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1. FINALIDADE.
Otimizar as ações relacionadas à técnica e à tática de abastecimento nas operações
de incêndio, padronizando o reconhecimento e captação de recursos hídricos para o
abastecimento de viaturas em locais de incêndios, dinamizando suas rotinas e
procedimentos.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
2.1. Os incêndios provocam perdas irreparáveis, causando prejuízos financeiros e
principalmente perdas humanas. Dessa forma, o CBMERJ deve atuar de forma
incessante para minimizar esses prejuízos. O treinamento constante de seu pessoal e o
aprimoramento de técnicas e táticas que visam facilitar as ações de combate aos
incêndios deve ser o objetivo maior do Corpo. Para tanto, o pronto combate às chamas
é de fundamental importância. Um bom reconhecimento do local de incêndio, avaliando
todas as possibilidades de abastecimento de água para combate às chamas está
intimamente ligado ao sucesso das operações. Conseqüentemente, devemos ter em
nossas fileiras militares treinados e atualizados nas diversas técnicas e táticas de
captação de recursos hídricos.
2.2. Ao longo dos anos, o CBMERJ vem encontrando dificuldades relacionadas à
utilização dos hidrantes de coluna em vias públicas, pois os mesmos não estão sendo
manutenidos por suas Concessionárias, e por diversas vezes nos deparamos com
situações em que os aparelhos estão soterrados, sem cinta de metal, sem tampões e
com seus registros inutilizados. Em resumo, cada vez mais utilizamos nos eventos de
incêndio o recurso de água transportada por viaturas ou outros pontos e fontes de
captação de água para suprir os incêndios.
2.3. É importante ressaltar que cabe às Empresas Concessionárias, por meio do
Decreto nº 553 de 16 de janeiro de 1976 e do Decreto nº 22.872 de 28 de dezembro de
1996 instalar e realizar a manutenção dos hidrantes de coluna urbanos, sendo o
CBMERJ apenas um usuário do sistema.
3. PROCEDIMENTOS.
3.1. Quanto às Unidades que combatem os incêndios em suas respectivas áreas
operacionais
As solicitações de combate a incêndio devem ser apuradas ao máximo pelo
Comandante de Operações ou Chefe de Guarnição, de modo que possam ser extraídas
todas as informações pertinentes ao evento. Um bom “pré-reconhecimento” do local por
meio de mapas e dados no que diz respeito aos pontos de captação de recursos
hídricos agiliza a atuação do socorro, bem como minimiza as conseqüências da
propagação do incêndio. Esse “pré-reconhecimento” pode ser extraído dos mapas e
planos, que devem ser periodicamente alimentados nas rotinas da Unidade. Isto nos
remete
a
ter
sempre
confiáveis
os
seguintes
aspectos:
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a) Os mapas das SsCO devem ser atualizados com freqüência, com a inserção de
dados de novos pontos de captação onde o modelo padrão a ser utilizado deverá ser o
PGORH (Programa de Gerenciamento Operacional de Recursos Hídricos);
b) A corrida de área é um fator primordial para o conhecimento da área operacional. Ela
não deve ser encarada como instrução, com início e fim de período letivo e sim como
rotina diária das Unidades Operacionais, onde se deve catalogar, armazenar e registrar
no PGORH as condições dos pontos de captação, em horários distintos, a real situação
para operação do recurso, elaborando assim uma base de dados amplamente confiável.

3.2. Reconhecimento e avaliação.
Após chegar ao local do evento, o Comandante de Operações ou o Chefe de Guarnição
deverá realizar uma inspeção minuciosa, momento em que deverão ser observados:
a) Coleta de informações.
Deverá ser elencados todos os recursos hídricos disponíveis desde o “ponto quente”
do evento bem como no entorno, para traçar a melhor estratégia para suprimento de
água ou já considerar a possibilidade de auxílio de outras viaturas de água para o
local.

Esquema 1: PGORH
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b) O parqueamento das viaturas.
Um bom parqueamento de viaturas empenhadas no evento permitirá que se possa
realizar o rodízio das mesmas para um possível abastecimento ou a facilidade de se
criar um “corredor” para entrada e saída de viaturas. Outra possibilidade a ser
considerada quanto a um bom estabelecimento das viaturas no local de socorro é se
em caso de pane em uma delas isso não comprometa a continuidade do combate.

