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PREFÁCIO

Este Manual faz jus ao nome que muitos homens e mulheres carregam em

seus ombros diuturnamente: “Bombeiros”. É notório que o Profissional Bombeiro tem

diversas funções mas a sua primeira e principal tende a perpetuar no combate a

incêndio. Isso em todo o Mundo. 

A operação desses equipamentos utilizados  para salvar  vidas,  de elevado

valor monetário e adquiridos em grande escala nos últimos anos na Corporação

deve  ser  de  forma  excelente.  Em  seguida  o(a)  militar  precisa  primar  pela

investigação científica constante, conhecer e melhorar os serviços Bombeiro Militar

para a população.

Somos  Bombeiros(as)  por  assim  dizer  e  agora  em busca  constante  para

saber   manusear  caminhões e bombas nos diversos cenários  que encontramos.

Parabéns  aos  autores  e  bom proveito  àqueles  que  forem  alcançados  por  este

trabalho.

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC

Comandante Geral do CBMGO
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APRESENTAÇÃO

Nos textos; cálculos, tabelas, fotografias e referências abaixo, optou-se pela

simplicidade das formas e padronizações, para que os profissionais do fogo sintam-

se confortáveis em manusear trabalhos ao alcance de suas mãos, a qualquer tempo.

Vislumbrou-se o  aperfeiçoamento de um caderno de 39  páginas  já  existente  na

Corporação, elaborado pelo co-autor Cel QOC BM RR Leônidas Eduardo Dias.

Esse trabalho é  resultado de estudos de conclusão de curso fomentados e

realizados a partir das instruções da disciplina “Bombas de Incêndio” ministradas ao

Curso de Formação de Oficiais  (CFO),  Curso de Especialização em Combate  a

Incêndio Urbano (CECIU),  Curso de Especialização em Condução a Veículos de

Emergência (CECOV), Curso de Operações em Incêndio (COI), Curso de Instrutor

Flashover e Curso Internacional de Gerenciamento de Incêndios (CIGOI) do Corpo

de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Além disso, foram empreendidas viagens

às  indústrias  fabricantes  de  veículos  de  combate  a  incêndio  (ABT,  ABS,  ABTS,

ABTF) como gestor de contrato, aonde foram realizados testes nas bombas para

cumprimento de edital de licitação. Tudo isso, propiciou um embasamento melhor à

luz das normativas nacionais e internacionais, atualmente em vigência.  

Os equipamentos que foram alvo desse estudo devem ser encarados como

instrumentos de trabalho ou mesa de operações,  para  quem abraça o dever  de

salvar vidas. E mesmo a falta de conhecimento nesta área pode implicar em vidas e

bens  perdidos.  Com  um  custo  elevado,  esses  equipamentos  devem  ser  bem

manuseados  para  que  se  evite  manutenções  a  longo  prazo  e  cidades  inteiras

desguarnecidas.

Uma ferramenta bem aproveitada em todo o manual foi a instrução visual, que

permitiu  aliar  o visual  ao descritivo  técnico,  para  fomentar  um aprendizado mais

eficiente. 

Enfim o manual estará a partir de agora não somente com especialistas da

área mas a disposição de todos que querem ingressar no combate a incêndio cada

vez mais organizado e com conhecimento aplicado. 

Bom proveito a todos!
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CAPÍTULO 1 – TEORIA GERAL DE BOMBAS HIDRÁULICAS

Seção 1 – O equipamento

1.1 Subseção Introdução

Teoria Geral de Bombas Hidráulicas (TGB) traz um breve tratado sobre esse

equipamento de suma importância para a atividade fim dos Corpos de Bombeiros no

Brasil, uma classificação mais restritiva quanto ao seu uso no combate a incêndio e

outras utilidades tais como: conceitos, cálculos práticos sobre vazão e pressão e

conceitos gerais que compreendem a utilização dos equipamentos.

Bombas hidráulicas e seus componentes, em condições normais de trabalho,

são  submetidos  a  diversos  tipos  de  situação  e  para  conservá-los  é  necessário

conhecer princípios que norteiam toda essa base.

1.2 Subseção Bombas hidráulicas

O  Manual Técnico de Bombas Sheneider descreve que, bombas hidráulicas

são máquinas operatrizes, isto é, máquinas que recebem energia potencial (força

motriz  de um motor  ou turbina),  e transformam parte desta potência  em energia

cinética (movimento) e energia de pressão (força), cedendo estas duas energias ao

fluído bombeado, de forma a recirculá-lo ou transportá-lo de um ponto a outro. 

Ressalta também, que o uso de bombas hidráulicas ocorre  sempre que há

necessidade de aumentar a pressão de trabalho de uma substância líquida contida

em um sistema, à velocidade de escoamento, ou ambas.

Nesse  sentido,  Lopes, aborda  uma  bomba  hidráulica  como  forma  de

fornecimento  de  energia.  Para  ele,  na  passagem  pela  bomba,  a  carga  total

(energia/peso) aumentará. Isso é possível ser visualizado com a obtenção de uma

carga total a partir das cargas cinética, potencial e de pressão (figura 01 e tabela n.

01).
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Figura 1- Ilustração de uma bomba com indicação de cargas
Fonte:  Bombas & Instalações hidráulicas, LCTE, 2007.

Tabela 1 - Cargas das seções (e) e (s) – Grandezas beneficiadas no funcionamento de uma bomba;
Fonte:  Bombas & Instalações hidráulicas, LCTE, 2007.

Subs4tuindo as cargas das seções (e) e (s) e isolando a carga manométrica, temos:

Hb= Vs² - Ve² + ps-pe + Zs-Ze  ou  Hb= ▲v² + ▲p + ▲z

2g        y                2g       y

Nessa tabela,  verifica-se  como  a  bomba  distribui  energia:  parte  vai  para  o

aumento de carga cinética, parte para a carga de pressão e o restante para a carga

potencial. Conclui-se que: a carga de pressão é a mais beneficiada por um projeto e

funcionamento de uma bomba. 

Em outro conceito, o uso de bombas hidráulicas é visto como a necessidade de

aumentar a pressão de trabalho de uma substância líquida contida em um sistema, a

velocidade de escoamento, ou ambas.
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1.3 Subseção Classificação das bombas hidráulicas

O Livro Bombas & Instalações Hidráulicas de Lopes classifica algumas bombas

em dois grupos: deslocamento positivo e o não-positivo do fluido.

1.4 Subseção Bombas de deslocamento positivo ou volumétricas

Conforme Lopes, nessas bombas existe uma vedação mecânica separando a

entrada e saída e isso acaba impedindo ou dificultando o “vazamento interno”, que é

a possibilidade de recirculação interna do fluido.

O objetivo principal dessas bombas é provocar pressões elevadas diante de

vazões relativamente baixas.

As  Bombas  Volumétricas  possuem  esse  nome  porque  o  fluído,  de  forma

sucessiva,  ocupa  e  desocupa  espaços  no  interior  da  bomba  com  volumes

conhecidos, sendo que o movimento geral deste fluído dá-se na mesma direção das

forças a ele transmitidas, por isso a chamamos de deslocamento positivo. Dividem-

se em: alternativas (êmbolo, pistão e diafragma) e rotativas (engrenagens, palhetas,

pistões radiais, pistões axiais e rotores lobulares).

Esse tipo de bomba é encontrado em muitas viaturas de combate a incêndio

em Goiás, utilizada no sistema de escorva elétrico e encontradas entre outros carros

nos Auto Bomba e Salvamento 11, 12, 18 e 21 (figura 2). Algumas já não funcionam

por terem extrapolado em determinada utilização, o tempo de acionamento elétrico.

Em manutenção,  foram feitas alguns apontamentos para se evitar  o  dano a um

dispositivo que faz diferença no suprimento de água.
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Figura 2: Bomba de deslocamento positivo ou volumétrica. Fonte e descrição: Manual Hale, Bomba
Injetora de palhetas rotativas (ESP)

1.5 Subseção Bombas de deslocamento não positivo ou dinâmicas

Em função da direção do movimento do fluído dentro do rotor, estas bombas

dividem-se em: a) Centrífugas Radiais (puras) - a movimentação do fluído dá-se do

centro  para a  periferia  do rotor,  no sentido perpendicular  ao eixo de rotação;  b)

Centrífugas de Escoamento Misto (hélico-centrífugas) - o movimento do fluído ocorre

na direção inclinada (diagonal) ao eixo de rotação e c) Centrífugas de Escoamento

Axial (helicoidais) - o movimento do fluído ocorre paralelo ao eixo de rotação. Será

objeto de estudo deste manual as bombas hidráulicas centrífugas radiais (puras),

mais usadas no mundo (Figura 3).
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Figura 3: Bomba de deslocamento não positivo ou dinâmica tipo CB P25 3 Hale encontrada nos ABS
10 a 21 do CBMGO. Fonte: Manual Hale.

As Bombas Centrífugas ou Turbo-Bombas,  apresentam a movimentação do

fluído por meio da ação de forças que se desenvolvem na massa do mesmo, em

conseqüência da rotação de um eixo no qual é acoplado um disco (rotor, impulsor)

dotado de pás (palhetas, hélice), o qual recebe o fluído pelo seu centro e o expulsa

pela periferia, pela ação da força centrífuga, por isso o seu nome mais usual.

Em função da direção do movimento do fluído dentro do rotor, estas bombas

dividem-se em:  Centrífugas Radiais (puras): A movimentação do fluído dá-se do

centro  para  a  periferia  do  rotor,  no  sentido  perpendicular  ao  eixo  de  rotação;

Centrífugas de Fluxo Misto (hélico-centrífugas): O movimento do fluído ocorre na

direção  inclinada  (diagonal)  ao  eixo  de  rotação  e  Centrífugas  de  Fluxo  Axial

(helicoidais): o movimento do fluído ocorre paralelo ao eixo de rotação. 

Será objeto de estudo deste manual as bombas hidráulicas centrífugas radiais

(puras), mais usadas no mundo (Figura 3).
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Seção 2 – Conceitos

2.1 Subseção Força centrífuga

Para entender a força centrífuga é preciso fragmentar o fluido utilizado para

extinguir  muitos  incêndios:  a  água.  Reduzindo-a  em forma  de  gotas  é  possível

entender melhor sua trajetória e a força e pseudo força que agem sobre elas.

A força que mantém a gota d'água com certa massa para o centro da curvatura

é a centrípeta auxiliada por cunhas, que pelo formato, forçam um despreendimento

da gota mais rápido do impulsor por meio do lançamento desta, ocasionando perda

do atrito.   

Quando a gota d'água abandona a trajetória curvilínea, não é por causa direta

de uma força centrífuga mas por causa da perda de atrito e da tendência de todos

os corpos estarem em repouso (Primeira Lei de Newton ou Lei da Inércia).

Figura 4: Força centrífuga (real, em vermelho) e "força centrífuga" (fictícia, em cinza). Em maiúsculo
os  eixos  do  referencial  inercial,  e  em minúsculo  os  eixos  do referencial  girante.  As  origens  dos
referenciais são coincidentes, bem como seus respectivos eixos "z".  No referencial não inercial a
partícula encontra-se sempre estática sobre o respectivo eixo x, o que pressupõe uma resultante de
forças nula neste referencial, só possível uma vez estipulada a existência da pseudoforça centrífuga.
No referencial inercial o objeto descreve movimento circular, onde tem-se por resultante - condizente
com a realidade - a força centrípeta )  .

O manual de Operação e manutenção Hale que acompanha os Auto Bomba

Tanques 34 a  37 complementa que,  uma bomba centrífuga opera com base no

princípio de que a força centrífuga é criada por um disco giratório rápido.
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Figura 5: Força centrífuga de um disco rotativo. Fonte: Manual Hale.

A figura acima mostra que uma quantidade de água foi colocada no centro de

um disco.  O disco gira  na mesma velocidade e a água é lançada do centro  na

direção da circunferência externa no disco. A distância através da qual a água se

desloca do centro está diretamente relacionada ao diâmetro do disco e à velocidade

da rotação. Quando a água estiver confinada em um recipiente fechado (tal como no

corpo de bomba), a sua pressão se eleva até um nível que depende da velocidade

da rotação.

Ainda de acordo com o manual citado, há três fatores inter-relacionados que

regulam o desempenho de uma bomba relacionada com a força centrífuga:

VELOCIDADE (RPM).  Se  a  velocidade  da  rotação  aumentar  com um fluxo

constante, a pressão da água aumentará.

PRESSÃO. A pressão também é medida em Libras Por Polegada Quadrada

(PSI). Se a pressão mudar com a velocidade constante, a vazão (medida em GPM)

(LPM) mudará inversamente, isto é, se a pressão aumentar, a vazão diminuirá. 

ESCOAMENTO. A vazão é usualmente medida em número de galões de água

por  minuto  (GPM)  (LPM)  que  uma  bomba  pode  escoar  alimentada  a  partir  da



19

tiragem. Se a pressão for mantida constante, a vazão aumentará com um aumento

na velocidade da rotação.

2.2 Subseção Variação da pressão de acordo com a rotação do motor

Em atenção a velocidade e pressão abordados no tópico anterior o  Manual

Scheneider traz que  a potência fornecida à bomba de incêndio é proveniente do

motor da viatura. Por causa disso, a pressão fornecida pela bomba de incêndio pode

aumentar na razão quadrada da variação da rotação dos impulsores.

