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Referencia: Proposta de Sistema de Prote9ao a lncendios apresentada pelo Sr.
Fabio Scheuensuhl, Diretor da Merco Shopping Maritima LTOA.

I - INTRODUCAO:

O presente parecer foi confeccionado com base na solicita9ao de analise da
Proposta de Sistema de Prote9ao a lncendios apresentada pelo Sr. Fabio
Scheuensuhl, Diretor da Merco Shopping Maritima LTDA, CNPJ 00.806.958/0001-74
que

e a representante

para todo o territ6rio nacional dos produtos de prote9ao e

combate a incendio desenvolvidos pela New Impulse Technologies LLC, empresa
com sede na Kaluzhskaya Ploshchad, 1,0ffice 271, na cidade de Moscou, Russia .
0 produto apresentado para parecer

eo

"/SAS - Canhao Monitor de Jato

Combinado de Espuma" do qual se solicita analise e emissao de parecer tecnico

quanta ao uso dos diversos modelos desse equipamento de prote9ao de incendios
nas Classes A e B.

II • DESENVOLVIMENTO:
0 sistema apresentado constitui um canhao monitor de jato combinado (agua

e espuma) pressurizado por um modulo de auto expansao atraves de uma rea9ao
quimica. Conforme o pr6prio fabricante, ainda nao existe, no Brasil, nenhum sistema
desse instalado.
De acordo com normas brasileiras que versam sobre combate a incendio
utilizando espuma (NBR 12615: 1992), o item basico para se determinar a eficiencia
do sistema de prote9ao ou extim;ao de incendio por espuma mecanica deve ser o
fluxo de agua (volume por unidade de tempo) e es

vazao de agua

determinada em relac;ao ao maior risco a ser protegido (tanques, bacias, area de
risco ). Outro fator preponderante

e o suprimento de agua, o qual deve ter cobertura

minima de 2h para o maior risco dimensionado no projeto, e ainda, o suprimento de
agua para

OS

sistemas de espuma mecanica pode Ser feito com agua doce

OU

salgada, porem com a necessaria qualidade, de modo que a espuma gerada nao
sofra efeitos adversos.
Alem disso, todo o dimensionamento deve ser feito obedecendo a parametros
tecnicos segundo a NBR 12615:1992, como taxa de aplicac;ao da solw;:ao
(Umin/m2 ), a qualidade da espuma (coeficiente de expansao), suprimento de EFE
(extrato formador de espuma), tempo minima de descarga (minutos), suprimento de
reserva de EFE.
Sendo assim, ao se projetar um sistema de prevem;ao e combate a incendio
utilizando espuma, e imprescindivel

0

calculo da carga de incendio da area a

proteger de acordo com o cenario proposto, para, a partir dai, serem dimensionados
os parametros tecnicos mencionados no paragrafo anterior. Ap6s a definic;ao do
cenario de combate ao incendio pelo maior risco, o dimensionamento do sistema
hidraulico deve levar em considerai;:ao o funcionamento simultaneo de todas as
linhas manuais e canh6es monitores necessarios para atender

a demanda de agua

para o sistema. A quantidade minima de linhas e canhoes monitores deve ser
calculada em func;ao da demanda de agua de combate a incendio. Para o calculo do
volume do reservat6rio, deve ser considerada a capacidade de armazenamento do
maior risco isolado.

Ill - CONCLUSAO:
Considerando que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao nao disp6e de
aparato tecnico-profissional para realizar testes laboratoriais de qualidade em
materiais empregados nas instalai;:oes preventivas;
Considerando que ainda nao existe, no Brasil. esse sistema instalado;
Fica condicionado a utiliza<;ao do sistema "/SAS- Canhao Monitor de Jato

Combinado de Espuma" quando:

Combate a lncendio por Espuma, demonstrando por meios de calculos e

memoriais.

(b) a area ser protegida for dimensionada com hidrantes, quando necessario,
conforme normas, respeitando todos os parametros tecnicos preestabelecidos.
(c) Ap6s demonstrayao "in loco" do funcionamento do sistema para algum

Oficial da Diretoria de Atividades Tecnicas do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhao.

E o parecer.

Sao Luis-Ma, 09 de Julho de 2015.