Foto 1: Viaturas do CBMERJ e de Empresas privadas em evento de
incêndio. Desorganização inicial e impossibilidade de trânsito de outras viaturas (fonte
GTSAI).

Foto 2: Evento organizado, permitindo o rodízio das viaturas (fonte
GTSAI)
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c) Existência de hidrantes de coluna próximos ao local do evento.
Na existência, verificar se os mesmos estão em condições de serem utilizados,
levando em consideração a distância de no máximo 150 metros do evento;

Foto 3: Hidrante de coluna abastecendo uma viatura tipo TR com auxílio
de uma moto bomba portátil (fonte GTSAI).
d) Existência de cisternas nas edificações próximas.

Foto 4: Moto bomba portátil calcando água de cisterna para
abastecimento de viaturas tipo auto bombas (fonte GTSAI).
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e) Existência de hidrantes de recalque e localização da caixa de incêndio no 1º
pavimento.
Por ser vaso comunicante, podemos pressurizar toda a tubulação de incêndio de
uma edificação utilizando o hidrante de recalque, ou de fachada, ou utilizando a
caixa de incêndio da edificação do primeiro andar do prédio.

Foto 5: Hidrante de recalque. (fonte GTSAI).
f) Localização de outras fontes de suprimento tais como caixas d água, piscinas,
lagos ou lagoas e até mesmo água do mar.
g) Localização de caixas d’água.
Nas situações de difícil acesso de viaturas podemos nos valer da utilização de caixas
d’água das residências providas de uma motobomba portátil com seus respectivos
acessórios, como mangote, mangueiras e esguicho; controlando dessa forma o incêndio
até ser possível o acesso das viaturas.

Foto 6: WWW.odiaonline.com.br (15 de março de 2013)
Elaborado por:
Ten Cel BM FIRMINO
Maj BM André Barros

Emissão:
22/10/2012

Revisão:
/
/

Aprovação:
Ch EMG

Abastecimento em Incêndios

1/13
1ª
ANALÍTICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

SEÇÃO

POP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INCÊNDIO

FOLHA

ESTADO MAIOR GERAL

VERSÃO

MODELO

Assunto: ABASTECIMENTO EM INCÊNDIOS

3.3. Informações sobre o cálculo da RTI
Após a chegada do socorro ao local, o Comandante de Operações deve observar a
estrutura de caixas de incêndio e canalização preventiva, de modo que possa ter noção
do recurso hídrico que o imóvel sinistrado venha a possuir.
Cálculo de Reserva Técnica de Incêndio (RTI)
Edificações com canalização Preventiva
6.000l para até 04 caixas de incêndio
6.000l + 500 (N-4) para mais de 04 caixas de incêndio, sendo N o
número de caixa de incêndio.
Edificações com rede preventiva
Valor fixo de 30.000l
Conjunto de edificações com Castelo de Água
6.000l + 200N, sendo N o somatório de todas as caixas de incêndio das
edificações
Edificações Industriais com canalização preventiva
Valor fixo de 12.000l
Tabela 1: Fonte COSCIP

Caixas de
incêndio
Hidrante de
recalque
externo a
edificação na
maioria das
vezes na
calçada.

Esquema 2: Fonte:www.ebah.com.br
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4. OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO
4.1. Coleta de informações
Deve o Comandante de Operações ou Chefe de Guarnição proceder de forma que as
informações do evento sejam colhidas o mais breve possível, a fim de que sejam
traçadas as estratégias de abastecimento, tendo como base as informações do
PGORH e dos dados colhidos na SsCO quanto à localização de hidrantes de coluna e
outros pontos de captação.

Esquema 3: PGORH
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4.2. O parqueamento das viaturas
As viaturas devem ser posicionadas de modo a facilitar seus deslocamentos para
abastecimento de água para o combate propriamente dito ou mesmo para viabilizar o
abastecimento com combustível. Outra preocupação também se dá quando se
necessita o deslocamento de outras viaturas em caso de pane mecânica.
O local de permanência das viaturas deverá ser o que não venha a trazer acidentes
relativos ao evento, como queda de objetos na carroceria da mesma ou viaturas muito
próximas das chamas. Deve-se sempre dar prioridade às viaturas com maior corpo de
bombas no combate e, em hipótese alguma, o tanque reboque – TR deve ser utilizado
no combate direto às chamas, devido a seu corpo de bomba ser refrigerado a ar e não
suportar trabalho constante.