Isso  não  é  regra,  pois  depende de  cada  projeto  elaborado  de  veículos  de

combate  a  incêndio.  Mas,  numa  aplicação  prática,  esse  princípio  diz  que  se  a

rotação  dos  impulsores  for  dobrada,  a  pressão  poderá  aumentar  em até  quatro

vezes. Veja essa relação no memorial de cálculo 01.

 

Memorial de cálculo 1 Variação da pressão de acordo com a rotação do motor

A pressão  fornecida  pela  bomba  de  incêndio  varia  proporcional  ao  quadrado  da  variação  da
rotação dos impulsores. Isso implica dizer que se a rotação dos impulsores for dobrada, a pressão
aumentará em até quatro vezes. Veja: 

H1 = H0 X [ n1 / n0 ]2

Em que: 

H0 = Pressão inicial em mca;

H1 = Pressão final em mca;

n0 = Rotação inicial em rpm;

n1 = Rotação final em rpm.

Então, vejamos o exemplo: 

H1 = H0 X [ n1 / n0 ]2

H1 = 10 X [ 3000 / 1500 ]2

H1 = 10 x 4

H1 = 40 mca

Observe que ao duplicar a rotação de 1500 a 3000 rpm a pressão aumentou de 10 a 40
mca.  

Fonte: Manual de bombas hidráulicas Scheneider
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Desta forma explica-se o  motivo de utilizarmos marchas mais  altas quando

operamos uma bomba de incêndio acionada por caixa de transferência, já que, se

utilizarmos uma marcha menor a rotação do motor será alta demais e isto poderá

provocar acidentes para os operadores de linhas de mangueiras e por consequência

danificar os componentes internos da bomba.

2.3 Subseção Vazão

Conhecer vazão numa realidade de Corpos de Bombeiros é entender como

essa grandeza influenciará em um suprimento de água no combate a incêndio. 

Para isso é primordial saber que para cada tipo de esguicho tem-se uma vazão

diferente, e para cada tipo de regulagem dependendo da angulação de um esguicho

regulável tipo pistola tem-se a vazão alterada. 

A taxa ou vazão volumétrica é dado por:

Q = v . A

Onde v é a velocidade, em m/s, e A é a área, em m². A vazão volumétrica é

expressa no Sistema Internacional (SI) em m³/s, e é comum encontrar galões / min,

L/min,  L/s, l/h, cm³/min, etc.

Para  uma  aplicação  prática  é  válido  confrontar  esta  grandeza  com  as

necessidades  do  serviço.  Desta  forma  o  cálculo  de  vazão  deve  considerar  os

diâmetros das admissões, expedições, requintes de esguichos, canhões monitores e

a relação destes com a pressão de velocidade ou dinâmica na ponta encontrada.

Outras fórmulas relacionadas à pressão de trabalho poderm ser encontradas em

tabelas disponíveis junto aos tubos pitot ou medidores de pressão, conforme visto no

memorial de cálculo 2 abaixo. Veja também exercícios 6 e 7 no Apêndice I.

É  interessante  as  Companhias  Operacionais  das  Unidades  Operacionais

verificarem  constantemente  com  tubo  pitot  junto  às  guarnições  de  combate  a

incêndio e de posse da tabela de vazões a relação entre pressão e vazão para

emprego nas ocorrências e aprimoramento técnico profissional. 
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Tabela 2 - Para determinar a vazão, tendo a pressão, utilizar as fórmulas abaixo. Fonte:Mecânica
Reunida Indústria e Comércio Ltda

PRESSÃO EM kgf / cm²

Q = 0,654 x D² x √P

PRESSÃO EM PSI (lb/pol.²)

Q = 0,1731 x D² x √P

PRESSÃO EM MCA

Q = 0,2068 x D² x √P

Em que 

Q= vazão em litros por minuto (LPM) / D= diâmetro da expedição em milímetros /

P= pressão na expedição

Obs.: Para obter a vazão em Galões Por Minuto (GPM) basta multiplicar o resultado obtido em
Litros Por Minuto (LPM) por 0,264

Para um projeto de bomba hidráulica parte-se da vazão desejada para definir

todos os outros quesitos. Em alguns casos de transformação de veículos mediante

colocação de tomada de força (PTO) existem parametrizações de acordo com as

limitações do equipamento (redução de giros na PTO e multiplicação na caixa da

bomba). Veja abaixo, na tabela 3, uma parametrização trazida pela NBR 14096:1998

(Viaturas de combate a incêndio).

Tabela 3 - Vazões nominais das expedições das bombas em conformidade com pedido. 

Fonte: NBR 14096/1998

Diâmetro interno de expedição Vazão de escoamento

mm (pol) LPM (GPM)

63 (2 ½) 945 (250)

76 (3) 1.417 (375)

89 (3 ½) 1.890 (500)

100 (4) 2.362 (625)

113 (4 ½) 2.835 (750)

125 (5) 3.780 (1 000)

150 (6) 5.670 (1 500)

Afim de definir essa vazão nominal todos os componentes são estudados e

dimensionados desde o formato do impulsor da bomba até as tubulações.
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Nesse sentido, se relacionarmos o rendimento que se deseja de um sistema

com as características reais do equipamento verifica-se um ponto ideal de trabalho

solicitado num edital de licitação por exemplo.

Após verificar o ponto certo de trabalho do equipamento é possível determinar

a partir de qual pressão o impulsor capta água de forma mais lenta ou gradual o que

causa um efeito denominado deslisamento. Interessante observar que o rendimento

do equipamento, em termos de vazão diminui, embora com aumento de pressão.

Existem sinalizações encontradas próximas ao painel de comando externo das

bombas. São placas provenientes de fábrica que apresentam a vazão e pressão

nominal ou ideal, conforme abaixo. Estas descrições precisam ser respeitadas para

fins de utilização, pois apresentam um padrão de trabalho que servirá como base

para utilização do equipamento em série e paralelo, visto em Operações.

 

Placa vazão ideal

Além disso é possível controlar a vazão e o suprimento de água por meio de

indicadores de nível  do tanque inseridos nas laterais da maioria dos veículos de

combate a incêndio.

2.4 Subseção Medidas de vazão

Quanto à vazão, verifica-se que duas unidades de medida são utilizadas em

Corpos de Bombeiros no Brasil para referir-se a esta grandeza, quais sejam: Galões

Por Minuto (GPM)  e Litros Por Minuto (LPM).
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Para  indicar  a  capacidade  de  vazão,  por  exemplo,  pode-se  dizer  que  uma
bomba de incêndio chega a 750 GPM num ponto ideal.  Isso quer dizer o mesmo
que 2.835 LPM. Senão vejamos:

Tabela 4 - Equivalência de valores para vazão.Fonte: MTB CBMSP 08

01 GPM (Galão por minuto) = 3,78 LPM (litros por minuto)

2.5 Subseção Medidas lineares

Paralelo às medidas de vazão é importante saber que para se alcançar uma

determinada vazão a partir da expedição da bomba, são projetadas tubulações que

definem expedições de acordo com a necessidade de cada projeto.

Para um entendimento melhor das dimensões dessas tubulações para fins de

cálculos  tem-se que:

Tabela 5 - Equivalência de polegada e conversões usuais.
Fonte: Sistema Internacional de Unidades (SI)

01 GPM (Galão por minuto) = 3,78 LPM (litros por minuto)

01 polegada = 25,4 mm

a. Mangote 4 ½ pol = 113 mm

b. Mangote 4 pol = 102 mm

c. Mangote 2 ½ pol = 63 mm

d. Mangueira de 2 ½ pol = 63 mm

e. Mangueira de 1 ½ pol = 38 mm

f. Mangotinho de 1 pol = 25 mm

g. Requinte ½ pol = 12 mm

h. Requinte de 3/8 pol = 10 mm

i. Requinte ¾ pol = 19 mm

Memorial de Cálculo 2 Fórmula para encontrar vazão das tubulações das viaturas

Q = 0,0034 . d² x √Pv x 60, onde:

Q = vazão em litros por minuto;

Pv = pressão de velocidade ou dinâmica na ponta do esguicho em m.c.a.;

d = diâmetro em mm;
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0,0034 = constante 

[1] Qual a vazão de uma expedição de 1 ½″ a 7 kgf/cm²?

Q = 0,0034 . d² x √Pv x 60, onde:

Q = 0,0034 . (38)² x √70x60

Q = 4,90 . 64,8

Q = 318 LPM 

[2] Qual a vazão de uma expedição de 2 ½″ a 7 kgf/cm²?

Q = 0,0034 . d² x √Pv x 60, onde:

Q = 0,0034 . (63)² x √70x60

Q = 13,49 . 64,8

Q = 874 LPM ou 800 LPM

2.6 Subseção Pressão

Quando uma força é aplicada sobre uma área,  ocorre o que chamamos de

pressão.  De  acordo  com  Halliday,  David,  Resnick,  Robert,  Walker  e  Jearlem

pressão é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição.

P=F/A

Os  autores  concordam ainda  que o  termo pressão  é  utilizado  em diversas

áreas da ciência como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais

forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo

sólido. Escrevem que a pressão é uma propriedade intrínseca a qualquer sistema, e

pode ser favorável ou desfavorável para o homem.

Para a realidade dos Corpos de Bombeiros é imprescindível o estudo desta

grandeza pois abrange diversas atividades e equipamentos do serviço operacional.

Cita-se  o  emprego  de  pressão  e  suas  características  em  compressores  de  ar,

cilindros  de  ar  respirável  relacionados  a  mergulho  e  adentramento  em  locais

confinados, equipamentos hidráulicos diversos como as próprias bombas, muques,

plataformas e  para  cálculos  relacionados a  altura  manométrica  de  determinados

edifícios para fins de aproveitamento de coluna d´água.  
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Confirmada  a  importância  deste  estudo,  verificou-se  a  necessidade  de

conhecer as  principais unidades de medida de pressão utilizadas para aferição em

ocorrências e treinamentos, bem como a origem da derivação dessas unidades para

um entendimento melhor nas conversões em ocorrências reais.

2.7 Subseção Unidades de medida de pressão

É possível encontrar algumas unidades de medida de pressão impressas em

manômetros, vacuômetros ou manovacuômetros. As medidas mais encontradas são

Kgf/cm² (kilograma força por  centímetro  quadrado) e PSI  (pound square inch ou

libras por polegadas quadrada). Outras também são verificadas. Saiba quais são as

principais:

a. Kgf/cm² - quilogramas força por centímetro quadrado

b. Lbs/Pol² ou PSI - Libras por polegada ao quadrado

c. MCA - metro de coluna d’água

d. ATM - Atmosfera

e. BAR - Barômetro

f. Kpa - Kilo Pascal

G.Mpa - Mega Pascal

Verifique na Tabela 6 os referenciais para as devidas conversões:

Tabela 6 - Equivalência de valores para pressão
Fonte: Sistema Internacional de Unidades (SI)

1 kgf/cm² = 14,7 Lbs/Pol² (PSI) = 10,33 MCA = 760 mm Hg = 1 ATM = 1 BAR = 100KPa = 0,1 Mpa
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Veja ainda como pode ser prático as devidas conversões conforme memorial

de cálculo 03 abaixo:

Memorial de cálculo 03 Equivalência de pressão

[1] Manômetro acusando 10 Kgf/cm², transforme em PSI (Lbs/Pol²). 1 Kgf/cm² = 14,7 Lbs/pol² (PSI),
logo:

10 Kgf/cm² = X

X PSI = 10 x 14,7 = 147

R: 10 Kgf/cm² = 147 PSI (Lbs/pol²)

[2] Manômetro de máscara autônoma indicando 150 BAR, transforme para Lbs/pol² (PSI):

1 BAR = 14,7 PSI

150 BAR = X PSI

X PSI = 150 x 14,7 = 2.205 PSI

R: 150 BAR = 2.205 PSI (Lbs/pol²)

Fonte: autores

É sempre bom o operador de bomba ou o comandante de incidente atentar

para  a  unidade  de  medida  adotada  pelo  manômetro  de  sua  Viatura,  e  saber

converter em termos – médios sem a preocupação com a precisão absoluta.

A partir  de agora, entenda melhor cada unidade de medida.  Em algumas é

possível  verificar  um  histórico,  em  outras,  é  possível  ver  uma  derivação  das

unidades básicas de medida a partir das especificidades de cada uma.

2.7.1 Subseção Quilograma força por centímetro quadrado (kgf/cm²)

Para saber mais sobre essa unidade é preciso detalhar a pressão atmosférica

ou aquela exercida pela massa de ar que envolve a Terra. Em condições normais, no

nível  do mar e na superfície  da Terra,  essa pressão é aproximadamente igual a

100.000 N/m² ou 1 kgf/cm².  Vale lembrar que a altitude é fator predominante na

aferição desta pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica.
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Quanto maior a altitude do local, menor a pressão atmosférica, tendo em vista

que  a  mesma  diminui  aproximadamente  0,04  Kgf/cm²  a  cada  300m.  Isto  influi

diretamente no comportamento de sucção da bomba, conforme veremos adiante.

