
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO GERAL 

 
NORMA TÉCNICA 002/97 - PADRONIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBAS DE INCÊNDIO  

 

Publicação do Grupamento de Atividade Técnica                                               

 
1 – OBJETIVO: 
 
Padronizar os diversos tipos de sistemas de bomba de incêndio das edificações, seus 

requisitos técnicos, componentes, esquemas elétricos-hidráulicos e memória de cálculo, de acordo 
com os parâmetros de vazão e pressão já estabelecidos para hidrantes e sprinklers, complementando 
o parágrafo único do Art. 48 do Cap. VI e Cap. X do COSCIP. 
 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Na elaboração de projetos de segurança contra incêndio e pânico e aceitação de 

instalações fixas pelo CBMMA. 
 

3 – FUNDAMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS: 
 

3.1 – Nos termos do Art. 248 da Lei nº 6.546 de 29 de dezembro de 1995 é de 
competência do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, baixar 
instruções que regulamentem os casos omissos do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
(COSCIP). 

 
3.2 – Complementando o parágrafo único do Art. 48 do Cap. VI e Cap. X do 

COSCIP, por não definirem explicitamente nº de bombas, componentes e requisitos técnicos. 
 

3.3 – A indefinição de componentes e requisitos dos sistemas de bombas levam aos 
projetistas  a estabelecerem suas próprias padronizações. Por isso estabelecemos sistemas de 
bombas para os diversos riscos de incêndio das edificações. 
 

4 – REQUISITOS TÉCNICOS: 
 

4.1 – GERAL: 
- As bombas serão centrífugas e acionadas por motores elétricos ou a explosão, 

devendo entrar em funcionamento automático, quando  houver  abertura  do  hidrante  e  sprinkler  
mais  desfavorável   à  
pressão; 
 
 

- Os sistemas de bombas abastecidas por reservatórios superior, possuirão uma 
passagem livre (bay-pass) do fluxo d’água; 

- As bombas serão consideradas afogadas ou com sucção positiva, quando o nível 
mais baixo do reservatório d’água, estiver acima do nível do eixo da bomba; 

- Os sistemas disporão de ramal para teste de pressão e vazão do projeto, com 
diâmetro ajustado a estes parâmetros, manômetro em ramal sem turbulência, chave liga e desliga do 
tipo pressostato (sucção negativa) ou de fluxo (sucção positiva) para acionamento automático; 

- Diâmetro dos drenos por risco: 
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RISCO DIÂMETRO 
Pequeno ½” 

Médio canalização ½” 
Médio Rede ¾” 

Grande 1” 
               

- A válvula de alívio obrigatória no risco alto, terá o mesmo diâmetro do dreno com 
regulagem de abertura em 1000 KPa; 

- Nos sistemas de bombas para risco médio e grande disporão de uma bomba reserva, 
sendo dispensada para o risco pequeno; 

- A pressurização dos sistemas de bombas será obrigatório no esquema de instalação 
com sucção negativa; 

- A sucção negativa somente será aceita na impossibilidade técnica da sucção 
positiva; 

- Os sistemas de bombas com sucção negativa possuirão caixa d’água com 100  L, a 
dois metros de altura do eixo da bomba, para escorva automática da tubulação de sucção, com 
abastecimento d’água permanente; 

- Os sistemas de bombas pressurizadas possuirão um cilindro com volume de 10 L, 
que funcionará como câmara de compensação para queda de pressão causada por pequenos 
vazamentos; 

- Será permitido a instalação de bomba centrífuga auxiliar com motor elétrico, de 
partida e parada automática, para recolocar água na tubulação, compensando eventuais perdas nos 
sistemas pressurizados; 

- Para sistemas de bombas em edificações de risco médio ou grande, com sucção 
negativa, haverá um tubo de sucção para cada bomba, devendo estarem interligados e separados por 
válvula de gaveta; 

- Para sistemas  de bombas em  edificações industriais de  risco  grande, haverá um  
tubo de  descarga para  retorno  no reservatório,   
com válvula de alívio para evitar excesso de pressão; 
 

- A tubulação no seu trecho de sucção e recalque de bombas (colar hidráulico), terão 
diâmetros compatíveis para velocidades máximas de 1,5 m/s e 2,5 m/s, respectivamente; 

- Quadro dos diâmetros do colar hidráulico por risco: 
 