4.3. Existência de hidrantes de coluna próximos ao local do evento
A verificação da existência de hidrantes de coluna é de extrema importância, pois é
nesse momento que poderemos suprir o incêndio de recursos hídricos. Ao chegar,
devemos proceder da seguinte forma:
a) Verificar a distância do hidrante até o evento, o que não deve ultrapassar 150 metros;
b) Verificar as condições físicas do hidrante de coluna: se possui tampões, registro e se
está fixo na sua base.
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Tabela demonstrativa das vazões de hidrante de coluna

40 cm

X cm

Figura 1: esquema de calculo devazão dinâmica (fonte GTSAI)
Distância do Jato (metro) Vazão (Litro/min) S
= 2 ½”
0,20
0,25
0,30
0,34
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
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127,20
159,00
190,80
222,60
254,40
286,20
318,00
349,80
381,60
413,40
445,20
477,00
508,80
540,60
572,40
604,20
636,00
763,20
890,40
1017,60
1144,80
1272,00
1399,20
1526,40
Emissão:
22/10/2012
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Vazão
(Litro/min) S =
4”
325,60
407,00
488,40
569,80
651,20
732,60
814,00
895,40
976,80
1058,20
1139,60
1221,00
1302,40
1383,80
1465,20
1546,60
1628,00
1953,60
2279,20
2604,80
2930,40
3256,00
3581,60
3907,20
Aprovação:
Ch EMG

Abastecimento em Incêndios

1/13
1ª
ANALÍTICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Assunto: ABASTECIMENTO EM INCÊNDIOS



SEÇÃO

POP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

SEÇÃO

POP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INCÊNDIO

FOLHA

ESTADO MAIOR GERAL

VERSÃO

MODELO

Assunto: ABASTECIMENTO EM INCÊNDIOS

Obs.: 1. HC (hidrante de coluna) com jato de água até 50cm é considerado FRACO,
porém, em caso de extrema necessidade de utilização, sua vazão pode ser aumentada
com a utilização OBRIGATÓRIA de moto bombas e ainda solicitar manobras de água
pela concessionária.
2. Hidrantes de coluna com jato superior a 0,50 cm até 1,00 metro são
considerados RAZOÁVEIS, e devemos dar preferência nas conexões com mangueiras
de 2½” ou mangotes de 2½”. Podendo ou não utilizar moto bombas.
3. Hidrantes com jatos superiores a 1,00 metro é considerado BOM, podemos
fazer uso ate mesmo de mangotes de 4” para o abastecimento das viaturas. Não é
necessário utilizar moto bomba.
4. Hidrantes com vazão superior a 2,00 metros são excelentes pontos de
captação, no entanto NÃO PODEMOS fazer uso de moto bombas portáteis para auxiliar
no abastecimento pois a vazão poderia danificar o selo mecânico do equipamento.
4.4 Procedimento para abastecimento em hidrante de coluna
– Verifique se o hidrante está bem fixado à rede de abastecimento;
– Limpe a caixa de registro e certifique-se de que o registro está fechado;
– Retire o tampão do hidrante, posicionando-se atrás do HC;
– Abra o registro para dar descarga no hidrante, retirando á areia e outros detritos até
que a água deixe de sair ferruginosa. Nesse momento identificamos se o HC tem boa
vazão;
– Feche o registro;
– Eleja o mangote adequado, verificando suas conexões e arruela de borracha;
– Conecte o mangote na boca de expulsão do hidrante apertando com material
adequado (martelo de borracha), verificando se ficou bem vedado;
– Conecte a outra extremidade do mangote à boca de admissão da bomba;
– Abra totalmente o registro do hidrante e dê pronto ao abastecimento.

1- Separar as ferramentas.
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4 – Abrir o tampão.

6 – Deixar a água ferruginosa sair.