 Um entendimento melhor nessa matéria requer o conhecimento dos seguintes

conceitos: 

Θ Pressão Estática: É a pressão exercida por uma coluna d’água em descanso,

medida em Kgf/cm² e independe da área ou forma do recipiente (Memorial de

Cálculo 4)

Θ Pressão de altura: É a altura de água acima de um ponto a ser considerado, e

é medida em MCA.
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manômetro fixado na base, considerando-se a altura?

Fonte: MTB CBMSP 08  / autores

É sempre bom o motorista atentar para a unidade de medida adotada pelo

manômetro  de  sua  Viatura,  e  saber  convertê-los  em  termos  –  médios  sem  a

preocupação com a precisão absoluta.

2.7.2 Subseção Libras força por polegada quadrada ou pound per square inch

(PSI)

Em  inglês  lemos  pounds  force  per  square  inch  (PSI)  ou  libras  força  por

polegada  quadrada.  Essa  unidade  surgiu  com  o  resultado  de  uma  libra-força

aplicada a uma área de uma polegada quadrada.

A palavra  latina  libra  (pound)  representa  uma  unidade  de  massa  romana

semelhante a uma libra atual,  e a abreviatura "lb" para a unidade de massa e o

símbolo £ (um L cortado) para a moeda têm, portanto, origem romana. A própria

palavra "libra" vem do Latim libra, "balança": "objeto que serve para pesar".

A libra  avoirdupois  ou  libra  internacional  (abreviatura:  "lb")  é  a  unidade  de

massa definida como exatamente 0,45359237 quilogramas (ou 453,59237 gramas).

Esta definição está em efeito desde 1959 nos Estados Unidos. É parte do sistema

de unidades de massa avoirdupois.

Nos Estados Unidos, a libra foi  oficialmente definida como uma unidade de

massa e definida relativamente ao quilograma desde 1893, mas o seu valor em

relação ao quilograma foi  ligeiramente alterada em 1894, e novamente em 1959

para o seu valor atual.  A definição legal  da libra no Reino Unido e Canadá é a

mesma que nos Estados Unidos, e foram unificadas para o seu valor atual de 1960.

Uma polegada quadrada é a área de incidência da força peso correspondente

a uma libra. Considerando que uma polegada tem por  convenção o valor de 25,400

mm a área seria de 645,16 mm² ou 6,45 cm². Veja:
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Figura 7- Força centrífuga de um disco rotativo. Fonte: Manual Hale.

Esta  unidade  de  medida  de  pressão  ainda  é  utilizada  pela  indústria

inglesa/americana,  apesar  de  estar  sendo  gradativamente  substituída  pelo  Pa

(pascal) e pelo bar visto que o PSI é baseado na unidade libra do Sistema Inglês.

Um psi equivale a 1/14,5 avos de um bar ( psi x 14.50368 = 1 bar | 1 psi =

0.068948 bar).

O mesmo é  aproximadamente  igual  a  6894,801  Pa (1  bar  =  100.000  Pa |

100.000/14.50368 = 6894,801 psi's).

2.7.3 Subseção Metro de coluna d'água (mca)

A pressão que a água exerce sobre uma superfície qualquer depende apenas

da altura do nível da água até a superfície. É o mesmo que dizer: A pressão  não

depende  do  volume de  água contido  em um tubo,  e  sim da  altura.  Dentro  do

sistema  de  pressurização  de  uma  viatura  de  combate  a  incêndio  e  de  uma

instalação predial  a água exerce uma força sobre as paredes da tubulação, dos

tanques, válvulas, etc. Quanto maior for a altura, maior será a pressão na base da

tubulação.  

Veja na seção Operações um exemplo de ganho de pressão utilizando esse

princípio.
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2.7.4 Subseção Milímetros de mercúrio (mm/hg)

Essa  unidade  de  medida  é  encontrada  no  sistema  de  pressurização  das

viaturas nos indicadores de pressão para aferir vácuo ou pressão do ar ou água que

sai  da  tubulação  de  admissão  (vacuômetro)  ou  um  híbrido  com  aferição  de

vácuo/água  que  sai  e  pressão  da  água  que  entra  na  tubulação  de  admissão

(manovacuômetro).

A  unidade  Surgiu  quando  Evangelista  Torricelli  inventou  o  barômetro  de

mercúrio,  em  1643.  Milímetro  de  mercúrio  (símbolo:  mmHg),  também  chamado

torricelli, é uma unidade de pressão que equivale a 133,322 Pa.

Figura 8 - Esquema de funcionamento do barômetro de mercúrio.
Fonte:   (museu de astronomia e ciências afins)

Funciona porque o ar aplica uma pressão com seu peso. Torricelli  observou

que,  se  a  abertura  de  um tubo  de  vidro  fosse  cheia  com mercúrio,  a  pressão

atmosférica  iria  afetar  o  peso  da  coluna  de  mercúrio  no  tubo.  Quanto  maior  a

pressão do ar, mais comprida fica a coluna de mercúrio. Assim, a pressão pode ser

calculada,  multiplicando-se  a  altura  da  coluna  de  mercúrio  pela  densidade  do

mercúrio e pela aceleração da gravidade. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é
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de cerca de 15 libras por polegada quadrada, 29,9 polegadas de mercúrio ou 760

milímetros de mercúrio (760 mmHg).

O mercúrio é ideal para o barômetro líquido pois a sua alta densidade permite

uma pequena coluna. Num barômetro de água, por exemplo, seria necessário uma

coluna de 10 metros de altura e, ainda assim, haveria um erro de 2%.

Esse valor (760 mmHg) é o limite encontrado nos vacuômetros da viaturas de

combate a incêndio para aferição do vácuo formado no processo de  escorva das

viaturas. Embora a unidade sirva apenas como referencial de medida de vácuo para

um dispositivo obtido por meio do medidor com tubo de Bourdon.

Saiba mais sobre o tubo de Bourdon na sessão manômetro mais adiante.

Nos aparelhos de medida utilizados nas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar

são utilizadas as seguintes unidades de medida: 

Pol/Hg = polegadas de mercúrio

Mm/Hg = milímetros de mercúrio

Cm/Hg= centímetros de mercúrio

MCA = metros de coluna de água.

Veja a relação entre as unidades de medida de pressão de entrada tabela 07

abaixo:

Tabela 7 - Equivalência de valores para pressão relacionada com vácuo.
Fonte: Sistema Internacional de Unidades (SI)

1 Pol/Hg = 25 mm/Hg = 2,5 cm/Hg = 0,34 MCA = 0,0329 Kgf/cm²

Nesse sentido seria interessante  que a unidade de medida de vacuômetros e

manovacuômetros  fosse  parametrizada  em  Kgf/cm²  considerando  o  sistema

internacional de unidades e as unidades utilizadas nos manômetros (Kgf/cm² e PSI).

Isso poderia facilitar o entendimento de quem trabalha diretamente com os veículos

de combate a incêndio, principalmente em relação aos trabalhos de sucção.

Veja como seria a equivalência das medidas de pressão no vacuômetro a partir
da unidade Kgf/cm²:



32

Tabela 8 - Equivalência de valores para pressão relacionada com vácuo
Fonte: Sistema Internacional de Unidades (SI)

1 Kgf/cm² = 76 mm/Hg = 760 mm/Hg

2.7.5 Subseção Atmosfera (atm)

Gualter & André ensina que uma atmosfera (1 atm) é, por definição, a pressão

que a coluna de mercúrio exerce nos pontos de usa base.

As  unidades  de  pressão  atmosférica  são  baseados  pela  atmosfera  padrão

internacionalmente  reconhecido  (atm),  que  é  definido  como  101,325  Pa  (ou

1.013.250 dinas por cm²).

2.7.6 Subseção BAR

Bar é um múltiplo da bária, onde 1 bar = 10⁶ bárias. Bária (grego báros, -ous,

peso, gravidade +-ia) é a unidade de pressão no Sistema CGS de unidades e vale

uma dyn/cm².

CGS é, assim, um acrônimo maiúsculo para centímetro–grama–segundo. É o

sistema de unidades físicas que precedeu o Sistema Internacional de Unidades (SI).

2.7.7 Subseção Pascal (pa) e Kilo pascal

Pascal (Pa) é a unidade básica de pressão no SI. Corresponde a força de 1

Newton (N) aplicada em uma superfície inteira de 1 m².

Esta unidade faz referência a Blaise Pascal, homenageado como  matemático,

físico e filósofo francês.

Em sua  época  influenciou  o  seu  meio  com um  princípio  que  descobriu  e

contribui até os dias de hoje para a prática da mecânica dos fluidos. Principalmente

no que tange a problemas que envolvem a transmissão e a ampliação de forças

através da pressão aplicada a um fluido.
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2.8 Subseção Perda de carga

Algo que influencia diretamente na operação do corpo de bombas hidráulicas a

partir  do  painel  de  comando  é  a  perda  de  carga  nas  mangueiras  e  acessórios

hidráulicos. Conhecer essa perda e como acontece ajuda na definição da pressão

de trabalho que altera em cada ocorrência e pode definir o suprimento de água e

toda a efetividade no combate.   

O Manual técnico de Bombeiro do CBMSP 23 (MTB 23) traz que essa perda de

carga é o atrito que acontece entre a água e a parede da mangueira, entre a água e

as tubulações que a conduzem, ou entre a água e os acessórios hidráulicos, o que

causa uma diminuição na pressão residual no esguicho.

É possível definir a perda de carga também como a energia perdida por cada

unidade de peso do fluido. Como visto anteriormente, no interior da bomba, o ganho

de carga parte da carga de pressão. Mas externamente à bomba a perda dessa

carga  é  bem  maior  com  utilização  dos  materiais  dispostos  aos  Corpos  de

Bombeiros. 

Para  constatar  essa  afirmação,  o  MTB  02  CBMSP  trouxe  uma  forma  de

encontrar os referenciais de perda de carga para cada mangueira como encontrado

na Tabela 07 e nos memoriais de cálculo:

Tabela 9 - Fórmula para cálculo de perda de carga em mangueiras
Fonte: MTB 02 CBMSP

Para o cálculo da perda de carga em linhas de mangueiras existe a fórmula:

J = C x Q² x L

Em que:

J = perda de carga, medida em kilo Pascal (kPa);

C = coeficiente fixo e adimensional, que equivale a 3,17 para mangueiras de 63 mm e 38 para
mangueiras de 38 mm;

Q = vazão, medida em metros cúbicos por minuto (m³/min);

L = comprimento, medido em metros lineares (m)
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Memorial de cálculo 05 Perda de carga em mangueira de 1 ½' de 30 m a 100 PSI

J = C x Q² x L

J = 38x(0,4)²x30

J=182,4 Kpa

J=26,881 PSI

Fonte: autores

Memorial de cálculo 06 Perda de carga em mangueira de 2 ½″ de 30 m a 100 PSI

J = C x Q² x L

J = 3,17x(0,902)²x30

J=77,37 Kpa

J=11,37 PSI

Fonte: NT 22

Telmo  Brentano em  sua  obra  A proteção  contra  incêndios  no  Projeto  de

Edificações traz um memorial de cálculo com base na fórmula de Hazen-Williams

para  perda  de  carga  na mangueira  de  hidrante  que  é  a  mesma utilizada  pelos

Corpos de Bombeiros e confirma o valor encontrado para a mangueiras de 1 ½″.

Veja no Memorial de cálculo 05.

Memorial de cálculo 07 Perda de carga em mangueira de 30m e diâmetro de 1½″ (Hpm) a 
100 PSI (Hazen-Williams)

Hpm = 280000 . Q1,85

Hpm = 280000 . (0,00528)1,85

Hpm = 17,16 mca ou 24,426 PSI

Fonte: Telmo Bretano, A proteção contra incêndios nos profetos de edificações

Em tabela apresentada na mesma obra do autor Telmo é possível constatar

para uma vazão de 900 lpm numa mangueira de 65 mm uma perda de carga de

14,42 PSI de perda de carga. 

Os  últimos  valores  encontrados  aproximam  do  apresentado  na  fórmula  e

padrão de São Paulo mas para fins de padronização adotaremos o encontrado com
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base nos materiais utilizados nas mangueiras e fator Hazen Williamns. Isso para

mangueiras tipo 1 e 2. 

Para  operações  bombeiro  militar  é  interessante  ter  um  parâmetro  para  o

emprego tático. Após algumas perdas já previamente calculadas é inserido abaixo

sugestão para emprego nas ocorrências com valores próximos aos encontrados:

Tabela 8 Perda de carga e vazão em mangueiras de 30 m com base nos memoriais de
cálculo 05, 06 e 07

Equipamento    Vazão em LPM      Perda de carga

1 ½″            317                  25 PSI

2 ½″            874                  15 PSI

Fonte: MTB 08 CBMSP

U4lizando medidor de pressão da mecânica reunidas com manômetro calibrado verificou-se perdas

de carga com esguicho regulável 4po pistola nas vazões 30 GPM, 60 GPM e 125 GPM a 100 PSI ou 7

Kgf/cm²  em mangueira 4po 5 de 15m aonde foram encontrados os valores abaixo: 

Tabela 9 Padrão perda de carga com medidor de pressão em 15 metros de mangueira 
tipo 5 de 2 ½ '' a 7 Kgf/cm², jato sólido, fotografias 2 e 3

                                  Equipamento      Vazão em LPM           Perda de carga

2 ½″   30   GPM                0,2 Kgf / cm²

                                          2 ½″     60   GPM                  0,5 Kgf / cm²

2 ½″   125 GPM                 0,7 Kgf / cm²

Fonte: autor
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Fotografia 1 - Teste com medidor de pressão (Mecânica Reunidas) com manômetro calibrado em
mangueira de 2 ½''

Isso  demonstra  que  em operações  envolvendo  comportamento  extremo  do

fogo como em flashover para formar o jato atomizado a 7 Kgf/cm² e vazão de 30

GPM  a  perda  de  carga  na  mangueira  é  praticamente  desprezível  em  uma

mangueira.  O  que  chama  a  atenção  é  a  possibilidade  de  utilização  de  várias

mangueiras como em içamento aonde poderá ser considerado um valor maior de

perda e consequente cálculo para emprego na bomba. 

