Tema em Destaque
Exemplo de dimensionamento de R.I.A.
com recurso à folha de cálculo APTA
versão 2018
Com base no sistema de canalização:
- acessórios ranhurados em fundição dúctil, marca EO (Porfite);
- tubos de aço ranhurados de fábrica, da série média.

PROJECTO DE REDE DE INCÊNDIO ARMADA
COM BOCAS DE INCÊNDIO TIPO CARRETEL

ORGANIZAÇÃO DO PROJECTO
(CODIFICAÇÃO)

Representação isométrica sem escala
Aplicação:
Oficina de manutenção e reparação automóvel com
dois pisos, tendo a seguinte classificação técnica:
- Utilização-Tipo XII
- 2ª categoria de risco
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O desenho da instalação já está apresentado de
forma organizada, tendo sido codificados sequencialmente (com letras e números), a partir da saída da
fonte de alimentação, designada por GP, todos os nós
de derivação até às 4 bocas de incêndio armadas do
tipo carretel (BITC) existentes.
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ENQUADRAMENTO
Este dimensionamento foi realizado através da versão
2018 da nossa folha de cálculo “Excel”, que possibilita
de uma forma expedita o dimensionamento de redes de
segurança contra incêndios dos tipos convencionais.
O mesmo foi desenvolvido tendo em consideração as
seguintes premissas:
1. Compatibilização entre as disposições regulamentares
nacionais relativas às bases de dimensionamento das

quais estão especificados no Quadro 2 da folha de
cálculo APTA.
3. Incorporação das características hidráulicas da tubagem de aspiração de forma integrada com a tubagem
de compressão, possibilitando uma análise global da
instalação, especialmente relevante na correcta escolha da central de bombagem a utilizar.

bocas de incêndio armadas do tipo carretel, com as
respectivas características de desempenho hidráulico
fixadas na NP EN 671-1, por via da obrigatoriedade da
marcação CE.
2. Estimativa das perdas de carga locais induzidas pelos
acessórios de união da tubagem com recurso ao método dos comprimentos equivalentes aplicáveis
aos diversos acessórios utilizados na instalação, os

ESPECIFICAÇÃO DAS BOCAS DE INCÊNDIO ARMADAS DO TIPO CARRETEL A UTILIZAR

Deste modo, é imperativo garantir que o tipo de bocas de
incêndio a serem instaladas na rede de incêndio armada,
para além de serem conformes o Anexo ZA da EN
671-1, também garantam a capacidade de debitar um

caudal instantâneo de 1,5 l/s (90 l/min) a uma pressão
dinâmica mínima de 250 kPa (0,25 MPa).
A secção 4.2.2 da norma EN 671-1 estabelece um conjunto
de 8 níveis hidráulicos de enquadramento das BITC, estabelecidos através de requisitos mínimos para o caudal
(Qmín.) em função da pressão dinâmica à entrada, que são
definidos através de 8 valores distintos do coeficiente de
descarga (K). A cada nível hidráulico corresponde um
diâmetro do orifício da agulheta ou diâmetro equivalente.
Esta especificação está resumida no Quadro 1, transposto
da norma citada, mas com a pressão expressa em kPa.
O Quadro 1 pode ser expresso graficamente através da
gama normalizada de curvas hidráulicas correspondentes
aos 8 níveis de BITC previstos, como ilustrado na Figura 1.
Assim, é fundamental que o projectista aquando do dimensionamento hidráulico de redes de segurança contra
incêndios armadas com bocas de incêndio do tipo carretel,
tenha em consideração o nível hidráulico do modelo de
BITC a utilizar, para definir de forma inequívoca qual
o requisito de pressão à entrada da mesma que
assegura o caudal regulamentar mínimo requerido
de 90 l/min. E impor esse requisito de pressão na

Quadro 1 EN 671-1: Caudais mínimos e coeficiente K mínimo em função da pressão.
Caudal mínimo Qmín (l/min)

Diâmetro do orifício da
agulheta ou diâmetro
equivalente (mm)

P=200 kPa

P=400 kPa

P=600 kPa

Coeficiente K
(l/min.bar0,5)
ver Nota

4 (Refª D4)
5 (Refª D5)
6 (Refª D6)
7 (Refª D7)
8 (Refª D8)
9 (Refª D9)
10 (Refª D10)
12 (Refª D12)

12
18
24
31
39
46
59
90

18
26
34
44
56
66
84
128

22
31
41
53
68
80
102
156

9
13
17
22
28
33
42
64

Nota: O caudal Q a uma pressão P obtém-se através da equação
em litros/minuto (l/min) e P em kilopascal (kPa).

No exemplo em análise serão utilizadas BITC modelo CR3
da marca “cofem” (ver Figuras 2 e 3), com nível hidráulico
D10, ao qual corresponde um coeficiente de descarga K =
42, implicando que para se garantir à saída um caudal de
90 l/min , estas BITC têm de ser alimentadas com uma
pressão dinâmica mínima de 460 kPa, de acordo com o
seguinte cálculo:
P = 100(Q/K)2 = 100(90/42)2 = 459 kPa => 460 kPa
(ponto CR3, Fig. 1)

Curvas hidráulicas das BITC
conformes a norma EN 671-1

onde Q é expresso

Condições de ensaio: o ensaio é realizado de acordo com a Secção E.4.1 da norma EN 761-1, sendo
a boca de incêndio armada montada de acordo com as instruções do fornecedor e deixando (1 ±
0,1) m de mangueira desenrolada. Através de um manómetro e um medidor de caudal colocados a
montante da boca de incêndio, procede-se à medição do caudal debitado a uma pressão de (600 ±
25) kPa, nas posições de pulverização e jacto, conforme for adequado.