4.5. Existência de cisternas
A utilização de cisternas depende de dois fatores:
1º Deve ter um bom de acesso à viatura, pois somente dessa forma poderá ser feita a
escorva;
2º Em caso de distância da viatura, deverá ser utilizada uma motobomba portátil.
 Estabelecimento em cisternas
Cisternas são reservatórios subterrâneos utilizados para armazenamento de água para
abastecimento de reservatórios superiores. Normalmente possuem de 2 a 3 vezes a
capacidade dos reservatórios que alimentam.
Competem ao operador de hidrante as seguintes operações para o estabelecimento da
viatura ou bomba em cisterna:
1) Posicionar a viatura ou bomba o mais próximo possível do reservatório;
2) Observar a altura entre a lâmina de água e a boca de admissão da viatura; é
recomendável que essa altura esteja entre 5 e 6 metros;
3) Conectar o ralo de mangote com a válvula de retenção no mangote;
4) Conectar uma extremidade à boca de admissão da bomba;
5) Introduzir a outra na cisterna pela extremidade que contém o ralo, observando o
mínimo d´água suficiente para cobrir o ralo do mangote;
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6) Pronto o estabelecimento, ligar a bomba ou comunicar ao motorista para operar a
bomba, no caso de viatura.

Foto 7: Cuidados especiais quando se for unir dois mangotes.(fonte
GTSAI)

4.5. Hidrante de recalque e caixa de incêndio do 1º pavimento
Encontrado à frente das edificações, na maioria das situações na calçada, sob uma
tampa de aço com a inscrição “incêndio”. Seu recurso hídrico se dá devido à reserva
técnica de incêndio da edificação. Podemos fazer uso também da caixa de incêndio do
1º pavimento da edificação, pois seu funcionamento se dá da mesma forma.

Foto 8: (Fonte GTSAI)
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Estabelecimento em hidrante de recalque.
Esta operação é feita para utilização da rede fixa do preventivo contra incêndio das
edificações, no que diz respeito à reserva técnica de incêndio.
Entretanto, muitas vezes o Corpo de Bombeiros utiliza uma quantidade de água superior
ao previsto na RTI. Assim, para que se evite um prejuízo maior ao condomínio do prédio
(uma vez que foi extrapolada a cota de utilização, cabendo a ele arcar com as despesas
do consumo de água, em geral), recomenda-se que o operador de hidrante faça com
que o Comandante do Socorro ou Chefe de Guarnição anote, em seu quesito de
incêndio, a quantidade aproximada de água, pelo intervalo de tempo, para que a
Corporação se resguarde de qualquer
problema e o condomínio tenha possibilidade de requerer junto à Concessionária de
águas o abatimento daquele consumo extra.
A seguir, é descrito o procedimento que o “operador de hidrante” deve executar, nas
ações de abastecimento das viaturas, utilizando a rede preventiva:
1. Verificar se a rede preventiva está em funcionamento, abrindo o Registro do Hidrante
de Recalque, o que fará com que o fecho situado na sua boca de expulsão sofra
deslocamento, fator que possibilitará a descarga da rede;
2. Após fechar o registro, se procederá à adaptação do material a ser utilizado para o
abastecimento, de acordo com as especificações (diâmetro e rosqueamento) da rede
preventiva;
3. Feita a adaptação, o executor levará a outra extremidade da ligação até a boca de
admissão da viatura;
4. Finalmente deverá ser aberto o registro para que o abastecimento se concretize.
Observações:
a) Caso a rede preventiva seja formada por encanamentos de 1”, deverá o operador de
hidrante providenciar outras fontes para que o abastecimento seja satisfatório;
b) Normalmente será utilizado o seguinte material: adaptações (geral), saca-tampão,
gancho, colher de pedreiro, chave de mangueira, mangueira de 2½”;
c) No caso em que o registro do hidrante de fachada não se encontre em condições de
uso, deverá ser utilizado o preventivo situado no 1º andar da edificação, devendo ser
anotada tal situação;
d) No caso em que, ao ser executado corretamente o procedimento para a descarga e
verificando-se a falta de água, deverá o executor na companhia do zelador, subir até a
casa de bombas para verificar se o registro geral está ou não fechado.
Lembrete: Os hidrantes de recalque deveriam, pelo COISIP, serem providos de válvula
de retenção para somente permitir que as VTR recalcassem água na canalização e não
conseguissem ser abastecidas. Porém, como a maior parte dos hidrantes de recalque
não possui a referida válvula, não nos possibilitam tal procedimento, mas caso exista a
válvula basta dirigir-se à caixa de incêndio mais próxima, retirar a redução de 2½” RFG
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para 1½” e substituí-la por um adaptador de 2½’ RFG p/ 2½” Storz e executar o
recalque.
4.6. Localização de piscinas e lagos
A utilização desses pontos de captação depende principalmente de acesso das viaturas
ou de motobomba portáteis. Devemos ter maior cuidado com lagoas, pois caso o
mangote encoste no fundo na sua utilização, poderão ser centrifugadas partículas
sólidas que podem danificar o corpo da bomba. Nas situações em que seja
impossibilitada a aproximação da viatura ao ponto de captação, deverá ser utilizada uma
motobomba portátil.