O que se preconiza em manuais como este  é perder cada vez menos carga e

não sobrecarregar a Bomba Hidráulica. Portanto as mangueias de 2 ½″ devem ser

usadas  rotineiramente  nas  adutoras  com  mangueira  de  1  ½″ somente  na

extremidade da linha próxima ao sinistro.
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2.9 Subseção Pressão líquida da bomba de incêndio (plb)

Conforme o Manual de Operação e manutenção Hale que acompanha os Auto

Bomba  Tanques  n.  34  a  37,  a  bomba  centrífuga  é  a  preferida  pelo  serviço  de

proteção contra incêndios devido à sua capacidade  de utilizar qualquer pressão

positiva de entrada da sucção, reduzindo a quantidade de trabalho realizado pela

bomba. Complementa que isto contribui para as baixas velocidades do motor e da

bomba com uma manutenção reduzida.  E uma manutenção reduzida é auxiliada

pelo fato de que uma bomba centrífuga possui basicamente duas peças móveis: o

propulsor e o eixo. 

Após  verificada  sua  importância  no  estudo  de  uma  bomba  centrífuga,  a

pressão líquida pode ser verificada nos manômetros/manovacuômetros/vacuômetros

de  viaturas  diferentes  quando  em  em  operações  em  série  ou  aproveitando  a

pressurização de um sistema ou de um manancial despressurizado.

Desta  forma,  podemos  definir  como  pressão  líquida  da  bomba  a  soma  de

pressão de saída e da elevação dinâmica de sucção, convertidas em uma unidade

de pressão, quando bombeando de um tanque ou manancial, ou a diferença entre a

pressão de saída e a pressão de admissão, quando bombeando de um hidrante ou

outra fonte de água sob pressão.

Assim sendo, a pressão líquida da bomba quando em sucção é a soma da

pressão negativa lida no mano-vacuômetro e a pressão positiva do manômetro.

Por  exemplo:  Pressão  no  manômetro  =  100  MCA,  Pressão  no  mano-

vacuômetro = 5 MCA; PLB: 100 MCA+5 MCA= 105 MCA, logo, PLB: 105 MCA

Por outro lado, a pressão líquida da bomba , quando esta é alimentada por

Hidrante,  manancial  sob pressão (e.g. Reserva Técnica de Incêndio e tubulação

elevadas) é a diferença entre a pressão indicada no manômetro e a pressão positiva

indicada no mano-vacuômetro.

Por exemplo: Pressão no manômetro 250 PSI, Pressão no mano-vacuômetro

60 PSI, Logo a PLB é: 250-60= 190 PSI
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No Apêndice 1 faça exercícios relacionados à diferença ou adição de pressão

relacionados ao verdadeiro trabalho da bomba receptora.

2.10 Cavitação

Para o operador, o importante é saber detectar que o fenômeno está ocorrendo

e saná-lo. No Corpo de Bombeiros é comum uma bomba ser operada cavitando, o

que diminui sua vida útil e pode inclusive danificá-la seriamente.

Para iniciarmos o estudo devemos lembrar que a água se transforma em vapor

em  temperaturas  cada  vez  mais  baixas  a  partir  da  pressão  ao  nível  do  mar

(1Kg/cm²). Outro aspecto importante é que a bomba centrífuga “não puxa água”, ou

seja, é necessário a criação de um vácuo parcial em seu interior para que a pressão

atmosférica “empurre” a água para dentro da bomba. Consequentemente, o ponto

de ebulição da água dentro da bomba dependerá do vácuo parcial obtido.

Em artigo da  MGS Tecnologia do Sr. Rosalvo João de Oliveira Cavitação é

fenômeno físico que ocorre em bombas centrífugas de vaporização de um líquido

pela redução da pressão, durante seu movimento a uma temperatura constante. Ou

seja, no momento em que o fluido succionado tem sua pressão reduzida, atinge

valores iguais  ou inferiores a  sua pressão de vapor  (líquido -  vapor).  Com isso,

formam-se bolhas que são conduzidas pelo deslocamento do fluido até o rotor onde

implodem' ao atingirem novamente pressões elevadas (vapor - líquido). A cavitação

causa ruídos, danos e queda no desempenho hidráulico das bombas.

Quando a bomba está cavitando, a água da sucção (introdução) da bomba se

transforma em vapor resultando em milhares de pequenas bolhas que se juntam a

água,  quando  a  mistura  passa  pelo  impulsor  e  adquire  pressão,  o  vapor  se

condensa e a água se desloca para preencher os espaços vazios, causando grande

impacto às paredes.

O manual de fábrica das bombas de incêndio tipo CB P25 da empresa norte

americana Hale e montadas nas carrocerias dos Auto Bomba e Salvamento 11, 12,

18,  20 e  21  e  Auto  Bomba Tanque 34  a  37 traz  que  a cavitação  pode ocorrer

enquanto ocorre o bombeamento de água do tanque ou a partir  de um hidrante
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(embora seja mais provável a partir do tanque). O operador deve estar ciente dos

sinais de alerta e corrigir imediatamente a situação.

Ainda de acordo com o manual,  a cavitação pode: danificar o impulsor e outros

componentes sensíveis, prejudicar o desempenho da bomba e reduzir a capacidade

de escoamento. De acordo com a instrução, os danos causados durante qualquer

período isolado de  cavitação  não são  grandes,  mas os  efeitos  são  cumulativos.

Ainda porque implosões ocorrem durante a  cavitação a partir  do rompimento ou

corrosão de partes minúsculas de metal com início nas partes internas da bomba.

Assim,  quando  o  metal  tem  uma  escavação  considerável,  o  impulsor  se  torna

desequilibrado, o que causa vibração nos rolamentos, buchas e eixos.

Figura 9 - Regiões de cavitação. Fonte: manual Hale
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Ainda de acordo com a empresa Hale, a cavitação ocorre quando uma bomba

centrífuga tenta descarregar mais água que está a receber. As bolhas são criadas

sob o vácuo formado perto do olho do impulsor. Complementa conceituando que a

cavitação é muitas vezes referida como "a bomba trabalha além do suprimento de

fluido."  Isto significa que você está  tentando bombear mais  água do bomba que

recebe na admissão.

Fotografia 2 - Impulsor danificado pela cavitação em uma bomba hidráulica.

2.10.1 Subseção Condições que criam a cavitação:

A. Em sucção: Esforço excessivo para elevar a água devido o diâmetro do mangote

muito pequeno, comprimento muito longo, ralo bloqueado ou inadequado;

b. Bombeamento de água quente;

c. Bombeamento em altura elevada;
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d. Uso de água do tanque auxiliar: Esforço excessivo para a bomba por diâmetro

muito reduzido da válvula tanque-bomba, ou linha de ataque com requintes muito

grandes.

2.10.2 Subseção Como perceber que a bomba está cavitando:

a. Há um aumento de rotação da bomba sem o consequente aumento de pressão;

b.  A  bomba  vibra  excessivamente,  o  mesmo  acontecendo  com  as  linhas  de

mangueiras.

c. Jato de água no esguicho intermitente, com ruído característico.

d.  Se estamos recebendo água sob pressão,  através do mangote (por  exemplo,

hidrante) a pressão positiva indicada no mano-vacuômetro começa a cair, quando

indica zero ou abaixo de zero (vácuo) é sinal característico da cavitação.

e.  Se  recebermos  água  sob  pressão  através  de  linhas  de  mangueiras,  as

mangueiras se colam (estrangulam), além do exposto no item anterior.

2.10.3 Como evitar ou corrigir a cavitação:

a.  Caso  a  bomba  esteja  cavitando,  diminua  a  demanda  de  água,  trocando  os

requintes  de  esguichos  por  requintes  menores,  se  não  for  possível  feche

parcialmente  as  válvulas  de  demanda  (expedições)  até  haver  um  aumento  de

pressão indicada no manômetro.

b. Ou diminua a rotação da bomba soltando o acelerador gradativamente até o ponto

em que a pressão indicada no manômetro também começar a subir, este é o limite

de operação da bomba sem cavitar.

c. Lembre-se: Olhe sempre o manômetro: aumento de aceleração sem aumento de

pressão é sinal de cavitação.
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CAPÍTULO 2 – OPERAÇÕES COM BOMBAS HIDRÁULICAS

Seção 1 – Antes das Operações

Nesta seção são listados os principais componentes hidráulicos que envolvem

as operações bombeiro militar bem como as instruções para se operar as viaturas

de combate a incêndio em algumas situações.

1.1 Subseção Principais componentes hidráulicos e pneumáticos do sistema
de pressurização

Existem diversos tipos e marcas de bombas e transformação de carros.  Os

componentes  do  equipamento  de  cada  marca  têm  detalhes  exclusivos  que  as

diferenciam umas das outras, por isso, é importante que o Bombeiro (a) conheça e

se familiarize com o equipamento que vai usar.

Para  facilitar  a  compreensão,  alguns  componentes  vão ser  apresentados  a

seguir  para fins meramente ilustrativos e  de conhecimento.  Cada operador deve

associar o dispositivo aqui citado com o que tem na sua Unidade.

 A proposta desta parte do manual é que cada leitor possa ter acesso visual aos

principais componentes que fazem parte do sistema de pressurização do corpo de

bomba.

1.2 Subseção Bomba hidráulica (Fotografia 03 e Figura 10)

A bomba hidráulica tem a função de armazenar água em seu interior para ser

utilizada conforme a demanda de consumo nas ocorrências e realizar a propulsão do

fluido em seu interior de tal forma que aumente a velocidade da água por meio das

palhetas do seu impulsor (fotografia 03).
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Fotografia 3 - Bomba Hidráulica e Caixa de transferência / 1000 GPM / 2 estágios / encontrada nos
ABT 25-37

Figura 10 - Bomba Hidráulica e Caixa de transferência (Descritivo) / 1000 GPM / 2 estágios / Mitren
encontrada nos  ABT 25-37
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a. Impulsor (Fotografia 04)

 Dispositivo da bomba centrífuga que se movimenta,  a fim de impelir  a

água.  Essencialmente,  o  impulsor  consiste  de um ou dois  discos separados por

palhetas curvadas , as quais forçam a água girar em torno deles, de modo que seja

lançada para fora em alta velocidade, pela ação da força centrífuga, ou seja, a força

exercida do centro para a periferia convertendo, energia de alta velocidade da água

em pressão.

Fotografia 4 - Bomba Hidráulica  Hale / 1000 GPM / encontrada nos ABT 40-52 
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1.3 Subseção Caixa de transferência 

Engate  da  bomba,  podendo  conter  engrenagens  (cascata)  ou  corrente

silenciosa. Possibilita a transferência da força motriz do motor/câmbio para a bomba

de combate  a  incêndio.  Atuará  sempre  interseccionando o cardã,  de forma que,

quando acionada,  o  diferencial  não receba a força que é demandada do  motor/

câmbio.

Fotografia 05 - Engrenagens da Caixa de transferência / 750/1000 GPM / 2 estágios / ABTS 25-39
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Fotografia 06 - Garfo de seleção de engrenagens / transferência e serpentina de refrigeração / Caixa
de transferência / Bomba 750/1000 GPM ABT 25-39. 

Fotografia 07 - Luva de seleção de engrenagens para transferência / Caixa de transferência / Bomba
Hidráulica 1000 GPM -  ABT 25-39
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Fotografia 08 - Manípula de seleção de engrenagem externa (pneumática) / Caixa de transferência /
Bomba Hidráulica 1000 GPM -  ABT 25-39. 

1.4 Subseção Tomada de força (fotografia 09)

       Responsável pelo engate da bomba através de engrenagens acionadas a partir

do  eixo  primário  da  transmissão,  estando  diretamente  acoplada  a  este.  Sua

eficiência é limitada dependendo da relação da rotação do motor com a tomada e a

bomba. Existem casos em que se perde 42% da potência do motor em transmissões

mecânicas e 70% em transmissões automáticas.

Existem chassis que permitem vazões superiores combinados com a relação

do limite de giro da tomada de força com a caixa de multiplicação de força da bomba

e da própria bomba ao ponto de 1:1 como na marca Scania, sem perdas.

Além  disso  se  comparada  com  as  Bombas  por  acionamento  de  Caixa  de

Transferência as com tomada de força são mais vulneráveis em um incêndio urbano

pois não possuem dispositivos de acionamento manual.  Nesses casos se houver

pane no sistema pneumático a guarnição poderá ficar sem o suprimento de água no
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incêndio. Recomenda-se que a Unidade Bombeiro Militar que possua um ou mais

caminhões somente com Tomada tenha uma bomba a combustão a disposição na

viatura com as devidas conexões para evitar falta de suprimento.

