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PREFÁCIO
O Boletim Técnico IPT é uma publicação que busca atender e refletir as necessidades da comunidade,
como um todo, tendo como tema inicial um estudo de dosagem dos concretos, em 1927. Esta
mídia, de forma impressa, foi editada até 1996, por meio da edição da revista nº 69, que abordava
o tema Auditoria Ambiental. Temos a satisfação e o privilégio de retomar este meio de divulgação
técnica, com a publicação, agora em meio digital.
O presente Boletim Técnico se baseia na dissertação de mestrado, desenvolvida no Centro de
Ensino Tecnológico do IPT pelo pesquisador Deives Junior de Paula, denominada “Requisitos e
critérios mínimos de avaliação visando à liberação de uso e operação dos sistemas de proteção
contra incêndio por chuveiros automáticos (sprinklers)”.
O objetivo é atender desde instaladores até os responsáveis pelo uso das edificações, contribuindo
para a ampliação da confiabilidade destes sistemas, de forma que atuem no princípio de incêndio
de forma eficaz. Temos como certo que o funcionamento adequado do sistema de proteção contra
incêndio por chuveiros automáticos é fundamental para a segurança da edificação, dada a sua
eficácia no combate e controle do princípio de incêndio.

RESUMO
O propósito do sistema de combate a incêndio por meio de chuveiros automáticos é atuar, o mais
rápido possível, no início de um incêndio, controlando e extinguindo o fogo, permitindo reduzir
perdas econômicas e sociais, bem como o risco à vida humana viabilizando a desocupação segura
da edificação.
A avaliação do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos requer o emprego
de um conjunto de requisitos, critérios e métodos de ensaios, que levem em conta a ocupação da
edificação em que estiverem instalados.
O usuário final sem o conhecimento de uma referência técnica baseada em requisitos e critérios
que propiciem a aferição das instalações, não possui condições mínimas para avaliar se o sistema
adquirido atende ou não às premissas propostas no projeto e que possa ser liberado ao uso e
consequente operação. Falhas que se expressem na instalação destes sistemas podem definir o
seu mau funcionamento, tornando a edificação e seus ocupantes mais vulneráveis ao risco de
incêndio.
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O presente Boletim Técnico apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido na dissertação de
mestrado do pesquisador do IPT Deives Junior de Paula e inclui os desdobramentos promovidos
no meio técnico e nas normas e regulamentos brasileiros vigentes, que tiveram como referência
a proposta aqui apresentada de requisitos e critérios mínimos de liberação para a operação dos
sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos.
Palavras Chaves: aceitação técnica; chuveiros automáticos; incêndio; liberação para operação.

ABSTRACT
The purpose of the fire sprinkler system is to act, as soon as possible, at the beginning of a fire,
controlling and extinguishing the fire, allowing the reduction of economic and social losses, as well
as the risk to human life, and enabling safe evacuation of the building.
The evaluation of the fire sprinkler system demands the use of a set of requirements, criteria and
test methods that take into account the occupation of the building in which they are installed.
The end user without the knowledge of a technical reference based on requirements and criteria
that allow the measurement of the facilities, has no minimum conditions to assess whether or not
the purchased system meets the proposed project assumptions and can be released for use and
consequent operation. Failure to install these systems can cause malfunctions, making the building
and its occupants more vulnerable to fire hazards.
This Technical Bulletin presents a synthesis of the work developed in the master dissertation of the
IPT researcher Deives Junior de Paula and includes the developments promoted in the technical
community and in the current Brazilian standards and regulations, which refer to the proposal
presented here of minimum requirements and criteria for release of the operation of automatic fire
sprinklers systems.
Keywords: technical acceptance; sprinklers; fire; operation
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1 INTRODUÇÃO
As medidas de Segurança Contra Incêndio devem ser definidas e incluídas ao ciclo de vida das
edificações, desde a sua concepção arquitetônica até a sua desmontagem, devendo constar em
todos os documentos e projetos elaborados. Tal abordagem é expressa no Sistema de Segurança
Contra incêndio, proposto por BERTO (2019c). Ver Figura 1.

Figura 1 - Abordagem sistêmica do sistema de segurança contra incêndio

Fonte: BERTO (2019c)

As medidas referentes ao Sistema de Segurança Contra incêndio, adotadas para a edificação, devem
propiciar a proteção contra incêndio em níveis aceitáveis em relação aos riscos de incêndio presentes
em sua vida útil e quando da ocorrência de um princípio de incêndio, atuarem com o desempenho
adequado, visando evitar (ou minimizar) perdas materiais e, principalmente, evitar lesões ou perdas
humanas. O sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, objeto do presente
trabalho, atua como uma medida ativa de proteção e seu desempenho deve ser compatível com o
grau de risco definido, especialmente, pelas características construtivas e tipo de uso e ocupação da
edificação.
O funcionamento adequado do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos é
fundamental para a segurança da edificação, dada a sua eficácia no combate e controle do princípio
de incêndio. Esta afirmação foi comprovada por meio do monitoramento operacional, contínuo,
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realizado por pesquisadores e entidades em âmbito mundial. Entre eles destaca-se Hall (2013), que
concluiu, tendo como base estatísticas obtidas National Fire Protection Association – NFPA, que
nas edificações norte-americanas, os chuveiros automáticos operaram em 91 % das ocorrências
de incêndio. Como garantir, no Brasil, este desempenho é questão central abordada no presente
trabalho. O foco está colocado na fase de limitação do crescimento do incêndio, ver Figura 1,
por meio da melhoria das condições de funcionamento do sistema de proteção contra incêndio
por chuveiros automáticos. Para tanto, foram estudadas as questões referentes ao seu projeto,
instalação, aceitação técnica (comissionamento) e manutenção.
ILHA (1993) define que o desempenho dos sistemas hidráulicos prediais está associado, diretamente,
à sua compatibilização com as exigências e necessidades dos usuários. Já o conceito de desempenho
de materiais, enquanto componentes do sistema, está relacionado à durabilidade e à capacidade
de exercer a função desejada e, consequentemente, de contribuir para que o sistema permaneça
em funcionamento adequado, durante o período de utilização a ser considerado.
Com o objetivo de melhor compreender as falhas de sistemas hidráulicos prediais, ILHA (1993) realizou
a sua caracterização durante a concepção de um sistema hidráulico predial (SHP), apresentada na
Figura 2, tendo como premissa que os problemas de comunicação entre os envolvidos no processo
(projetistas, instaladores, suprimentos, usuários, contratantes) estejam solucionados e que a
sistemática de comunicação entre eles esteja padronizada e haja pleno entendimento entre todos.

Figura 2 – Diagrama de Causa e Efeito aplicado ao processo de geração dos sistemas hidráulicos
prediais (SHP).

Fonte: lLHA (1993)
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Em função de sua características de operação e uso, não se pode aplicar diretamente os conceitos
apresentados na Figura 2, no estudo de instalações de proteção contra incêndio por chuveiros
automáticos, mas pode-se adapta-los a este fim. Destaca-se que sua frequência de utilização
é muito menor do que a de uma instalação predial de água fria. Por esta razão, para que as
instalações proteção contra incêndio por chuveiros automáticos desempenhem adequadamente a
sua função, quando da ocorrência de um princípio de incêndio ou durante a realização de testes
operacionais sazonais, é fundamental que as atividades de projeto, de implantação e uso sejam
realizadas com rigor compatível com as peculiaridades da área de segurança contra incêndio.
As normas e regulamentações vigentes, especificas aos sistemas de proteção contra incêndio por
chuveiros automáticos, são prescritivas, porém o usuário final, hoje, não possui uma referência
técnica baseada em requisitos e critérios, que propicie a aferição das instalações e, principalmente,
que assegure que o sistema instalado atende às premissas propostas no projeto, e está pronto
para ser liberado ao uso e consequente operação. Esta incerteza pode contribuir para que falhas
na concepção desse tipo de sistema, tornem a edificação e seus ocupantes mais vulneráveis ao
risco de incêndio.
Os requisitos e critérios propostos têm como objetivo contribuir com a melhoria do controle no
processo de implantação dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos e,
consequentemente, fornecer subsídios para a operação adequada desses sistemas.

2 METODOLOGIA
O presente Boletim Técnico considera os efeitos sobre o compêndio normativo e as ações de
divulgação associadas aos sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio, resultantes da
pesquisa desenvolvida na dissertação de mestrado do IPT, elaborada pelo pesquisador do Deives
Junior de Paula, denominada “Requisitos e critérios mínimos de avaliação visando a liberação para
o uso e operação dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos (sprinklers)”.
A metodologia adotada na dissertação de mestrado, Paula (2014), considerou as etapas
convencionais para a realização de uma pesquisa tecnológica, envolvendo o estabelecimento de
objetivos e justificativas, revisão bibliográfica, elaboração de requisitos e critérios de liberação
para o uso e operação dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos em
consonância com os objetivos e premissas adotadas no trabalho.
Os requisitos e critérios elaborados, cerne da dissertação, consideraram a necessidade de redução das
falhas que podem surgir nos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, do
tipo tubo molhado, em decorrência de problemas originados na concepção, no desenvolvimento do
projeto ou na implantação destes sistemas nas edificações. Tomou-se como referência os relatados
de Hall (2013), que apresentada dados de desempenho destes sistemas na América do Norte.
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3 NECESSIDADE DA ACEITAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS DE
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
Conforme Berto (2019c) a abordagem da segurança contra incêndio é condiciona por um
conjunto de ações dividadas em duas categorias, ou seja, as de efeito direto: (i) fiscalização;
(ii) regulamentação; (iii) normalização e (iv) certificação; todas sustentadas por aquela de efeito
indireto, que se constitui na base do plano, e é composta a partir do levantamento e tratamento
de dados estatísiticos. Ver Figura 3.

Figura 3 – Plano de ações integradas para a resolução da segurança contra incêndio nas edificações

Fonte: BERTO (2019c)

As fontes bibliográficas consideradas no desenvolvimento da dissertação de Paula (2014) e aqui
adotadas, visaram identificar o panorama que envolve as instalações dos sistemas de proteção
por chuveiros automáticos e que poderiam justificar a necessidade de aceitação técnica destes
sistemas. Foram buscadas informações contidas nas seguintes categorias de documentos:
• normas técnicas e regulamentos técnicos, compulsórios ou não, que equacionavam ou
propunham o emprego do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos;
• dados estatísticos disponíveis em âmbito nacional e internacional associados aos sistemas de
proteção contra incêndio por chuveiros automáticos;
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• estudos publicados tratando da avaliação de componentes do sistema e da liberação para o uso
e operação dos sistemas de chuveiros automáticos em âmbito nacional e internacional.
A seguir são apresentados, de forma sintética, os aspectos adotados como referência na dissertação,
que atendem as cinco premissas de Berto (2019c) e que se constitui na base do presente Boletim.

