Espero que a primeira versão 
tenha ajudado todos os operadores 
deste sector a criar sistemas de combate 
a incêndios seguros e válidos. Ouvimos 
sempre as sugestões e as dúvidas dos 
nossos clientes, tanto técnicos como 
engenheiros, e foi graças a eles que foi 
possível melhorar o meu conhecimento 
e partilhá-lo com outros. Quaisquer 
sugestões ou críticas sobre este 
documento podem ser enviadas para 
o autor, ao cuidado dos escritórios da 
Lowara em Montecchio Maggiore (VI), 
Itália. Estas irão ajudar-nos a melhorar a 
qualidade das versões futuras.

stefano Pitto
Gestor de Produto
Sistemas supressores de incêndio EMEA 
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Parte 1
Instalação e ligações 
hidráulicas em sistemas 
supressores de incêndio 
de acordo com a norma EN 
12845. Avaliação de salas 
destinadas a bombas de 
incêndio de acordo com a 
norma UNI 11292.

Introdução
A norma UNI EN12845 é a lei que regula 
a instalação de sistemas automáticos 
de extinção de incêndios, conhecidos 
também como sprinklers. Um sistema 
de sprinklers não tem de ser accionado 
manualmente para activar a alimentação 
de água. Em caso de incêndio, a água é 
descarregada automaticamente.
A norma UNI EN12845 não é aplicável 
a outros sistemas não automáticos de 
extinção de incêndios, nomeadamente 
carreteis de incêndio e sistemas com 
hidrantes. Não existem regulamentos 
ao nível Europeu para sistemas não 
automáticos, pelo que são ainda regulados 
pelas leis locais. Em Itália, o desenho e 
instalação de um sistema baseado em 
hidrantes é legislado pela norma UNI 
10779 que, na sua última avaliação em 
2007, adoptou as leis de UNI EN (em 
particular as directivas técnicas da norma 
EN12845).
Este documento irá endereçar a instalação 
correcta dos sistemas de extinção de 
incêndios e os vários tipos de ligações 
necessárias em conformidade com a 
norma UNI EN12845. Irá também avaliar 
os aspectos técnicos da norma UNI 
11292, que foi concebida pela entidade 

de Unificação Nacional, para instalações 
desenhadas para bombas de incêndio. A 
localização correcta dos componentes de 
um sistema de extinção de incêndios - por 
exemplo, numa bomba de incêndio, um 
sistema que será o tópico principal deste 
documento – pode garantir a melhor 
protecção do próprio sistema e também 
uma vida útil mais longa. 
As bombas de incêndio são muitas 
vezes instaladas em salas que não são 
apropriadas, em que a segurança das 
instalações não é garantida. A operação 
correcta será também afectada pela 
localização. O espaço restrito e a 
localização da própria bomba (pode ser 
subterrânea) pode causar dificuldades na 
reparação do sistema em caso de danos, 
bem como na instalação dos componentes 
(especialmente a tubagem de aspiração 
dos hidrantes). 
A sala da bomba é o ponto inicial da 
configuração de um sistema de extinção 
de incêndios, em conformidade com 
as necessidades do utilizador final. 
Subestimar este aspecto no sistema como 
um todo irá aumentar o risco de uma 
possível avaria em caso de incêndio.
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De acordo com a norma EN 12485, os 
sistemas de bombagem contra incêndios 
devem ser instalados no tipo correcto 
de sala. Estas salas devem ser seguras, à 
prova de fogo durante um mínimo de 60 
minutos e a sua única finalidade deve ser 
a protecção contra incêndios. Tendo isto 
presente, a sala escolhida deve ser uma das 
seguintes (por ordem de preferência):

1.1 Sala das bombas.
 a) Um edifício separado

b) Um edifício adjacente a outro edifício que 
está protegido por sprinklers; com acesso 
directo pelo exterior

c) Uma sala num edifício protegido por 
sprinklers; com acesso directo pelo exterior

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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1.2 Protecção com sprinklers 
na sala das bombas.
As salas onde as bombas de incêndio 
são instaladas devem ter protecção 
com sprinklers (10.3.2 EN12845). A 
principal dificuldade óbvia da instalação 
de sprinklers surge quando estiverem 
num edifício separado, ou seja, quando 
é difícil alimentar água com a pressão 
adequada a partir da estação de comando 
noutro edifício. Por este motivo, configuro 
normalmente um sistema independente 
num edifício separado, tal como é indicado 
no esquema abaixo:

O exemplo apresentado acima está 
em conformidade com as normas 
regulamentares. Indica que a protecção 
com sprinklers pode ser alimentada a 
partir do ponto disponível mais próximo 
abaixo da válvula de controlo. Na imagem, 
o ponto de extracção está localizado 
imediatamente depois da válvula de 
retenção, apesar de ser possível efectuar a 
ligação ao tampão do colector (mas depois 
da válvula de retenção da bomba).
O sistema tem de ser equipado com uma 
válvula de seccionamento (1) bloqueada 
na posição aberta e um interruptor de 
caudal (2), em conformidade com a norma 
EN12259-5, para fornecer uma indicação 
visual e sonora do funcionamento do 
sprinkler(s) (4). Este sistema de alarme 
tem de ser colocado numa estação de 
comando ou num local protegido, como 
por exemplo nas instalações do porteiro. 
Deve ser instalada uma válvula de teste 
e de drenagem (3) para permitir o teste 
do sistema de alarme. É importante ligar 
um tubo à válvula de teste para conduzir 

a água para o tanque de reserva. Isto 
irá evitar a fuga de água na sala das 
bombas durante o teste. Quando a válvula 
abre, haverá uma indicação de caudal e, 
consequentemente, a bomba começa a 
trabalhar.
A necessidade de um sistema de sprinklers 
na sala das bombas pode indicar que 
necessita de componentes para o sistema 
de bombagem com um nível de protecção 
de, pelo menos, IP55. No entanto, a 
regulamentação não é específica neste 
ponto. Normalmente, o nível de protecção 
mínimo garantido para os componentes 
é IP54. Se os sprinklers forem activados, 
pode haver risco de danos nos materiais. 
O risco atinge um ponto crítico se for uma 
motobomba, dado que o motor diesel 
pode ser seriamente danificado. A norma 
UNI 10779 aborda também a precaução 
da instalação de um sistema de sprinklers 
na sala das bombas, com a excepção das 
áreas dos níveis 1 e 2 (perigo de incêndio 
baixo e moderado). 
Uma pergunta colocada normalmente 
é sobre o benefício de ter um sistema 
de sprinklers na sala das bombas para 
extinguir incêndios? Um dos principais 
motivos é sem dúvida a segurança de 
quem trabalha e realiza a manutenção 
das bombas. Numa sala de bombas 
existem motores diesel que têm de ser 
reabastecidos ou que precisam de mudar o 
óleo. Existe sempre uma linha eléctrica para 
alimentar as máquinas e, eventualmente, 
as bombas. Esta é uma situação 
potencialmente perigosa se não forem 
adoptadas as precauções adequadas.
Outro motivo é um possível incêndio na 
sala das bombas. É imperativo que qual-
quer incêndio seja extinto para evitar que 
alastre para as salas adjacentes (Fig. 2 e 3), 
mesmo se essas salas forem compartimen-
tadas (à prova de fogo até 60 minutos).
Para obter informações sobre sistemas de 
sprinklers numa sala de bombas (e sobre o 
número de sprinklers necessários), consulte 
os regulamentos actuais. Acima de tudo, 
tenha sempre em consideração o risco de 
incêndio quando existir um depósito de 
combustível.

Fig. 4

Alarme sonoro-
visual para instalar 
numa sala supervi-
sionada.
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1.3 Depósitos de combustível.
Em salas de bombas onde forem usados 
motores diesel, é necessária uma atenção 
especial em relação à utilização de 
depósitos de combustível. Pode consultar 
a norma UNI 11292, que aconselha sobre 
a prevenção de fugas de combustível 
e também sobre como reabastecer os 
depósitos.
Um dos principais perigos da utilização 
de depósitos de combustível é o risco 
de fuga de combustível. Uma fuga 
de combustível deixará o motor sem 
potência. Pode também significar que 
o combustível irá atingir o depósito de 
reserva, acima do qual o sistema de 
bombagem está instalado.
O perigo apresentado por esta situação 
é óbvio: se houver um incêndio e se as 
bombas de incêndio forem activadas, a 
água descarregada do tanque de reserva 
será misturada com gasolina.
É claramente difícil para uma bomba 
diesel trabalhar sem combustível. 
Contudo, a electrobomba, que funciona 
normalmente em conjunto com a bomba 
diesel, arranca sempre primeiro quando 
a pressão do sistema diminui. Com a 
presença de uma bomba jockey, que 
repõe normalmente a pressão da rede, a 
hipótese de a gasolina estar presente na 
água é elevada. Isto irá afectar seriamente 
a eficácia do sistema de sprinklers e irá 
contribuir para o alastramento do próprio 
incêndio.
Para evitar estes riscos, a norma UNI11292 
recomenda que os depósitos diesel 
tenham parede dupla, ou um tanque 
equipado com um recipiente de recolha. 
Este recipiente deve conseguir conter 
100% da capacidade do tanque.

1.3.1 Instalação de depósitos 
de combustível.
Normalmente, os depósitos de gasolina 
para bombas diesel são instalados na 
extremidade do sistema de bombagem 
ou directamente na sua estrutura. A norma 
UNI 11292 indica que o depósito de 
combustível pode ser instalado também 
no exterior da sala das bombas. Neste caso, 
em relação ao armazenamento de líquidos 
inflamáveis, é uma boa prática respeitar a 
legislação existente.
O DL 267/2002 sobre depósitos 
amovíveis/estações de petróleo acima 
do solo estabelece os requisitos para 
esses depósitos e fornece a informação 
necessária para conseguir uma instalação 
adequada. No entanto, a aplicação deste 
decreto está limitada a instâncias em 
que os depósitos externos são usados 
para reabastecer veículos e máquinas 
em quintas, pedreiras e locais de obras. 
Deste modo, não existe realmente uma lei 
específica sobre a instalação de depósitos 
de combustível externos para salas de 
bombas. É assim necessário procurar uma 
lei actualizada que faça referência, pelo 
menos, às boas práticas e que garanta um 
nível suficiente de segurança. 
Esses depósitos não têm de ser protegidos 
contra incêndios, especialmente se forem 

“amovíveis”. Em qualquer caso, é boa ideia 
consultar as unidades de bombeiros 
regionais em relação ao armazenamento 
de combustível. Estes irão fornecer novos 
regulamentos sobre a prevenção de 
incêndios.
De acordo com a norma UNI 11292, 
quando reabastece o depósito de 
combustível da bomba diesel, se o ponto 
de abastecimento fixado no depósito 
exceder 1,5 m e se tiver uma capacidade 
superior a 50 l, o reabastecimento deve 

Fig. 5

Eis alguns exemplos:
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ser efectuado através de um depósito 
separado colocado no exterior da sala das 
bombas. Neste caso, aplicam-se os mesmos 
conceitos de instalação indicados nos 
parágrafos anteriores deste ponto.

a) Ligação do depósito da bomba diesel no 
exterior da sala das bombas

Requisitos do depósito de combustível:

A capacidade tem de ser inferior a 9000 l

Deve ser usado apenas com combustíveis 
de classe C (gasolina, óleos minerais)

Deve ter um depósito aprovado pela 
entidade competente

Deve ser fornecido um recipiente de 
recolha, colocado no solo e com uma 
capacidade que seja pelo menos metade 
da do depósito

Deve ter uma cobertura feita em materiais 
à prova de fogo para a proteger contra as 
condições climatéricas

Deve estar assente no solo

Deve existir uma distância de pelo menos 3 
m entre o depósito e o edifício

A área circundante deve ter pelo menos 3 
m livres e sem vegetação

Devem haver três extintores de pó de 6 kg 
na proximidade 

Os recipientes de distribuição devem estar 
localizados num local específico e cercados 
por uma parede ou por rede com pelo 
menos 1,8 m de altura e com uma porta 
de abertura para o exterior que possa ser 
fechada com uma fechadura ou cadeado

A vedação acima referida não é necessária 
quando as áreas de armazenamento 
tiverem a sua própria vedação

Fig. 6
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Fig. 7

solo, subsolo e águas subterrâneas 
por líquidos como diesel, que é 
classificado como perigoso para o 
ambiente. Muitos incidentes registados 
de contaminação de águas subterrâneas 
estão relacionados com a fuga de 
líquidos de tanques subterrâneos (devido 
a, por exemplo, cedência da estrutura ou 
gestão incorrecta do sistema). No caso 
de salas de bombas subterrâneas, se 
existir uma fuga de óleo do depósito de 
combustível da bomba diesel, a gasolina 
pode sair também da própria sala da 
bomba.
Neste caso, a norma UNI11292 
recomenda a utilização de depósitos 
tal como é descrito acima, ou seja, com 
uma parede dupla ou um recipiente 
de recolha. Não existe necessidade de 
outras contra-medidas. No caso de fuga 
de gasolina, esta deve ser conduzida para 
o poço de bombagem e depois para fora 
da sala. Se não existir poço de recolha, 
deve ser transportada directamente para 
fora da sala e, se tiver cota, directamente 
para o esgoto. 