RISCO SUCÇÃO RECALQUE ALÍVIO 
Pequeno 1 ½” 1 ¼” ½”(opcional) 

Médio Canalização 3” 2 ½” ½”(opcional) 
Médio Rede 3” 3” ¾”(opcional) 

Grande 4” 3” 1”(obrigatório) 
 



 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO GERAL 

 
NORMA TÉCNICA 002/97 - PADRONIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBAS DE INCÊNDIO  

 

Publicação do Grupamento de Atividade Técnica                                               

- A bomba poderá alimentar sistemas hidráulicos distintos (hidrantes e sprinklers), 
que possuam alimentador comum ou em separado, desde que seja dimensionada para o somatório 
dos sistemas e adotada a maior pressão no cálculo; 

- A pressão máxima dos sistemas não poderá exceder a 1000 KPa; 
- O funcionamento do sistema de bombas será acusado por meio sonoro com 100 

decibéis, localizado no setor do pessoal de serviço ou vigilância. 
 

4.2 - MOTOR A EXPLOSÃO: 
  

- Ter condições de operar a plena carga durante 3 h; 
- Dispor de limitador de rotação, independente da potência consumida; 
- Entrada de ar para a combustão provida de filtro; 
- O escoamento deve ser provido de silencioso e descarregar os gases da combustão 

para o exterior da Casa de Bombas de Incêndio; 
- Possuir tanque de combustível montado em nível superior ao motor, provido de 

indicador de nível, com capacidade para 3 h de funcionamento; 
- Ter todos os seus componentes de acordo com as especificações do fabricante; 
- Possuir bateria com capacidade para 10 (dez) partidas com 10 (dez) segundos de 

duração cada e com carregador flutuador permanentemente ligado; 
- Partida por motor de arranque elétrico. 

 
 
4 – COMPONENTES DO SISTEMA: 
 

5.1 – QUANTO AOS RISCOS: 
 

5.1.1 – RISCOS PEQUENOS (Canalização): 
- Para sistemas de hidrantes e sprinklers com alimentador hidráulico 

independente, será utilizada uma eletrobomba para cada sistema, com potência para as vazões e 
pressões   individuais de projetos; 

-  Para sistemas de hidrantes e sprinklers interligados, com alimentador hidráulico 
único, será utilizado uma eletrobomba para os dois sistemas, com potência para as vazões 
acumuladas e maior pressão de projeto; 

 
OBS: Não é exigido bomba reserva neste risco. 
 
5.1.2 – RISCO MÉDIO (Canalização ou Rede): 
- Para sistemas de hidrantes e sprinklers com alimentador hidráulico 

independente, será utilizado uma eletrobomba como reserva dos dois sistemas, com vazão 
acumulada e maior pressão de projeto; 

- Para sistemas de hidrantes e sprinklers interligados, com alimentador 
hidráulico único, serão utilizadas duas eletrobombas com potência para as vazões acumuladas e 
maior pressão de projeto, sendo uma como reserva; 
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5.1.3 – RISCO GRANDE (Rede): 
- Especificação conforme o item anterior (5.1.2), sendo que a eletrobomba de 

reserva será substituída por um conjunto constituído por uma eletrobomba e um gerador ou por uma 
bomba acionada por motor a explosão. 

 
5.2 – DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS: 

 
5.2.1 – SUCÇÃO POSITIVA: 
- Válvula de gaveta na saída do reservatório superior; 
- Válvula de retenção impedindo o retorno d’água; 
- Derivação para sucção das bombas com válvula de gaveta para cada bomba; 
- Passagem direta do fluxo d’água (by pass); 
- Válvula de retenção e gaveta na saída do recalque de    cada bomba; 
- Ramal com válvula de gaveta, para teste de vazão mínima; 
- Acoplamento no alimentador de chave de fluxo (flow suitch); 
- Dispositivo tipo união ou flange na entrada e saída do fluxo da bomba, para a 

sua retirada. 
 