3.1 Fiscalização
Conforme a PORTARIA Nº 108, DE 12 DE JULHO DE 2019, que institui o Modelo Nacional de
Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Emergências, no CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES,
Art. 3º - Para os fins deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições: entre elas o inciso
XVII - fiscalização: ato administrativo pelo qual o bombeiro militar verifica, a qualquer momento,
o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências, previstas na legislação
em vigor.

3.2 Regulamentações aplicáveis a Sistemas de Chuveiros Automáticos
A definição do sistemas de proteção contra incêndio, que deve ser adotado em determinada
edificação, depende de suas características, risco de incêndio, determinadas por fatores como
ocupação, altura, carga de incêndio, pés direitos, áreas de compartimentação. As medidas
de proteção propostas devem ser submetidas à aprovação dos órgãos competentes, no Brasil
os Corpos de Bombeiros Militares possuem a competentência legal para o tema são, inclusive
publicam suas respectivas regulamentações, por meio de decretos estaduais.
Nos decretos estão definidas as medidas de segurança contra incêndio que são avaliadas pelo
Corpo de Bombeiros, bem como os critérios de aplicação de cada uma delas e, em determinados
estados, essas medidas são detalhadas em documentos específicos, denominados Instruções
Técnicas (IT). De modo geral, não se observa uma padronização entre as legislações estaduais.
Alguns estados brasileiros adotam como base o conteúdo parcial das instruções técnicas do estado
de São Paulo, como por exemplo, os estados do Espírito Santo, Paraná, Goiás e Minas Gerais. O
Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, por meio de Decreto no. 075/2012 de 17 de Maio de
2012 adotou o conteúdo integral de todas as instruções técnicas do Estado de São Paulo para os
serviços de vistoria e análise técnica nos sistemas de proteção contra incêndio.
O presente estudo adotou-se o Decreto Estadual n° 56.819/2011 – que estabelecia o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo (SÂO PAULO,
2011), vigente na época do estudo, com o propósito de caracterizar as edificações em que são
exigidos os sistemas de chuveiros automáticos, nas ocupações de grau de risco leve. Tal Decreto
exigia, na data da elaboração da dissertação, o sistema de proteção por chuveiros automáticos
como medida de proteção contra incêndio em 74 ocupações distintas associadas a diversas classes
de altura e respectivo grau de risco. Essa situação está apresentada na Tabela 1.
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As ocupações que apresentam o grau de risco leve, de acordo com a regulamentação do Corpo de
Bombeiros, compreendem 31 das 74 situações (42 %) analisadas.

Tabela 1 – Tipo de edificações que exigem como medida de proteção ativa contra incêndio a instalação
de sistemas de chuveiros automáticos no Estado de São Paulo

Classificação do empreendimento
quanto ao grupo (característica)

Número de
ocupações em
que são exigidas
as instalações
dos chuveiros
automáticos

Número de
ocupações em
que são exigidas
as instalações
dos chuveiros
automáticos, com
grau de risco leve

6B

Serviços de Hospedagem

4

4

6C

Comercial

6

2

6D

Serviços Profissionais

4

2

6E

Educacional e Cultural

6

6

6F.1

Locais de Reunião em Público

1

1

6F.2

Locais de Reunião em Público

12

3

6F.3

Locais de Reunião em Público

3

3

6F.4

Locais de Reunião em Público

2

2

6G.1

Serviços Automotivos e Assemelhados

2

0

6G.2

Serviços Automotivos e Assemelhados

4

0

6H.1

Serviços de Saúde e Institucional

2

2

6H.2

Serviços de Saúde e Institucional

2

2

6H.3

Serviços de Saúde e Institucional

2

2

6I.1

Industrial

3

1

6I.2

Industrial

3

0

6J.1

Depósito

3

1

6J.2

Depósito

6

0

6M.3

Especiais

3

0

6M.5

Especiais

6

0

74

31

Tabela do
Decreto
56.819/2011

Total de ocupações em que são exigidas as medidas de
proteção por chuveiros automáticos

Fonte: PAULA (2014)
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Uma vez caracterizada a ocupação da edificação, deve-se verificar as medidas de proteção contra
incêndio exigidas na regulamentação. Após a implantação das medidas de proteção, deve-se, ao
longo da vida útil da edificação, realizar as ações de manutenção dos sistemas ali implementados.
Para todos esses sistemas, uma etapa intermediária não era sequer considerada, ou seja, a aceitação
técnica do sistema como um meio para comprovar o desempenho devido e libera-lo para a fase
de operação.
A periodicidade e escopo das manutenções ficavam por conta das normas que as Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros adotavam. Desta forma não estavam explicitadas, o que dá
margem para a deterioração dos sistemas de proteção, inclusive os de chuveiros automáticos.

3.3 Desenvolvimento Normativo dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio por
Chuveiros Automáticos
O desenvolvimento das normas brasileiras relativas ao sistema aqui abordado se intensificam
em 1997, com a edição da norma ABNT NBR 10897 – “Sistemas de proteção contra incêndio
por chuveiros automáticos – requisitos” (ABNT, 2008), seguida da ABNT NBR 13792 – “Proteção
contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de armazenamento em geral
– procedimento” (ABNT, 1997). Porém não apresentavam uma sistemática de avaliação para a
aceitação técnica do sistema instalado com o objetivo de libera-lo para uso e operação.
Além das duas normas anteriormente mencionadas, na ocasião do desenvolvimento da dissertação
estavam em vigor as seguintes normativas:
• ABNT NBR 6125 – “Chuveiros automáticos para extinção de incêndio – métodos de ensaio”
(ABNT, 1992a);
• ABNT NBR 6135 – “Chuveiros automáticos para extinção de incêndio – especificações” (ABNT,
1992b).
Constatou-se defasagem no compêndio normativo brasileiro ao se consultar normas internacionais
que tratavam do tema, incluindo a questão da aceitação técnica. Entre estas se destaca:
• A norma americana NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems), que trata dos
padrões de instalação de chuveiros automáticos, cuja publicação e atualização é realizada pela
National Fire Protection Association – NFPA, que trabalha na normalização de sistemas de proteção
contra incêndio nos Estados Unidos (NFPA, 2013);
• A norma FM 2-0 da FM Global, trata de diretrizes para instalação de chuveiros automáticos com
o foco na prevenção de perdas patrimoniais (FM, 2011a);
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• A norma BS EN 12845 (Fixed firefighting systems: Automatic sprinkler systems - Design,
installation and maintenance), descreve os padrões de projeto, instalação e manutenção de
chuveiros automáticos, que são adotados na Comunidade Europeia (BS, 2015).
• As normas da Underwritter Laboratories (UL), para chuveiros automáticos, são: UL 199 (Standard
for Automatic Sprinklers for Fire-Protection Service) (UL, 2005), UL 1626 (Standard for Residential
Sprinklers for Fire-Protection Service) (UL 2008) e UL 1767 (Standard for Early-Suppression FastResponse Sprinklers) (UL, 2013), que estabelecem os requisitos e ensaios para avaliação dos
chuveiros automáticos, que são exigidas na aplicação da NFPA 13 para o dimensionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos (NFPA, 2013);
• A normas da FM Global, que tratam dos ensaios e padrões para o dispositivo chuveiro automático,
são: FM-2000 (Approval Standard for Automatic Control Mode Sprinklers for Fire Protection) (FM,
2011b) e FM-2008 (Approval Standard for Suppression Mode [Early Supression Fast Response]
Automatic Sprinklers), que tratam de padrões para o dispositivo chuveiro automático (FM, 2011c);
• A norma ISO 6182-1 (Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 1: requirements and
test methods for sprinklers), descreve os requisitos de desempenho, de marcação e os métodos de
ensaio para chuveiros automáticos convencionais e ESFR (ISO, 2004).
Uma iniciativa para o avanço da construção civil brasileira, no que se refere à aplicação efetiva
do conceito de desempenho nas edificações, foi o desenvolvimento e publicação do conjunto de
normas que tratam do desempenho nas edificações habitacionais, denominadas como ABNT NBR
15575:2013 - “Edificações habitacionais – desempenho” (ABNT, 2013a, b).
Este conjunto de normas foi dividido em seis partes, sendo que a primeira dispõe os requisitos
gerais de aplicação e as cinco partes subsequentes tratam do conceito de desempenho de forma
análoga à metodologia desenvolvida por ILHA (1993), determinando os requisitos, critérios,
métodos de avaliação e níveis de desempenho, para verificação da tipologia construtiva das
edificações, quanto aos sistemas: estruturais, de pisos, de vedações verticais internas e externas,
de coberturas e hidros sanitários. A segurança contra incêndio está inserida em todas as partes
integrantes deste conjunto de normas.
A pesquisa desenvolvida pelo IPT por encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia, denominada
Projeto Brasil Sem Chamas (IPT, 2013), foi relatada a necessidade de definir as estratégias para
a integração do programa setorial de qualidade na área de segurança contra incêndio com os
demais programas de qualidade existentes (p. ex. Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade
no Habitat - PBQP-H). Como premissa para o desenvolvimento desses trabalhos, foi considerado
como fundamental a realização de avaliações nas instalações dos sistemas de proteção contra
incêndio e dos profissionais que atuam no segmento, conforme segue:
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• “Além da importância da melhoria da qualidade de produtos, conforme apresentado, há, também,
mais dois problemas graves na área de segurança contra incêndio, quais sejam: a carência de avaliação
de conformidade para instalações de sistemas e a necessidade de se buscar algum tipo de avaliação de
conformidade para os profissionais que atuam na área.
• ...Com relação à avaliação de conformidade dos sistemas de segurança contra incêndio, optou-se
por avaliar as empresas instaladoras, por se entender que será mais efetivo e que serão alcançados
os resultados mais rapidamente. Além de ser possível, consequentemente, por meio das empresas
instaladoras, se avaliar também a capacidade dos profissionais projetistas e instaladores que compõem
as equipes técnicas dessas empresas.
• ....Com a crescente demanda de mercado para esses tipos de serviço, principalmente em função da
necessidade de especialização na utilização de produtos e práticas de novas técnicas construtivas, a
ausência de um programa estruturado capaz de qualificar as empresas de forma adequada em função
de suas especialidades, além de avaliar as instalações propriamente ditas, pode resultar na contratação
de prestadores de serviço não qualificados e instalações não conformes ou inseguras.”