É contra a lei em Itália descarregar 
líquidos inflamáveis para um esgoto, pelo 
que a gasolina que permanece no poço é 
removida através de bombas, e não pode 
ser libertada para o solo circundante.
O desenho da figura 8 apresenta o que 
pode acontecer no interior da sala da 
bomba se existir uma fuga de óleo. As 
bombas de drenagem de qualquer 
possível fuga de água estão ligadas ao 
esgoto. Sendo automáticas, as bombas 
esvaziam o poço sempre que o nível 
máximo é atingido. 

b) Ligação do depósito da bomba diesel 
ao depósito de reabastecimento.

Em comparação com a instalação anterior, 
o tanque de reabastecimento, localizado no 
exterior da sala das bombas, não abastece 
directamente o motor diesel, mas permite o 
reabastecimento do depósito do motor.

Isto é possibilitado através da utilização de 
uma bomba de combustível localizada na 
sala das bombas, e que pode ser manual 
ou eléctrica. De acordo com a norma UNI 
11292, este sistema de reabastecimento 
pode ser também automático.
As mesmas regras descritas acima 
aplicam-se também ao depósito de 
reabastecimento exterior.

1.4 Construção da sala das 
bombas abaixo do solo.
Comparando com a norma EN12845, a 
norma UNI 11292 permite a utilização 
de salas “acima do solo” e também 
salas subterrâneas, ou seja, a sala das 
bombas e o reservatório de água estão 
localizados abaixo do nível do solo.

Estes tipos de instalação estão 
localizados sobretudo em Itália (e 
suportados pela legislação nacional). 
Poupa espaço exterior, permitindo 
a construção de novos edifícios e 
preservando os existentes.
A norma UNI 11292 pretende oferecer 
um bom aconselhamento técnico para 
minimizar potenciais problemas de 
segurança e de avarias. Contudo, este 
tipo de instalação necessita de atenção 
especial e de verificações adicionais da 
parte do proprietário. 
Uma das coisas que não deve ser 
subestimada é o risco de poluição: do 
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Ocorre um sinal quando as bombas 
de drenagem arrancam, mas se esses 
arranques forem intermitentes devido 
a uma fuga moderada, a avaria e a 
inundação podem não ser detectadas. 
A gasolina será então bombeada para 
o esgoto em intervalos regulares. Deve 
recordar que as bombas de drenagem 
estão desenhadas para utilizar com água, 
e não com substâncias agressivas ou 
líquidos como diesel. Estão assim sujeitas 
a deterioração dos anéis de vedação 
e das juntas do cárter. A gasolina entra 
na bomba e entra em contacto com o 
motor. Dado que os motores utilizados 
com este tipo de bombas não são à 
prova de explosão, quando arrancam 
geram um arco voltaico – elevando assim 
o risco de incêndio devido à presença de 
gasolina.
Ocorre um sinal quando o nível do 
combustível no depósito está a descer, 
o qual está também ligado a um 
alarme que é emitido numa localização 
controlada. Este tipo de controlo é o 
único sistema técnico que lhe permite 
intervir antes de a gasolina atingir a 
bomba de drenagem. Esta é assim uma 
das responsabilidades de quem estiver 
encarregue da vigilância do sistema de 
extinção de incêndios.

A norma UNI11292, secção 6.3.2, sugere 
a utilização de sistemas de detecção de 
água no solo, com o accionamento de um 
alarme numa localização constantemente 
controlada. É importante notar que, em 
caso de uma inundação, a gasolina irá 
misturar-se com a água, significando 
que as bombas de drenagem levarão 
a mistura para o esgoto. Neste caso, 
será melhor desviar a mistura de água-
gasolina para um tanque separado 

– evitando assim a sua drenagem para o 
esgoto (Fig. 9). Depois, a mistura pode 
ser eliminada com a ajuda de uma 
empresa especializada na remoção de 
líquidos tóxicos e inflamáveis. 
Este tipo de incidente tem de ser 
respondido rapidamente por alguém 
responsável pela vigilância do sistema 
de extinção de incêndios. É essencial 
tomar conhecimento da ocorrência o 
mais cedo possível. A intervenção rápida 
significa evitar os riscos mencionados 
acima. Podem ser usadas bombas 
adicionais de emergência para tentar 
conter a inundação. Se a sala das bombas 
ficar inundada, mesmo parcialmente, o 
contacto com a água deve ser evitado 
até que a alimentação eléctrica seja 
desligada. Isto deve ser indicado num 
sinal na entrada da sala da bomba como 
aviso para o pessoal autorizado.

Fig. 9

Fig. 8



14

das ARPA Italianas (agências regionais 
para prevenção [de resíduos tóxicos] e 
ambiente), que operam nas principais 
cidades e capitais regionais em todo o país.

1.5 Temperatura.
As salas das bombas devem ser mantidas 
nas seguintes temperaturas:
4 graus centígrados (mínimo) para bombas 
com motores eléctricos.

10 graus centígrados (mínimo) para bombas 
com motores diesel.

1.6 Ventilação.
As salas das bombas com motores 
diesel devem ter ventilação adequada. A 
ventilação de uma sala de bombagem 
é normalmente importante e ajuda a 
evitar a condensação, que danifica os 
contactos eléctricos. Adicionalmente, a 
ventilação adequada irá assegurar que 
a sala da bomba não fica muito quente, 
garantindo a combustão do próprio motor 
diesel. Infelizmente, a norma EN12845 
não fornece informação suficiente sobre 
a implementação de uma boa ventilação, 
mas refere em alternativa recomendações 
de fornecedores.
Para obter informação sobre os bons 
métodos de ventilação, podemos consultar 
a norma UNI11292, que se refere a salas 
destinadas a sistemas de bombagem 
para extinção de incêndios (construção e 
utilização).

Esta legislação, concebida pela entidade 
de unificação Italiana (embora não 
expandida a nível Europeu), pode 
ser encontrada no ponto 5.4. São 
especificados aqui exemplos de uma 
boa ventilação da sala das bombas. 
Normalmente, os motores diesel 
utilizados para as bombas de incêndio 
são arrefecidos com ar ou radiadores 
de líquidos. Pode ter por vezes motores 
diesel com permutadores de calor água-
água. O desenho na Fig. 5 resume os 
conceitos do princípio da boa ventilação 
numa sala da bomba. A ventilação tem de 
ser fornecida naturalmente, com aberturas 
permanentes. Se for possível, estas devem 
ser opostas entre si para permitir um fluxo 
de ar que possa entrar e sair da sala. Em 
geral, o ar sai pela parte superior de uma 

1.4.1 Construção da sala das 
bombas abaixo do solo.
As salas subterrâneas dos sistemas de 
bombagem de incêndio são construídas 
com blocos de cimento reforçado com ferro 
fundido ou tanques de aço carbono. Estes 
tanques são revestidos externamente com 
fibra de vidro e internamente com tinta 
intumescente.

Em relação à estanquicidade e à 
estabilidade estrutural, as salas de cimento 
reforçado e as salas de aço são duráveis. 
O cimento foi considerado inicialmente, e 
durante muitos anos, como o material com 
a melhor durabilidade. Contudo, este foi 
desaprovado lentamente, dado que os 
materiais que o constitui estão sujeitos a 
problemas que afectam a sua resistência ao 
longo do tempo. O cimento, a menos que 
seja protegido adequadamente, pode ser 
erodido por sais presentes na água do mar, 
bem como no ar perto da linha da costa. Os 
ácidos podem também danificar, em 
conjunto com fumos industriais e variações 
de temperatura; é também vulnerável ao 
gelo. Se não for protegido por uma camada 
de cimento, o aço está sujeito a oxidação e 
tende a enferrujar. A oxidação compromete 
a sua resistência flexional e pode aumentar 
o volume do aço. Consequentemente, isto 
pode fissurar o cimento e conduzir ao 
desmoronamento. 

As salas feitas com tanques de aço 
protegido com fibra de vidro têm uma 
durabilidade excelente. É aconselhável, 
contudo, verificar junto do fabricante 
dos tanques a sua robustez e quaisquer 
verificações que tenham de ser 
efectuadas. É importante assegurar que 
o tanque é bem preservado. Não deve 
apresentar quaisquer sinais de fissuras ou 
outras deteriorações.

As pessoas responsáveis pelo equipamento 
de extinção de incêndios devem tomar 
conhecimento da necessidade de 
efectuar estas verificações do estado dos 
materiais. Isto irá evitar possíveis fugas de 
poluentes (por exemplo, gasolina) para o 
subsolo. 

A poluição é uma questão que se encontra 
actualmente sob o controlo escrupuloso 
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Fig. 11

As aberturas na sala não garantem uma 
temperatura mínima. Deste modo, deve 
ser instalado um convector térmico com 
um termóstato variável. Nos países da 
Europa do norte, é comum ter aberturas 
com lâminas que abrem e fecham 
automaticamente quando a bomba 
arranca e pára. Nos períodos de Inverno, 
quando a temperatura desce abaixo de 
zero, é uma boa ideia isolar os tubos 
para impedir que a água congele. Se 
a água congelar, os tubos podem ficar 
bloqueados.

Fig. 10

sala, dado que o ar quente tende a subir à 
medida que aquece.
A secção da abertura na sala não deve 
ser inferior a 0,1 m2. Deve ser efectuado 
um cálculo correcto da secção numa base 
caso-a-caso. Normalmente, para que o 
valor seja fiável, é avaliado 1/100 da área. 

Abertura permanente com 
grelha de protecção

Abertura permanente com 
grelha de protecção

Ar de refrigeração Água de refrigeração

ar ar
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1.7 Refrigeração do motor.
Existem dois tipos de sistemas de 
refrigeração para motores endotérmicos: 
sistemas de refrigeração por ar e sistemas 
baseados em líquidos de refrigeração. 
Os motores que usam um sistema 
de refrigeração por ar são por vezes 
denominados motores ‘abertos’ ou 
‘não cobertos’, onde o ar flui através do 
motor. Estes são utilizados tipicamente 
em ciclomotores, ou com ventiladores 
accionados por ar, tais como os de uma 
bomba com motor diesel. Os sistemas 
refrigerados por ar são simples de 
desenhar, económicos e fáceis de manter. 
Mas têm uma potência de refrigeração 
reduzida devido à propriedade baixa de 
permuta de calor do ar, comparando com 
um liquido de refrigeração. O controlo 
de temperatura do motor não é óptimo, 
dado que pode estar sujeito a alterações 

Fig. 12

Fig. 13

súbitas e rápidas de temperatura. Não é 
comum que uma motobomba refrigerada 
a ar dure muito; contudo, isto não significa 
que os sistemas refrigerados a ar devem 
ser ignorados. Note que, nalguns casos, 
uma motobomba refrigerada a ar pode 
funcionar durante 6 horas.
Os sistemas refrigerados com líquidos 
(anteriormente denominados sistemas 
refrigerados a água) são os mais eficientes, 
e baseiam-no num circuito onde se 
encontra um líquido de refrigeração 
bombeado através de um conjunto motor-
bomba. Existe um ventilador no radiador 
que ajuda a manter o líquido refrigerado. 
Quando são usados motores com este tipo 
de sistema de refrigeração, é recomendado 
canalizar o fluxo de ar através dos tubos 
apropriados directamente para fora da sala 
(Fig. 12).

