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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2022 
Válvulas de Alívio para Sistemas Fixos de Combate a Incêndio 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações, de caráter recomendatório, quanto ao procedimento executivo e equipamentos 

constantes dos sistemas de alívio de circulação e de alívio de pressão, previstos na NFPA-20 (Standard for 

the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection – Norma para Instalações de Bombas Estacionárias 

de Combate a Incêndio), da National Fire Protection Association. 

 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as edificações cuja altura do reservatório não é suficiente 

para fornecer as vazões e pressões requeridas para os pontos dos hidrantes ou mangotinhos mais 

desfavoráveis considerados nos cálculos de pressão e vazão, necessitando-se de bombas de reforço para 

garantir as pressões mínimas requeridas, conforme NT-22/2014 CBMGO. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de 

Goiás; 

3.2 Norma Técnica n. 01/2021 – Procedimentos Administrativos; 

3.3 Norma Técnica n. 22/2014 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio; 

3.4 NFPA n. 20/2016 - Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. 

 

 

4. ORIENTAÇÕES 

 

4.1 Válvula de Alívio de Circulação 

4.1.1 A válvula de alívio de circulação deve ser prevista em bombas que sejam acionadas por sistema 

eletrônico de detecção de variação de pressão e fluxo. 

4.1.2 A válvula de alívio de circulação deve ser ajustada a um mínimo de 5 psi (0,34 bar) abaixo da pressão 

de operação do sistema. 

4.1.3 A válvula de alívio de circulação deve ser instalada na tubulação de descarga (pressão positiva), 

antes da(s) válvula(s) de retenção. 

4.1.4 A válvula de alívio de circulação deve permitir fluxo de água o suficiente para prevenir o 

superaquecimento da bomba de reforço, quando esta estiver operando sem fluxo na tubulação de descarga.  



2 

 

 

4.1.5 A água proveniente da descarga da válvula de alívio de circulação deve ser lançada para fora do 

sistema. 

4.1.6 Deve ser previsto dreno para a água que escoe pela válvula de alívio de circulação. 

4.1.7 A válvula de alívio de circulação deve possuir diâmetro nominal de: 

4.1.7.1 19 mm (0,75 polegada), para bombas com vazão menor ou igual a 2.500 galões por minuto (9.462 

litros por minuto); 

4.1.7.2 25 mm (1 polegada), para bombas com vazão de 3.000 a 5.000 galões por minuto (11.355 a 18.925 

litros por minuto).  

4.2 Válvula de Alívio de Pressão 

4.2.1 A válvula de alívio de pressão deve ser instalada sempre que a pressão nominal da bomba de reforço 

exceder a pressão máxima para a qual os componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram 

projetados. 

4.2.2 A válvula de alívio de pressão deve ser ajustada a no mínimo 10 psi (0,68 bar) acima da pressão de 

acionamento da chave de fluxo eletrônica. 

4.2.3 A válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada por um dos métodos apresentados em 4.2.3.1 

e 4.2.3.2. 

4.2.3.1 A válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada hidraulicamente para permitir passagem de 

água o suficiente para prevenir que a pressão do sistema não supere a pressão máxima a qual os 

componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram projetados. 

4.2.3.2 Se a válvula de alívio de pressão não for dimensionada hidraulicamente, suas dimensões não 

devem ser menores que as previstas na Tabela do Anexo A desta Orientação Técnica. 

4.2.4 A válvula de alívio de pressão deve estar localizada entre a bomba e a válvula de retenção da bomba 

e deve ser instalada de maneira que possa ser facilmente removida para reparos, sem interferir no pleno 

funcionamento do sistema. 

4.2.5 As válvulas de alívio de pressão podem ser dos tipos de: 

4.2.5.1 mola ajustável; 

4.2.5.2 diafragma operado por piloto. 

4.2.5.2.1 Quando a válvula de alívio de diafragma operada por piloto for instalada a bombas de eixo vertical, 

deve ser disposta a fim de evitar o alívio de água em pressões menores do que a configuração de alívio de 

pressão da válvula. 

4.2.6 A válvula de alívio de pressão deve descarregar a água – que por ela passa – em um tubo 

transparente, em um cone ou funil conectados à sua saída. 

4.2.6.1 A água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão deve ser facilmente identificada. 

4.2.6.1.1 Caso sejam utilizados equipamentos totalmente fechados (sem transparência), que não se 

permita observar o fluxo da água pela tubulação da válvula de alívio de pressão, deve ser previsto cone 

com sistema de detecção de fluxo de água (waste cone). 



3 

 

 

4.2.6.1.2 Caso seja prevista válvula de alívio de pressão que já possua, em sua própria estrutura, 

mecanismo que permita ser observado o fluxo de água, não há necessidade de previsão de cone com 

sistema de detecção de fluxo de água (waste cone). 

4.2.6.2 Deve ser evitado o derramamento da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão 

dentro do barrilete. 

4.2.7 A descarga da válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada por um dos métodos 

apresentados em 4.2.7.1 e 4.2.7.2. 

4.2.7.1 A descarga da válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada hidraulicamente para permitir 

passagem de água o suficiente para prevenir que a pressão do sistema não supere a pressão máxima a 

qual os componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram projetados. 

4.2.7.2 Se a descarga da válvula de alívio de pressão não for dimensionada hidraulicamente, suas 

dimensões não devem ser menores que as previstas na Tabela do Anexo A desta Orientação Técnica. 

4.2.7.3 Caso seja previsto mais de um joelho para a tubulação de descarga da válvula de alívio de pressão, 

a tubulação que se segue após o segundo joelho deve ser um diâmetro comercial maior que a prevista até o 

segundo joelho, e assim sucessivamente. 

4.2.8 É permitido o retorno da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão ao 

reservatório ou à tubulação de sucção da bomba, de forma a haver uma recirculação da água, desde que 

sejam observadas as pressões máximas suportadas dos componentes hidráulicos. 

4.2.8.1 Quando previsto o retorno da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão ao 

reservatório ou à tubulação de sucção da bomba, a válvula de alívio de circulação deve estar localizada 

após a válvula de alívio de pressão.  

4.2.8.1.1 A pressão de ajuste da válvula de alívio de circulação deve estar abaixo da pressão de ajuste da 

válvula de alívio de pressão, a fim de garantir o correto resfriamento da bomba durante a operação. 

 

 

 

Figura 1 - Esquema ilustrativo dos sistemas de alívio. 
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Comando de Atividades Técnicas - CAT, em Goiânia-GO, 12 de abril de 2022. 

 

 

Anderson Gonçalves de Siqueira Moura – Tenente-Coronel QOC 

Comandante do CAT 

(Assinatura Eletrônica)
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ANEXO A 
 

Vazão da Bomba (gpm) 

Diâmetros Nominais (polegadas) 

Sucção Descarga Válvula de Alívio 
Descarga da Válvula de 

Alívio 

25 1 1 ¾ 1 

50 1 ½ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 

100 2 2 1 ½ 2 

150 2 ½ 2 1/2 2 2 ½ 

200 3 3 2 2 ½ 

250 3 ½ 3 2 2 ½ 

300 4 4 2 ½ 3 ½ 

400 4 4 3 5 

450 5 5 3 5 

500 5 5 3 5 

750 6 6 4 6 

1000 8 6 4 8 

1250 8 8 6 8 

1500 8 8 6 8 

2000 10 10 6 10 

2500 10 10 6 10 

3000 12 12 8 12 

3500 12 12 8 12 

4000 14 12 8 14 

4500 16 14 8 14 

5000 16 14 8 14 

 