3.4 Avaliação da Conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade (SBAC)
A responsabilidade pela gestão dos Programas de Avaliação da Conformidade, no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) é do - Instituto Nacional de Metrologia
(INMETRO), Qualidade e Tecnologia, que é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Decreto Federal nº 6.275, de 28 de novembro
de 2007, estabelece que compete à Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do INMETRO atuar
como organismo de acreditação de organismos de avaliação da conformidade.
A Divisão de Acreditação de Laboratórios (Dicla), cuja competência é coordenar, gerenciar e executar
as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios, de provedores de ensaios
de proficiência, de produtores de materiais de referência e divulgar a atividade de acreditação de
laboratórios. A Dicla possui em sua estrutura regimental o Setor de Confiabilidade Metrológica
(Secme) que é responsável por gerenciar e executar as auditorias de medição realizadas com os
laboratórios de calibração acreditados ou postulantes à acreditação; e gerenciar os programas
de ensaios de proficiência que tiverem a participação de laboratórios de ensaios acreditados
ou postulantes à acreditação; além de planejar e executar a operacionalização das atividades
inerentes à acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios. O Núcleo de Avaliação de
Laboratórios de Calibração (Nualc) e o Núcleo de Avaliação de Laboratórios de Ensaios (Nuale) têm
por competência planejar e executar a operacionalização das atividades inerentes à acreditação
de laboratórios de calibração, de ensaios, de provedores de ensaios de proficiência e de produtores
de materiais de referência.
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O INMETRO realiza a análise da qualidade de produtos, por meio do Programa de Avaliação de
Qualidade em Produtos, em que a escolha dos produtos é baseada nas reclamações (ou solicitações):
• dos Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC);
• de organismos públicos ou de entidades civis de defesa do consumidor;
• da imprensa, e
• dos próprios setores produtivos.
Essas reclamações (ou solicitações) são feitas diretamente ao INMETRO e seus órgãos delegados
nos Estados, os Instituto de Pesos e Medidas (IPEMs).
A prioridade desse programa é dada às questões que envolvam segurança, saúde e proteção ao meio
ambiente; aos produtos usados com frequência por vários cidadãos; e àqueles produtos que devem
atender às normas e regulamentos aplicáveis e serem avaliados por laboratórios capacitados para
realizarem os ensaios previstos na regulamentação que, preferencialmente, devem ser credenciados
pelo INMETRO e integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE).
Os avanços ainda são pequenos para a avaliação de conformidade nos sistemas de proteção por
chuveiros automáticos. A conformidade do produto chuveiro automático só foi aferida em 1997,
em caráter voluntário, pelo INMETRO com o apoio do IPT, em seu Laboratório de Segurança ao
Fogo e a Explosões.
Foram selecionadas cinco amostras nos mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo, buscando
abranger marcas de grande, média e pequena participação no mercado. Foi selecionado para
análise o chuveiro automático com temperatura nominal de operação de 68°C, diâmetro nominal
de 15 mm e do tipo pendente, por ser o mais utilizado em prédios residenciais e comerciais
na ocasião. De cada fabricante foram analisadas 25 amostras, que foram submetidas a ensaios
de conformidade em relação a nove características, previstas nas normas brasileiras ABNT NBR
6135:1992 - “Chuveiros automáticos: especificações” (ABNT, 1992b) e ABNT NBR 6125:1992
– “Chuveiros automáticos: métodos de ensaio (ABNT, 1992a). Duas das marcas analisadas
apresentaram resultados não conformes em relação à norma vigente, ou seja, não atenderam
aos requisitos de identificação, funcionamento, temperatura, vazão e choque térmico. Por essa
razão o INMETRO articulou-se com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC),
do Ministério da Justiça, para que fossem tomadas as medidas cabíveis junto ao fabricantes dos
produtos não conformes, considerados de risco para o consumidor. Os resultados dos parâmetros
avaliados foram divulgados na imprensa em 30/11/1997, no programa Fantástico, da Rede Globo
de televisão e, em 01/12/1997, publicados no jornal “O Estado de São Paulo”.
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Desde então, não houve dentro do SBAC1, a implementação de qualquer outra ação que apontasse
para a avaliação de conformidade do produto chuveiro automático ou que se associasse ao
desenvolvimento de regulamentos técnicos aplicáveis a processos de certificação.
De acordo com as normas estrangeiras citadas aplicáveis ao produto chuveiro automático, para
aprovação de um modelo de chuveiro automático são necessárias, cerca de, 40 ensaios distintos,
enquanto que a norma brasileira exigia somente 9 avaliações, o que indicava a fragilidade da
abordagem dada ao tema no Brasil.

3.5 Dados estatísticos referentes a Sistemas de Proteção por Chuveiros
Automáticos no Brasil
Os sistemas ativos de proteção contra incêndio, diante da ocorrência de situação de incêndio,
podem ser acionados de forma manual ou automática. Os sistemas com acionamento automático,
como é do caso dos chuveiros automáticos são de fundamental importância no combate ao
princípio de incêndio, uma vez que a intervenção da brigada de incêndio é incerta e a do Corpo de
Bombeiros pode ser tardia.
Os principais motivos para isso, considerando a realidade brasileira, são os seguintes: tráfego
intenso para chegar ao local, problemas para o acesso à edificação, excesso de ocorrências
simultâneas, inexistência de agrupamento do Corpo de Bombeiros no município, efetivo insuficiente
dos bombeiros militares para atender as ocorrências no município.
Segundo dados coletados pelo Instituto Sprinkler Brasil (ISB, 2012) apresentados na Tabela 2,
considerando 755 importantes incêndios em edificações que ocorreram no Brasil em 2012, todos
poderiam ter sido controlados por meio do uso de sistemas de chuveiros automáticos, tendo
em vista o papel que o sistema de chuveiros automáticos pode apresentar para a contenção do
princípio de incêndio.

1

SBAC – Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade
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Tabela 2 - Ocorrências de incêndios em edificações (exceto residenciais) coletados pelo ISB em 2012
por ocupação no Brasil

Comercial (Lojas /
Shopping Centers /
Supermercados)

ndústrias

Serviço Profissional
(Agência Bancária /
Prédio Comercial)

Prédio /
Empresa Pública

Educacional e
Cultura Física (Escola
/ Universidade)

Serviço de Saúde e
Institucional (Hospital /
Posto de Saúde / Clínica)

Local de Reunião de Público (Igreja / Teatro
/ Aeroporto / Clube / Estádio / Escola de
Samba / Restaurante / Biblioteca)

Serviço de
Hospedagem

Total de Incêndios
por Mês

Tipos de edifícios em que ocorreram incêndios estruturais no ano de 2012

Depósitos

Meses

Janeiro

7

5

7

2

3

3

3

2

1

33

Fevereiro

11

6

5

6

0

0

1

1

1

31

Março

15

17

8

3

3

1

1

2

0

50

Abril

15

6

12

5

3

2

1

3

1

48

Maio

17

14

9

1

1

4

2

1

0

49

Junho

8

6

10

2

0

1

1

0

1

29

Julho

3

14

15

2

2

0

3

0

0

39

Agosto

11

11

19

2

3

6

2

0

0

54

Setembro

28

19

23

3

7

6

5

2

1

94

Outubro

35

30

21

5

13

2

2

3

3

114

Novembro

28

28

26

15

2

3

1

3

0

106

Dezembro

22

28

20

10

9

5

6

6

2

108

TOTAL

200

184

175

56

46

33

28

23

10

755

Porcentagem

26,5

24,4

23,2

7,4

6,1

4,4

3,7

3,0

1,3

100,0

em relação
ao total (%)

Fonte: ISB (2012)
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De acordo com pesquisas e estatísticas da Factory Mutual Insurance Company (FM, 2011a,b,c)
considerando a ação dos sistemas de chuveiros automáticos ficou constatado que:
• Nas edificações em que os princípios de incêndio não são controlados pela atuação dos sistemas
de chuveiros automáticos, foram evidentes falhas de projeto ou ausência de ações de manutenção
de suas instalações;
• As grandes perdas econômicas provocadas por incêndios em unidades industriais tem como
fundamento a ausência de sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos.
Verificou-se que a perda média por incêndios, monitorada no período de 1998 a 2008, em locais
onde os sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos não foram instalados,
apesar de serem necessários, foi de US$ 3,4 milhões, enquanto que a perda, no mesmo período, nos
locais devidamente protegidos pelos sistemas de chuveiros automáticos, foi de US$ 0,6 milhões
(ano base 2008), demonstrando que a ausência dos sistemas representa um prejuízo aproximado
6 vezes maior.
Segundo OLIVEIRA (2007), após a verificação dos dados coletados em pesquisas sobre a efetividade
dos sistemas e componentes utilizados para segurança contra incêndio nas edificações, os sistemas
de proteção por chuveiros automáticos são, geralmente, mais efetivos em reduzir a propagação de
incêndio. Além disso, a sua utilização reduz o número de mortes, as lesões em bombeiros no ato
do combate, as perdas materiais e de propriedade, se comparada ao uso isolado de sistemas de
detectores e sistemas de proteção passiva nas edificações.
Nas Tabelas 3 e 4, estão apresentados os dados estatísticos coletados por TOMINA (1995), nos
estudos desenvolvidos pela Factory Mutual Research Corporation publicados no Fire Protection
Handbook da NFPA (1991) e por NASH, YOUNG (1978), onde fica evidenciado o bom desempenho
dos chuveiros automáticos, mesmo em condições adversas de operação.
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Tabela 3 - Chuveiros automáticos operados nos incêndios analisados pela
Factory Mutual Research Corporation
Número de
Chuveiros

Número de
Incêndios

Número de
incêndios
acumulados

Porcentagem
do total de
incêndios (%)

Porcentagem
acumulada (%)

1

797

797

28 %

28 %

2

520

1317

18 %

46 %

3

291

1608

10 %

56 %

4

221

1829

8%

64 %

5

147

1976

5%

69 %

6

146

2122

5%

74 %

7

74

2196

3%

77 %

8

77

2273

3%

79 %

9

44

2317

2%

81 %

10

55

2372

2%

83 %

11-15

172

2544

6%

89 %

16-20

100

2644

3%

92 %

21-25

49

2693

2%

94 %

Acima de 25

167

2860

6%

100 %

Fonte: NFPA, 1991
Tabela 4 - Chuveiros automáticos acionados durante incêndios, ocorridos em edifícios altos
em Nova York
Número de Chuveiros
que operou