5.2.2 – SUCÇÃO NEGATIVA: 
- Válvula de pé na sucção da bomba com dispositivo tipo união ou flange; 
- Válvula de gaveta individual para cada tubo de sucção; 
- Válvula de retenção e gaveta na saída do recalque da bomba; 
- Ramal com válvula de gaveta, para teste de vazão mínima; 
- Caixa d’água com volume de 100 L, para escorva da bomba, com ligação de 1” 

(polegada) de diâmetro, possuindo válvula de gaveta e retenção; 
- Dispositivo tipo união ou flange na entrada e saída do fluxo d’água da bomba, 

para sua retirada; 
- Ramal com válvula de gaveta para teste de vazão mínima, com saída para 

manômetro, pressostato, tanque de pressão e alimentação da caixa de escorva com bóia de pressão. 
 

5.3 – DISPOSITIVOS ELÉTRICOS: 
- Disjuntor com capacidade de 150 % a corrente nominal do motor elétrico; 
- Chave magnética de partida direta até motores de 10 HP com botoeira de 

liga/desliga; 
- Chave estrela-triângulo ou compensadora para motores a partir de 15 HP com 

botoeira de liga/desliga; 
- Chave reversora; 
- Chave de fluxo; 
- Pressostato; 
- Carregador flutuador com capacidade para recarregar a bateria em 24 h. 
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5.4 – QUADRO RESUMO: 
 

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS RISCOS 
PEQUENO MÉDIO GRANDE 

Disjuntor X X X 
Chave Magnética X X X 
Chave Reversora - X - 

Chave Fluxo  
(sucção positiva) 

X X X 

Pressostato  
(sucção negativa) 

X X X 

Carregador Flutuador - - X 
 

- A utilização do pressostato ou chave de fluxo ficará condicionada ao tipo de sucção 
do sistema (positiva ou negativa). 

 
6 – ESQUEMA ELÉTRICOS-HIDRÁULICOS: 

 
6.1 – OBJETIVO: 
- Estabelecer padrões de projeto e instalação, de forma a facilitar a montagem dos 

componentes do sistema de bombas, conforme as definições já estabelecidas nos itens anteriores. 
 

6.2 – ESQUEMAS: 
 

6.2.1 – SUCÇÃO POSITIVA: 
6.2.1.1 – Risco Pequeno – Esquema 1; 
6.2.1.2 – Risco Médio e Grande – Esquema 2. 

6.2.2 -  SUCÇÃO NEGATIVA: 
6.2.2.1 – Risco Pequeno – Esquema 3; 
6.2.2.2 – Risco Médio e Grande – Esquema 4. 

        6.2.3 -  OPÇÃO PELA PRESSURIZAÇÃO: 
6.2.3.1 – Risco Pequeno – Esquema 5; 
6.2.3.2 – Risco Médio e Grande – Esquema 5. 

6.2.4 -  PLANILHA DE CÁLCULO. 
 

LEGENDAS E DEFINIÇÕES 
               
RS – Reservatório  Superior  (reserva d’água que contém a RTI); 
RI – Reservatório Inferior (reserva d’água que contém a RTI); 
VG – Válvula de gaveta (dispositivo hidráulico para abertura ou fechamento 

d’água); 
VR – Válvula de Retenção (dispositivo hidráulico para retenção d’água em um 

sentido); 
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M – Manômetro (medidor de pressão); 
F – Chave de Fluxo (chave liga e desliga por vazão); 
P – Pressostato (chave liga e desliga por pressão); 
B – Bomba (mecanismo hidráulico para impulsão d’água); 
b -  Bóia (dispositivo hidráulico de bloqueio d’água por nível); 
TP – Tanque de Pressão (dispositivo hidro-pneumático para compensar perda 

d’água); 
TE – Tanque de Escorva (reservatório d’água para retirada do ar da tubulação da 

sucção); 
MEL – Motor Elétrico (fonte de energia que movimenta a bomba); 
MEX – Motor a Explosão (fonte de energia que movimenta a bomba); 
G – Gerador (fonte autônoma de energia elétrica); 
PC – Ponto Central de Força (quadro geral de fornecimento de energia elétrica); 
DS – Disjuntor (chave térmica para proteção de circuitos); 
CM – Chave Magnética (chave para proteção dos motores); 
CR – Chave Reversora (chave elétrica para mudança de alimentação de energia 

elétrica aos motores); 
AL – Alarme (campainha avisadora do funcionamento das bombas); 
U – União ou Flange (dispositivo mecânico para facilitar a retirada das bombas 

para manutenção); 
A – Válvula de Alívio (dispositivos hidráulico de abertura por pressão). 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VI 
 
 

 