Fotografia 09 - Tomada de força 

1.5 Subseção Tubulação (fotografia 10)

A tubulação em um projeto de Auto Bomba Tanque tem sua importância pois a

definição do material e dimensionamento dos tubos, o tratamento anticorrosivo e a

inserção das válvulas definem durabilidade e menos perda de carga de trabalho na

pressão residual.

Além  disso  são  inseridas  partes  de  borracha  em  algumas  partes  bem

acondicionadas  com braçadeiras  e  presilhas  para  suportar  eventuais  golpes  de

aríete.
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Fotografia 10 - Tubulação em fase de montagem

1.6 Subseção Válvula de alívio (figuras 11, 12 e fotografia 11)

Localiza-se entre a tubulação de admissão e de expedição e pode ser regulada

pelo piloto da válvula de alívio localizada no painel. É um mecanismo em que regula-

se  a  pressão  de  uma  mola  contida  em  um  êmbolo  para  suportar  determinada

pressão  que  ultrapassada  gera  a  passagem  rápida  do  escoamento  d'água  da

expedição para a admissão e a estabilização de toda a pressão do sistema. Tem

como função limitar a pressão da bomba no ponto desejado pelo operador.

Isso evita um aumento exagerado de pressão que possibilita proteger o corpo

de  bomba  de  eventuais  golpes  de  aríete  proveniente  de  colunas  d'água  e

fechamento brusco de esguichos. A pressão de retorno vai estar limitada à pressão

“controlada” e necessária de saída.
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Mas  o  principal  objetivo  é  a  segurança  dos  bombeiros,  pois  não  evita

totalmente o golpe de ariete na bomba. O escoamento da água de retorno tem uma

velocidade considerável e a mola da válvula não absorve todo o impacto. A água

retorna para a tubulação de admissão e continua no sistema.   Para suportar os

efeitos de golpes são inseridas nas tubulações partes de borracha para suportar

eventuais  fechamentos  bruscos  de  esguichos  (emprego  necessário  de  esguicho

regulável tipo pistola 1 ½″ e 2 ½″ ). Esta parte flexível é pensada desde o projeto nas

indústrias para ,  de fato, não danificar todo o corpo e bomba (bomba hidráulica,

tubulações, válvulas, juntas, conexões, etc

Figura 11 – Válvula de alívio pilotada / 1000 GPM / Rontan / ABT 40-46/
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Fotografia 11 - Válvula de alívio pilotada / 1000 GPM / ABT 25-33. Detalhe para a entrada d'água
(tubulação de expedição) na parte superior e a saída (para a tubulação de admissão) na parte lateral
esquerda.

Figura 12 - Válvula de alívio pilotada / 1000 GPM / ABT 25-33. Detalhe para a válvula de entrada
d'água (11) para pressurização da mola (9) e êmbolo ou bucha (2)
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1.7 Subseção Escorva (fotografia 12)

Equipamento inserido na tubulação para retirada de ar, formação de vácuo e

coluna d'água até o interior da bomba hidráulica. Possibilita sucção de mananciais

não  pressurizados.  Algumas  viaturas  apresentam  uma  bomba  volumétrica  com

palhetas  movida  a  motor  elétrico  (fotografia  14)  e  outras  um  sistema  elétrico

pneumático que permite a entrada de ar do balão do veículo, passa por uma válvula

solenoide e  por um tubo de venturi  (vide glossário)  que faz a retirada do ar  da

tubulação.

A bomba de escorvamento elétrico possui  um tempo máximo de uso (além

desse tempo o motor pode queimar) a saber:

a. Bomba com até 2835 LPM (750 GPM): 30 segundos;

b. Bomba entre 3780 e 4725 LPM (750 e 1250 GPM): 45 segundos;

c. Bomba entre 5670 e 7560 LPM (1500 e 2000 GPM): 60 segundos.

As  escorvas  elétrico  pneumáticas  por  não  utilizarem  motor  elétrico  não

possuem restrição de tempo de uso 

Fotografia 12 - Bomba volumétrica elétrica sobre a bancada aberta com demonstração das palhetas. 



53

Fotografia 13 - escorva elétrico pneumática / 1000 GPM / ABTS 25-33. Verifique a montagem em
pastilhas que culminam com aberturas em forma de cone (venturi). 

1.8 Subseção Painel de controle da bomba de incêndio

No  painel  estão  localizados  os  comandos  dos  equipamentos  elétricos  e

pneumáticos da viatura (figuras 13 a 15).

Figura 13 - Painel / 1000 GPM / ABT 25-33
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Figura 14 - Painel / 1000 GPM / ABT 25-33 / Comandos elétricos , inclusive acelerador.

Figura 15 - Painel / 1000 GPM / ABT 25-33 / Comando pneumático. 
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a. 1 Manômetro (Figuras 16 e 17 e Fotografia 14)

Esse  dispositivo  pode  ter  em  seu  interior  um  medidor  chamado  Tubo  de

Bourdon que afere a pressão conforme disposto abaixo:

Figura 16 - Interior de um indicador de pressão

Instrumento  indicativo  da  pressão  da  bomba.  Pode  ser  encontrado  como

principal  e  também individualmente  a  cada  linha  de  expedição.  É  graduado em

Kgf/cm², PSI ou quilo pascal (Kpa).
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Fotografia 14 - Manômetro para aferição de pressão

Figura 17 - Esquema de ligação do manômetro. Fonte: Manual Mitren

a.2 Vacuômetro (fotografia 17 e figura 18)

Instrumento indicativo da pressão de sucção da bomba. Afere em cm/Hg e

mm/Hg.
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Fotografia 17 - Vacuômetro para de aferição de vácuo e pressão de entrada.

Figura 18 - Esquema de ligação do vacuômetro. Fonte: Manual Mitren

Se considerarmos que a cada 76 cm/Hg equivale a 1 kgf/cm² e que 1 metro de

coluna d’água equivale a 0,1 kgf/cm² então a cada centímetro de mercúrio adquirido
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com o váculo tem-se 0,013 kgf/cm². É possível,  com essas constatações aferir a

altura da coluna d’água a partir da indicação no vacuômetro. 

Pelo vacuômetro é possível verificar a altura da coluna d´água e o desnível da

entrada de água no ralo até a entrada de água no tubo do vacuômetro localizado na

tubulação da admissão da bomba. 

A aferição no vacuômetro equivale a pressão atmosférica ou 1 kgf/cm² mas

normalmente  é  perceptível  nos  indicadores  de  pressão  em  mm/Hg  ou  cm/Hg.

Portanto, 76 cm/Hg ou 760 mm/Hg equivalem a 1 kgf/cm². 

Como a cada metro de coluna d’água equivale a 0,1 kgf/cm² independente da

forma do recipiente ou tubo ou mangote, veja: 

Memorial de cálculo 10 Cálculo de altura de coluna d'água no vacuômetro

Cada centímetro de mercúrio equivale a 0,013 kgf/cm². Assim basta aplicar a relação como na regra

de três abaixo:  

76 cm/Hg ----- 1 kgf/cm²

1 cm/Hg ------ X

X=0,013 Kgf/cm²

Se 0,1 Kgf/cm² equivale a 1m de coluna, então 0,013 equivale a 13 cm de coluna, logo:

Com a aferição de 22 cm/Hg temos uma coluna d’água de:

22 cm/Hg x 0,013 Kgf/cm² = 0,28 kgf/cm² ou 2,8 m de coluna.

Fonte: autores

a.3 Manovacuômetro (fotografia 16 e figura 19)

Instrumento indicativo da pressão de sucção da bomba. Afere entradas

provenientes de mananciais pressurizados e não pressurizados.
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Fotografia 18 - Manovacuômetro ABS 03

Figura 19 - Esquema de ligação do manovacuômetro. Fonte: Manual Mitre
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a.4 Tacômetro (fotografia 19 e figura 20)

Instrumento indicativo da rotação do motor do veículo. Utilizado também para

verificar rotação da bomba. 

Fotografia 19 - Tacômetro ABS 03

Figura 20 - Esquema de ligação do tacômetro. Fonte: Manual Mitren
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a.5 Horímetro (fotografia 20 e figura 21)

Fotografia 20 – Horímetro

Instrumento  indicativo  do  tempo  total  de  operação  que  a  bomba  hidráulica

possui.

Figura 21 - Esquema de ligação do horímetro. Fonte: Manual Mitren 
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a.6 Comando de válvulas  (fotografias 21 e 22 e figura 22)

A partir  do  painel  de  controle  é  possível  controlar,  por  meio  do  sistema

pneumático ou mecânico, as válvulas instaladas nas tubulações. Esse controle de

abertura e fechamento envolve as seguintes secções:  expedições 1/  ½″ e 2 ½″,

admissões 2 ½″ e 4″, ligação tanque bomba e ligação bomba tanque.

A mais utilizada atualmente é a esférica mas é possível encontrar ainda em

Auto Bomba Tanques (ABT) ou mesmo Auto Bomba e Salvamento (ABS) válvulas

tipo   borboleta  que  requerem  mais  manutenção  em  relação  às  primeiras  por

problemas de vedação e oxidação.

Fotografia 21 - Manípula mecânica de válvula do ABS 22 
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Figura 22- Válvula tipo esférica

Fotografia 22 - Válvula tipo Borboleta encontrada nas conexões tanque bomba
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a.7 Manípula pneumática da Válvula Tanque Bomba (Figura 23) 

Controla o fluxo de água existente no tanque  da viatura para a bomba de 

combate a incêndio.

Figura 23 - Manípula pneumática  de válvula tanque bomba | ABT 25 a 33

a.8 Manípula da Válvula Bomba Tanque (Figura 24)

Controla o fluxo de água da bomba para o tanque. Também é conhecido como

carretel de recirculação (bypass) ou enchimento do tanque. Deve permanecer aberta

quando não  estiver  bombeando água para  o  incêndio  e  fechada quando estiver

bombeando água para o incêndio no limite de bypass de 5 (cinco) minutos sob risco

de cavitação.
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Figura 24 - Manípula pneumática  de válvula bomba tanque | ABT 25 a 33

 A falta de manutenção poderá provocar a falta de vedação das válvulas. Essa

ausência de vedação faz com que o trabalho de escorva/sucção seja prejudicado e

ainda causar perda de pressão quando se deseja operar em pressões elevadas. 

Nesse segundo caso há recalque de água para o tanque mesmo com a válvula

fechada. Se o vazamento for grande, deve ser corrigido pois inutiliza a bomba para

esses tipos de operações.

Tabela 10 - Emprego das alavancas de controle quando da operação de bombas de incêndio. Fonte:

Caderno Instruções Cel RR Leônidas Eduardo Dias
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a.8  Expedições (fotografias 23 a 25)

Controla o fluxo de água da bomba para a linha de mangueira. Normalmente é

de 2 ½″, atualmente são fornecidas expedições de 1 ½″ para facilitar os trabalhos

das guarnições.

Uma regra prática para definirmos a capacidade de uma bomba de incêndio é

contarmos o número de expedições de 2 ½″ existentes nas viaturas e multiplicarmos

por 250 GPM.

Por exemplo:

Bomba de 500 GPM..................2 expedições x 2 ½″

Bomba de 750 GPM..................3 expedições x 2 ½″

Bomba de 1000 GPM................4 expedições x 2 ½″

A norma da ABNT NBR 14096 estabelece que as expedições dos ABT's devem

possuir  um diâmetro  interno  mínimo de 63mm e que  no painel  de operação  da

bomba não pode haver expedição com diâmetro superior a 63mm.  

Existem caminhões transformados com expedições pré-conectadas para 

combate a incêndio. Esse dispositivo permite um combate a incêndio efetivo na 

medida em que existam expedições na parte superior do carro próximo ao 

condicionamento de mangueira em zigzag pronta para ser empregada no incêndio.

Fotografia 23 - Local para mangueiras em zig zag e pré-conecção com expedições de 2 ½″  e 1 ½″
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Fotografias 24 e 25- Expedições 2 ½″  e 1 ½″ | ABS 21

a.9 Admissões (fotografia 26)

Entradas  de  água  para  o  corpo  de  bomba.  As  medidas  mais  comuns  são

115mm (4 ½″),  152mm (6″) e 63 mm (2 ½″).  São utilizadas para a operação de

escorva e sucção do corpo de bombas.

Fotografia 26 - Admissões | ABT 26
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a.10 Drenos 

Dispositivos que permitem drenar a água existente no interior dos locais aos

quais correspondem, como:

1. Drenos de linhas – drenam a água das expedições;

2. Dreno da bomba – drena a água do interior do corpo de bomba (utilizado para 

drenar água ao final do trabalho com todas as válvulas fechadas para se evitar 

oxidação dos componentes hidráulicos)

3. Dreno do tanque – drena a água do tanque.

A idéia  é  drenar  toda  a  água  da  tubulação  e  da  bomba  após  todas  as

operações com água para evitar oxidação a longo prazo. 

Fotografia 27 - Admissões | ABT 26
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a.11 Acelerador (fotografia 28)

Controla a aceleração do motor do veículo e consequentemente o aumento ou

diminuição  da  pressão  na  bomba.  Normalmente  é  micrométrico  e  dispõe  de

mecanismo de segurança  para  desaceleração  rápida.  A aceleração por  meio  do

pedal na cabine da viatura também é possível e em alguns caminhões é preciso

fazer a transferência do piloto automático e controle da aceleração da cabine para o

painel externo.