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

Número de incêndios
controlados

461 108

36

20

7

6

3

1

1

2

2

4

1

1

1

Porcentagem do total de
incêndios controlados (%)

70,5 16,5 5,5

3,1

1,1

0,9

0,5

0,2

0,2

0,3

0,3

0,6

0,2

0,2

0,2

Fonte: NASH, YOUNG (1978)

Corroborando com o que foi apresentado nas Tabelas 3 e 4, foi publicada por meio do relatório técnico
“U.S. Experience with sprinklers” (NFPA, 2013) a análise das ocorrências de incêndios em edificações
com e sem sistemas de proteção por chuveiros automáticos. Estes dados estatísticos foram extraídos
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dos relatórios de ocorrência pós-incêndio, da base de dados de diversos agrupamentos de Corpos de
Bombeiros norte americanos.Os resultados divulgados foram os seguintes:
• redução de 83 % no número de civis mortos para cada 1000 incêndios em edificações (de 7,3
para 1,3 mortes para cada 1000 incêndios);
• redução de 63 % nas perdas por danos patrimoniais para cada 1000 incêndios em edificações
(de US$ 20 mil /1000 incêndios para US$ 6 mil /1000 incêndios);
• redução de 65 % no número de lesões em bombeiros durante o combate ao incêndio, para cada
1000 incêndios em edificações (de 73 para 25 lesões em bombeiros, para cada 1000 incêndios);
O referido relatório apresenta a distribuição percentual das principais causas de falhas nos sistemas
de proteção por chuveiros automáticos, do tipo tubo molhado, inspecionados pós-ocorrência de
incêndio. O diagrama de probabilidades, apresentado na Figura 4, foi concebido a partir destes dados.

Figura 4 – Diagrama de probabilidades com as principais causas de falhas ocorridas nos sistemas de
chuveiros automáticos, do tipo tubo molhado, extraídas das estatísticas da NFPA ,entre 2007 a 2011,
adaptado por PAULA (2014).

Fonte: PAULA (2014)
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Pode-se observar que em 13 % das ocorrências, os sistemas apresentam algum tipo de falha,
não tendo êxito no controle e/ou extinção do incêndio (4 % das ocorrências) ou não operando
em situação de incêndio (9 % das ocorrências). Este tipo de informação é fundamental para uma
melhor compreensão e entendimento dos problemas associados a este sistema de proteção.
As falhas relatadas podem ser agrupadas em duas categorias principais e subdivididas em 12
subcategorias, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 - Falhas que ocorreram nos sistemas de chuveiros automáticos em operação (NFPA, 2013)
Categorias de falhas

A

B

Falhas que impediram que
o sistema fosse eficiente
no controle ou extinção do
incêndio (sistema funcionou
no princípio de incêndio)

Falhas que não permitiram o
funcionamento do sistema
(sistema não funcionou no
no princípio de incêndio)

Sub-categorias de falhas

% de
ocorrência

A.1

A água não alcançou o foco de incêndio

1,57

A.2

Quantidade de água insuficiente no combate

1,09

A.3

Componentes do sistema danificados

0,29

A.4

Intervenção manual que danificou o sistema

0,25

A.5

Falhas provocadas pela falta de manutenção

0,25

A.6

Sistema instalado inadequado a ocupação e
uso da edificação

0,18

B.1

Sistema desativado

5,76

B.2

Sistema danificado

1,53

B.3

Componentes do sistema danificados

0,63

B.4

Falhas provocadas pela falta de manutenção

0,54

B.5

Sistema instalado inadequado a ocupação e
uso da edificação

0,45

B.6

Outros motivos

0,09

Fonte: PAULA(2014)

Durante o estudo, aqui apresentado, no Brasil os poucos dados estatísticos disponíveis sobre o
problema da segurança contra incêndio não incorporam informações sobre falhas nos sistemas de
proteção contra incêndio, dificultando a proposição de estudos e de ações dirigidas para resolução
de problemas de funcionamento dos sistemas de chuveiros automáticos.
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4 LIBERAÇÃO PARA O USO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
O desenvolvimento dos requisitos de avaliação para liberação para o uso e operação, conforme
Paula (2014), incluiu as seguintes atividades: (i) estudo da inserção da etapa da aceitação técnica
do sistema no processo produtivo da edificação; (ii) definição dos principais problemas que afetam
os sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos; (iii) elaboração dos requisitos
para avaliação de liberação para o uso e operação dos sistemas de proteção contra incêndio por
chuveiros automáticos.

4.1 Inserção da aceitação técnica no processo produtivo da edificação
Ao analisar-se uma edificação e suas partes, a abordagem associada a norma de desempenho ABNT
NBR 15575-1:2013 contempla as fases de: concepção (definições estratégicas, estabelecimento de
programa de necessidades), projeto, implantação, utilização (uso) e pós-uso. Na fase de uso, é
onde ocorrem as atividades de manutenção corretiva e preventiva, sendo que essas atividades
interferem, positiva ou negativamente, no atendimento da vida útil do edifício (ABNT, 2013a).
Esta norma brasileira sugere que a VUP (vida útil de projeto) para as instalações dos sistemas
prediais hidros sanitários seja de, no mínimo, 20 anos.
No caso de sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, a passagem da fase
de implantação para a fase de uso, deve ser caracterizada com um evento específico, que é a
verificação do atendimento do sistema instalado as premissas propostas em projeto, ou seja, a
realização de uma avaliação das condições deste sistema cuja implantação (Etapa C) deveria ter
sido materializada desntro das propostas estabelecidas no projeto (Etapa B) para a sua respectiva
liberação para o uso e operação (Etapa D). A Figura 5 apresenta a inserção deste evento no
processo de produção e uso da edificação.
A substituição dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos existentes
por novos deve ser considerada como uma atividade de renovação, pois estes devem sofrer
intervenções de forma a se adequarem às novas exigências declaradas pelo novo risco a ser
protegido. Sendo assim, a fase inicial do processo deve ser estabelecida com a adoção de novas
definições estratégicas (Etapa A) de modo a obter-se a concepção adequada para os sistemas a
serem renovados nas etapas subsequentes de produção do edifício.
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Figura 5 - A liberação para o uso e operação inserida nas etapas de produção e uso do edifício

Fonte: PAULA (2014)

4.2 Principais problemas que afetam os sistemas de proteção contra incêndio por
chuveiros automáticos no processo produtivo
Para dar início à análise dos principais problemas que afetam os sistemas de proteção contra
incêndio por chuveiros automáticos é necessário conhecer o desempenho obtido, em uma pequena
amostras coletada, em nove instalações avaliadas pelo IPT, no Brasil, nos últimos cinco anos.
a) As nove instalações possuem as seguintes características básicas:
• Ocupação principal dos edifícios “protegidos” é escritórios e locais de reunião de público
• Risco Leve nos locais de ocupação permanente e Risco Ordinário nas garagens
• Todos os edifícios possuíam equipes dedicadas à manutenção das instalações prediais
• Dimensionamento atende a ABNT NBR 10897 (sete locais na versão 1990 e dois locais na
versão 2008)
• Todas edificações regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros

IPT - Boletim Técnico 01

25

b) Problemas relacionados ao projeto (todos os sistemas)
• Divergências entre projeto executivo e memorial descritivo, quanto à temperatura de
operação, orientação de instalação, fator K, diâmetro dos sprinklers etc.
• Ausência de especificação detalhada dos componentes, tais como: VGA, sprinklers, válvulas
de bloqueio, válvulas de retenção, bombas de incêndio
• Memória de cálculo e/ou projeto omitindo parâmetros de ajuste para funcionamento do
sistema de bombeamento
• Ausência de detalhes construtivos das montagens, tais como: comando setorial e arranjo
hidráulico da casa de bombas
• Ausência de referência no projeto à necessidade de execução de comissionamento do sistema
c) Problemas relacionados à instalação e comissionamento
• Ausência de comprovação documentada de entrega do sistema instalado em conformidade
com a norma NBR 10897 (100% das instalações)
• Tomada de recalque sem válvula de retenção na calçada da edificação: (89 % das instalações)
• Ausência de projeto as built: (89 % das instalações)
• Ajuste do sistema de bombeamento incompatível com o projeto: (79 % das instalações)
• Vazamentos nos dispositivos de manobra e nas montagens dos comandos setoriais: (79 %
das instalações)
• Orientação dos sprinklers divergentes do estabelecido em projeto: (56 % das instalações)
• Temperaturas de operação dos sprinklers divergentes do estabelecido em projeto: (45 % das
instalações)
• Ausência de comunicação com a central de alarme: (45 % das instalações)
• Sprinklers mal posicionados ou com descarga obstruída: (45 % das instalações)
• Gongos hidráulicos não operacionais: (45 % das instalações)
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Vê-se, portanto, que apesar de todo do desenvolvimento tecnológico, considerando o cenário
norte americano como uma das principais referências, as falhas de operação destes sistemas
ocorrem de modo expressivo. Parte considerável das causas de falha se concentram no processo
produtivo destes sistemas, ou seja, nas fases de concepção, projeto e implantação.
A partir das categorias apresentadas no diagrama de Causa e Efeito desenvolvido por ILHA (1993)
para o cenário brasileiro, do diagrama de probabilidades baseado nas estatísticas apresentado
na Figura 2 (NFPA) e da experiência do IPT em avaliações técnicas realizadas em instalações
hidráulicas prediais de combate a incêndio, pôde-se construir um novo Diagrama de Causa e Efeito
considerando as principais causas de falhas que incidem no processo produtivo dos sistemas de
proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Ver Figura 6.