Saída de ar quente

Saída de ar quente

Entrada de ar frio
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Fig. 14

Saída de ar quente

Entrada de ar frio

1.7.1 Sistemas de refrigeração 
água-água para motores 
diesel.
Entre os sistemas de refrigeração para 
motores diesel, a norma EN12845 inclui 
permutadores de calor água-água, um 
sistema largamente usado para motores 
nos sectores náuticos, que são muito 
populares graças às suas pequenas 
dimensões.
Este sistema é utilizado para sistemas de 
sprinklers, em conformidade com a norma 
Americana NFPA20, editada como base 
na norma EN12845. Para dissipar o calor 
gerado pelo motor diesel, têm de haver 
duas aberturas na sala, que são opostas 
entre si. Isto permite um fluxo de ar natural 
a diferentes níveis de altura (Fig. 13). As 
dimensões das aberturas referidas na 
norma UNI 11292 têm de respeitadas. 
Quando não é possível ter aberturas, deve 
ser instalado um sistema extractor. Este 
arranca imediatamente antes ou ao mesmo 
tempo que a motobomba.
O ventilador tem de ser alimentado pela 
rede eléctrica ou, se não existir, por uma 
alternativa diferente (Fig. 14). O calor é 
transportado através do ventilador (UNI 
11292 5.4.2.2.2), indicando a capacidade 
mínima de ar do ventilador. É obrigatório 
ter uma abertura para permitir que o ar 
entre na sala, e esta abertura não pode ser 
inferior a 0,15m2. Sugerimos que verifique 
o ponto 5.4.1 da norma UNI 11292. Em 
relação ao tipo de ventilador que terá 
de utilizar, pode consultar a vasta oferta 
de ventiladores helicoidais industriais no 
mercado. Este sistema é sugerido para 
salas de bombas subterrâneas onde não é 
possível fazer aberturas nas paredes. Neste 
caso, em conjunto com o ventilador de 
extracção de calor, tem de instalar tubos 
para ventilar a sala.
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1) Válvula de esfera
2) Filtro
3) Redutor de pressão 
4) Electroválvula
5) Válvula de retenção

Fig. 15

1.7.1.1 Ligações dos sistemas 
de refrigeração água-água.
Este sistema de refrigeração utiliza a água 
da bomba de serviço que é canalizada 
para o permutador de calor sobre o motor. 
Deste modo ocorre uma permuta de 
energia térmica entre o líquido a diferentes 
temperaturas (a água quente do motor 
e a água proveniente da bomba). Este 
sistema permite um fluxo contínuo e uma 
distribuição uniforme da temperatura. Deve 
recordar que tem de configurar um sistema 
para drenar o líquido, dado que este é 
um circuito aberto. A água proveniente 
da bomba passa pela secção principal do 
circuito hidráulico. A secção de bypass 
começa a trabalhar apenas se a secção 
principal estiver danificada. A válvula de 

corte (1) está sempre aberta, enquanto 
a válvula de bypass tem de ser aberta 
manualmente. No arranque da bomba de 
serviço, a electroválvula (4) abre e a água 
flui através do permutador de calor. Se a 
pressão for muito elevada, pode regulá-
la através do regulador de pressão. Os 
permutadores de calor estão desenhados 
normalmente para não funcionar acima de 
10 bar.
É boa ideia assinalar a abertura da 
electroválvula para monitorizar o estado 
de funcionamento correcto do sistema 
de refrigeração. É aconselhável manter o 

alarme da temperatura do motor num local 
controlado onde possa ser monitorizado.
Deve conhecer o valor do caudal da 
água de refrigeração e deve considerá-
lo quando calcula o caudal de água 
necessário para o sistema de extinção de 
incêndios.

Da bomba Para drenar

drenagem
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Fig. 16

1.7.2 Motores diesel 
refrigerados a ar
Em relação aos motores diesel refrigerados 
a ar, a norma UNI11292 distingue dois 
tipos: com potência inferior a 40 KW 
e com potência superior. De facto, os 
motores refrigerados a ar não são 
consideravelmente potentes, pelo que 
os valores de potência indicados acima 
são suficientes para incorporar toda a 
instalação. Nestes casos, as salas das 
bombas devem ser equipadas com 
um sistema de extracção forçada de 
ar. As características deste sistema são 
especificadas no ponto 5.4.2.2.3 da norma 
UNI11292.

Entrada de ar frio

Saída de ar quente
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2.
Instalação de um sistema de 
bombagem.

Para instalar correctamente um sistema 
de bombagem, tem de considerar as 
seguintes operações: 

- Colocação no solo e fixação
- Construção das ligações hidráulicas
- Fixação das ligações eléctricas

Em sistemas de bombagem onde existe 
também uma motobomba, tem de haver 
igualmente um tubo para remoção da 
gasolina do motor (ver mais à frente).

2.1 Fixação no solo.
A fixação correcta da unidade ao solo irá 
evitar a transmissão de vibrações através 
da estrutura. A fixação deve permanecer 
ao longo do tempo e suportar a vibração 
durante o funcionamento da bomba, 
especialmente quando existe uma bomba 
diesel. São fornecidas algumas referências 
sobre as fixações na norma UNI11292.

1. Use buchas com um diâmetro adequado 
na base da bomba em conjunto com 
parafusos e porcas de travamento.

2. Para a absorção de choques, deve ser 
colocada uma placa de borracha (com 
aproximadamente 5 cm de espessura) 
entre o solo e a bomba.

3. Coloque a unidade numa superfície 
elevada (7-8 cm) para a proteger de 
possíveis fugas de água.

Fig. 17
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3.
Acessórios e ligações na sala 
das bombas.

A norma EN12845 não fornece referências 
precisas sobre como devem ser as 
características funcionais de uma sala de 
bombagem. Para obter mais directrizes 
sobre o que instalar no interior de uma 
sala de bombagem, consulte a norma 
UNI11292. Esta fornece mais sugestões em 
relação ao equipamento necessário. 

1. Instale uma tomada monofásica para 
operações de serviço. A alimentação 
eléctrica deve ser separada da dos 
quadros de comutação e das bombas.

2. A iluminação interior deve ser 
configurada de acordo com o indicado na 
norma UNI11292 (6.2.1).

3. Instale uma bomba de drenagem para 
possíveis fugas de água e inundações. O 
pavimento deve ser ligeiramente inclinado 
para facilitar o fluxo de água em direcção à 
bomba de drenagem. São fornecidas mais 
sugestões na norma UNI11292 (6.3.1).

4. A sala da bomba deve estar equipada 
com um sistema de aquecimento para 
evitar a criação de gelo na tubagem. Este 
irá controlar também as condições de 
humidade e manter uma temperatura 
satisfatória ao longo do ano. A temperatura 
mínima recomendada pela norma 
EN12845 pode ser encontrada no ponto 
1.5. Os níveis de humidade acima de 80% 
devem ser evitados para evitar a oxidação 
(particularmente dos interruptores 
eléctricos). Uma temperatura suficiente 
para limitar a humidade é de 15° C. Instalar 
um aquecedor com um termóstato é 
suficiente para aquecer a sala.

Fig. 18

para descarregar
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Portas:
As portas devem abrir para fora e a soleira 
deve ser elevada pelo menos 20 cm. As 
possíveis fugas de óleo podem ser contidas 
se a porta tiver um fundo estanque. 
Coloque um sinal claramente visível na 
porta indicando: “Acesso permitido apenas 
a pessoal autorizado”. Tal como é descrito 
na norma EN 12845 (capítulo 20 sobre 
planeamento da manutenção), o pessoal 
autorizado é responsável pela manutenção 
e eficiência do sistema. Deve ser assim 
respeitado um ciclo rigoroso de verificação 
de manutenção. Todas as verificações 
devem ser registadas e documentadas no 
edifício principal.
Os registos (de companhias de seguros, 
bombeiros, etc.) devem ser mantidos 
e disponibilizados para inspecção. O 
utilizador ou o proprietário do edifício é 
responsável pela eficiência do sistema 
e deve assim respeitar o programa de 
manutenção. A sua importância não deve 
ser subestimada. 
A eficiência de um sistema de extinção 
de incêndios não dura muito tempo se a 
manutenção adequada não for efectuada.
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4.
Instalação com aspiração 
positiva.

Tal como é definido pela norma EN12845 
(10.6.1), devem ser usadas o mais possível 
as instalações com aspiração positiva.

Definição de uma instalação com aspiração 
positiva

1. Pelo menos dois terços da capacidade de 
água do tanque de aspiração têm de estar 
acima do nível do eixo da bomba.

2. O eixo da bomba não deve estar mais de 
2 m acima do nível mínimo da água no 
tanque de aspiração (nível x).

Para evitar a tensão no sistema, os tubos 
devem estar equipados com sistemas de 
suporte. O tubo de aspiração tem de estar 
na horizontal ou inclinado para cima na 
direcção da bomba. Deve ser feito também 
de modo a evitar a formação de bolhas de 
ar. O tubo de aspiração pode ser direito 
ou cónico. A parte superior da tubagem 
cónica deve ser horizontal e num ângulo 
não superior a 20°. Para posicionar a boca 
do tubo de aspiração, consulte o capítulo 6 
deste documento. 

Evite a transmissão de vibrações colocando 
juntas anti-vibráticas nas secções de 
aspiração e nas bombas. As juntas anti-
vibráticas permitem também um ligeiro 
desalinhamento entre as bombas, o que 
facilita o seu acomplamento. As juntas anti-
vibráticas são também necessárias quando 
estão instaladas bombas diesel.
As instalações com aspiração positiva são 
o tipo mais apropriado de instalação para 
que uma bomba funcione correctamente. 
Quando a sua utilização for destinada à 
protecção de incêndios - onde o foco é 
a segurança - ou qualquer outro tipo de 
aplicação, uma instalação com aspiração 
positiva está sempre ferrada, e é improvável 
que arranque em vazio. 
Nos casos em que não é possível instalar 
bombas com aspiração positiva, a norma 
EN12845 indica também que é possível 
instalar bombas com aspiração negativa. 
Podem ser usadas também bombas de 
coluna vertical (uma concepção tipicamente 
americana, são usadas, graças à norma 
NFPA20, em sistemas de sprinklers para 
incêndio). 

Fig. 19

Nível normal

Nível mínimo x

2/3 da capaci-
dade actual do 
tanque
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4.1 Dimensionamento da 
tubagem em instalações com 
aspiração positiva
Para o dimensionamento de um tubo de 
aspiração – incluindo válvulas e acessórios 

– tem de se verificar a seguinte condição 
(indicada pela norma EN12845 (10.6.2.1)):
NPSHd ≥ NPSHr + 1 [m]

Por outras palavras, o NPSH disponível na 
bomba excede o NPSH requerido pelo 
menos 1 m na capacidade máxima da 
bomba (para o caudal, consulte o mapa 14 
em EN12845). NPSH significa Altura Líquida 
Positiva de Aspiração. É a carga hidráulica 
líquida à entrada de uma bomba, ou seja, 
a diferença entre a pressão num ponto de 
um circuito hidráulico genérico e a tensão 
de vapor líquido no mesmo ponto. Isto 

a velocidade da água têm de ser ajustados. 
Uma instalação com aspiração positiva 
oferece melhores condições relativas à 
relação mencionada acima, a menos que 
existam inconsistências sérias no desenho 
da tubagem. O NPSHd é dificilmente menor 
do que o NPSHr.
A norma EN12845 indica que o diâmetro 
dos tubos numa instalação com aspiração 
positiva não deve ser inferior a 65 mm. O 
diâmetro tem de permitir que a velocidade 
da água não ultrapasse os 1,8 m/segundo 
na capacidade máxima necessária. Para 
cumprir estes requisitos, é necessário um 
tubo de aspiração com cones redutores. 
Estes cones são necessários se as bombas 
tiverem bocas de aspiração menores que 
DN65. Reduzem também a velocidade da 
água até ao valor limitado aconselhado 

depende dos parâmetros do sistema, ou 
seja, do modo como a bomba foi instalada. 
O NPSHd é calculado na aspiração da 
bomba, e o NPSHr é o NPSH mínimo em 
que a bomba pode funcionar sem cavitação. 
Utilizando a fórmula indicada pela norma 
EN12845, podemos resumir assim: 
NPSHd = Pa + H - ∑Y

onde:
Pa = pressão atmosférica
H = diferença geodésica
∑ Y = perda de carga na aspiração (válvulas, 
tubos, curvas...).

Para cumprir a relação entre NPSHd ≥ 
NPSHr + 1, o valor desconhecido que tem 
de ser encontrado é o relativo às perdas 
de carga nos tubos de aspiração. Este valor 
terá de ser o mais pequeno possível para 
conseguir um NPSHd grande. Para limitar 
as perdas de carga, o diâmetro dos tubos e 

Fig. 20

pelos regulamentos standard. Os cones 
não estão disponíveis comercialmente 
e têm de ser desenhados com base nos 
vários valores do caudal da bomba e 
nos conceitos expressos na legislação. 
Finalmente, para garantir a instalação 
correcta da tubagem de aspiração, deve 
ser instalado um filtro no exterior do tanque, 
nos tubos de aspiração. Deve ser instalada 
uma válvula de seccionamento entre o 
tanque e o filtro. Para escolher o filtro 
consulte o ponto 9.3.6 da norma EN12845.
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5.
Instalações com aspiração 
negativa.

A instalação com aspiração negativa, 
apesar de não ser aconselhável, pode ser 
efectuada seguindo os critérios habituais.

Definição de uma aspiração negativa:
Todas as instalações que não fazem parte 
da categoria com aspiração positiva. A 
altura do nível mínimo de água em relação 
ao eixo da bomba não deve ser superior a 
3,2 m. 
Na prática, é sempre bom manter o míni-
mo possível de distância entre a superfície 
da água e a bomba. Recorde que este tipo 
de instalação apresenta maiores dificulda-
des em relação à ferragem da bomba. 

Em instalações com mais do que uma 
bomba, os tubos de aspiração não devem 
ser interligados, mas cada bomba deve ter 
o seu próprio tubo de aspiração (EN12485 
10.6.2.3). No desenho do sistema, o termo 
altura de aspiração (por vezes denominada 

“altura negativa de aspiração”) é semelhante 
ao desenho na figura 21.
Eis algumas sugestões retiradas dos 

regulamentos e da prática:
A tubagem de aspiração deve ser 
ligeiramente inclinada na direcção da 
bomba com suportes para evitar a tensão 
nos tubos. A válvula de corte pode ser 
omitida.