Foto 9: Abastecimento com auto bombas (fonte GTSAI)

Foto 10: Abastecimento com moto bombas em piscinas (fonte GTSAI)
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Estabelecimento em rios, lagos e mar
Quando a altura e o nível do mar permitem sucção direta, poderemos estabelecer na
margem; mas, não havendo possibilidade, precisaremos que se leve um bote com uma
bomba portátil até determinada altura, a fim de que, já dentro do bote ou barco,possa
ser estabelecida e,com uma ou mais mangueiras, será feita a ligação da boca de
expulsão da bomba até a boca de admissão de viaturas.
Pela Física, a maior altura manométrica de aspiração de uma bomba, é de 1 ATM
(atmosfera) ou 10 mca (metros de coluna de água), e nossas bombas portáteis, reboque
e automóveis têm em média aspiração máxima de 7 metros, mas como em geral os
mangotes, as juntas, arruelas de borracha, reduções de mangote e as próprias bombas
nem sempre estão em perfeito estado de conservação, aconselha-se uma altura
máxima de aspiração entre 5 e 6 metros.
Para o estabelecimento em um rio com o nível da água baixo, é necessário represar a
água com tronco e areia, escavar para aprofundar e colocar uma lona no fundo com
finalidade de evitar a entrada de detritos no corpo da bomba.
Procedimento:
– Coloca-se o barco próximo à água;
– Põe-se a bomba no interior do barco, fixando-a ao mesmo utilizando os cabos
solteiros;
– Adapta-se o mangote e mangueiras nas bocas de admissão e expulsão
respectivamente;
– Amarra-se o conjunto mangote-ralo à boia, caso seja necessário, para que o mesmo
não toque o fundo, evitando assim a sucção de detritos;
– Coloca-se a bomba em funcionamento e empurra-se o barco para a água;
– Escorva-se a bomba, caso seja necessário, para que possa se formar a coluna d’água;
– Aumenta-se a aceleração, para que a água seja lançada, concluindo assim a
operação.
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Fotos 11 e 12: Estabelecimento de moto bombas em rio. (fonte GTSAI)

Foto 13 e 14: Estabelecimento demoto bombas em mar. (fonte GTSAI)
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4.8. Utilização de escadas ou plataformas
Nas operações com escadas mecânicas e plataformas, deve ser observado
primeiramente o parqueamento das viaturas, pois, devido ao seu tamanho, podem vir a
trazer problemas de posicionamento do socorro.
Como essas viaturas possuem grande vazão, devem ser atentados pelo Comandante
de Operações e Chefe de Guarnição os seguintes aspectos:
1. Diante de utilização da tática de combate a incêndio correta e precisa, existe a
necessidade de utilizar uma auto bomba para operar em conjunto com a escada
mecânica ou plataforma;
2. O sistema estabelecido para abastecimento está suprindo de recurso hídrico
suficiente para utilizar as escadas mecânicas ou plataforma? Em caso negativo, a
mesma não deve ser utilizada, pois pode vir a trazer consequências de falta de recurso
hídrico no combate;
3. Atenção ao piso do local onde a viatura será estabelecida, para que a mesma não
afunde.

O abastecimento da escada
ou plataforma deve ser feito
por um AT ou ABT.
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Fonte: Gtsai

Viatura AT ou ABT fazendo o
abastecimento da plataforma em
conjunto com viatura da Empresa
Concessionária.