Figura 6 – Diagrama de Causa e Efeito que incidem no processo produtivo dos sistemas de proteção
contra incêndio por chuveiros automáticos no cenário brasileiro

Fonte: PAULA (2014)

A Tabela 6 apresenta as possíveis causas de falhas que ameaçam o desempenho dos sistemas de
chuveiros automáticos, associadas às etapas de produção e uso da edificação.
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Tabela 6 – Causas de falhas que ameaçam o desempenho dos sistemas de chuveiros automáticos
(continua)
Falhas que podem ocorrer na
concepção dos sistemas de
chuveiros automáticos

Categoria de Falhas

F.1

F.2

F.3

Etapa de produção e uso da
edificação em que a falha
pode ocorrer

F.1.1

Aquisição de materiais e componentes
sem conformidade avaliada

C

Implantação

F.1.2

Recebimento de materiais e
componentes em desacordo com a
especificação

C

Implantação

F.1.3

Transporte e armazenamento de
materiais em condições inadequadas

C

Implantação

F.1.4

Falta de gestão no processo de
recebimento dos materiais e
componentes

C

Implantação

F.2.1

Ausência de plano de formação
profissional no segmento

C

Implantação

Falhas nos
recursos
humanos

F.2.2

Falta de programas de treinamento
nas instaladoras dos sistemas

C

Implantação

F.2.3

Seleção e recrutamento dos
profissionais

C

Implantação

Falhas no
projeto

F.3.1

Classificação do grau de risco
incompatível com a área a ser
protegida

F.3.2

Método de cálculo adotado para
dimensionamento não compatível
com a área a ser protegida

F.3.3

Falta de clareza nas normas adotadas
no dimensionamento e elaboração dos
projetos

A Definições estratégicas

F.3.4

Não são especificados nos projetos
os critérios para realização dos testes
hidrostáticos e ensaios operacionais
dos sistemas

B Projeto

F.3.5

Projeto somente orientativo,
sem apresentação dos detalhes
construtivos

B Projeto

F.3.6

Chuveiros automáticos adotados no
projeto do sistema incompatíveis com
a carga de incêndio a ser protegida

B Projeto

Falhas nos
suprimentos

A Definições estratégicas

B Projeto
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Tabela 6 – Causas de falhas que ameaçam o desempenho dos sistemas de chuveiros automáticos
(continuação)
Falhas que podem ocorrer na
concepção dos sistemas de
chuveiros automáticos

Categoria de Falhas

F.3

F.4

Falhas no
projeto

Falhas na
execução

Etapa de Produção e Uso da
Edificação em que a falha
pode ocorrer

F.3.7

Falta de qualificação dos projetistas

A Definições estratégicas

F.3.8

As recomendações para o uso,
operação e manutenção dos sistemas
são insuficientes e/ou não são
entregues juntamente com o projeto
dos sistemas

B

Projeto

F.3.9

Especificação dos materiais e
componentes do sistema insuficiente
ou inadequada

B

Projeto

F.4.1

Não realização dos testes de aceitação
e ensaios operacionais dos sistemas

C

Implantação

F.4.2

Falta de gestão e supervisão durante o
processo de execução das instalações
dos sistemas

C

Implantação

F.4.3

Falta de atualização do projeto “Como
construído” (AS-BUILT)

C

Implantação

F.4.4

Ausência de procedimentos de
execução ao nível da instaladora dos
sistemas

C

Implantação

F.4.5

Emprego de materiais e componentes
sem conformidade avaliada

C

Implantação

F.4.6

Adoção de soluções improvisadas na
execução das instalações

C

Implantação

Fonte: PAULA (2014)

A Figura 7 demonstra a distribuição percentual das possíveis causas de falhas do sistema,
considerando a etapa de produção e uso da edificação a que estão associadas.
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Figura 7 – Distribuição percentual das falhas por etapa de produção e uso da edificação

Fonte: PAULA (2014)

As etapas de definição estratégica (concepção) e de projeto, de modo geral, são conduzidas por um
único grupo de profissionais, ou seja, contanto com um único gerenciamento. Concluído o projeto
executivo, a implantação dos sistemas de chuveiros automáticos, passa para a incumbência de
outro grupo de profissionais, identificados comumente como instaladores. Tal situação determina
que a possibilidade de que o sistema instalado não corresponda exatamente àquilo que foi
projetado.

4.3 Requisitos para avaliação de liberação para o uso e operação dos sistemas de
proteção contra incêndio por chuveiros automáticos
A elaboração dos requisitos e critérios para avaliação de liberação para o uso e operação dos
sistemas de chuveiros automáticos, do tipo tubo molhado, foi idealizada considerado os seguintes
aspectos:
• a árvore de probabilidade obtida na Figura 2, baseada nas informações coletadas pela NFPA em
seus estudos sobre a eficácia dos sistemas de chuveiros automáticos;
• a aceitação técnica de liberação para o uso do sistema de proteção por chuveiros automáticos
deve ser um evento integrante das etapas de produção e uso de uma edificação, conforme ilustrado
na Figura 3;
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• as falhas mais frequentes indicadas pelo autor, em sistemas de proteção por chuveiros
automáticos no cenário brasileiro, apresentadas no Diagrama de Causa e Efeito da Figura 4;
• Conceitos de avaliação de desempenho de acordo com a metodologia adotada nos trabalhos de
ILHA (1993) e FOSSA (2012).
A Figura 8 apresenta o sequenciamento de atividades para o desenvolvimento da proposta de
requisitos e critérios de avaliação para liberação para o uso e operação dos sistemas de chuveiros
automáticos.

Figura 8 – Sequenciamento adotado no desenvolvimento da proposta de requisitos e critérios de
avaliação para liberação para o uso e operação de sistemas de chuveiros automáticos

Estudo das
causas e feitos
das falhas nos
sistemas
Figura 4

Causas de falhas
que ameaçam
o desempenho
dos sistemas
associadas ao
processo produtivo
Tabela 6

Medidas para
minimizar a
ocorrência de
falhas
Requisitos e
critérios para
liberação ao
uso e operação
dos sistemas
de chuveiros
automáticos

Fonte: PAULA (2014)

O conceito utilizado para desempenho dos sistemas prediais relaciona-se diretamente à
possibilidade de compatibilização com as exigências do usuário, independente dos materiais e
componentes a serem usados.
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Os trabalhos de ILHA (1993) e FOSSA (2012) propõem que, para a determinação dos requisitos de
desempenho necessários, seja adotada uma metodologia básica que se resuma aos seguintes pontos:
• caracterizar os usuários;
• definir as necessidades e exigências dos usuários;
• identificar as condições de exposição a que estão sujeitos o sistema de chuveiros automáticos;
• definir os requisitos de desempenho;
• estabelecimento de critérios de desempenho, e;
• definição dos métodos de avaliação (ensaios, medidas, cálculos).
Os requisitos de desempenho são as condições qualitativas que devem ser cumpridas pela
edificação, a fim de que sejam satisfeitas as exigências do usuário/cliente, enquanto que os
critérios de desempenho traduzem as exigências do usuário definem condições quantitativas.
A Figura 9 apresenta a metodologia que foi adotada para desenvolvimento dos requisitos,
critérios e métodos para avaliação da liberação para o uso e operação dos sistemas de chuveiros
automáticos, tendo em conta os sistemas do tipo tubo molhado. Tal avaliação se caracteriza como
sendo de desempenho.
Tendo em conta a metodologia proposta na Figura 7, foi estruturada uma lista preliminar com os
requisitos de desempenho para a avaliação do sistema de chuveiros automáticos, visando verificar
suas funcionalidades, considerando as exigências e necessidades impostas pelos usuários.
Foram selecionados os requisitos técnicos e seus respectivos critérios de avaliação, presentes na
norma ABNT NBR 10897 (ABNT, 2008) que poderiam influenciar no desempenho do sistema de
proteção por chuveiros automáticos, nas ocupações de risco leve e sistemas de tubo molhado, e
que estão relacionados com os requisitos de desempenho inicialmente propostos para a avaliação
do sistema de chuveiros automáticos.
Foram definidos, a partir daí, os requisitos de desempenho para aceitação técnica de liberação
para o uso e operação dos sistemas de chuveiros automáticos tipo tubo molhado em ocupações
de risco leve e também desenvolvidos os critérios para a avaliação de cada requisito, tendo como
fundamentação técnica os conceitos que regem a norma ABNT NBR 15575-6:2013, no que tange
à liberação para o uso dos sistemas hidros sanitários.
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Figura 9 - Metodologia empregada na elaboração dos requisitos e critérios de avaliação para liberação
para o uso e operação de sistemas de chuveiros automáticos

Fonte: PAULA (2014)

Foram elaborados 21 critérios distintos para avaliação de liberação para o uso dos sistemas de
chuveiros automáticos, apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1,
A.3,
A.6

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.5, F.3.8,
F.3.9, F.4.5
e F.4.6

A.3,
A.6

F.3.1, F.3.2,
F3.3, F.3.4
e F.3.6

Requisito

1.1
Resistência
mecânica do
sistema de
chuveiros
automáticos
e das
instalações

1.2
Solicitações
dinâmicas
do sistema
de chuveiros
automáticos

Descrição
do requisito

Critério

Resistir as
solicitações
mecânicas
durante o
uso

1.1.1
Critério
para
tubulações
suspensas

Os fixadores, ou suportes
das tubulações, aparentes ou
não, assim como as próprias
tubulações, devem resistir, sem
entrar em colapso, a cinco vezes
o peso próprio das tubulações
cheias d’água mais 100 kg em
cada ponto de fixação, para fixas
no teto ou em outros elementos
estruturais, bem como não
podem apresentar deformações
que excedam 0,5% do vão.

1.1.2
Critério para
tubulações
enterradas

As tubulações
enterradas devem
manter a sua
integridade.

1.1.3
Critério
para
tubulações
embutidas

As tubulações embutidas
não podem sofrer
ações externas que
possam danificá-las
ou comprometer a
estanqueidade ou o fluxo.

1.2.1
Pressão
estática
máxima

O sistema de chuveiros
automáticos deve atender
a pressão estática máxima
estabelecida na ABNT NBR 10897.

1.2.2
Sobrepressão
máxima
quando da
parada de
bombas de
recalque

1.2.1 Pressão
estática máxima

Não
provocar
golpes e
vibrações
que
impliquem
risco à
estabilidade
estrutural.

Descrição
do critério
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Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.2

F.3.1, F.3.2,
F.3.3, F.3.5
e F.3.6

2.1
Combate
a incêndio
com água

Dispor de
reservatório
de água fria,
superior ou
inferior, de
volume de água
necessário para
o combate a
incêndio, além
do volume de
água necessário
para o consumo
dos usuários,
aplicável
para aqueles
casos em que
a edificação
for dotada
de sistema
hidráulico de
combate à
incêndio.

2.1.1
Reserva de
água para
combate à
incêndio

O volume de água
reservado para o
combate à incêndio
deve ser estabelecido
segundo a legislação
vigente ou, na sua
ausência, segundo a
norma aplicável da
ABNT, seguindo as
exigências mínimas
recomendadas pela
ABNT NBR 10897 e
ABNT 13714.

A.5,
B.4

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.5 e
F.3.9

3.1 Risco
de choques
elétricos e
queimaduras
nos dispositivos
e equipamentos
elétricos
instalados
no sistema
de chuveiros
automáticos

Evitar
queimaduras
e choques
elétricos
quando da
operação e
uso normal

3.1.1
Aterramento
das instalações,
dos dispositivos
de medição, dos
equipamentos
e painéis
elétricos.

Todas as tubulações,
equipamentos
e acessórios do
sistema de chuveiros
automáticos
devem ser direta
ou indiretamente
aterrados conforme
ABNT NBR 5410.