Deve ser instalada uma válvula de pé de 
acordo com o especificado na norma 
EN12845 (9.3.6).
Tenha atenção especial à limpeza do filtro 
para remover impurezas que podem 
obstruir o caudal de água na direcção da 
bomba. 
Os regulamentos especificam que o filtro 
deve ser mantido limpo e que, durante a 
limpeza, o tanque não deve ser esvaziado. 
Contudo, este não é um processo fácil.
Esvaziar o tanque de reserva de água 
envolve tempo e aumenta o risco de não 
haver água em caso de incêndio. 

Fig. 21
Nível normal

Nível mínimo x
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No caso de uma instalação com 
aspiração negativa, o filtro deve ser limpo 
directamente no tubo de aspiração, 
retirando-o do tanque de reserva de água. 
Certifique-se que os tubos que passam 
pelas paredes não entram em contacto 
directo com as próprias paredes. É 
aconselhável proteger os tubos com 
camadas de plástico ou borracha, que irão 
absorver quaisquer possíveis vibrações. 
As bombas exteriores devem ser isoladas 
para evitar a congelação. Os tubos 
congelados podem provocar danos no 
tubo e, mais importante, interromper o 
abastecimento de água aos sprinklers. 
Devem ser fornecidos depósitos 
automáticos de ferragem para cada uma 
das bombas instaladas. Estes tanques 
são ligados directamente à descarga das 
bombas. Para obter mais explicações, 
consulte o capítulo 7 deste documento.

5.1 Dimensionamento da 
tubagem em instalações com 
aspiração negativa.
As mesmas regras das instalações com 
aspiração positiva podem ser aplicadas 
às instalações elevatórias com aspiração 
negativa. Utilize a seguinte fórmula:

NPSHd ≥ NPSHr + 1 [m]

Sabendo que se aplicam os mesmos 
conceitos de uma instalação com 
aspiração positiva, podemos resumir a 
fórmula acima para que:

NPSHd = Pa + (-H) - ∑ Y

Fig. 22

onde:
Pa = pressão atmosférica
H = altura geodésica
∑ Y = valor da perda de carga na aspiração 
(válvulas, tubos, curvas...)

Ao contrário da instalação com aspiração 
positiva, deve ser considerado o desnível 

geométrico na aspiração. Esse desnível 
irá provocar uma diminuição no valor de 
NPSHd. É assim crucial que o valor H seja 
o mais baixo possível. 
Tal como no caso de uma instalação com 
aspiração positiva, as perdas de carga na 
linha de aspiração terão de ser calculadas, 
incluindo a válvula de pé, o filtro, as curvas 
e os cones redutores. É importante reduzir 
ao mínimo as perdas de carga, porque 
constituem uma situação difícil. Para o 
fazer, as secções da tubagem devem ter 
a dimensão adequada e a velocidade da 
água nos tubos deve ser diminuída.
A norma EN 12845 (10.6.2.3) aconselha 
a que o diâmetro dos tubos de aspiração 
não seja inferior a 80 mm, e que a 
velocidade da água não seja superior a 
1,5 m/s quando a bomba está a funcionar 
com o caudal máximo necessário. Para 
o fazer, devem ser colocados cones 
redutores nos tubos. Estes não são 
comercializados, e devem ser desenhados 
especialmente.
Quando o valor de NPSHd tiver sido 
estabelecido, a relação entre NPSHd
≥ NPSHr + 1 pode ser verificada (o NPSHr 
é fornecido pelo fabricante da bomba, 
calculado com o caudal máximo). Se a 
relação não for cumprida, o diâmetro dos 
tubos terá de ser alterado, ou a altura da 
aspiração.

Fig. 22
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6.
Volume mínimo de água 
necessário para sistemas de 
extinção de incêndios.

Para verificar a capacidade necessária de 
água utilizável em bacias ou depósitos 
de armazenamento consulte a norma 
12845 (9.3.2, tabelas 9 e 10). Estas indicam 
uma capacidade necessária de água 
para cada tipo de classe de risco de 
sistemas standard. Contudo, para verificar 
a capacidade de água necessária de 
instalações totalmente avaliadas, o caudal 
máximo necessário deve ser multiplicado 
pela duração especificada no ponto 8.1.1.

Capacidade do depósito: (consulte a Fig. 23)
Para verificar a capacidade de uma 
bacia ou depósito, deve verificar a 
diferença entre o nível normal da 
superfície livre da água e o nível mínimo 
x. Isto é determinado caso a caso pelo 
posicionamento do tubo de aspiração 
(EN12845 9.3.5).
Encontram-se abaixo alguns dos exemplos 
dos posicionamentos mais comuns do 
tubo de aspiração. Cada exemplo refere-se 
ao regulamento acima mencionado.

Tubo de aspiração do tipo “Fisherman” Tubo de aspiração lateral

Os valores indicados com as letras A e B são apresentados na tabela 12 da norma EN 
12845 (9.3.5).

Fig. 23

Capacidade necessária Capacidade necessária

Nível normal Nível normal

Nível mínimo x Nível mínimo x
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7.
Sistemas de ferragem para 
instalações com aspiração 
negativa.

O conceito expresso na norma EN12845 
(410.6.2.4) é relativo à instalação correcta 
das bombas com aspiração negativa:
O corpo da bomba e o tubo de aspiração 
devem ser sempre mantidos cheios de 
água.
Um arranque ‘a seco’ (sem água) provoca 
o sobreaquecimento da bomba, com 
a consequente falha da estabilidade 
estrutural e fugas de água. Para o 
combate a incêndios, ao contrário de 
outros sistemas, não existem dispositivos 
de controlo de nível que evitem o 
funcionamento das bombas em caso de 
funcionamento sem água: as bombas 
devem estar sempre prontas para 
funcionar quando for necessário.
Por este motivo, foi introduzido o seguinte 
sistema de controlo de ferragem (Fig. 24):

a. A água para a ferragem pode vir de um 
tanque específico, por gravidade, para 
alimentar cada bomba principal (excluindo 
a bomba jockey). Está ligado directamente 
à descarga da bomba (4).

b. A válvula de seccionamento da ferragem (2)

c. A válvula de retenção deve ser instalada 
no ponto mais baixo possível para permitir 
que o obturador abra completamente (3).

d. Ligação ao tubo de descarga da bomba 
(consulte a Fig. 25)

Fig. 24
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7.1 Ligações principais entre o 
depósito e a bomba.

1. Um baróstato de entrada única para 
assinalar quando a bomba está ligada. A 
norma EN12845 indica que a bomba em 
operação deve ser monitorizada. Para o 
fazer, é colocado um baróstato no corpo 
da bomba para que saiba se a bomba 
entrou em funcionamento. Quando a 
bomba não está a funcionar, existe uma 
pressão atmosférica normal que interage 
com o ar exterior através do dispositivo de 
recirculação (2). Apenas quando a bomba 
arranca existe um aumento da pressão no 
dispositivo de recirculação. Isto permite 
que a válvula do baróstato feche. 

2. Dispositivo de recirculação de água. 
Deve existir um fluxo contínuo de água 
quando a bomba está a funcionar com a 
alimentação fechada. Isto irá evitar que a 
bomba sobreaqueça (EN12845 10.5). 
A probabilidade de uma bomba 
conseguir funcionar com a válvula de 
saída fechada é comprovada com testes 
(apesar de isto demonstrar também que 
só funciona durante alguns minutos). 
Depois de extinguir o incêndio, a válvula 

é ajustada e o tubo principal é fechado. 
As bombas continuam a funcionar até 
que sejam desligadas manualmente (o 
que pode ser feito depois de um período 
de tempo indeterminável, dado que 
pode ser uma situação de emergência). 
Neste caso, se a água sobreaquecer 
dentro da bomba, pode danificar o 
empanque e as juntas. A água que sai 
do dispositivo de recirculação deve 
ser recolhida e recuperada, evitando 
que seja descarregada do tubo de 
descarga. É aconselhável colocar a água 
em tanques ou no tanque de ferragem 
(Fig. 25). O valor do caudal de água que 
é descarregado deve ser considerado 
quando calcula a instalação hidráulica e 
quando selecciona a bomba.

Fig. 25
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7.2 Tanque de ferragem.
É necessário que existam tantos tanques 
quanto bombas principais (EN12845 
10.6.2.4). Isto exclui a bomba jockey 
porque a sua capacidade não está 
incluída no cálculo da capacidade de 
toda a instalação.
A norma fornece orientações precisas em 
relação ao volume dos tanques (tabela 
15):

Desenho das ligações do tanque:

1. Tanque de ferragem
2. Recirculação de água (consulte 7.1 
ponto 2)
3. Válvula de bóia
4. Válvula de enchimento
5. Alimentação ao tanque
6. Indicador de nível
7. Para drenar
8. Válvula de retenção
9. Válvula do tanque

10. Trop-PLein
11. Baróstato de entrada única
12. Bomba
13. Para a instalação (sprinklers)
14. Ligação ao tubo de descarga

Fig. 26

classe de risco capacidade 
mínima do 

tanque em litros

Diâmetro mínimo dos
tubos de ferragem em mm

LH
OH, HHP, HHS

100
500

25
50
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Numa instalação com aspiração negativa, 
o risco de a bomba não ferrar pode 
ser controlado com o sistema acima 
mencionado. Se houver mais perda 
de água do que reabastecimento, a 
bomba principal deve ser iniciada para 
compensar.

Notas:
O peso do tanque de ferragem quando 
está cheio de água deve ser considerado 
quando o tanque é instalado.

Feche quaisquer orifícios no tanque que 
não vão ser usados.

Consulte o folheto de instruções dos 
componentes isolados.

Instale a válvula de retenção perto da 
bomba.

Encontra-se abaixo um desenho da 
instalação com aspiração negativa e 
alimentação através de bomba (com base 
na Fig. 6 da norma EN12845). Apresenta 
as ligações do tanque de ferragem.

1. Válvula de teste e esvaziamento
2. Ar libertado da bomba e recirculação 
3. Tanque de ferragem da bomba
4. Abastecimento do tanque de ferragem
5. Trop-PLein
6. Válvula de drenagem
7. Interruptor de nível mínimo para 
arranque da bomba
8. Válvula de seccionamento
9. Válvula de retenção 
10. Dispositivo de arranque da bomba
11. Tanque de aspiração
12. Rede de incêndio
14. Baróstato para arranque da bomba
15. Manómetro

Fig. 27
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8.
Bomba jockey.

Desempenha um papel significativo em 
sistemas de extinção de incêndios/sistemas 
com sprinklers. A sua função principal é 
manter a pressão da rede e compensar 
perdas de pressão sem o arranque 
das bombas principais. Arranca e pára 
automaticamente.
Em termos de dimensões da bomba, a 
norma EN12845 (10.6.2.5) sugere a 
instalação de uma bomba que não 
consiga fornecer a pressão e o caudal 
de água suficientes para alimentar um só 
sprinkler. Isto garante que a bomba de 
manutenção de pressão não tem uma 
dimensão diferente nem que é utilizada 
inadequadamente.
A bomba de manutenção de pressão 
numa instalação com aspiração negativa 
deve ter o seu próprio tubo de aspiração 
independente. Não deve estar interligada 
com o tubo de aspiração de outra bomba.
Esta precaução significa evitar o seguinte:
O tubo de aspiração (4) da bomba jockey 
(3) é ligado ao tubo de aspiração de uma 
das bombas principais (Fig. 28). Quando 
a bomba jockey arranca, puxa a água do 
tubo de aspiração e também do tanque de 
ferragem (1). A bomba principal é ligada ao 

tanque de ferragem (consulte o capítulo 7 
deste documento).
Se o tanque de ferragem for esvaziado, 
o sistema pode ficar danificado. Se o 
indicador de nível no tanque de ferragem 
não for ligado electronicamente, a bomba 
principal não arranca quando o nível de 
água diminui. Deste modo, a água no 
tanque não será reabastecida. O tanque 
esvazia completamente e existe um risco 
de entrada de ar na bomba principal.
Contudo, se todas as ligações estiverem 
instaladas correctamente – incluindo o 
indicador de nível no tanque de ferragem 

– a bomba principal arranca quando o nível 
de água diminuir. Consequentemente, 
o alarme será accionado, bem como a 
própria bomba (e depois esta bomba só 
pode ser parada manualmente).

Importante:
Se o tubo de aspiração da bomba jockey 
estiver ligado ao da bomba principal, pode 
provocar a entrada de ar nos tubos de 
recirculação. É aconselhável verificar se 
os tubos de recirculação estão imersos na 
água (Fig. 25). 

Fig. 28
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9.
Instalação da bomba: 
bombagem directa da rede.

As redes públicas podem ser usadas para 
alimentar os sistemas de bombagem, 
desde que consigam garantir a pressão 
e o caudal de água necessários. Podem 
alimentar a instalação directamente ou 
através de uma bomba de sobrepressão 
(EN12845 9.2.2). É normalmente necessário 
obter autorização da entidade gestora 
quando for utilizada uma bomba de 
sobrepressão. 
A bomba de sobrepressão é instalada 
quando a pressão da rede pública não é 
suficiente. 
Deve ser usado um tanque de separação 
quando pretende evitar a ligação directa à 
rede.