Estabelecimento
correto da escada ou
plataforma visando a
segurança

PRESSÃO DE TRABALHO À 75
LIBRAS DE PRESSÃO

ABT
(4.000 À 5.000) L

ABI
(3.000 À 6.000)L

AT
(5.000 À 8.000)L

LINHA DE 1½”
200 L/min.

25 min.

30 min.

40 min.

LINHA DE 2½”
300 L/min.

16 min.

20 min.

26 min.

ESQUICHO
CANHÃO e PLATAFORMAS
1.500 L/min.

3 min.

4 min.

5 min.

Esquema 2: Tempo gasto por cada tática de combate para se esgotar o recurso das
viaturas assinaladas. Observação ao esquicho canhão e plataformas.
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4.9. Utilização de motobomba portátil
Este equipamento é de extrema importância nas operações de abastecimento.
Juntamente com mangotes e mangueiras, proporcionam fluidez na operação; devem ser
atendidas as seguintes recomendações para a operação:
1- Verificar as condições gerais do equipamento;

Escapamento.

Carburador.
Chave de
combustível.

2- Verificar o nível de óleo e combustível;

COMBUSTÍVEL
GASOLINA PURA
Elaborado por:
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3- Conectar os mangotes e mangueiras;
4- Encher o corpo de bomba com água para que a escorva seja possível;

RESERVATÓRIO
DA ESCORVA.
5- Abrir a válvula de combustível e acionar o afogador;

Acionador do
afogador e
Combustível.

6- Alavanca do acelerador em meio estágio;

Regulador de
aceleração.
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Abastecimento em Incêndios

7- Comando principal na posição ON;

Chave seletora
ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO)
8- Acionar a manopla.

Manopla de partida (deve ser retirada a
folga antes de puxar).

Fonte:GTSAI
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Depois de ligada:
– Desafogar o motor;
– Aguardar a escorva ser realizada;
– Aceleração no nível desejado.
Após a operação:
– Fechar a válvula de combustível e deixar o motor “morrer”;
– Comando principal na posição OFF;
– Desconectar mangotes e mangueiras;
– Abrir dreno do corpo de bomba;
– Lavagem de todo o material, principalmente se for utilizado em água salgada.
5. UTILIZAÇÃO DE MOTOBOMBAS EM SÉRIE E PARALELO.
5.1. Utilização de motobombas em série
Esse procedimento é bastante útil quando a distância entre a fonte de captação e as
viaturas que serão abastecidas é superior a 300m. Sabe-se que há perda de carga no
deslocamento da água pelo interior da mangueira. Dessa forma, quando a água chegar
à boca de admissão da viatura, já não apresentará a pressão ideal para que haja
suprimento de água suficiente para o tanque do corpo das bombas.
Como recurso para evitar essas perdas e, consequentemente, proporcionar maior
eficácia no processo de abastecimento, usamos o procedimento de ligações de bombas
em série, ou seja, colocamos duas ou mais bombas ao longo da ligação, a fim de que a
pressão de água seja aumentada pela bomba subsequente e assim manter a pressão
durante todo o percurso até que chegue à boca de admissão do veículo de combate.
Para que esse recurso seja realizado de maneira correta, utilizamos uma regra simples:
se junto à fonte de abastecimento for uma bomba reboque, utiliza-se uma bomba portátil
a cada 300m (20 mangueiras); caso esteja junto à fonte de abastecimento uma bomba
portátil, utiliza-se uma portátil a cada 105m (7 mangueiras), considerando o terreno
plano.
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Esse tipo de ligação proporciona aumento da pressão em seu interior, permanecendo
inalterada sua vazão.
5.2. Utilização de motobombas em paralelo
Este procedimento é bastante útil no momento em que existe a necessidade de
aumento de vazão nas operações, utilizando duas motobombas portáteis ou rebocáveis
no ponto de captação com direcionamento ao abastecimento.
Nesta operação a pressão não se altera.