Requisito

Descrição
do requisito

Critério

Descrição
do critério
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Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.5,
B.4

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.5 e
F.3.9

3.1 Risco de
choques elétricos
e queimaduras
nos dispositivos
e equipamentos
elétricos
instalados
no sistema
de chuveiros
automáticos

Evitar
queimaduras
e choques
elétricos
quando da
operação e
uso normal

3.1.2 Corrente
de fuga em
equipamentos

Os equipamentos
devem atender
às ABNT NBR
12090 e ABNT NBR
14016, limitandose à corrente de
fuga para outros
aparelhos em 15
mA.

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.9, F.4.1,
F4.5 e F.4.6

3.2 Permitir
utilização
segura aos
usuários

Permitir
utilização
segura aos
usuários

3.2.1
Resistência
mecânica
de peças e
dispositivos
hidráulicos

As peças e dispositivos
devem possuir resistência
mecânica aos esforços a
que serão submetidos e
apresentar atendimento
às ABNT NBR 6126, ABNT
6135, ABNT NBR 13713,
ABNT NBR 14534, ABNT
NBR 14580, ABNT NBR
15423, ABNT NBR 157041, ABNT NBR 15705, FM
GLOBAL 1920:2007

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.4, F.3.6,
F.3.9, F.4.1,
F.4.2 , F.4.4,
F.4.5 e
F.4.6.

4.1
Estanqueidade
das instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Apresentar
estanqueidade
quando
submetidos
às pressões
previstas no
projeto.

4.1.1
Estanqueidade
à água do
sistema de água
– rede nova
de distribuição
ou ampliação
com mais de
20 chuveiros
automáticos

As tubulações do
sistema de chuveiros
automáticos não
podem apresentar
vazamento quando
submetidas, durante
2 h, à pressão
hidrostática de 1380
kPa (14 kgf/cm²).

A.1

Requisito

Descrição
do requisito

Critério

Descrição
do critério
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Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1

F.1.1, F.1.2,
F.1.3, F.1.4,
F.3.4, F.3.6,
F.3.9, F.4.1,
F.4.2 , F.4.4,
F.4.5 e
F.4.6.

Requisito

4.1
Estanqueidade
das instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Descrição
do requisito

Apresentar
estanqueidade
quando
submetidos
às pressões
previstas no
projeto.

Critério

Descrição
do critério

4.1.2
Estanqueidade à
água do sistema
de água ampliação da rede
de distribuição
até 20 chuveiros
automáticos

As tubulações do
sistema de chuveiros
automáticos não podem
apresentar vazamento
quando submetidas,
durante 2 h, à pressão
hidrostática de trabalho
do sistema.

4.1.3
As peças de utilização
Estanqueidade
não podem apresentar
à água das
vazamento quando
peças e
submetidas à pressão
dispositivos hidrostática máxima prevista
nas ABNT NBR 10897.
Os reservatórios devem
ser estanques conforme
ABNT 13210, ABNT
14799 e demais Normas
Brasileiras pertinentes.
A.1,
A.6,
B.5

F.3.1, F.3.2,
F.3.3, F.3.4,
F.3.5, F.3.6,
F.3.8, F.3.9,
F.4.1, F.4.3,
F.4.4, F.4.5
e F.4.6.

5.1
Verificação
das
instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Manter a capacidade funcional
durante a vida
útil de projeto,
conforme os períodos especificados
na ABNT NBR
15575-1, desde
que o sistema de
chuveiros automáticos seja submetido às intervenções
periódicas de
manutenção e
conservação.

5.1.1
Conferência do
projeto com
as instalações
de chuveiros
automáticos
executadas

A qualidade do projeto
e da execução do
sistema de chuveiros
automáticos
deve assegurar o
atendimento às
Normas Brasileiras
pertinentes.

5.1.2
Durabilidade
dos sistemas,
elementos,
componentes
e instalação

Os elementos, componentes e instalação do
sistema de chuveiros
automáticos devem
apresentar durabilidade compatível com a
vida útil de projeto.
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Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1,
A.4,
A.5,
B.1,
B.2,
B.3,
B.4

F.3.8, F.3.9,
F.4.1, F.4.3,
F.4.5 e
F.4.6

5.2 Manutenabilidade das
instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Permitir
inspeções,
quando
especificadas
em projeto,
do sistema
de chuveiros
automáticos.

5.2.1 Manual de
uso, operação
e manutenção
das instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

A.1

F.3.1,
F.3.2,
F.3.3 e
F.3.6

6.1
Funcionamento
dos pontos
de cobertura
do sistema
de chuveiros
automáticos.

Atender às
necessidades
de
abastecimento
do sistema
de chuveiros
automáticos

6.1.1 Dimen- O sistema de chuveiros
sionamento
automáticos deve
das instalafornecer água na
ções de água pressão, vazão e volume
para o sistema compatíveis com o uso,
de chuveiros
nas áreas de operação
automáticos definidas para atuação
do sistema.

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.6 e
F.3.9

6.2
Funcionamento
dos chuveiros
automáticos

Os chuveiros
automáticos
instalados devem
atender quanto
às características
técnicas especificadas em projeto

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.3
Funcionamento
do dreno
principal

Verificar o funcionamento das conexões de ensaio
e teste do sistema
de chuveiros
automáticos.

Requisito

Descrição
do requisito

Critério

Descrição
do critério

O fornecedor do sistema, de seus elementos
ou componentes deve
especificar todas as
suas condições de uso,
operação e manutenção, incluindo-o “Como
Construído”, demonstrando no plano de manutenção da instalação
e seus componentes os
prazos mínimos para
tais intervenções.

6.2.1 Verificação
Os chuveiros
de funcionamento
automáticos
dos chuveiros
devem apresentar
automáticos
atendimento às ABNT
NBR 6126 e ABNT
NBR 6135 e norma
ISO 6182-1
6.2.2 Ensaio
do dreno
principal

A válvula do dreno
principal deve
funcionar conforme
estabelecido na ABNT
NBR 10897

IPT - Boletim Técnico 01

38

Tabela 7 - Critérios para liberação ao uso e operação propostos (continuação)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.4
Funcionamento
do detector de
fluxo d’água

Verificar o
funcionamento
do detector de
fluxo d’agua
no sistema
de chuveiros
automáticos

6.4.1 Ensaio de
funcionamento
do detector de
fluxo d’água

O detector de
fluxo d’água deve
funcionar conforme
estabelecido na ABNT
NBR 10897

A.1,
B.1,
B.2,
B.3

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.5 Ensaios
operacionais
do sistema

Verificar o
funcionamento
do sistema de
bombeamento
do sistema
de chuveiros
automáticos
interligado
a rede de
hidrantes

6.5.1 Ensaios
operacionais do
sistema

Os hidrantes ligados à
rede de distribuição do
sistema de chuveiros
automáticos devem
funcionar conforme
especificado na
ABNT NBR 10897 e
ABNT NBR 11861 nos
parâmetros de pressão
e vazão previstos em
projeto.

A.4

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.6,
F.3.8,
F.3.9 e
F.4.6

7.1 Conforto
na operação
do sistema de
combate à
incêndio

Prover
manobras
confortáveis
e seguras aos
usuários

7.1.1 Adaptação
ergonômica dos
equipamentos

As peças de utilização,
inclusive os registros de
manobra, devem possuir
volantes ou dispositivos
com formato e
dimensões que
proporcionem torque ou
força de acionamento
de acordo com as
normas de especificação
de cada produto, bem
como devem ser isentos
de rebarbas, rugosidades
ou ressaltos que possam
causar ferimentos.

Fonte: PAULA (2014)

Requisito

Descrição
do requisito

Critério

Descrição
do critério
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Após a construção dos critérios associados a cada requisito de desempenho, foram conduzidas análises no
sentido de estabelecer, para cada um dos critérios propostos, o nível de desempenho aceitável, considerando
o método de avaliação empregado. O resultado desta atividade está apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1,
A.3,
A.6

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.3.9,
F.4.5 e
F.4.6

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

Requisito

Critério

1.1
Resistência
mecânica do
sistema de
chuveiros
automáticos
e das
instalações

1.1.1
Critério para
tubulações
suspensas

Realizar ensaio de tipo, em
laboratório ou em campo,
em protótipo, aplicandose as cargas mencionadas
no ponto médio entre
dois fixadores ancorados,
conforme preconizado
em projeto, considerando
no mínimo o disposto no
item 5.10.2 da ABNT NBR
10897:2008.

O nível para
aceitação é o
atendimento,
quando
ensaiado, ao
disposto no
item 1.1.1.1

1.1.2
Critério para
tubulações
enterradas

Verificar em projeto a existência de berços e envelopamentos, ou berços ou
envelopamentos consubstanciados em memórias
de cálculo constantes no
projeto ou em literaturas
especializadas.

O nível para
aceitação é o
atendimento
ao projeto.

1.1.3
Critério para
tubulações
embutidas

Verificar em projeto,
nos pontos de transição
entre os elementos
(parede x piso, parede
x pilar, e outros), a
existência de dispositivos
que assegurem a não
transmissão de esforços
para a tubulação.

O nível para
aceitação é o
atendimento
ao projeto.
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.3,
A.6

A.2

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

F.3.1,
F.3.2,
F3.3,
F.3.4 e
F.3.6

F.3.1,
F.3.2,
F.3.3,
F.3.5 e
F.3.6

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

1.2.1 Pressão
estática
máxima

Verificar em
projeto as pressões
estáticas mais
desfavoráveis
atuantes nos
componentes.

O nível para
aceitação é o
atendimento
aos valores
estabelecidos nas
ABNT NBR 10897

1.2.2
Sobrepressão
máxima
quando da
parada de
bombas de
recalque

Verificar a menção
no projeto da
velocidade do fluido
prevista. O projeto
pode estabelecer
velocidades
acima de 10
m/s, desde que
estejam previstos
dispositivos
redutores.

O nível para
aceitação é o
atendimento
aos valores
estabelecidos para
as velocidades
previstas em
projeto.

2.1.1 Reserva
de água para
combate à
incêndio

Verificação de
projeto conforme
o Anexo A da
norma ABNT
15575-6 e da
reserva técnica
mínima exigida
pela autoridade
competente
local (Corpo de
Bombeiros).

O nível para
aceitação é o
atendimento aos
valores estabelecidos
na legislação vigente
ou em norma
aplicável da ABNT,
a exemplo das
ABNT NBR 10897 e
ABNT NBR 13714 e
a regulamentação
vigente da
autoridade
competente
local (Corpo de
Bombeiros).