9.1 Bomba de sobrepressão.
O termo “bomba de sobrepressão” refere-
se a uma bomba que consegue compensar 
uma falta de pressão. Tem de ser instalada 
de acordo com as regras estabelecidas no 
capítulo 10 da norma EN12845 (Fig. 29)

Fig. 29

1. Válvula de retenção – o seu diâmetro não 
pode ser inferior ao diâmetro do tubo de 
descarga

2. Segundo bypass da válvula de 
seccionamento

3. Tubagem de bypass da bomba da 
rede

4. Válvula de segurança de refluxo – previne 
o refluxo de água poluída para a rede. 
Para escolher uma válvula de segurança 
de refluxo, consulte os regulamentos 
municipais em vigor (terão sido adaptados 
às normas Europeias EN1717 e EN12729.

5. Rede pública. Para que a bomba 
funcione correctamente, a rede pública 
que a alimenta deve conseguir garantir 
permanentemente o caudal de água 
necessário. Deve também garantir a 
pressão de aspiração mínima.

Atenção: ligação do dispositivo de 
recirculação e do baróstato da bomba 
principal
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Fig. 30

Fig. 31

1. Do dispositivo de recirculação (consulte 
a secção 7.1 deste documento). Este 
mantém uma circulação contínua de água 
através da bomba quando funciona com 
uma válvula de saída fechada. A água 
será sempre descarregada, mesmo nos 
casos em que a bomba está inactiva. Isto é 
devido à pressão da rede pública.

Baróstato de entrada única. Este assinala 
quando a bomba está a ser utilizada. É 
concebido para fechar a ligação se ocorrer 
uma variação mínima de pressão na 
bomba. Nesta situação, a pressão da rede 
pública fecha a ligação e activa o sinal 
de alarme na bomba em funcionamento 
(mesmo se a bomba não estiver ainda em 
funcionamento).
Para este tipo de instalação, a norma 
EN12845 não oferece outras sugestões 
para evitar este problema. Em relação 
ao ponto 1, não é aconselhável fechar o 
dispositivo de recirculação porque, mesmo 
se limitar inicialmente a fuga de água, com 
a bomba a trabalhar e com a saída fechada, 
a bomba aquece e corre o risco de ficar 
danificada.
Com este tipo de instalação, deve ser 
utilizado um sistema automático de 

abertura da recircularação quando a 
bomba está a funcionar.
É possível abrir e fechar o circuito através 
da utilização de uma electroválvula, 
retirando a água do poço de recolha. 
Deste modo evita desperdiçar água. É 
apresentado um exemplo na Fig. 31.

Sob pressão da rede

Para descarregar
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1. Electroválvula 24 V G ¼”
Quando o sistema está em standby, não 
existe fuga de água do dispositivo de 
recirculação porque a electroválvula está 
sempre fechada. A electroválvula, que está 
ligada ao seu próprio quadro eléctrico, 
abre assim que a bomba começa a 
funcionar.
Do mesmo modo, quando a bomba pára 
de funcionar, a electroválvula recebe o 
sinal para fechar.
Em relação ao baróstato na bomba 
principal, deve verificar a sua calibragem 
em relação à pressão da rede pública 
(ponto 2). 
Em instalações ligadas a redes públicas, é 
sempre boa ideia descobrir o valor das 
flutuações mínima e máxima de pressão 
ao longo de um ano junto da direcção da 
entidade gestora.

Nota:
Para estas instalações, não é aconselhável 
configurar “auto-testes” semanais. 
Estes são efectuados através do baróstato 
durante o funcionamento da bomba. A 
bomba pode estar em standby devido 
a um excesso de flutuação da pressão 
na rede pública. Se for o caso, será 
difícil verificar se existem problemas de 
bombagem.

Deve verificar sempre se a pressão 
máxima da rede pública e a prevalência 
máxima da bomba são inferiores ao PN 
da unidade 9, especialmente os tanques 
de membrana...)
Onde pretender adoptar uma solução 
técnica diferente, pode instalar uma 
válvula de alívio, que pode substituir a 
electroválvula.

Fig. 32

Para descarregar

Fecho do dispositivo de recirculaçãoVálvula de alívio
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Fig. 33

Na prática, os sistemas que são 
alimentados directamente pela rede 
pública não são muito comuns devido 
às suas particularidades e às precauções 
necessárias. Adicionalmente, as mesmas 
empresas que gerem a rede pública 
não conseguem garantir facilmente um 
serviço constante da rede. Normalmente, 
é preferível ligar a bomba ou a bomba de 
incêndio a um depósito de acumulação 
alimentado pela rede pública (Fig. 33). 
O depósito de acumulação é instalado 
quando pretende evitar uma ligação 
directa entre a rede pública e a instalação.

1. Válvula de bóia (a norma EN12845 
9.3.4 especifica que, em tanques com 
capacidade reduzida, devem existir duas 
válvulas de bóia do tipo mecânico. Isto é 
igual para tanques de capacidade máxima 
e pode garantir e melhorar a eficiência 
do sistema). Os dispositivos utilizados 
para verificar a eficiência da rede pública 
como, por exemplo, o baróstato de baixa 
pressão (2) e a válvula de teste (4), são 
necessários se a rede pública alimentar 
directamente a instalação de extinção de 
incêndios. Se a instalação for alimentada 
a partir do depósito de acumulação, estes 
dispositivos não são necessários desde 
que o nível de alimentação de água seja 
verificado constantemente. Para verificar o 
nível deve ser instalado um indicador de 
nível de água, que possa ser lido a partir 
do exterior do tanque.

Obviamente, podem ser usados os 
mesmos dispositivos descritos acima em 
qualquer caso, o que torna a instalação 
mais segura e melhor controlada.

2. Baróstato de baixa pressão (este 
baróstato tem de activar um sinal de alarme, 
monitorizado constantemente, se a pressão 
de água descer abaixo do valor mínimo)

3. Válvula de seccionamento, aberta 
bloqueada

4. Válvula de teste
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10.
Instalação da bomba: 
alimentação virtualmente 
ilimitada.

Os recursos naturais e artificiais de 
água, tais como rios, canais e lagos, são 
definidos como ilimitados/inesgotáveis 
por motivos de capacidade e de clima.

Se as bombas retirarem água destes 
recursos de água, as respectivas estruturas 
de admissão têm de ser construídas 
de acordo com o indicado na norma 
EN12845 9.4. 

A água do mar também pode ser utilizada 
para alimentar instalações de extinção 
de incêndios desde que a utilização 
seja limitada durante o funcionamento. 
Assim, quando o sistema está numa 
fase de descanso, a instalação deve 
ser reabastecida com água fresca, caso 
contrário a instalação entra numa fase de 
arranque a seco ou de pré-alarme. Deve 
limpar a instalação depois da utilização 
com água do mar.

Este sistema está generalizado em 
instalações de hidrantes usados para 
proteger marinas (apesar de o material 
escolhido ter de ser compatível com a 
água salgada).
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11.
Bombas diesel.

A norma EN12845 10.1 refere que 
os motores diesel podem ser usados 
para accionar as bombas. A instalação 
de bombas diesel é diferente das 
electrobombas, e também a sala onde vão 
ser instaladas. As disposições técnicas e 
práticas devem mudar significativamente 
para que o sistema possa ser instalado 
em segurança e em conformidade com o 
sistema no seu todo.
Se for instalado um motor diesel, devem 
ser considerados os seguintes factores 
fundamentais:

Ventilação da sala

Eliminação dos fumos da combustão

A ventilação adequada da sala já foi 
sublinhada nos capítulos 1.6 e 1.7 deste 
documento. Para que o motor diesel 
funcione correctamente, os fumos da 
combustão têm de ser eliminados. A norma 
EN 12845 (ponto 10.9.5) fornece conselhos 
sobre como o fazer indicando, por exemplo, 
que os fumos de exaustão devem ser 

canalizados para fora da sala através de 
um tubo de exaustão equipado com um 
silenciador. Do mesmo modo, se o tubo 
de exaustão sair do topo do motor, terá de 
assegurar que a condensação dos fumos 
não cai sobre o próprio motor.

11.1 Exaustão de fumos em 
salas à superfície.
Os sistemas de eliminação dos fumos 
de combustão nunca são descritos 
detalhadamente nos regulamentos actuais. 
Em vez disso, preferem que a instalação 
dos sistemas dependa do critério, da 
experiência e do senso comum da pessoa 
que o instala, bem como dos fabricantes 
de motores. É fornecida informação 
adicional na norma UNI 11292 6.5, que 
clarifica o modo de instalação de um tubo 
de exaustão. O exemplo seguinte (Fig. 34) 
é baseado em regras standard, prática e 
senso comum.
Em qualquer caso, é essencial que tenha 
uma sala com as dimensões adequadas 
que possa ser mantida e acedida facilmente 
em caso de possível necessidade de 
reparação (UNI 11292 5.2.2).

1. Chaminé com cobertura para a chuva
2. Isolamento do tubo de exaustão
(lã mineral).
3. Silenciador
4. Junção de expansão
5. Abraçadeira para fixação

Fig. 34
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O desenho acima apresenta os 
componentes, materiais e tipo de 
instalação necessários para um sistema 
de eliminação de fumos de exaustão 
seguro e eficiente. Quando for possível, o 
tubo de exaustão deve estar na vertical, 
seguindo directamente para cima através 
do tecto da sala da bomba. As curvas 
e os estreitamentos no tubo devem ser 
evitados, dado que podem dificultar a 
libertação dos fumos. É possível ter um 
tubo de exaustão instalado na parte lateral 
da sala, apesar de a altura do plano de 
referência (que não deve ser inferior a 
2,4 m) ter de ser considerada quando 
instalado. Deste modo evita colisões com 
pessoas e outros objectos.
Os tubos de exaustão devem ser isolados 
(incluindo um silenciador) para impedir 
a irradiação de calor no interior da sala 
da bomba, e também para proteger as 
pessoas em caso de contacto acidental. O 
tubo de exaustão deve ser apoiado em 
suportes adequados, que devem permitir 
uma determinada liberdade ao tubo – não 
deve ser fixo solidamente ao suporte.
A instalação de bombas diesel em 
salas subterrâneas é mais complicada, 
comparando com as salas acima do solo, 
devido à necessidade de ventilação e 
eliminação dos fumos de combustão.

11.2 Ventilação e exaustão de 
fumos em salas subterrâneas.
Em relação a salas subterrâneas, os 
regulamentos não fornecem uma 
referência precisa em relação à sua 
ventilação adequada. - nem mencionam 
como eliminar os fumos de exaustão de 
um motor diesel. 

Dado que as salas subterrâneas 
continuam a ser usadas para instalar 
bombas de incêndio, é necessário adoptar 
precauções e medidas que conduzam ao 
funcionamento correcto do sistema.

Ventilação.

Podemos calcular que uma sala 
subterrânea só pode ser ventilada pela 
parte de cima, dado que as aberturas 
nas paredes laterais não são possíveis. A 
menos que seja pensada uma solução 
com folgas entre a sala e o buraco onde 
a sala está colocada. Estas aberturas 
devem ser protegidas contra os agentes 
atmosféricos.

1. Entrada de ar de refrigeração (natural)
2. Saída de ar quente com aspiração 
forçada

Fig. 35
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O ar quente pode ser extraído com um 
ventilador que arranca automaticamente 
com a utilização de um termostato. O 
ventilador começa a funcionar quando a 
temperatura da sala aumenta. É também 
aconselhável a instalação de um detector 
de fumo, dado que este activará um alarme 
se o tubo de exaustão ou se o motor diesel 
avariar. 
O ventilador de extracção do ar quente 
pode ser usado com um interruptor externo 
ou pode arrancar automaticamente quando 
o alarme do detector de fumo for activado.
As aberturas de entrada de ar frio e de saída 
de ar quente devem ser protegidas contra 
os agentes atmosféricos por coberturas. É 
uma boa ideia verificar se as coberturas 
podem ser orientadas (se estão no mesmo 
nível do plano de referência). Caso contrário, 
pode ser melhor evitar uma instalação 
subterrânea numa área com trânsito intenso, 
optando por uma zona de trânsito limitado 
onde a instalação pode ser envolvida 
correctamente. 
Com uma sala de bombagem subterrânea, 
a ventilação e a libertação de fumos são 
dificultadas pela falta ou pela limitação da 
dimensão das aberturas para o exterior. 
Como resultado, o fumo ficará concentrado 
no seu ambiente, o que pode aumentar 
o risco de retorno (quando as chamas 
deflagram até ao momento em que uma 
porta é aberta e o ar fresco entra na sala). 