Foto 15: Moto bombas em paralelo abastecendo TR (fonte GTSAI).
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5.3. Utilização em incêndios Florestais.
Este procedimento torna-se útil quando diante de um evento de incêndio florestal
podemos acessar fontes de captação como cachoeiras, açudes ou qualquer curso de
água a qual com auxilio de lonas, madeiras ou até meios de fortuna que possam vir a
conter o recurso hídrico de forma que possamos estabelecer uma motobomba portátil
para captar água seja para um primeiro combate ou para abastecimento de nossas
viaturas.

Represamento com lonas ou
meios de fortuna.

Deve-se atentar para que não
fiquem pedras ou galhos que
venham a danificar o equipamento
Foto 16, 17, 18 e 19: (Fonte GTSAI)
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5.4.Utilização em caso de pane do corpo de bombas das viaturas.
Este procedimento visa utilização das motobombas em caso de pane no corpo de
bombas das viaturas de combate a incêndio de modo que em uma situação de
emergência a operação não pare.

Deve-se abrir a expulsão da
viatura e conectar o mangote
da motobomba.

Pode-se utilizar a abertura
superior de abastecimento da
viatura.

Foto 20, 21, 22 e 23: (Fonte:GTSAI)
Elaborado por:
Ten Cel BM FIRMINO
Maj BM André Barros

Emissão:
22/10/2012

Revisão:
/
/

Aprovação:
Ch EMG

Abastecimento em Incêndios

1/13
1ª
ANALÍTICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

SEÇÃO

POP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INCÊNDIO

FOLHA

ESTADO MAIOR GERAL

VERSÃO

MODELO

Assunto: ABASTECIMENTO EM INCÊNDIOS

6. SOLICITAÇÃO DE APOIO DO GTSAI
O Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio desempenha, além das
atividades de Socorro Operacional em sua área de cobertura, as atividades
especializadas de apoio operacional de captação de recursos hídricos a eventos de
incêndio de pequeno, médio ou grande porte solicitado pelos Comandantes de Socorro
ou Chefes de Guarnição. Também são tarefas realizadas pelo Grupamento:
esgotamento e auxilio técnico nas situações que envolvem atividades especificas de
manutenção de hidrantes de 1º e 2º escalão.
Quando do deslocamento do GTSAI para apoio operacional a alguma unidade, ele já
avança para o local de posse dos dados previamente cadastrados pelo grupamento no
Programa de Gerenciamento Operacional de Recursos Hídricos – PGORH, fazendo no
deslocamento um “pré-reconhecimento” do local, colhendo o máximo de informações
referentes ao evento, tais como tipo de edificação, localização e utilização de algum
ponto de captação, de modo que já se obtenha uma noção do teatro de operações.
O GTSAI atua como gerente do PGORH, melhorando o sistema, atualizando dados e
processando informações.
7. OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS OPERAÇÕES
1. Em alturas elevadas, deve-se atentar para a pressão utilizada no sistema; o esguicho
deverá possuir no mínimo uma pressão de 50psi (pressão de trabalho), sendo que para
cada 10 metros de altura deverá ser pressurizado o sistema em 15 psi;
2. Quando formos utilizar motobomba portátil, devemos atentar para o manuseio do
equipamento em relação ao combustível utilizado, vedações dos mangotes e seu
estabelecimento no local de incêndio;
3. É de responsabilidade do Chefe da SsCO relacionar os contatos telefônicos dos
Centros de Operações das Concessionárias responsáveis pelo abastecimento de sua
área de atuação;
4. Medidas importantes:
– Máximo de mangueiras de 2½”, em terreno plano, do ponto de captação até o
abastecimento.

Tipo de Bomba

Número Máximo de Mangueiras
de 2 ½”

Bomba Portátil

07

Bomba Reboque

20

Autobomba

20
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8. Táticas de abastecimento.
8.1 Ligação de mangueiras em série entre as auto bombas.
Utiliza-se enta tática quando o principal ponto de captação está localizado a
uma distância entre 50 e 150 metros da “área quente”.