Fotografia 28 -  Acelerador | ABS 21

a.12 Sistema pneumático (fotografia 29 e 30)

O sistema pneumático é formado por um reservatório de ar e uma unidade de

tratamento de ar.  O ar proveniente do reservatório passa através da unidade de

tratamento ou lubrifil e sai filtrado e lubrificado chegando até as válvulas e cilindros
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pneumáticos  do  veículo.  Os  cilindros  ou  pistões  pneumáticos  possuem  duas

entradas  de  ar  que  mediante  o  acionamento  elétrico  no  painel  (abrir/fechar)

empurram buchas que movimentam as válvulas do corpo de bombas (admissões,

expedições, ligação bomba tanque e ligação tanque bomba).

No tratamento do ar (lubrifil) existem dois reservatórios: um para óleo (deve ser

reposto) e outro para água. O ar pressurizado produz água que deve ser retirado do

devido reservatório e dos reservatórios de ar para evitar oxidação das válvulas, dos

próprios reservatórios, juntas e vedações.

 Qualquer problema relacionado ao tanque de ar e distribuidores pneumáticos

podem acarretar em prejuízo em todo o sistema e alguns componentes não irão

funcionar mesmo com possibilidade de outros trabalharem de forma mecânica.

Fotografia 29  -  Lubrifil  -  Primeira  parte  filtra  a  água do ar  pressurizado e  a segunda lubrifica  as
mangueiras e os êmbolos de tecnil dos pistões. 
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Fotografia 30 - Pistão pneumático |  Com injeção de ar em suas extremidades ocorre fechamento e
abertura das válvulas conforme o êmbolo interno se movimenta

1.9 Subseção Preparação para o combate

O operador de bombas hidráulicas deve familiarizar-se com o equipamento,

desde  como  verificar  todos  os  itens  de  manutenção  (veremos  mais  adiante)

conhecendo  todos  os  seus  componentes  e  o  funcionamento  da  bomba  até  os

cuidados que deve seguir para evitar acidentes.

1.10 Subseção Encha o tanque com água

a. Com água de um hidrante tipo barbará (pressurizado)

[EPI: Farda 4º A]
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[Materiais  empregados:  Mangueiras ou mangueirotes;  chave T (ou ferro  d´água);
capa  de  pino;  chave  para  tampão;  chave  para  tampa  do  registro;  macete  de
borracha (para o mangote); chave de mangueira ou chave de mangote; adaptações;
suplementos de união (para magotes);  colher  para limpeza da caixa do registro;
Aparelho de hidrante (para hidrantes subterrâneos]

a.1 Estacione a viatura e conecte o mangote ou mangueira de 2 ½″
 na admissão da viatura ou insira uma das extremidades na abertura superior do tanque.

Fotografia 31
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a.2 Retire a tampa de 2 ½″ do hidrante;

a.3 Conecte e gire a chave tipo T até a abertura total do registro e saída de sujeiras da rede

Fotografia 32

Fotografia 30
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a.4 Feche o registro e conecte a outra extremidade na saída de 2 ½ '' na saída do hidrante;

Fotografia 31

a.5 Gire a chave tipo T novamente até a abertura total do registro

b.  Com um manancial despressurizado (sucção por escorva)

[EPI: Farda 4º A]

[Materiais empregados: Mangotes ou mangueirotes; chave para tampão;  macete de 
borracha (para o mangote); chave de mangueira ou chave de mangote; adaptações; 
suplementos de união (para magotes); ralo com pescador e bacia  
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b.1 Fechar todas as válvulas (bomba/tanque e tanque /bomba, expedições, drenos, etc.)

Fotografia 33

b.2 Remover a tampa da boca admissora de 4'' e conectar o mangote de sucção;

Fotografia 32
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b.3 Na extremidade do mangote inserir o ralo e colocar na água para que fique com 60 cm de

profundidade. 

Fotografia 35

b.4 Colocar a bomba em funcionamento;

Fotografia 34
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b.5  Acionar  a  escorva  (elétrica  ou  elétrico  pneumática)  até  escapar  água  da  parte  inferior  da
tubulação ou alagar o mangote com água do tanque;

Fotografia 37

Fotografia 36
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b.7 Acelerar o motor até a faixa de 1500 a 1700 rpm e observar o vacuômetro ou o manuvacuômetro.
Quando a bomba estiver  escorvada,  o vacuômetro estará indicando em torno de 10 cm/Hg e o
manômetro uma pressão de 4 a 5 kg/cm²;

Fotografia 38

b.8 Desligue a escorva e abra a válvula bomba tanque para encher o tanque.

Na tabela 11 abaixo podemos verificar a relação entre a altura das colunas de água

e o diâmetro dos mangotes utilizados nos trabalhos de sucção:

Tabela 11 - Relação entre a altura das colunas de água e o diâmetro dos mangotes utilizados nos

trabalhos de sucção. Fonte NBR 14096

Vazão Nominal Diâmetro do mangote Nº de linhas
de sucção

Desnível máximo

GPM LPM mm Pol 1 m pés

750 2835 115 4 ½ 1 3 10

1000 3780 127 5 1 3 10

1250 4725 152 6 1 ou 2 3 10

1500 5670 152 6 2 3 10

1750 6615 152 6 2 2,4 8

2000 7660 152 6 2 1,8 6

2250 8505 152 6 2 1,8 6
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VOCÊ SABIA?

Sucção é a operação destinada a retirar água de um manancial qualquer que esteja em nível
inferior da bomba de incêndio e lançá-la na interior da bomba.

As bombas centrífugas NÃO PUXAM ÁGUA para o seu interior. Assim sendo, é preciso alagar as
tubulações e a bomba para que a sucção seja feita com o giro do rotor.

Fonte: autores

1.11 Subseção No local da ocorrência

Após o enchimento do tanque, a guarnição está pronta para o combate a um

incêndio.  Siga o seguintes procedimentos: 

a 1. Abra a válvula tanque bomba

PRECAUÇÃO

Este procedimento (a1. do ítem 2.2.2) faz com que a bomba hidráulica, a tubulação e todos
os componentes hidráulicos sejam alagados e fiquem prontos para o trabalho sem danos ao
equipamento ao evitar um acionamento do sistema de pressurização a seco.

Fonte: autores

Fotografia 39
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a2. Arme o estabelecimento

ATENÇÃO

Conforme visto neste manual a perda de carga em mangueiras de 2 ½″ é menor, portanto fica 
preconizado a utilização de mangueiras de 2 ½″ em todas as linhas e somente na última 
mangueira utilizar 1 ½″, a não ser que o sinistro requeira mais vazão. 

Isso para uma depreciação menor a longo prazo das nossas bombas e tubulações quando se 
evita empregar uma pressão maior e utilização de mangueira de 1 ½″ somente no último lance de 
mangueira para reduzir o diâmetro e aumentar a velocidade na operação.

Fonte: autores

a.3 Faça a transferência da força do motor para a caixa de transferência ou tomada de força

PRECAUÇÃO

Quando o operador estiver posicionado para o combate é relevante para a preservação da 
bomba hidráulica a transferência (por caixa ou tomada) após a montagem das linhas e definição 
de pressão e vazão conforme fluxograma CMP (Apêndice) sob risco de by pass (Glossário) além 
dos 5 minutos.

Fonte: autores

Fotografia 40
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Seção 2 – Durante as Operações

2.1 Subseção Chegada, média e projeção (cmp)

A escolha da tática de combate a ser empregada vai depender dos seguintes

fatores:

• Cenário encontrado

• Resultado do fluxograma Chegada Média e Projeção (CMP - Suprimento de 

Água)

• Altura manométrica a ser considerada

Conforme o cenário encontrado é possível dimensionar os trabalhos com o 

CMP.

Para facilitar os trabalhos foi elaborado um fluxograma denominado “Chegada,

Média e Projeção (CMP)" que auxiliará os comandantes de incidente a gerenciar o

emprego do(s) veículos de emergência bem como o suprimento de água no local.  

Em consonância com a doutrina predominante no CBMGO foram respeitadas

as  fases  táticas  no  combate  a  incêndio.  O  fluxograma  CMP especifica,  explica,

deriva,  aperfeiçoa  e  compreende  a  fase  “Análise  da  situação”  preconizado  na

especialização Combate a Incêndio Urbano (CECIU) e o Procedimento Operacional

Padrão 004/2006 além de pontuar cálculos práticos para um início de trabalho e

reavaliações durante o incidente. Veja logo abaixo o descritivo.

Quanto  à  altura  manométrica  a  ser  considerada é  válido  lembrar  que  pela

coluna d’água formada é possível calcular a pressão em kgf/cm² do hidrante mais

favorável (1º andar) para fins de abastecimento do tanque, conforme visto acima no

histórico da unidade de medida.

A partir daí é possível trabalhar com a bomba considerando sua pressão 
líquida.

PRECAUÇÃO

Na área de combate, só devem permanecer as pessoas que estão efetuando a operação.

Fonte: autores



82



83

Após definições do CMP siga os seguintes passos: 

a.  Regule a válvula de alívio pilotada; Coloque a pressão desejada nas linhas de água (conforme
dimensionamento no CMP);

a.2  Verifique  se  a  trava  (registro  ou  elétrica)  não  está  desligada.  Se  for  registro  deverá  estar
totalmente virada para a esquerda, se for elétrica deverá estar em “ON”;

a.3 Gire gradativamente o volante de controle para a esquerda. Quando a válvula se abrir a luz de
“aberta”  se  acenderá  ou  na  ausência  de  indicação  luminosa  ver  o  indicador  de  pressão  no
manômetro começar a descer. A luz acesa é indicativo de que existe passagem de água pela válvula;

a.4 Volte ligeiramente o volante de controle para a direita, até que a luz se apague ou até que o
indicador do manômetro estabilize na aceleração ou pressão desejada;

Fotografia 41 

Fotografia 42
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2.2 Subseção Execute o combate

2.2.1  Subseção  Combate  com  emprego  tático  de  acoplamento  de  abt  e  at
(sistema pião)

No combate a incêndio em carretas após colisões nas rodovias e em incêndios

que demandem suprimento de água superior ao de um Auto Bomba Tanque é de

suma importância o suprimento de água por meio de um Auto Tanque (AT – vide

glossário)  ou outro ABT pois nem sempre é possível  captar água de mananciais

despressurizados ou hidrantes próximos ao sinistro.

a.1  Aproximar AT (Caminhão pipa da cidade) do ABT/ABS/ABTS principal;
Fotografia 43
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a.2 Conectar AT ao ABT por meio de Mangote de 4' utilizando luva de adaptação no ABT;

a.3 Fechar as válvulas tanque bomba e bomba tanque para que a bomba faça captação somente da
água do AT e acelerar o motor para girar a bomba após transferido.

VOCÊ SABIA?

           Para requisitar mais pressão da bomba é interessante operar utilizando a metade ou menos
da metade do número de expedições. Por exemplo: se temos cinco expedições (3 x 2 ½″ +  2x 1 ½
″) então seria o equivalente a utilização de pelo menos 2 x 2 ½″ ou quando necessitamos mais de 
200 PSI de pressão de trabalho.

Esse tipo de utilização requerendo mais pressão é recomendado:

a) Para linhas operando a grande distância;

b) Para recalque de água em prédios elevados;

c) Para operações de esguicho canhão ou torre de água quando se deseja grandes

Fotografia 44 Fotografia 45 Fotografia 46

Fotografia 47
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vazões e pressões (requinte muito grande no esguicho);

Para requisitar mais vazão ou volume d'água, a bomba  deverá operar utilizando mais da 
metade do número de expedições. Por exemplo: Se temos cinco expedições (3 x 2 ½″ +  2x 1 ½″) 
então seria o equivalente  a pelo menos mais que 2 x 2 ½″ ou 3x2 ½″.

Se temos uma bomba de 3.810 LPM (1000 GPM), com 5 expedições, quando necessitamos 
utilizar 3 ou mais expedições de 2 ½″ queremos obter mais vazão do que pressão.

Fonte: autores

Veja o resultado do sistema pião:

Fotografia 48: Observe o AT-10 suprindo a água do ABT-26 por meio de um mangote; o ABTF-03
abastecendo o AT-10; e o ABS-21 que acabara de abastecer o AT saindo para o hidrante abastecer
novamente.

Fotografia 49: Sistema pião sendo empregado em ocorrência real – Incêndio de Grande porte em
Goiás – Ano 2012
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2.2.2 Combate com emprego tático de acoplamento de viaturas de combate a
incêndio (bombas em série)

Essa operação é utilizada para alcançar grandes distâncias (e.g. resfriamento

de tanques) ou alturas elevadas (e.g. prédios com mais de trinta andares). A  grande

vantagem  da  operação  em série  é  aliviar  as  bombas  de  forma  que  cada  uma

desenvolva um esforço parcial, que se somam e obtenham uma pressão próxima do

limite da viatura receptora.

A  bem  da  verdade,  se  observarmos  toda  a  tubulação  verificamos  uma

diminuição do diâmetro de forma gradual desde a admissão até a expedição com o

intuito de se ganhar velocidade e diminuir a pressão nas paredes da tubulação.