Exaustão de fumos 
A mesma instalação usada na eliminação de 
fumos de exaustão em salas acima do solo 
pode ser aplicada a salas subterrâneas. No 
entanto, tem de considerar o local onde os 
fumos saiem, para que não seja perto de 
pessoas ou de outros objectos. Tal como 
foi referido nos parágrafos anteriores sobre 
a ventilação, é uma boa ideia vedar ou 
envolver a área da instalação, ou localizá-la 
numa zona sem trânsito ou com trânsito 
limitado, e onde não ocorrer a passagem 
de peões.
O desenho na Fig. 36 apresenta uma 
instalação com as precauções mínimas 
suficientes para evitar riscos das pessoas 
autorizadas no local, bem como impedir o 
acesso ao local por pessoas não autorizadas. 
O tubo de exaustão devem ser isolado 
e deve haver uma chaminé completada 
com uma cobertura para a chuva para 
este fim. Os mesmos conceitos das salas 
acima do solo - explicados no capítulo 11.1 
do presente documento - são também 
aplicados aqui. 
Convém recordar que a altura do tubo de 
exaustão deve ser de pelo menos 2,4 m em 
relação ao plano de referência, e os tubos 
desta altura e maiores devem ser fixos no 
solo com tirantes. 
A parte do tubo que se encontra acima 
do solo pode ser encaminhada por uma 
chaminhé de aço semelhante às usadas 
para eliminar os fumos de caldeiras.

Fig. 36
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12.
Fundações e fixações no solo 
de uma bomba diesel.

As fundações da bomba diesel têm de ser 
criadas com o máximo cuidado para evitar 
a transmissão de vibrações e ruídos às 
outas partes do conjunto.
A bomba é instalada com dispositivos anti-
vibração, e tem assim de ser fixa ao solo ou 
a uma base apropriada.
Quando a bomba é instalada numa base, 
esta deve ser fixa ao solo.
As cargas ou pesos na bomba, tais como 
tubos de exaustão ou tubagens hidráulicas, 
terão de ser apoiados em junções de 
ligação anti-vibração.
Assegure que o tubo de descarga e o tubo 
de aspiração são alinhados correctamente, 
pelo que não deve colocar qualquer 
pressão sobre eles. 
Certifique-se que os acoplamentos 
flexíveis existentes entre os tubos e o 
sistema de bombagem estão instalados 
correctamente.
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13.
Tubo de exaustão.

É importante assegurar que a sala e o motor 
estão ventilados correctamente e que 
existe uma instalação eficiente para eliminar 
fumos de combustão (esta deve estar 
afastada de janelas e portas). 
Verifique também se os tubos e 
os silenciadores estão apoiados 
adequadamente em junções de expansão. 
Devem ser também protegidos contra 
contactos acidentais. Evite que qualquer 
condensação dos fumos de exaustão caia 
no motor.
Os tubos de exaustão são feitos 
normalmente com aço macio sem costuras 
(UNI EN 476 2011) ou, em casos especiais, 
com aço inoxidável.
Os tubos têm de transportar os fumos 
de combustão através de uma área onde 
não causem danos ou irritação, afastados 
de janelas e de ventiladores de ar. Deve 
existir um sistema fixo de protecção contra 
a entrada de água da chuva nos tubos, na 
extremidade do tubo de exaustão. 
Se os tubos atravessarem paredes, devem 
ser isolados termicamente para evitar que 
o calor seja transferido para as próprias 
paredes. 

Fig. 37
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Fig. 38

As junções entre as várias secções da 
tubagem têm de ser vedadas perfeitamente 
para evitar a saída de gases. 
As junções flangeadas com juntas são a 
melhor opção aqui.
O perfil do tubo vertical tem de facilitar 
a recolha de condensação. A água da 
condensação é removida periodicamente 
através de uma ficha especial inclinada para 
baixo. 
Deve ser instalado um elemento flexível 
no tubo entre a saída do colector de 
drenagem do motor e o tubo, para que 
o movimento causado pelo motor e a 
dilatação térmica do próprio tubo sejam 
absorvidos sem danificar o motor e o 
tubo. Com a utilização do elemento flexível, 
é obrigatório fixar o tubo de exaustão 
separadamente do motor diesel. O tubo 
pode ser fixo às paredes ou ao tecto com 
ganchos que suportem qualquer carga do 
tubo externo para o motor sem colocar 
peso sobre o motor (colector ou turbo 
compressor), permitindo assim a sua 
dilatação (Fig. 34).

A junção instalada entre o motor e o 
silenciador ou entre o silenciador e o 
tubo de exaustão tem de ser montada 
com flanges concêntricas e paralelas sem 
compressão (Fig. 38 d). Se o tubo for muito 
longo, tem de instalar juntas de dilatação 
feitas de elementos flexíveis.
Quando desenha a posição do tubo 
de exaustão, deve evitar colocá-lo na 
proximidade do filtro de ar do motor para 

evitar a entrada de ar quente. Em qualquer 
caso, é obrigatório isolar o tubo para evitar 
o aquecimento excessivo e para evitar o 
possível contacto com elementos com altas 
temperaturas. Quando houver mais do que 
um motor diesel, não utilize apenas um 
tubo de exaustão para todos os motores: 
podem ocorrer problemas quando as 
emissões de um ou mais motores em 
funcionamento passam através dos 
motores que não estão em funcionamento.

13.1 Silenciadores de exaustão.
O silenciador de exaustão está 
normalmente já instalado nas condutas de 
exaustão. Apenas os motores altamente 
alimentados necessitam da instalação 
separada de um silenciador de exaustão. 
Sempre que for possível, o silenciador 
pode ser instalado também no exterior da 
sala. A posição do silenciador pode causar 
vibrações nos tubos devido às pulsações 
do gás; deste modo, é boa ideia variar a 
distância entre o silenciador e o motor 
ao longo do tubo. Em casos particulares 
onde as instalações são em hospitais, áreas 
residenciais ou similares – onde os níveis 
de ruído devem ser reduzidos – devem 
ser aplicados silenciadores especiais com 
maior redução de ruído. Podem ser usadas 
também salas à prova de som, sempre que 
possível.

SIMNÃO NÃONÃO
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13.2 Dimensionamento dos 
tubos de exaustão.
A contrapressão na saída do motor 
tem um efeito significativo na potência 
fornecida pelo motor e na sua carga 
térmica. Um valor de alta pressão (medido 
na saída do colector e na saída da turbina) 
provoca uma diminuição de potência, um 
aumento de temperatura das emissões, 
vapor, desperdício de combustível, 
sobreaquecimento da água de 
refrigeração e respectivas consequências 
nas peças do motor. A tabela na Fig. 40 
determina o diâmetro necessário dos 
tubos de exaustão. 
Conhecendo o comprimento do tubo, 
o número de curvas (a 90 graus com 
r = 2,5 d) e o rácio de emissões (em 
mq/h), é possível determinar o diâmetro 
necessário do tubo (isolado ou não) numa 
contrapressão fixa. Esta contrapressão 
é considerada apenas na secção do 

tubo, e não inclui a contrapressão com 
o silenciador instalado. Os tubos devem 
ser o mais pequenos possível e sem 
ângulos de 90 graus. Nas partes do 
tubo sem curvas, deve haver um raio 
largo (entre 2,5 e 3 vezes o diâmetro 
do tubo). Para calcular o comprimento 
final do tubo (que é importante para a 
contrapressão de exaustão), as curvas têm 
de ser consideradas tendo em conta o seu 
comprimento a direito (Ie), que pode ser 
calculado de acordo com o tipo de tubo, 
tal como é indicado na tabela da Fig. 39.
Esta tabela apresenta vários tipos de curva 
com o respectivo comprimento a direito. 
Uma solução diferente da que adopta um 
raio largo (2,5 x d) enfraquece o sistema 
e, onde for possível, deve ser evitada ou 
avaliada de acordo com as circunstâncias. 
Em qualquer caso, o tubo de exaustão 
nunca deve ter um diâmetro menor ao do 
colector de drenagem do motor.

Fig. 39

Diâmetro interno (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Comprimento 
equivalente Le, em m 

0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 2,2 2,8 4,0 5,4 6,7
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Fig. 40

(Nomograma para determinar o diâmetro 
correcto da tubagem de exaustão)

Contrapressão nos tubos em mm 
H20 (excluindo silenciador)

Não isolado.

Comprimento do tubo em m
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14.
Ventilação em salas com 
bombas diesel.

A ventilação da sala, que já foi descrita 
em detalhe nos capítulos 1.6 e 1.7 deste 
documento, tem uma importância 
fundamental no funcionamento correcto de 
uma bomba diesel.

Deve:

Permitir a dissipação do calor irradiado 
emitido pela instalação; 

Garantir a alimentação correcta do caudal 
de ar (suficiente para a combustão do 
motor)

Permitir que o motor seja refrigerado 
pelo seu radiador (motores refrigerados 
a água) ou pelo seu ventilador (motores 
refrigerados a ar).
Uma solução aplicável à maioria dos 
casos (motores refrigerados a água e 
motores refrigerados a ar) é apresentada 
na Fig. 41. O ventilador do motor puxa o 
ar frio da sala e o ar quente do motor é 
ejectado através do radiador e conduzido 
para o exterior. Para assegurar que o ar 
quente que sai do radiador não regressa 
à sala, vede correctamente a conduta das 

emissões. Deste modo, a sala efectua uma 
substituição contínua de ar. As dimensões 
das aberturas na sala devem ser calculadas 
com base no somatório do caudal de 
ar necessário para refrigerar e para a 
combustão do motor. 

Tenha cuidado com a suspensão de 
partículas, que podem entupir os filtros e 
o radiador. Se for necessário, instale um 
sistema que pré-filtre essas partículas. Para 
conseguir um caudal adequado de ar 
fresco, o ar terá de entrar na sala a partir 
de aberturas no topo da sala (UNI 11292 
5.4.2.2.1). Sempre que for possível, devem 
existir também aberturas na parede oposta 
ao radiador para que o mesmo caudal de ar 
toque ligeiramente no motor antes de ser 
expelido pelo ventilador.
Para a segurança das salas onde as 
bombas diesel estão constantemente a 
funcionar, ou em salas onde a temperatura 
é particularmente elevada, é aconselhável 
verificar se o ar de refrigeração atinge 
o radiador depois de ter atravessado a 
sala. Este ar será aquecido pelo calor que 
irradia do motor, pelo que deve assegurar 
também que a sua temperatura não excede 

Fig. 41
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a temperatura aceitável para o radiador. 
Se for necessário reduzir a temperatura do 
ar que entra no radiador, é aconselhável 
utilizar um ventilador de extracção. A 
capacidade/alcance do ventilador de 
extracção é calculado usando a mesma 
fórmula utilizada para teste, impondo 
o valor máximo de *t. Isto irá permitir o 
funcionamento correcto do radiador. A 
predominância do ventilador (extractor?) 
deve superar o vácuo criado na sala pelo 
ventilador do radiador. O ventilador do 
extractor deve estar posicionado na parte 
superior da sala, possivelmente na mesma 
parede por onde o radiador expele o ar. 
A fórmula básica utilizada é a seguinte:

Atv = Q / Vr e Vt * cp = Q / * cp Atmax

onde:

Q = entrada total de calor na sala 
(refrigeração do gerador mais o calor 
irradiado do motor em kcal/h)

cp = calor exacto com pressão constante de 
ar em kcal/mq° C (consulte o nomograma 
na Fig. 42). O valor encontrado na escala 
central é o da temperatura e da pressão no 
local da instalação. 

Vr = ar do ventilador do radiador em mq/h

Vt = quantidade total de ar: ventilador do 
radiador mais ventilador de extracção em 
mq/h

Atv = tv-ta = diferença entre a temperatura 
do ar que entra no radiador (tv) e a 

temperatura do ar que entra na sala a 
partir do exterior (ta.) em °C, considerando 
apenas o ar do ventilador do radiador. 

Atmax = tmax-ta = diferença entre a 
temperatura máxima do ar que pode entrar 
no radiador (tmax) e a temperatura do ar 
exterior que entra na sala (ta) em °C. Para 
calcular a quantidade total de ar necessário, 
é igual ao somatório do ar do ventilador do 
radiador e do ar do ventilador de extracção 
(Vt = Vr + Ve).

Se estiver instalado um ventilador de 
extracção, a fórmula a utilizar é

Onde
Q = entrada total de calor da sala em 
[kcal/h]

Cp = calor exacto do ar a pressão constante 
expresso em [Kcal/m3 °C]. O valor pode ser 
encontrado no nomograma abaixo.

Vt = Vr + Ve = quantidade total de ar do 
ventilador do radiador do motor (Vr) e do 
ventilador de extracção (Ve) em [m3/h]

*tmax = Tmax – Ta = diferença entre a 
temperatura máxima do ar em contacto 
com o radiador (Tmax) e a temperatura do 
ar exterior que entra na sala (Ta) em [°C]

A fórmula invertida irá fornecer-lhe o valor 
de Vt e, pela diferença, de Ve.

ΔTmax =
Q

Vt • cp

Fig. 42
(Calor específico a pressão constante do ar sob 

as condições do local de instalação)

Nomogramas apresentando a 
determinação da intersecção Cp 

(escala central) e a linha que junta a 
temperatura e a pressão 
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15.
Sistema de ventilação do 
cárter.