Esquema 4: Fonte Manual de hidráulica Escola Nacional de Bombeiros de Portugal
8.2 Rodízio ou Vai-Vem de viaturas.
Utiliza-se esta tática quando o principal ponto de captação está localizado a
uma distância maior que 150 metros da “área quente”.
Caso o principal ponto de captação estiver a uma distância muito grande em
relação a área quente, é mais oportuno deslocar a viatura com maior capacidade
volumétrica em função do tempo que a mesma permanecerá em deslocamento.
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Esquema 5: Fonte Manual de hidráulica - Escola Nacional de Bombeiros de Portugal

9. RETORNO À OBM.
No retorno deverá ser observado o recolhimento do material, de modo que sejam
evitadas trocas de mangueiras, esguichos ou outros materiais envolvidos no
abastecimento. Atentar sempre para o recolhimento de informações pertinentes ao
abastecimento para que, em caso de problemas relativos a aparelhos de hidrantes,
sejam enviadas às Empresas responsáveis.
O GBM deverá, de acordo com o Decreto Estadual nº 553, de 16 de janeiro de 1976,
Art. 11 § 1º, comunicar em 24h a utilização de hidrantes de coluna urbanos para a
CEDAE ou para a Concessionária do Município.
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10. MATERIAL BÁSICO NAS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MATERIAL
Adaptação de 2 ½” RMG p/ 2 ½” Storz (RMG, rosca macho grossa
de 5 fios)
Adaptação de 2 ½” RFG p/ 2 ½” Storz (RMG, rosca fêmea grossa
de 5 fios)
Motobomba portátil (tipo Honda, Yamaha ou Toyama, com vazão
de 800l/m, com mangote de 2 ½” e expulsão de 2 ½” Storz)
Arruela de Borracha de 5”, 4” e 2 ½”
Chave de Coluna (abre tampão de hidrante de coluna)
Chave de Disco (chave com roseta para abrir registro de hidrante)
Chave de mangote conjugada (5” e 2 ½”)
Chave de Mangueira conjugada (2 ½” e 1 ½”)
Chave de Saia (chave para abrir o registro de hidrante)
Gancho (p/ levantar tampa de caixa de registro)
Guia de ruas ou GPS
Luva de Registro (Luva de Pistão)
Mangote de 2 ½” extremidades Storz
Martelo de Borracha
Redução p/ mangote de 5” RFG p/ 2 ½” RMG
Redução p/ mangote de 5” RFG p/ 4” RMG
Redução de 2 ½” Storz p/ 1 ½” Storz
Redução de 2 ½” RFG p/ 1 ½” Storz (RFG, rosca fêmea grossa de
5 fios)
Tampão de Hidrante de 2 ½”
Tampão de Hidrante de 4”
União Duplo-Fêmea de 2 ½” (para conexão de 2 mangotes ou
Ralo)
União Duplo-Macho 2 ½” (para conexão de 2 mangotes ou Ralo)

QTDE
01
02
02
02
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
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4- Arquivo de fotos de Instruções do GTSAI.
5-Experiências Operacionais dos elaboradores Ten Cel BM FIRMINO – QOC/87 e Maj
BM ANDRÉ BARROS – QOC/97 nas atividades de abastecimento.
6- Manual de Hidráulica – Escola de Bombeiros de Portugal
7- manual de suprimento de água – Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
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SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

SEÇÃO

POP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INCÊNDIO

FOLHA

ESTADO MAIOR GERAL

VERSÃO

MODELO

Assunto: ABASTECIMENTO EM INCÊNDIOS

EVENTO

Parqueamento das viaturas e
estabelecimento do combate.

Dificuldade no abastecimento

Não

Sim

Verificar em um raio de 150 metros a existência de hidrantes de
coluna, recalque ou cisternas em edificações próximas do evento.

.

Abastecimento das viaturas “ AT, ABT, ABI” , utilizando de forma racional o recurso
hídrico, em relação ao uso de plataformas, sempre dando prioridade para o combate
ser feito por uma viatura das descritas anteriomente destacando que o “TR” só pode
ser utilizado para abastecimento, fazendo revezamento das viaturas de combate
apartir de 3 horas de funcionamento constante.

Não

Informar ao COCBMERJ o
controle do evento.

Elaborado por:
Ten Cel BM FIRMINO
Maj BM André Barros

SEM CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO

Sim

Cabe ao CMT de Socorro do evento acionar o GTSAI via
COCBMERJ, e posteriomente passar ao Oficial do GTSAI
informações pertinentes ao evento como tipo de
edificação,presença de “TR”, plataforma e viaturas de
combate.
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