Então cada vez que meu rotor ou impulsor gira mais, ganho mais velocidade

das partículas de água que por sua vez diminui o atrito com as paredes da tubulação

e alcança lugares mais altos com mais facilidade.

E se  eu  tenho dois  rotores  trabalhando em série  posso dividir  a  carga  de

trabalho para os dois equipamentos e verificar uma pressão líquida da minha bomba

a partir da pressão de saída de uma em relação a pressão de saída da outra. Basta

subtrair.

Isso devido a capacidade que as bombas centrífugas tem de trabalhar com

pressão externa conforme visto no Capítulo anterior.

Por  isso  nas  viaturas  mais  novas  e  em algumas  mais  antigas  temos  uma

admissão de 2 ½″ a mais em cada lado do caminhão. Isso para trabalhar em série

com outros caminhões ou bombas.

Mas cuidado, existem limites: a pressão de cada ABT precisa respeitar o que

diz o fabricante e independe da pressão ideal do ABT ou ABS conforme preceitua  a

NBR 14.096.

Abaixo, como exemplo, cita-se um termo extraído do Manual Mitren (ABT's 25

a 33 de 750 GPM):

   O operador deverá cuidar para não ultrapassar a pressão de trabalho de 18

kg/cm² (265 PSI / 1800 kPa), sob risco de causar danos ao equipamento.
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Além disso a viatura que fomenta deve trabalhar com pressão maior do que a

receptora sob risco de cavitação. Siga a sequência:

a.1 Estacionar as Viaturas de combate a incêndio de tal forma que os painéis de controle fiquem de

frente um para o outro;

Fotografia 51



89

a.2  Conectar  uma  mangueira  de  2  ½″ na  expedição  da  viatura  fornecedora   (Capacidade  de
pressurização maior) e a outra extremidade na admissão da viatura receptora

a.3 Fechar as válvulas tanque bomba e bomba tanque da viatura ABT/ABS receptora;

a.4 Abrir a admissão de 2 ½″  da viatura ABT/ABS receptora e expedição/ expedições desejadas;

Fotografia 52
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a.5 Bloquear o vacuômetro da viatura receptora (quando existir)

Fotografia 55

a.6 Fazer a transferência da bomba fornecedora e acelerar até 70 % da pressão desejada e conferir
no manômetro principal 

Fotografia 54



91

a.7  Aplicar  diferença  de  pressão  na  viatura  receptora  (deve  ser  menor  do  que  a  pressão  do
fornecedor  e  no  limite  de  pressão  máxima  do  equipamento  definido  pelo  manual  sob  risco  de
cavitação,  danos no selo mecânico da bomba ou colabar a mangueira)

a.8 após a operação, diminuir  a pressão da viatura receptora para depois diminuir  a pressão do
ABT/ABS fornecedor sob risco de cavitação e de colabar a mansgueira de 2 ½″ utilizada.

Fotografia 56

Fotografia 57
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Observação Importante: Em caso de se utilizar esse tipo de operação conjugada
com a operação sistema pião o AT deverá estar acoplado na viatura fornecedora.

2.2.3 Subseção Combate com emprego tático de torre de água

A torre  de  água  é  empregada  normalmente  em  prédios  elevados  e  com

dificuldades  de  acesso,  para  isolar  o  fogo  em  um  determinado  pavimento  ou

compartimento,  até  que seja possível  às guarnições a penetração.  Pode ser  por

meio de Auto Plataforma (AP), com canhões monitores acoplados nas viaturas, com

canhões monitores portáteis adquiridos,  hidrantes de parede e Reserva Técnica de

Incêndio (RTI) preexistentes em prédio próximo apoiados por  01 (um) ABT com

vazão de 500 gpm (no mínimo ou com maior capacidade em vazão),  01 (um) auto

tanque (AT) ou caminhão pipa da cidade.

PRECAUÇÕES

Deve haver uma perfeita sincronização e comunicação entre os operadores da “torre de
água” e os elementos encarregados da penetração para evitar danos físicos aos Bombeiros e
estes serem surpreendidos pela ação da torre em determinados pavimentos, pois esta desloca
calor e fumaça para o interior do prédio devido ação do jato de água.

Evite sempre que possível fechar as faixas de tráfego, o que dificultará a chegada de apoio
de água devido ao congestionamento e procure não estacionar em locais em que as mangueiras
fiquem sobre a faixa de rolamento, o que dificultará o trânsito e obrigará o uso de passagem de
nível;

Em caso de surgir dificuldade de abastecimento devido à distância, congestionamento, etc, 
preveja por meio do CMP a necessidade de mais carros e apoio, evitando a interrupção da 
continuidade na operação de “torre de água”;

Use válvula de retenção logo após a saída do coletor ou na expedição de 2 ½″ da adutora 
no ABT para evitar “golpes de aríete” na bomba;
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a.1 Estacione o ABT e a plataforma com maior vazão mais próximo do incêndio,
mas prevenindo incidentes tais como desabamentos, calor radiante, etc;

Fotografia 58 – emprego tático de torre d’água para combate. Fonte: autores

a.2  Conectar  a  partir  do  Auto  Bomba  Tanque  de  maior  vazão  linhas  siamesas
compostas por 02 (duas) linhas adutoras destinadas a conduzir água a um coletor e
deste para uma única linha;  Use válvula de retenção logo após a saída do coletor
ou na expedição de 2 ½″ da adutora no ABT para evitar “golpes de aríete” na bomba

Fotografia 59 – utilização de válvula de retenção antes da escada. Fonte: autores
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a.3 Acople o ABT ao AT com o mangote de maior diâmetro.

Fotografia  n.  60  /  a.4  Os  ABT de  apoio  usando  suas  bombas  e  com  a  maior  vazão  possível
abastecerão o AT (sistema pião)  e  saem para abastecimento de forma sincronizada de forma a
facilitar o levantamento dos 3T (CMP) pelo Comandante do Incidente;

Observação:   para  o  emprego  em  canhões  monitores  acoplados  em  ABT  o

procedimento é abrir  a válvula tanque bomba no painel  de controle principal e a

válvula do canhão no próprio dispositivo para a formação da coluna.
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CAPÍTULO 3 –  MAMUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 

Periodicamente  devem  ser  feitas  manutenções  na  bomba,  caixa  de

engrenagens e acessórios de acordo com o programa de manutenção do veículo,

que especifica lubrificações e determinados ajustes a serem feitos. O programa se

aplica a bombas que sejam utilizadas sob condições normais de uso. Em condições

de uso muito severas, com tempo de utilização acima do normal, extrema sujeira, ou

outros fatores similares a freqüência  de procedimentos de manutenção deve ser

aumentada para compensar essas condições de uso.

Um  programa  de  manutenção  bem  executado  é  muito  importante  para  a

conservação da bomba.  Por  isso desenvolvemos um programa que consiste  em

duas fases: Manutenção Preventiva e Manutenção Periódica.

Seção 1 Manutenção preventiva / periódica

A Manutenção Preventiva tem a intenção de prevenir eventuais defeitos que

possam ocorrer na bomba e permite corrigir pequenos problemas que mais tarde

poderiam se agravar  e prejudicar  alguns componentes,  diminuindo a vida útil  da

bomba. A Manutenção Preventiva  consiste apenas em:

- Manter o equipamento limpo (torna mais fácil localizar pontos de vazamentos ou

outros defeitos);

- Manter Juntas e vedações sem vazamentos;

- Substituir vedações dos mancais quando necessário;

- Prestar atenção em qualquer ruído incomum e observar tudo que pareça estranho

na operação da bomba;

- Substituir ou completar óleo SAE 90 da caixa multiplicadora de força; 

- Retirar a água e inserir óleo no lubrifil do sistema pneumático; 

Veja abaixo tabela para identificação e solução de problemas encontrada no

manual da empresa Mitren. 
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Seção 2 Outras manutenções preventivas

Ainda de acordo com o Manual Mitren (ABT 25 a 34) seguem abaixo mais dois

tipos de manutenção preventiva. 

2.1 Subseção Carretel do mangotinho

A manutenção preventiva tem a intenção de prevenir defeitos que possam

ocorrer e que mais tarde poderiam se agravar, deixando o equipamento inoperante.

a. Lubrificação

Para  um  melhor  funcionamento  e  um  menor  desgaste,  alguns

componentes do carretel devem estar devidamente lubrificados.

A lubrificação deve ser feita periodicamente de acordo com o cronograma

de  lubrificação  do  veículo  e  com  os  lubrificantes  recomendados,  através  das

engraxadeiras que estão localizadas na parte superior de cada mancal do eixo do

carretel.

A  correia  de  transmissão  também  deve  ser  lubrificada  e  tencionada

corretamente.

2.2 Subseção Válvula de alívio 

O  sistema  da  válvula  de  alívio  não  necessita  de  cuidados  especiais  de

manutenção.  No  entanto,  se  ela  apresentar  um  comportamento  errático,  será

necessário agir da seguinte forma:
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• Muitas vezes areia fina, lodo ou outro tipo de sujeira pode ser a causa do mau

funcionamento da válvula. Neste caso, tenta-se limpar a válvula operando com água

limpa  e  acionando  a  manopla  totalmente  no  sentido  anti-horário,  com a  válvula

ligada.  Abrir  também  o  dreno  do  corpo  da  válvula  de  alívio,  esgotando

completamente, e após fechando novamente o dreno.

• Se este procedimento não resolver, então será necessário desmontar as válvula, e

proceder  uma  minuciosa  limpeza  e  lubrificação  dos  seus  componentes  internos.

Observar também a necessidade de troca dos elementos de vedação.

2.3 Subseção Manutenção corretiva

Para  compreender  a  parte  de  manutenção  corretiva  de  bombas  é  preciso

entender seus componentes internos que também precisam passar por verificações

periódicas  para  verificação  de  desgastes  das  peças  principais  e  componentes

hidráulicos acessórios.

Atualmente existem equipamentos que verificam ruídos no corpo de bombas e

identificam prováveis problemas.

Abaixo  transcreve-se  parte  do  conteúdo  do  livro  Bombas  &  Instalações

Hidráulicas  do professor Lopes com algumas alterações adaptadas às bombas não

estacionárias utilizadas nos Corpos de Bombeiros.

Alguns comentários serão tecidos ao longo da explanação do autor.

2.4 Subseção Selagem da bomba

Segundo Lopes,  um componente  importante  para  o  bom funcionamento  de

uma bomba é a selagem, que pode ser feita de várias formas.
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O fluido que passa pela folga entre a carcaça e o rotor, migrando para a parte

traseira do rotor, tentará escapar aproveitando a rotação do eixo que liga o rotor ao

motor  da  viatura.  Para  evitar  a  saída  do  fluido  é  feita  a  selagem da  bomba.  A

selagem pode ser feita tradicionalmente por gaxetas ou por selo mecânico.

2.5 Selagem por gaxetas

É o método mais antigo para controlar este tipo de vazamento. Construída com

fios trançados de fibras, a gaxeta se caracteriza por ser um elemento macio, flexível

e resiliente (elástico), com boa resistência mecânica, tanto nas aplicações estáticas

(hastes de válvulas), como nas dinâmicas (bombas e eixos rotativos).

Na carcaça da bomba é feita uma caixa para o alojamento das gaxetas (vide

fig. 21). 

Figura 25 - Repositório de gaxeta (ABT 08, 09 E 10). Fonte: 
Bombas & Instalações Hidráulicas 

A gaxeta  tem uma seção  quadrada  e  é  comercializada  em rolos.  Deve-se

procurar gaxetas nas medidas corretas em relação à folga entre o eixo e a caixa de
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engaxetamento. É conveniente que a gaxeta seja de medida ligeiramente inferior à

folga, pois ao apertar o prensa-gaxetas, esta se ajustará perfeitamente.

Caso a gaxeta escolhida esteja ligeiramente grossa e não entre na caixa de

gaxetas,  deve  ser  colocada  sobre  uma  superfície  lisa  para  que  um rolete  seja

passado sobre a mesma, até ficar na medida desejada. Nunca deveremos utilizar

um martelo ou similar para reduzir o diâmetro da gaxeta, pois esta prática destrói a

estrutura da trança, inutilizando suas características.

VOCÊ SABIA?

Boa  parte  das  viaturas  de  combate  a  incêndio  ainda  possuem  gaxetas  para  a  vedação  nas

bombas?

Fonte: autores

Os  anéis  de  gaxetas  devem  ser  cortados  em  forma  oblíqua  nas  duas

extremidades (fig. 26). 

Figura 26 - Colocação da gaxeta (ABT 08, 09 E 10) Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas 
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Antes  de  colocar  os  anéis  deve-se  ter  certeza  de  que  a  caixa  de

engaxetamento esteja limpa e que os anéis de gaxetas anteriores, no caso de uma

manutenção, tenham sido totalmente removidos.

Os anéis devem ser colocados no eixo com as extremidades tendo um ligeiro

contato sendo que as juntas dos anéis devem ser deslocadas em 90º (vide fig. 23)

Figura 27 - Colocação da gaxeta (ABT 08, 09 E 10) Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas 

Devem ser  empurrados  com o  prensa-gaxetas ou apertados  levemente,  de

forma que o eixo gire livremente após a colocação dos anéis. O eixo por sua vez

deve estar perfeito, sem ranhuras ou outros tipos de defeitos. Eixos defeituosos ou

com vibração destroem quaisquer tipos de gaxetas favorecendo vazamentos.