Na maioria dos casos, a ventilação do 
cárter do motor é efectuada na entrada do 
motor, embora seja necessário que parte 
dessa ventilação seja efectuada no exterior.
A ventilação do cárter deve ser enviada 
para o exterior da sala, longe das 
portas, janelas e aberturas de fluxo 
de ar. O tubo de ligação deve ter uma 
dimensão adequada em relação ao seu 
comprimento e deve ser concebido 
para a criação de condensação, que 
pode obstruir o caudal de ar no 
ventilador. Deve fornecer um sistema que 
recolha a condensação e que a remova 
periodicamente. A condensação deve ser 
eliminada em conjunto com o óleo usado, 
e entregue em centros autorizados de 
recolha e eliminação de resíduos.
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16.
Acessórios complementares 
para sistemas de bombagem.

Deve ter atenção particular aos acessórios 
que completam o sistema de bombagem, 
tanto à sua utilização como à sua 
instalação correcta.
A gama de acessórios descritos aqui são 
os exigidos pela norma EN12845. Estes 
acessórios não devem e não podem ser 
omitidos. 

16.1 Caudalímetro.
O caudalímetro é um instrumento 
necessário para ler o caudal de água da 
bomba, e é obrigatório segundo a norma 
EN12845 8.5. 
No entanto, a norma não fornece 
informação completa sobre como instalar 
correctamente um caudalímetro. No 
caso de um caudalímetro alimentado 
por uma bomba, a norma sugere a 
instalação na sala da bomba. Todas as 
alimentações de água devem ser testadas 
independentemente, mantendo todas as 
outras isoladas (EN12845 8.61). 
Encontram-se abaixo dois exemplos de 
instalações com caudalímetros. Estes 
exemplos derivam das recomendações 

de normas internacionais como NFPA20 
e CEA 4001. No exemplo da norma NFPA 
20, o caudalímetro está na derivação do 
tubo de descarga da bomba, enquanto 
no exemplo da norma CEA 4001 o 
caudalímetro está na derivação do 
colector de descarga.

Os dois desenhos são adequados para o 
caudal de água de uma só bomba. Note 
que o sistema sugerido pela NFPA20 
permite o caudal de água sem fechar a 
válvula principal da bomba. Isto não evita 
que a bomba trabalhe normalmente em 
caso de ter de arrancar. Obviamente, 
no caso oposto terá de intervir e abrir a 
válvula no tubo de descarga da bomba. 
Recorde que apenas o pessoal autorizado 
deve estar presente durante um teste de 
caudal, e nos casos em que é a primeira 
vez que a bomba arranca devem estar 
presentes também os bombeiros. Se for 
necessário, a válvula pode ser aberta 
imediatamente.

Fig. 43
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16.2 Ligação do caudalímetro.
Um caudalímetro é um instrumento de 
medida que deve ser instalado com 
critérios rigorosos para fornecer uma 
leitura precisa do caudal de água. Os 
fabricantes do caudalímetro irão também 
fornecer as sugestões necessárias para a 
sua instalação correcta.
Encontra-se abaixo um exemplo da 
configuração do tipo Lowara de um kit 
caudalímetro:

O caudalímetro varia em termos de 
forma e de peças de acordo com o 
valor do caudal de água para o qual foi 
desenhado. As configurações 1, 2 e 3 da 
Fig. 44 são caudalímetros desenhados 
para ler o índice do caudal de água. Não 
é obrigatório instalar secções direitas de 
tubo antes ou depois do instrumento, no 
entanto é recomendado.
As perdas de carga são reduzidas ao 
mínimo.

Componentes dos caudalímetros.

1. Derivação em “T” para ligar o colector 
de descarga, possivelmente do outro lado 
da ligação do sistema.

2. Válvula de seccionamento do caudalímetro.

3. Tubo de ligação para visualizar a 
passagem de água e para ligar a um 
instrumento adicional de medida.

4. Caudalímetro

4

3

2

1

Fig. 44
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É aconselhável instalar uma válvula 
para regular o caudal de água antes do 
caudalímetro para assegurar uma leitura 
fiável no instrumento.
O caudalímetro na configuração 4 (Fig. 
44) pode ser lido directamente através 
de uma coluna graduada e de uma bóia 
interna, com uma flange calibrada para a 
passagem de água.

Estes tipos de caudalímetro são usados 
em níveis mais elevados de caudais de 
água e para obter uma leitura correcta, e 
é necessário instalar algumas secções 
de tubagem direita, pelo menos iguais 
a seis vezes o diâmetro, tanto antes 
como depois do caudalímetro. Estes 
tubos são colocados normalmente na 
vertical, no sentido do caudal de água e 
num ângulo recto em relação à flange 
calibrada. Por vezes, esta instalação pode 
dificultar a leitura da escala graduada do 
caudalímetro, devido à altura geométrica 
a partir do chão.
Adicionalmente, existe um risco de 
não conseguir ligar correctamente o 
caudalímetro devido à altura das salas das 
bombas, que não são suficientemente 
altas para conter a estrutura vertical do 
caudalímetro. Nestes casos, o kit do 
caudalímetro pode ser rodado com a 
coluna graduada posicionada conforme 
indicado no desenho seguinte:

Exemplo de instalação

1. Derivação em “T” para ligar o 
caudalímetro

2. Válvula de seccionamento do 
caudalímetro

3. Caudalímetro

4. Válvula de teste

5. Retorno ao depósito

Em relação ao desenho, os tubos que 
completam a instalação devem ser 
fornecidos pelo instalador. 
Recorde que deve instalar uma secção 
direita do tubo igual a seis vezes o diâmetro 
imediatamente depois do caudalímetro, 
que irá permitir a sua leitura precisa. Deste 
modo, é possível ter um caudal mais linear 
de água através da flange calibrada. Evite 
inserir metros adicionais de tubagem, 
curvas, estreitamentos ou qualquer outra 
coisa que possa obstruir o caudal regular 
de água, imediatamente depois do 
caudalímetro.

Fig. 45

Fig. 46
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16.3 Cones redutores em 
tubos de aspiração da bomba.
Tal como foi já descrito nos capítulos 
4.1 e 5.1 do presente documento, para 
melhorar as condições de aspiração 
nas bombas, o diâmetro e a velocidade 
da água devem ser respeitados para 
minimizar as perdas de carga. Para cumprir 
as condições estabelecidas pela norma 
EN12845, os cones redutores foram 
produzidos e dimensionados de acordo 
com o caudal de água máximo exigido 
pela bomba. Os cones redutores são 
normalmente emparelhados com válvulas 
de corte e junções anti-vibráticas.
Eis um desenho para ilustrar isto:

Os cones de aspiração podem 
ser instalados sem uma válvula de 
seccionamento no caso de uma instalação 
com aspiração negativa. Note que o 
diâmetro de um cone redutor pode ser 
duas ou três vezes maior que o da flange 
da bomba. Os cones deste tamanho não 
são sobredimensionados, mas cumprem 
de facto as condições dos regulamentos 
dado que limitam a velocidade da água 
em secções da tubagem. Um cone redutor 
deve ter um ângulo não superior a 20°, 
pelo que pode ser consideravelmente 
longo. Os cones redutores são 
desenhados especialmente e não são os 
mesmos cones vendidos comercialmente 
(que não são apropriados para este tipo 
de utilização). 

Não é aconselhável instalar depósitos 
de água já com os tubos instalados. 
Verifique sempre o diâmetro dos cones 
redutores para que nenhuma das secções 
da tubagem seja restringida. A secção 
correcta do tubo de aspiração está 
incluída nos cálculos do projecto.

Fig. 47

1. Junção anti-vibrática
2. Cone redutor
3. Manómetro de vácuo
4. Válvula de seccionamentoLado de 

aspiração 
da bomba

Lado da 
alimentação 
de água
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16.4 Sinais de alarme e 
monitorização.
Os sistemas supressores de incêndio são 
normalmente configurados com avisos 
ou sinais para o alertar sobre quaisquer 
anomalias, para que seja sempre possível 
verificar a sua eficiência (alarmes de 
avarias). O alarme de incêndio mais usado 
é o utilizado para avisar as pessoas que 
há um incêndio. Todos os sinais e alarmes 
destinam-se a assegurar a eficiência dos 
dispositivos que constituem um sistema 
de sprinklers. As estações de bombagem 
têm também de ser instaladas com um 
sistema de sinalização obrigatório. A norma 
EN12845 10.8.6 descreve como monitorizar 
o funcionamento correcto da bomba. Deve 
verificar e ter sinais para o seguinte:

• Presença de tensão (linha)
• Pedido de arranque da bomba
• Bomba em funcionamento
• Falha de arranque

Estes sinais devem estar claramente 
visíveis na sala da bomba. É assim 
suficiente estarem presentes no quadro 
eléctrico de comando da bomba, que está 
normalmente na sala da bomba. No entanto, 
os sinais que indicam o funcionamento 
da bomba e os alarmes de falhas (falha 
de arranque, falta de corrente) devem ser 
assinalados de modo visual e sonoro numa 
sala que seja controlada constantemente 
pelo pessoal responsável do sistema de 
bombagem. 
Se não existir um sistema de monitorização 
contínua, por exemplo numa fábrica ou 
noutras instalações industriais, terá de 
assegurar a transferência dos sinais de 
alarme directamente para as pessoas 
encarregues através de telemóvel 
(mensagem de texto) ou por email. Para o 
fazer, terá de instalar sistemas de alarme 
com uma ligação GSM. A instalação de 
alarmes fora do edifício é da decisão do 
proprietário. Com alarmes exteriores, deve 

avaliar sempre se a detecção do alarme 
está garantida. Devido à complexidade 
de um sistema de extinção de incêndios, 
existem muitas funções que necessitam de 
monitorização, entre as quais deve recordar 
as mais importantes. É aconselhável ler os 
anexos H e I da norma EN12845, onde irá 
encontrar uma lista de todas as funções que 
devem ser monitorizadas.

Válvulas
Deve existir um sinal que indica quando 
as válvulas estão totalmente abertas. Estas 
válvulas, definidas como “válvulas de 
seccionamento que controlam o caudal de 
água para os sprinklers”, incluem também 
as relativas à alimentação de água e, no 
nosso caso, as válvulas de seccionamento 
das bombas. Sendo bloqueadas na 
posição aberta com um fecho ou anel de 
fixação, estas válvulas podem ficar fechadas 
ocasionalmente, por exemplo depois de 
uma verificação de manutenção, ou em 
caso de danos no sistema. Detectando 
a sua posição (utilizando um sensor de 
proximidade posicionado numa alavanca) 
poderá reabri-las.

Níveis no depósito
Os níveis críticos, tais como os do 
depósito de reserva de água, devem ser 
monitorizados e devem constituir uma 
indicação para quando o nível de água 
descer para uma quantidade crítica definida. 
A quantidade é considerada crítica quando 
desce abaixo de 10% do nível nominal 
de enchimento. É da maior importância 
que o depósito de reserva de água seja 
monitorizado, dado que irá evitar quaisquer 
incidentes desagradáveis em caso de 
incêndio. Recorde que o depósito de 
reserva de água não deve ser utilizado para 
qualquer outro fim. Além disso, devem ter 
sempre presente a evaporação (sobretudo 
durante o Verão) e qualquer perda 
possível de água do depósito devido à sua 
deterioração natural. 

Fig. 48
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16.5 Ligação de alarmes num 
sistema típico.
Os alarmes que são accionados numa 
sala de comando estão incorporados 
num quadro eléctrico único que está 
ligado ao quadro principal da bomba em 
operação. O quadro de alarme deve ser 
instalado na sala de comando e funcionar 
como sinalização, indicando, através de 
luzes de aviso e de um alarme sonoro, 
o estado das funções principais das 
bombas.

Utilizando um quadro de relés de 
sinalização Q2RILS poupa toda a 
cablagem de um só alarme entre o 
quadro eléctrico da bomba em operação 
e a unidade de comando do alarme QAL 
12845. A ligação é efectuada através 
da saída RS485. As ligações devem ser 
efectuadas do modo tradicional, ligadas 
desde os terminais do quadro eléctrico 
da bomba em operação até ao quadro de 
relés de sinalização. 
Para o fazer, é uma boa ideia instalar o 
quadro de relés de sinalização perto do 
quadro eléctrico da bomba em operação.