Requisito

Critério

1.2
Solicitações
dinâmicas
do sistema
de chuveiros
automáticos

2.1 Combate
a incêndio
com água

IPT - Boletim Técnico 01

Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.5,
B.4

A.5,
B.4

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.5 e
F.3.9

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.9,
F.4.1,
F4.5 e
F.4.6

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

Requisito

Critério

3.1 Risco
de choques
elétricos e
queimaduras
nos
dispositivos e
equipamentos
elétricos
instalados
no sistema
de chuveiros
automáticos

3.1.1
Aterramento
das instalações,
dos
dispositivos de
medição, dos
equipamentos
e painéis
elétricos.

Verificação
do projeto.

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido na
ABNT NBR 5410.

3.1.2 Corrente
de fuga em
equipamentos

Os equipamentos,
quando ensaiados,
devem atender
às ABNT NBR
12090 e ABNT NBR
14016. Os demais
equipamentos,
quando ensaiados,
não podem exceder
15 mA, medidos
em loco.

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido nas
ABNT NBR 12090
e ABNT 14016.

3.2 Permitir
utilização
segura aos
usuários

3.2.1
Resistência
mecânica
de peças e
dispositivos
hidráulicos

De acordo com os
métodos de ensaio
prescritos nas ABNT
NBR 6126, ABNT 6135,
ABNT NBR 13713,
ABNT NBR 14534,
ABNT NBR 14580,
ABNT NBR 15423,
ABNT NBR 15704-1,
ABNT NBR 15705, FM
GLOBAL 1920:2007

O nível para
aceitação é o
atendimento,
quando ensaiado
de acordo com as
Normas citadas
em 3.2.1.1, às
prescrições nelas
contidas.
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1,
A.2

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.4,
F.3.6,
F.3.9,
F.4.1,
F.4.2 ,
F.4.4,
F.4.5 e
F.4.6.

Requisito

4.1
Estanqueidade
das instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Método de
Avaliação

Critério

Nível de
desempenho
aceitável

4.1.1
Estanqueidade à
água do sistema de
água - rede nova
de distribuição
ou ampliação
com mais de
20 chuveiros
automáticos

As tubulações
devem ser
ensaiadas
conforme
prescrito nas
ABNT NBR 10897

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido em
4.1.1, quando
ensaiado de
acordo com as
Normas citadas
em 4.1.1.1.

4.1.2
Estanqueidade à
água do sistema de
água - ampliação
da rede de
distribuição até
20 chuveiros
automáticos

As tubulações
devem ser
ensaiadas
conforme
prescrito nas
ABNT NBR 10897

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido em
4.1.2, quando
ensaiado de acordo
com as Normas
citadas em 4.1.2.2.

4.1.3
Estanqueidade
à água das
peças e
dispositivos

As peças de utilização
devem ser ensaiadas
conforme as ABNT NBR
6126, ABNT 6135, ABNT
NBR 13713, ABNT NBR
14534, ABNT NBR 14580,
ABNT NBR 15423, ABNT
NBR 15704-1, ABNT
NBR 15705, FM GLOBAL
1920:2007.
Os reservatórios, quando
ensaiados segundo as
ABNT NBR 5649, ABNT
NBR 8220, ABNT NBR
14799 e ABNT NBR 14863,
devem ser estanques.

O nível para
aceitação é o
atendimento
ao estabelecido
nas Normas
citadas em
4.1.3.1, quando
as peças forem
ensaiadas de
acordo com
o prescrito
nestas normas.
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1,
A.6,
B.5

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

F.3.1,
F.3.2,
F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.6,
F.3.8,
F.3.9,
F.4.1,
F.4.3,
F.4.4,
F.4.5 e
F.4.6.

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

Requisito

Critério

5.1
Verificação
das
instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

5.1.1
Conferência
do projeto
com as
instalações
de chuveiros
automáticos
executadas

Verificação do
projeto em
campo com o
projeto executivo
aprovado
para execução
do sistema.
Os desvios
encontrados em
campo devem ser
relatados e serem
atualizados no
projeto “como
construído” (ASBUILT).

O nível para
aceitação é que
a execução da
instalação obedeça
aos requisitos
aprovados e
previstos no
projeto executivo,
quanto a materiais
e componentes
empregados
na instalação e
seus respectivos
diâmetros nominais,
suas especificações
e condições de
funcionamento.

5.1.2
Durabilidade
dos sistemas,
elementos,
componentes
e instalação

Deve-se considerar
a aplicação das
recomendações
dispostas no Anexo
C da norma ABNT
NBR 10897:2008,
para a manutenção
e conservação do
sistema de chuveiros
automáticos, e
estas estarem
incorporadas
ao manual de
uso, operação e
manutenção da
edificação.

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido no
Anexo C da NBB
10897
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Requisito

Critério

A.1,
A.4,
A.5,
B.1,
B.2,
B.3,
B.4

F.3.8,
F.3.9,
F.4.1,
F.4.3,
F.4.5 e
F.4.6

5.2
Manutenabilidade
das instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

5.2.1 Manual
de uso,
operação e
manutenção
das
instalações
do sistema
de chuveiros
automáticos

Análise do
manual de
uso, operação
e manutenção
das edificações,
considerandose as diretrizes
gerais das ABNT
NBR 5674 e
ABNT 14037, do
manual e das
áreas comuns.

O nível para
aceitação é o
atendimento ao
estabelecido nas
ABNT NBR 5674 e
ABNT NBR 14037,
verificando nos
documentos
apresentados as
recomendações
apresentadas no
Anexo C da norma
ABNT NBR 10897,
para a manutenção
e conservação
do sistema
de chuveiros
automáticos.

A.1

F.3.1,
F.3.2,
F.3.3 e
F.3.6

6.1
Funcionamento
dos pontos
de cobertura
do sistema
de chuveiros
automáticos.

6.1.1
Dimensionamento
das instalações
de água para
o sistema de
chuveiros
automáticos

Verificar o
projeto quanto
ao atendimento a
ABNT NBR 10897

O nível para
aceitação é o
atendimento do
projeto conforme o
método de cálculo
adotado, segundo
os requisitos da
ABNT NBR 10897

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.6 e
F.3.9

6.2
Funcionamento
dos chuveiros
automáticos

6.2.1
Verificação de
funcionamento
dos chuveiros
automáticos

Os chuveiros
automáticos
devem ser
ensaiados
conforme às ABNT
NBR 6126/6135 e
norma ISO 6182-1

O nível para
aceitação é o
atendimento dos
componentes às
normas específicas:
ABNT NBR
6126/6135 e norma
ISO 6182-1

Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continua)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

A.1

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Requisito

Critério

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.3
Funcionamento
do dreno
principal

6.2.2
Ensaio
do dreno
principal

A válvula do
dreno principal
deve ser
aberta e assim
permanecer até
que a pressão
do sistema seja
estabilizada. As
pressões estática
e residual devem
ser registradas
no certificado
de ensaio do
instalador.

O nível para aceitaão
é o atendimento
as premissas
estabelecidas no
projeto do sistema
na condição
estabelecida na
norma ABNT NBR
10897, conferindo
as pressões estáticas
e dinâmicas obtidas
com as previstas em
projeto.

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.4
Funcionamento
do detector de
fluxo d’água

6.4.1 Ensaio de
funcionamento
do detector de
fluxo d’água

O ensaio dos
dispositivos de
detecção de fluxo
d’água, incluindo
os circuitos de
alarme, deve
ser realizado no
dreno de fim de
linha, conforme
especificado na
ABNT NB
R 10897

Para aceitação, o
ensaio deve gerar
um alarme audível,
iniciado até 5 min
após a abertura do
dreno, verificandose o escoamento
de água. O alarme
audível que deve
parar quando cessar
a passagem do fluxo
de água.
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Tabela 8 - Métodos de avaliação e nível de desempenho aceitável para cada critério
de avaliação (continuação)
Subcategorias de
falhas que
o requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Falha(s)
identificada(s)
pelo autor
que o
requisito
visa reduzir
ou mitigar
na liberação
de uso e
operação do
sistema

Requisito

Critério

Método de
Avaliação

Nível de
desempenho
aceitável

A.1,
B.1,
B.2,
B.3

F.3.3,
F.3.4,
F.3.5,
F.3.8,
F.4.1 e
F.4.3

6.5 Ensaios
operacionais
do sistema

6.5.1 Ensaios
operacionais
do sistema

Cada hidrante
interligado à rede
de chuveiros
automáticos deve
ser completamente
aberto e fechado, sob
pressão do sistema.
Quando houver
bombas de incêndios,
tal ensaio deve ser
feito com estas em
funcionamento.
Todas as válvulas
de controle devem
ser completamente
fechadas e abertas sob
pressão do sistema
para assegurar uma
adequada operação.

O nível para
aceitação é o
atendimento
as premissas
estabelecidas
no projeto
do sistema
obedecendo
as condições
estabelecidas
na norma ABNT
NBR 10897
para o ensaio
operacional do
sistema.

A.4

F.1.1,
F.1.2,
F.1.3,
F.1.4,
F.3.6,
F.3.8,
F.3.9 e
F.4.6

7.1 Conforto
na operação
do sistema
de combate
à incêndio

7.1.1
Adaptação
ergonômica
dos
equipamentos

As peças de utilização
devem ser ensaiadas
conforme as ABNT
NBR 15704-1, ABNT
NBR 15705, ABNT
NBR 16021, FM
GLOBAL 1120, FM
GLOBAL 1140, FM
GLOBAL 1521 e FM
GLOBAL 1522

O nível para
aceitação é o
atendimento dos
componentes às
seguintes Normas
específicas: ABNT
NBR 15704-1,
ABNT NBR 15705,
ABNT NBR 16021,
FM GLOBAL 1120,
FM GLOBAL 1140,
FM GLOBAL 1521
e FM GLOBAL
1522.

Fonte: PAULA (2014)
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Após a consolidação da proposta de requisitos, critérios e métodos de avaliação apresentadas
nas Tabelas 7 e 8, foi estudada a eficácia destes quanto à mitigação e/ou redução das possíveis
falhas originadas no processo produtivo (concepção, projeto executivo, implantação) dos sistemas
de proteção por chuveiros automáticos. As Tabelas 9 e 10 apresentam o resultado desse estudo.