Após a instalação da bomba, liga-se a mesma regulando a vazão de trabalho e,

consequentemente,  o  vazamento  pela  caixa  de  gaxetas  será  significativo.  Em

seguida  deve-se  apertar  o  prensa-gaxetas  lentamente,  até  que  ocorra  um

vazamento  mínimo,  necessário  ao  bom  funcionamento,  pois  se  não  houver

vazamento a gaxeta queimará em função do atrito.
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Geralmente,  a  câmara  de  engaxetamento  é  ligada  à  parte  de  pressão  da

bomba por meio de uma furação, permitindo a passagem da água de vedação. Em

caso de pequena altura de recalque e grande altura de aspiração, a pressão do

fluido  de  vedação  sobre  a  gaxeta  não  é  suficiente  para  provocar  o  vazamento

mínimo de dentro para fora e,  ao invés dele,  teremos a entrada de ar,  que não

refrigerará o atrito do eixo com os anéis de gaxetas.

Neste caso, fluido externo de vedação deverá ser conduzido ao anel cadeado

ou anel lanterna com uma pressão maior do que a pressão da caixa. Este anel tem

furações que distribuem o fluido para  o  lado do rotor  e  para o  lado do prensa-

gaxetas.

2.6 Subseção Outras informações sobre gaxetas

As gaxetas podem trabalhar com todos os tipos de fluidos, tais como: água,

vapor, ácidos, cáusticos, óleos, solventes, gases, gasolina, etc., em amplas faixas de

pressões e temperaturas.

As gaxetas utilizadas para vedações de eixos de bombas e hastes de válvulas

são as gaxetas impregnadas e lubrificadas.

Os  principais  materiais  utilizados  são:  fibras  vegetais  (juta,  rami,  algodão),

amianto, acrílico, PTFE, aramida (Kevlar da Dupont), PTFE-grafite, sílica, fibras de

carbono-grafite e grafite flexível.

Os  impregnantes  e  lubrificantes  ajudam  no  bom  desempenho.  Além  de

lubrificar, preenchem os espaços entre os fios, ajudando na vedação. As gaxetas

são impregnadas com: minerais (derivados do petróleo), sintéticos e emulsões de

PTFE. São lubrificadas com: silicones, grafite e óleo minerais.

As  gaxetas  são  fabricadas  de  várias  formas:  retorcidas  (confunto  de  fios

retorcidos), capa sobre alma (capa trançada sobre alma de fios torcidos), capa sobre

capa (várias camadas de capas trançadas), entrelaçadas (fios trançados/trança fina

e trança grossa) e enroladas (tiras de vários materiais, enroladas ou dobradas)



103

2.7 Subseção Selagem por selo mecânico

Ainda  de  acordo  com  Lopes,  a  selagem  por  gaxetas  tem  um  custo  de

instalação  relativamente  baixo,  no  entanto  haverá  um  pequeno  vazamento

necessário que além de representar uma perda e, consequentemente,  um custo,

pode contaminar o ambiente em função do fluido que está sendo recalcado. Além

disto, dependendo da agressividade do fluido, o vazamento pode ser indesejável.

Para resolver este problema, podemos utilizar a selagem por selo mecânico.

Este tipo é muito mais eficiente que o anterior, no entanto é muito mais caro.

Para  exemplificar  podemos  utilizar  um  selo  simples,  básico,  utilizado  em

bombas tipo monobloco, onde é colocado um flange especial no motor elétrico e a

bomba é acoplada a este flange diretamente.

Neste caso o aperto da mola é feito pelo rotor da bomba. O selo em questão é

indicado para fluidos não agressivos quimicamente (água, óleo lubrificante, soluções

aquosas, etc.), para pressões até 12 kgf/cm² e temperaturas até 90º.

O conjunto é formado por sede, anel primário e mola. A “sede” é uma peça

estacionária colocada no eixo com folga e alojada num rebaixo do flange, pode ser

feita em cerâmica, possui uma superfície bem polida e um anel externo de Buna-N

faz a vedação externa.  O “anel primário”  é uma peça que vai  girar  com o eixo,

construída normalmente em carvão, também com uma superfície bem polida, sendo

colocada num estojo metálico, onde internamente um outro anel fará a vedação no

eixo. A mola é encaixada no estojo metálico e uma tampa sobre a mola proporciona

a superfície de aperto. 
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Figura 28 - Selo mecânico (Viaturas mais recentes) Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas 

Figura 29 - Selo mecânico (Viaturas mais recentes) Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas 

Coloca-se no eixo a sede (presa na carcaça) e depois o estojo com o anel

primário (preso no eixo),  permitindo que as duas superfícies polidas estejam em

contato: uma móvel (anel primário) atritando-se com a outra fixa (sede). Desta forma

é  feita  a  selagem,  pois  o  fluido  não  conseguirá  passar  por  entre  estas  duas

superfícies. A vedação interna do estojo não permite que o fluido passe pelo eixo e a

vedação externa da sede não permite que o fluido passe pela carcaça. Além disso,
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para garantir maior vedação, uma mola pressionará uma face contra a outra, sendo

apertada pelo rotor que será colocado na ponta do eixo (vide conjunto montado na

fig. 29)

Figura 30 - Selo mecânico (Viaturas mais recentes) Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas 
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Apêndice I - exercícios

1. Faça as devidas conversões de unidades de medida de vazão

a. 750 GPM para LPM

b. 1.000  GPM para LPM

c. 3.780 LPM para GPM

d. 4.275 LPM para GPM

e. 80 GPM para  LPM

2. Faça as devidas conversões de unidades de medida lineares:

a. 50 mm para Pol

b. 12 mm para Pol

c. 200 mm para Pol

d. 10 Pol para mm

e. ¼ Pol para mm

f. 5/8 Pol para mm

g. 7/8 Pol para mm

3. Verifique as devidas equivalências de pressão conforme valores abaixo:

a. 14,1 Kgf/cm² para Lbs/pol²

B. 240 Lbs/pol² para MCA

c. 100 MCA para Kgf/cm²

d. 200 BAR para Kgf/cm²

e. 150 ATM para para Lbs/pol²

4. Quanto marcará um manômetro posicionado na base da tubulação de um tanque
de água com elevação de 15 m de altura em Kgf/cm²?
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5. Num prédio de 15 m de altura com uma linha de mangueira da base ao topo,
quanto se lerá no manômetro fixado na base, considerando-se a altura?

6. Qual a vazão de uma expedição de 1 ½″ a 7 kgf/cm²?

7. Qual a vazão de uma expedição de 2 ½″ a 7 kgf/cm²?

8. Em um mangueira de 2 ½″ (30 m) para obtenção de 874 lpm qual a perda de
carga correspondente?

9. Qual a pressão líquida da bomba quando se lê no Manômetro 200 PSI  e no
Manovacuômetro 50 PSI (alimentada por hidrante)?

10. Qual a pressão líquida da bomba quando se lê no Manômetro 90 MCA e no –
Manovacuômetro  78  PSI  (alimentada  por  ABT/ABS  fornecedor).  Resposta  em
Kgf/cm².

11. Qual a pressão líquida da bomba quando se lê no Manômetro 6 Kg/cm² e no –
Vacuômetro 250 mm/Hg (resultado de sucção). Resposta em Kgf/cm².
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APÊNDICE II - RESPOSTAS

1.

a. 2813 LPM

b. 3780 LPM

c. 1000 GPM

d. 1130 GPM

e. 302 LPM

2. 

a. 2″

b. 0,5″ ou ½″

c. 8″

d. 254 mm

e. 6,35 mm

f. 16 mm

g. 22 mm

3. 

a. 207 Lbs/pol²

b. 169 MCA 

c. 9,68 kgf/cm²

d. 200 kgf/cm²

e. 2205 ATM

4. Se 1m de coluna de água exerce uma pressão de 0,1 Kgf/cm², temos 15x0,1
Kgf/cm² = 1,5 Kgf/cm². Logo o manômetro indicará 1,5 Kgf/cm²

5.  Como  1m  de  coluna  de  água  exerce  uma  pressão  de  0,1  Kgf/cm²,
consequentemente 15m exercerão a pressão de:  15x0,1= 1,5 Kgf/cm²,  ou ainda,
15/10 = 1,5Kgf/cm²

6.
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Q = 0,0034 . d² x √Pv x 60, onde:

Q = 0,0034 . (38)² x √70x60

Q = 4,90 . 64,8

Q = 318 LPM ou 400 LPM

7.

Q = 0,0034 . d² x √Pv x 60, onde:

Q = 0,0034 . (63)² x √70x60

Q = 13,49 . 64,8

Q = 874 LPM ou 800 LPM

8.

J = C x Q² x L

J = 3,17 x (0,8)² x L

J = 3,17 x 0,64 x 30

J = 60.864 Kpa ou 8,94 PSI

9.

PLB=250-50 = 150 PSI

10.

14,7 PSI – 1 Kgf/cm²

130 PSI  – X

X= 8,84 kgf/cm²

14,7 PSI – 1 Kgf/cm²

 78 PSI – X

X= 5,3 kgf/cm²

PLB= 8,84 – 5,3 = 3,54 Kgf/cm²

11.

25 mmHg – 0,34 MCA

250 mm Hg – X

X = 3,4 MCA
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10,33 MCA – 1 Kgf/cm²

3,4 MCA – X

X =  0,329 kgf/cm²

Logo a PLB é 6 Kgf/cm² + 0,329 Kgf/cm² = 6,329 Kgf/cm²
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APÊNDICE III - GLOSSÁRIO

1. Auto Tanque (AT): viatura utilizada para suprir água em um sinistro geralmente
com capacidade de 30.000 litros.

2.  Auto  Bomba  Tanque  (ABT):  viatura  utilizada  para  combate  a  incêndio  com
capacidade de 5.000 a 6.000 litros. 

3. Auto Bomba e Salvamento (ABS): viatura utilizada para operações de salvamento
e combate a incêndio com capacidade de 2.000 litros.  

4. Capacidade: Quantidade máxima de produtos ou serviços que podem ser obtidos
por  uma determinada unidade  produtiva (fábrica,  departamento,  setor,  armazém,
loja,  posto  de  atendimento,  máquina)  durante  um  certo  período  de  tempo  (J.A
Machuca 1994). Limite superior ou teto de carga que uma unidade operacional pode
suportar.  A unidade  operacional  pode  ser  uma  fábrica,  um  departamento,  uma
máquina,  uma  loja  ou  um  funcionário.  (Stevenson  2001).  Habilidade  de  um
trabalhador,  máquina,  centro  de  trabalho,  plano  ou  organização  para  apresentar
determinado resultado por período de tempo (APICS).

5.  Capacidade  nominal:  é  a  capacidade  medida  somente  em  relação  ao
equipamento.  Avaliação  da  engenharia  sobre  a  produção máxima,  supondo uma
operação contínua, exceto durante o período de manutenção e o tempo parado para
consertos.  É a capacidade máxima demonstrada pela máquina.

6. e.g.: exempli gratia (latim), por exemplo

7. Torque: Tendência de uma força para rodar um .objeto em torno de um eixo.

8. Recalque: também chamado de adução, significa o simples transporte de água de
um determinado ponto a outro (geralmente para um local mais elevado) utilizando-
se, para tanto, um sistema de bombeamento d'água, também chamado de sistema
adutor.

9. Reserva Técnica de Incêndio (RTI): volume de água destinado exclusivamente ao
combate a incêndio. 
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10. Princípio de venturi: O efeito Venturi (também conhecido como tubo de Venturi)
consiste em que um fluido em movimento dentro de um conduto fechado diminui sua
pressão ao aumentar a velocidade depois de passar por uma zona de seção menor.
Se neste ponto do conduto se introduz o extremo de outro conduto, se produz uma
aspiração do fluido contido neste segundo conduto. Este efeito, demonstrado em
1797, recebe seu nome do físico italiano Giovanni Battista Venturi (1746-1822). O
efeito Venturi é explicado pelo Princípio de Bernoulli e o princípio de continuidade de
massa. Se o caudal de um fluido é constante mas a seção diminui, necessariamente
a velocidade aumenta após atravessar esta seção. Pelo teorema da conservação da
energia se a energia cinética aumenta, a energia determinada pelo valor da pressão
diminui obrigatoriamente. Este princípio é utilizado nos Corpos de Bombeiros para
captação  de Líquido Gerador de Espuma por meio de proporcionadores entrelinhas
inseridos em meio aos lances de mangueiras ou mesmo próximo ao esguicho de
trabalho e ainda, mais recente, em escorvas elétrico pneumático para o arraste do ar
da parte interna da tubulação do corpo de bombas.

11. By pass: procedimento de recirculação de água com as válvulas tanque bomba
e bomba tanque abertas. Limite máximo de 5 minutos para cada operação como
esta. 

12.  Selo  mecânico:  dispositivo  de  vedação  entre  a  bomba  hidráulica  e  a  caixa
multiplicadora de força;

13. Gaxeta: dispositivo de vedação entre a bomba hidráulica e a caixa multiplicadora
de força.



113

APÊNDICE IV – INSTRUÇÃO VISUAL
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