Para monitorizar correctamente todos os 
sistemas e funções recomendados pela 
norma EN12845, os sinais de alarme 
seguintes estão incluídos na unidade de 
comando de alarmes QAL 12845:

Para a electrobomba em operação:

Presença de tensão (linha)

Pedido de arranque da bomba

Bomba em funcionamento

Falha de arranque

É também possível monitorizar o seguinte:

Nível de água mínimo no depósito de 
aspiração

Nível de água mínimo no tanque de 
ferragem

As válvulas de seccionamento nos tubos 
de aspiração e descarga não estão 
completamente abertas

Fig. 49

Relé de sinalização
Q2RILS

Quadro de comando de alarme
QAL 12845

Sala de supervisão

Bomba de serviço
quadro de comando

Sala das bombas
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Para a bomba diesel em operação:

O selector de modo no quadro de coman-
do da bomba não está em automático

Falha de arranque depois de 6 tentativas

Bomba em funcionamento

Controlador fora de serviço

Funções de monitorização complementares:

Nível de combustão no mínimo 

Nível do tanque de aspiração no mínimo

Nível do tanque de ferragem no mínimo

As válvulas de seccionamento nos tubos 
de aspiração e descarga não estão 
completamente abertas

Tal como é exigido pela norma EN12845, 
as condições acima mencionadas devem 
ser indicadas com um sinal visual e um 
alarme sonoro. Para completar e melhorar 
adicionalmente o serviço do sistema 
de extinção de incêndios, a unidade 
de comando do alarme pode também 
monitorizar as seguintes funções de uma 
natureza mais geral:

Alarme geral para erros nas ligações 
eléctricas dos contactos no circuito de 
válvulas para medir o caudal de água, a 
bomba de drenagem e a bomba jockey

Anomalias na ligação eléctrica dos 
contactos relativos ao quadro eléctrico 1 
(electrobomba/bomba diesel)

Anomalias na ligação eléctrica dos 
contactos relativos ao quadro eléctrico 2 
(electrobomba/bomba diesel)

Sobrecarga da bomba jockey (*)

Bomba jockey em funcionamento (*)

Sobrecarga da bomba de drenagem (*)

Sistema ModBus em baixo

(*) Verifique se o quadro eléctrico de 
comando que está ligado à electrobomba 
está completado com contactos secos 
para assinalar quando a bomba está 
em funcionamento e quando está 
sobrecarregada.
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Parte 2
Alimentação eléctrica das 
bombas supressoras de 
incêndio de acordo com EN 
12845.

1. Informação geral.
Para que uma instalação de extinção de in-
cêndios funcione correctamente, a alimen-
tação de água deve ser sempre pressuriza-
da e garantir o caudal de água necessário.

A norma EN12845 distingue entre:

Alimentação simples de água

Alimentação simples de água superior

Alimentação dupla de água

Alimentação combinada de água

Na alimentação simples, uma ou mais 
bombas estão ligadas a um depósito 
ou a uma alimentação ilimitada de água 
(EN12845 9.6.1). Com este tipo de ali-
mentação, a quantidade total do caudal 
de água provém de uma só bomba. Se 
estiverem instaladas duas bombas com a 
mesma pressão, a alimentação é “dupla”, 
ou seja, uma alimentação dupla de água 
(EN12845 9.6.3).
A alimentação simples de água superior é 
semelhante à alimentação simples de água 
com um nível elevado de fiabilidade. Este 
tipo de alimentação é constituído por duas 
ou mais bombas ligadas ao depósito. Ape-
nas uma das bombas instaladas tem de ser 
alimentada pelo motor eléctrico.
Tal como é descrito acima, os sistemas de 
bombagem podem ser compostos por 
unidades alimentadas electricamente ou 
por diesel. As unidades alimentadas por 
diesel dependerão do combustível do 
motor, enquanto as unidades alimentadas 
electricamente dependerão de uma ali-
mentação eléctrica. A alimentação eléctrica 

deve estar disponível para toda a unidade, 
tanto para a operação de arranque como 
para a operação contínua. Para garantir isto, 
é aconselhável instalar a linha eléctrica de 
modo a que não possa ser desligada au-
tomaticamente ou manualmente durante 
uma emergência de incêndio.
Esta linha eléctrica para as bombas deve 
ser protegida contra fogo. A alimentação 
eléctrica deve chegar ao motor e deve 
alimentar os dispositivos de protecção 
apropriados. Contudo, estes dispositivos 
devem afectar a eficiência da alimentação 
eléctrica de qualquer modo. As instalações 
eléctricas para alimentar energia nas salas 
das bombas são reguladas pela legislação 
em vigor, tal como a norma CEI 64-8 para 
instalações de baixa tensão. 

2. Quadros eléctricos.
Os sistemas de bombagem com electro-
bombas precisam de um quadro eléctrico 
para cada bomba de trabalho. Uma bom-
ba jockey pode ser alimentada por outro 
quadro eléctrico (ou seja, não pelo seu 
próprio), por exemplo através do quadro 
eléctrico de comando principal na sala das 
bombas (para serviço geral). Normalmente, 
os fabricantes de bombas de incêndios 
fornecerão um quadro eléctrico de co-
mando para cada bomba. Os quadros de 
comando devem ser instalados na mesma 
sala que a electrobomba.

2.1. Ligações do quadro eléc-
trico de comando.
A alimentação eléctrica do quadro eléctri-
co de comando da bomba deve ser usado 
apenas para este fim, e deve ser separada 
de todas as outras ligações. Onde for pos-
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sível, a alimentação eléctrica do quadro 
de comando deve ser instalada acima do 
interruptor geral da alimentação eléctrica 
do edifício ou, se não for permitido, ligada 
ao interruptor geral.
Dado que o quadro de comando é usado 
exclusivamente por uma bomba, se existir 
mais do que uma bomba instalada, é acon-
selhável alimentar cada bomba de incên-
dio com a sua própria linha eléctrica. Caso 
contrário, se a linha eléctrica for danificada, 
pode colocar fora de serviço todo o grupo 
de bombas. 
A norma EN12845 10.8.2.1 permite a pos-
sibilidade de alimentar as electrobombas 
através da rede pública. A regulamentação 
não declara expressamente a adequação 
de qualquer outro tipo de alimentação 
eléctrica, tal como um gerador. É forte-
mente recomendado que utilize bombas 
diesel e também uma mistura de unidades 
eléctricas e unidades diesel. Isto acontece 
provavelmente porque a instalação de 
uma electrobomba é mais complicada, 
comparando com a ligação do motor die-
sel da bomba a uma alimentação eléctrica. 
Adicionalmente, uma electrobomba é me-
nos fiável em termos de operação contínua 
e pode perder potência devido a danos na 
linha causados pelo próprio incêndio. 

Deve utilizar fusíveis com uma capacidade 
de corte elevada para proteger a linha 
eléctrica do quadro. Estes fusíveis permiti-
rão o fluxo da corrente de entrada (Fig. 50).
Normalmente, os fusíveis deste tipo estão 
já instalados no interior do quadro eléctri-
co e são apenas adaptados para prevenir o 
curto-circuito do motor. 
Até hoje, este ponto gera alguma confusão 
em relação ao tipo de protecção a utilizar 

Fig. 50

(para a linha/bomba). Todos os sistemas 
de baixa tensão são regulados pela norma 
CEI 64-8, que proíbe a protecção contra 
sobrecargas. Para compreender melhor o 
conceito, tem de antecipar a possibilidade 
de o motor da bomba poder estar à veloci-
dade total em qualquer situação, arriscan-
do a destruição do próprio motor.
Por este motivo, os protectores de sobre-
tensão actuais que são usados para evitar 
a avaria de aparelhos devido à sobrecar-
ga - e que são utilizados tipicamente com 
motores industriais - não são usados com 
bombas. Recorde que o projectista de 
sistemas eléctricos protege o circuito e não 
as bombas, que são protegidas por sua vez 
pelo fabricante.
Em relação a circuitos de segurança, 
estes devem ser protegidos contra curto-
circuitos, e não contra a sobrecarga de 
corrente. A protecção contra contactos 
indirectos é sempre garantida através dos 
meios fornecidos pelo sistema (TT, TN, IT). 
Se for um sistema TT, necessitará de um 
diferencial coordenado adequadamente 
e não muito sensível, e deve ser atrasado 
para evitar a intervenção precoce (máx. 1A 
e 1s). Caso contrário, podem existir outros 
sistemas, tais como separação eléctrica. Os 
projectos são escolhidos para assegurar a 
fiabilidade máxima do circuito. 
O projectista terá de avaliar as melhores 
soluções de acordo com as características 
do sistema eléctrico.

TT = sistema de terra, conhecido como 
Terra-Terra
TN = sistema de terra, conhecido como 
Terra-Neutro
IT = sistema de terra, conhecido como 
Isolamento-Terra

Linha eléctrica
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3.Distribuição de potência 
num sistema típico.
É aconselhável alimentar cada bomba de 
incêndio através de uma ligação eléctrica 
independente. As linhas que alimentam as 
bombas deve vir directamente da unidade 
de medição do distribuidor, que vem antes 
do interruptor geral do sistema eléctrico. 
Deste modo a energia eléctrica para o 
motor da bomba está disponível mesmo 
se todos os outros disjuntores do sistema 
abrirem. 
O quadro de distribuição do interruptor 
geral deve ser usado apenas para 
alimentar electricidade e deve estar 
localizado na sala que protege.
Em caso de incêndio, é possível cortar 
a alimentação eléctrica para todos os 
serviços, deixando a alimentação do 
quadro eléctrico principal da bomba.
Cada interruptor da bomba de incêndio 
deve ser etiquetado do seguinte modo: 

“Alimentação eléctrica do motor da 
bomba de incêndio, não abrir em caso 
de incêndio”. O quadro de comando e de 
monitorização da bomba jockey pode ser 
alimentado através do quadro eléctrico 
geral ou do quadro de comutação da sala 
da bomba.
Uma falta de tensão e/ou a falta de uma 
fase na alimentação eléctrica da bomba 
deve ser assinalada automaticamente 
através de um dispositivo visual-sonoro 
numa sala controlada. A alimentação 
eléctrica deve vir por cima do interruptor 
geral do sistema eléctrico e deve ser 
independente da das bombas.
Se os dispositivos de sinalização 
obtiverem a sua corrente de baterias 
acumuladoras, devem conseguir funcionar 
autonomamente pelo menos 24 horas. 
Devem também ser acompanhados por 
um carregador. Tal como foi mencionado 
acima, as linhas eléctricas das bombas 
de incêndio devem ser protegidas 
contra curto-circuito e contra contactos 
indirectos, mas não devem ser protegidas 
contra sobrecarga. Mantêm assim a 
operação contínua da bomba; é melhor 
sobrecarregar a linha do que desligar a 
alimentação eléctrica.

Existem vários modos de proteger as 
linhas eléctricas contra curto-circuito. 
Para além dos fusíveis, como é sugerido 
na norma EN1 2845, pode instalar um 
disjuntor com um disparo magnético, e 
com um limiar de intervenção igual a pelo 
menos 14 vezes a corrente nominal do 
motor (Fig. 51.1). A sua calibragem deve 
ser verificada para assegurar o arranque 
correcto numa condição com presença de 
tensão.

3.1 Protecção eléctrica.
A norma CEI 64-8 recomenda a omissão da 
utilização de protecção contra sobrecarga 
em circuitos eléctricos de dispositivos 
de segurança. Contudo, devem ser 
protegidos contra curto-circuito e 
contactos indirectos.
A norma aconselha que, sempre que 
possível, deve adoptar sistemas de 
protecção contra contactos indirectos 
quando for esperada a intervenção manual 
depois uma falha à terra. 
A protecção contra sobretensão é 
composta por fusíveis ou interruptores 
com uma intervenção de corrente 
diferencial de pelo menos 1A para evitar a 
intervenção precoce (Fig. 51.2).
Em qualquer caso, pode obter este tipo 
de protecção com dispositivos diferentes 
do interruptor, por exemplo, com a caixa 
metálica do quadro de comando ligado 
correctamente à terra.
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3.2. Cabos eléctricos.
Sempre que possível, os cabos eléctricos 
devem ser de uma via e sem junções. Se 
estiverem à vista, devem ser protegidos 
mecanicamente de modo adequado. Para 
esse fim, é suficiente colocar os cabos 
eléctricos no interior de um sistema de 
transporte de cabos para utilização normal 
(calhas, tubos de protecção, pontes). 
Os cabos eléctricos devem ser protegidos 
contra fogo; uma solução será instalar os 
cabos no exterior do edifício, ou em áreas 
onde o risco de incêndio não é significa-
tivo. Estas áreas podem ser protegidas 
contra incêndio com paredes, divisórias ou 
pisos resistentes até 60 minutos.
Este critério não se aplica a cabos num 
circuito que já se encontra num local pro-

1. Disjuntor
magnético automático 

(protecção contra
curto-circuito)

2. Disjuntor
diferencial automático 

(protecção contra 
contactos indirectos)

Diagrama tipo de distribuição eléctrica

Fig. 51

tegido. A norma EN12845 especifica que 
os cabos eléctricos que ligam o quadro de 
distribuição principal ao quadro eléctrico 
de comando da bomba devem ser dimen-
sionados tendo em conta 150% da corren-
te máxima admissível em carga total.

As linhas eléctricas que alimentam a bom-
ba de incêndio e os dispositivos de alarme 
visual-sonoro devem ser resistentes ao 
fogo e, na prática, devem continuar a fun-
cionar durante o tempo necessário (pelo 
menos três horas), mesmo expostas a fogo. 
Pode utilizar para isto cabos resistentes a 
fogo que cumpram as normas CEI 20-3 
(EN50200, BS387, IEC 0331).
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