Tabela 9 – Critérios de avaliação que visam reduzir as falhas ocorridas nos sistemas de proteção contra
incêndio por chuveiros automáticos (conforme dados estatísticos da NFPA)

Categorias

Critérios de avaliação que reduzem e/ou mitigam as
falhas apresentadas nos dados publicados na NFPA
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
2.1.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
6.1.1
6.2.1
6.2.2
6.4.1
6.5.1
7.1.1

Sub-categorias

Fonte: PAULA (2014)
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Tabela 10 - Critérios de avaliação que visam reduzir as falhas que podem ocorrer na concepção dos sistemas
de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos (continua)

7.1.1

6.5.1

6.4.1

6.2.2

6.2.1

6.1.1

5.2.1

5.1.2

5.1.1

4.1.3

4.1.2

4.1.1

3.2.1

3.1.2

3.1.1

2.1.1

1.2.2

1.2.1

1.1.3

1.1.2

Critérios de avaliação que reduzem e/ou mitigam as
sub-categorias de falhas identificadas pelo autor
1.1.1

Falhas que podem ocorrer na
concepção dos sistemas de
chuveiros automáticos
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Tabela 10 - Critérios de avaliação que visam reduzir as falhas que podem ocorrer na concepção dos sistemas
de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos (continuação)

Fonte: PAULA (2014)

Comparando-se os dados apresentados na Tabela 9 e na Tabela 5, verifica-se que, os requisitos e
critérios desenvolvidos neste trabalho, devidamente aplicados, podem propiciar redução de falhas
em até, aproximadamente, 70 %, supondo-se que as falhas A1, A2, A6, B1 e B5, apontadas na
Tabela 5, estejam estritamente associadas a problemas decorrentes do processo produtivo.
Nessas condições, o percentual estatístico de sucesso de operação indicado no Figura 2 poderia
se elevar de 87,36 % para até, aproximadamente, 96 %, definido um aumento significativo da
confiabilidade dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. As falhas
apresentadas na subcategoria B.6 da Tabela 5 não são abrangidas pelos requisitos e critérios
desenvolvidos neste trabalho, devido ao desconhecimento das situações ali dispostas.
Uma questão importante a ser destacada corresponde à entrega aos responsáveis pelo uso da
edificação de toda a documentação associada ao sistema, tais como projeto executivo como
construído, todos os relatórios de testes operacionais realizados para colocação do sistema em
operação (hidrostáticos, avaliação da curva de desempenho da bomba de incêndio), manuais
de operação e manutenção de equipamentos integrantes do sistema e demais documentos que
forneçam subsídios para a operação e a manutenção adequadas do sistema instalado.
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Espera-se, como resultado dessa ação, uma ampliação adicional da confiabilidade dos sistemas,
condicionada, naturalmente, à ocupação responsável da edificação protegida pelo sistema,
propiciando a redução das falhas A3, A4, A5, B2, B3 e B4 indicadas na Tabela 5.
O levantamento apresentado na Tabela 10, comparado com os dados dispostos na Figura 6
(resultantes da Tabela 6), verifica-se que os requisitos e critérios desenvolvidos neste trabalho,
devidamente aplicados, podem propiciar redução de até, aproximadamente, 82 % das falhas nos
sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, nas etapas de produção e uso
da edificação. Ver Figura 9.

Etapas de produção e uso da edificação

Figura 9 – Possibilidade de redução de falhas dos sistemas de chuveiros automáticos nas etapas de
produção e uso da edificação a partir do atendimento dos requisitos e critérios propostos
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Fonte: PAULA (2014)

As falhas identificadas na Tabela 10 como F.2.1, F.2.2, F.2.3 e F.3.7 não são objeto dos requisitos
propostos neste trabalho, pois dependem de ações relativas à formação, qualificação e
desenvolvimento de projetistas e instaladores dos sistemas de proteção contra incêndio.
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5 DESDOBRAMENTOS GERADOS COM A PUBLICAÇÃO
DA DISSERTAÇÃO
Após o conclusão e publicação da dissertação, o seu conteúdo foi levado ao conhecimento do
meio técnico em reuniões e eventos maiores organizados por entidades que militam na área de
segurança contra incêndio. A seguir estão apresentados os desdobramentos e impactos promovidos
nos documentos normativos e regulamentações associadas ao tema.
A divulgação da dissertação de mestrado no meio técnico de interesse foi fomentada por diversos
canais de comunicação, sendo que, em um deles, a dissertação de mestrado foi reconhecida como
o melhor trabalho técnico da 2ª Edição do Prêmio Instituto Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos,
no ano de 2014, promovido pelo Instituto Sprinkler Brasil. Tal reconhecimento proporcionou a
divulgação do trabalho desenvolvido, viabilizando as seguintes contribuições:
• Solicitação de revisão dos requisitos aplicáveis à aceitação técnica dos sistemas de chuveiros
automáticos, no caso o Capítulo 10 da norma ABNT NBR 10897, apresentados, formalmente à
Comissão de Estudos CE 24:302.02 – Proteção contra incêndio por Chuveiros Automáticos em
13.11.2014, esclarecendo, de maneira objetiva, a importância do recebimento dos sistemas,
incluindo as atividades e responsabilidades das partes no processo e os eventos que devem ser
contemplados no recebimento adequado das instalações dos sistemas de proteção por chuveiros
automáticos (ABNT, 2008).
• Lançamento de livro de distribuição gratuita, tanto em mídia impressa quanto digital, do livro
“Aceitação de Sistemas de Sprinklers: Requisitos e critérios mínimos de avaliação para liberação
para o uso e operação de sistemas de sprinklers”, em Abril de 2015, sendo esta divulgação e
publicação parte integrante da premiação promovida na 2ª Edição do Prêmio Instituto Sprinkler
Brasil de Trabalhos Técnicos.
• Inclusão dos requisitos aplicáveis a aceitação técnica dos sistemas de chuveiros automáticos
na revisão da Instrução Técnica n° 23/2018 do Corpo de Bombeiros de São Paulo (2011), no item
6.1 que descreve: “Quando se tratar da solicitação da primeira vistoria de edificações dotadas de
sistema de chuveiros automáticos, o responsável técnico pela instalação do sistema deverá anexar
o memorial de comissionamento do sistema de chuveiros automáticos previsto no Anexo B desta
IT.”. O formulário descrito na IT 23/2018 refere-se às rotinas de comissionamento propostas na
norma ABNT NBR 10897 (ABNT, 2008), cuja solicitação de inserção destes requisitos na referida IT
foi realizada pelo IPT em Maio/2015, na ocasião da realização da consulta pública sobre a revisão
das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
• Apresentação do tema na 1ª e 2ª Edição do Congresso Brasileiro de Sprinklers (2014, 2016) ,
relatando os impactos negativos da não realização da aceitação técnica dos sistemas de chuveiros
automáticos e quais os caminhos a serem adotados para se resolver o problema nas etapas de
produção e uso do edifício;
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• A dissertação de mestrado foi inserida como uma das referências bibliográficas na ementa do
Curso de Ensino a Distância denominado “Introdução a tecnologia Sprinkler para controle de incêndio
– TSCI”, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com divulgação e
abrangência nacional aos oficiais dos Corpos de Bombeiros Militares dos estados brasileiros.
Tais desdobramentos também foram impulsionados pela participação do autor, representando
o IPT, desde abril de 2013, na Comissão de Estudos CE 24:302.02 – Proteção contra incêndio
por Chuveiros Automáticos, onde se expos a importância do aprimoramento dos requisitos para
aceitação técnica dos sistemas de chuveiros automáticos no cenário nacional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma questão fundamental que contribui para o bom desempenho dos sistemas de proteção
por chuveiros automáticos equivale à coordenação das atividades de concepção, projeto e
implantação dos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, exercida por
equipe qualificada que trate não apenas do tema específico de forma integrada, mas do todo da
segurança contra incêndio na edificação de modo sistêmico. Essa forma de condução dos trabalhos
favorece a entrega técnica do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos,
ou seja, sem que ocorreram sobressaltos provenientes de não conformidades e consequentes
retrabalhos ou baixa confiabilidade.
As atividades de aceitação técnica para liberação dos sistemas de chuveiros automáticos, em razão
de suas características de operação (prontidão para o funcionamento), tem grande relevância,
uma vez que a sua realização poderá comprovar, nos moldes da abordagem de avaliação de
desempenho, a qualidade necessária para a liberação do sistema que ingressará em fase de
operação. Terão efeito real, a partir daí, as ações de inspeção, manutenção e conservação durante
a vida útil da edificação , permitido, afinal, preservar a efetividade prevista em projeto. Notese que tais atividades, e respectivas frequências de realização, são especificas para os distintos
componentes e local de instalação.
A aceitação dos sistemas prediais hidráulicos de combate à incêndio, no cenário brasileiro, é
realizada de maneira simplista e expedita e, em muitos casos, evidenciados em artigos técnicos
publicados pelo IPT (BERTO et al., 2018 e 2019) resultam em sistemas de baixa confiabilidade.
Muitas vezes essa aceitação é realizada de forma estritamente documental considerando a emissão
de atestados de atendimento à norma técnica de referência.
Com o avanço das normas e legislações de referência, conforme citado anteriormente, que
abrangeram a necessidade da aceitação técnica dos sistemas de chuveiros automáticos, há
expectativa de que os novos sistemas implantados sejam entregues com maior rigor técnico,
atingindo o desempenho esperado quando solicitado.
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Mesmo com os avanços técnicos já obtidos, observa-se que, na prática, o tema ainda requer
divulgação, de forma que ocorra, o mais rapidamente possível, a sua incorporação pelo meio técnico.
Considerando a expectativa aqui declarada, os requisitos incorporados nos documentos normativos
e nas regulamentações apresentadas, precisam ser observados durante as ações de fiscalização
por parte dos organismos competentes, de forma a coibir não conformidades na entrega destes
sistemas, para que os responsáveis pelo uso e operação recebam sistemas realmente (ao invés de
falsamente) operacionais.
Estas ações de fiscalização, se devidamente coordenadas e conduzidas na sociedade e no
meio técnico, pelos organismos competentes, poderão definir a confiabilidade e eficiência
preconizadas nas propostas de projeto definidas para cada sistema de proteção contra incêndio
por chuveiros automáticos.
Como indicação para trabalhos futuros, que possam subsidiar novos avanços em direção à maior
confiabilidade dos sistemas aqui abordados, percebe-se a necessidade de desenvolvimento de
pesquisas relacionados com aspectos complementares à aceitação técnica envolvendo, por
exemplo, a comprovação da importância da operação assistida, pós aceitação. O desenvolvimento
de processos de certificação de empresas de instalação é outro tema que merece atenção.
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