Figura 2
Declaração de desempenho da
BITC, marca “cofem”, modelo CR3,
conforme o Anexo ZA da norma
EN 671-1.

boca de incêndio hidraulicamente mais desfavorável
como ponto de partida para o cálculo da rede de incêndio.
Neste contexto, a versão 2018 da folha de cálculo APTA
contempla a utilização das BITC dos níveis D10 (K=42) e
D12 (K=64), definidos pelas curvas hidráulicas a traço
contínuo na Figura 1, possibilitando cumprir o requisito
regulamentar de caudal mínimo igual a 90 l/min (1,5
l/s). Por defeito, propõe a utilização da BITC do nível D10
(K=42), dado ser a mais corrente no mercado, mas com o
imperativo de necessitar ser alimentada com uma pressão
de 460 kPa, em lugar do mínimo de 250 kPa exigido pelo
regulamento nacional.

Figura 1 Expressão gráfica do Quadro 1 da EN 671-1.
Caudal mínimo - Qmín. (l/min)

As bocas de incêndio armadas com mangueiras semi-rígidas (tipo carretel), adiante designadas por BITC,
estão sujeitas à marcação CE, de acordo com o Regulamento (UE) N.º 305/2011 de 9 de Março de 2011.
Devendo cumprir os requisitos estabelecidos no Anexo
ZA da EN 671-1. Em contexto nacional, o correspondente organismo notificado é a CERTIF e o organismo de
fiscalização a ASAE. Adicionalmente e em termos de
desempenho hidráulico, devem, em Portugal, cumprir
o seguinte requisito estabelecido no Art.º 167, n.º 1, da
Portaria n.º 1532/2008:
“A rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve
garantir, em cada boca-de-incêndio em funcionamento, com metade das bocas abertas, até um máximo
exigível de quatro uma pressão dinâmica mínima
de 250 kPa e um caudal instantâneo mínimo
de 1,5 l/s.”

Pressão dinâmica a montante da BITC - P (kPa)
Figura 3 BITC da marca “cofem”, modelo CR3.

Fonte Figuras 2 e 3 obtidas via sítio www.cofem.com
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PERDAS DE CARGA LOCAIS ESTIMADAS COM RECURSO AO MÉTODO DOS COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
No dimensionamento efectuado, as perdas de carga
locais foram estimadas com recurso ao método dos
comprimentos equivalentes aplicáveis aos diversos
acessórios de união ranhurada utilizados na instalação,
os quais estão especificados no Quadro 2 da folha de
cálculo APTA.

Este quadro consiste numa matriz de afectação dos
acessórios utilizados em cada troço da instalação em
análise, através da introdução do nº de acessórios em
causa, sendo contabilizada a respectiva perda de carga
local (em metros) mediante a consulta automática do
correspondente valor - ver coluna (8)/3.3b do Quadro

2 da folha de cálculo APTA.
Em complemento dos valores adoptados através da
matriz de afectação, também é possível introduzir-se
directamente as perdas de carga locais (em metros) referentes a casos específicos de acessórios utilizados - ver
coluna (8)/3.3a do Quadro 2 da folha de cálculo APTA.

Quadro 2 da folha de cálculo APTA versão 2018 (vista parcial):

IMPACTO DA TUBAGEM DE ASPIRAÇÃO
No exemplo em análise, o impacto da tubagem de aspiração ao nível das perdas de
carga tem a seguinte tradução (ver desenho da instalação e Figura 4):

Pi máx. = Pi compressão + ∆Paspiração = 599,39 + 20,31 kPa = 619,7 kPa
Resultando nos seguintes requisitos de alimentação da instalação:

∆Pestática na aspiração = ∆Pest. asp. = 2,00 m x 9,81 = 19,62 kPa

1. Necessidade de pressão: Pi máx. = 619,7 kPa (especificação n.º 9.1)

Adoptando como dimensão nominal da tubagem de aspiração, a imediatamente acima
da maior dimensão da tubagem de compressão e recorrendo à fórmula de Hazen &
Williams, determina-se a respectiva perda de carga dinâmica:
1,85

Q máx.
1801,85
∆Pdin. asp.= Leq.605,28.105
=(1,50+1,30+2,00)x605,28x105
= 0,687 kPa
C1,85.Di4,87
1201,85 x68,94,87

2. Necessidade de caudal: Qmáx. = 180,0 l/min (especificação n.º 9.2)

Figura 4 Detalhes da tubagem de aspiração (sala técnica).

A correspondente perda de carga total referente à tubagem de aspiração é então igual a:
∆Ptotal-asp. = ∆Pest. asp. + ∆Pdin. asp. = 19,62 + 0,687 = 20,307 kPa
Dado que o eixo da bomba está localizado acima do nível do reservatório, então a mesma trabalha em modo de “aspiração negativa”, implicando que as perdas de carga na
tubagem de aspiração tenham de ser adicionadas às perdas de carga na tubagem de
compressão, o que leva à seguinte evolução da necessidade de pressão da instalação:
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DETALHES CONSTRUTIVOS DO CAMINHO CRÍTICO
Troço GB-A: Detalhe 1

Troço GB-A: Detalhe 2

Troço A-B: Detalhe 4

Troço C-BITC3: Detalhe 6 inferior

Troço GB-A: Detalhe 3

Troço B-C: Detalhe 5

Troço C-BITC3: Detalhe 6 superior
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EXEMPLO DE FICHA TÉCNICA
DOS ACESSÓRIOS RANHURADOS UTILIZADOS
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