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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
DIVISÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

Memorial Descritivo – HIDRANTES
1.
2.

Normas de referência: NT 005/2005 – CBMAP; NBR 13.714-ABNT
1.1. Outras normas:
Nome do proprietário:

3. Endereço da obra:
4. Nome do projetista:
4.1. Endereço
4.2. Telefone

4.3. e-mail

5.
6.
7.
8.
9.

Área construída da edificação:
Altura da edificação (até laje de piso último pavimento):
Classificação da edificação:
Ocupação:
Classe de risco:
9.1. Para classes C1 e C2, indicar 2º sistema de alimentação de energia:
10. Abastecimento de água:
10.1.( ) Reservatório elevado(superior);

10.2.(

11.
12.
13.
14.

) Reservatório com fundo elevado

ou com fundo ao nível do solo, semi-enterrado ou

subterrâneo (justificar);
10.3.( ) Outros:
Quantidade de Reserva Técnica de Incêndio (m³):
Dimensões do(s) reservatório(s) de água (m):
Tipo de construção:
Reservatório:
14.1.( ) Reservatório exclusivo;

14.2.( ) Reservatório fornece água para outros serviços.
15. Especificação de equipamentos:
15.1. Linhas de mangueiras por abrigo:
15.1.1. Quantidade de lances:
15.1.2. Comprimento de cada lance: (m)
15.1.3. Diâmetro: (mm)
15.2. Esguichos:
15.2.1. Tipo:
15.2.2. Diâmetro do requinte: (mm)
15.3. Tubulações:
15.3.1. Material:
15.3.2. Diâmetro: (mm)
15.4. Bombas de combate:
15.4.1. Modelo:
15.4.2. Altura manométrica: (mca)
15.4.3. Vazão: (l/min)
15.4.4. Potência: (cv)
15.4.5. Quantidade:
15.5. Bombas de pressurização:
15.5.1. Modelo:
15.5.2. Altura manométrica: (mca)
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15.5.3. Vazão: (l/min)
15.5.4. Potência: (cv)
15.5.5. Quantidade:
15.6. Registro de paragem dos hidrantes:
15.6.1. Tipo:
15.6.2. Diâmetro:
15.6.3. Altura de instalação:
15.6.4. Quantidade:
16. Dimensionamento do sistema:
16.1. Pressão nos dois hidrantes hidraulicamente mais desfavoráveis: (mca)
16.1.1. H01:
16.1.2. H02:
16.2. Vazão nos dois hidrantes hidraulicamente mais desfavoráveis: (l/min)
16.2.1. H01:
16.2.2. H02:
16.3. Pressão no hidrante hidraulicamente mais favorável: (mca)
16.3.1. Hn:
16.4. Conexões do sistema:
16.4.1.
( ) Sistema de hidrante exclusivo;

16.4.2.
( ) Sistema de chuveiros automático conectado ao sistema de hidrantes de parede:
16.5. Pressão no hidrante mais desfavorável:
16.6. Pressão no hidrante mais favorável:
17. Notas Técnicas

17.1.A

canalização do dreno de limpeza da caixa d’água deve ser metálica no mínimo até o registro

(Art.3º da Lei 0871 de dezembro de 2004).

17.2.As

bombas de incêndio possuem instalação independente da rede elétrica geral (4.14 da NT

00/2005 – CBMAP).

17.3.As bombas de pressurização da rede devem possuir acionamento manual e automático de modo a
manter a pressão constante e permanente na rede (4.13 da NT 005/2005 – CBMAP).

17.4.A automação deve, no caso de falha ou sobrecarga da bomba principal, acionar a bomba reserva
(4.13.1 da NT 005/2005 – CBMAP).

17.5. A pressão na saída do requinte nos dois hidrantes mais desfavoráveis deve ser entre 10 e 40mca
(4.8 da NT 005/2005 – CBMAP).

17.6.O material utilizado nas canalizações, conexões e registros utilizados no sistema de hidrante será
de ferro fundido, galvanizado, aço galvanizado e cobre resistentes às pressões internas e esforços
mecânicos (4.19 da NT 005/2005 – CBMAP).

17.7.A canalização de incêndio aparente deverá ser pintada na cor vermelha (4.21 da NT 005/2005 –
CBMAP).

17.8.Os

abrigos dos hidrantes serão pintados na cor vermelha, com dimensões suficientes para

acomodar o registro, o esguicho e a mangueira (4.24.1 e 4.24.2 da NT 005/2005 – CBMAP).

17.9.Os

esguichos dos hidrantes de parede para reunião de público, hospitais, indústrias, hotéis,

motéis, terminais de passageiros e estacionamentos serão reguláveis (4.24.5 da NT 005/2005 –
CBMAP).
Todos os campos do memorial descritivo devem ser preenchidos. Os campos que não se aplicam ao projeto
devem ser inutilizados.
O memorial descritivo representa uma descrição sumária do projeto a ser executado.
É um instrumento de referência para o projeto, análise, execução e vistoria.
Não encerra necessariamente todos os detalhes técnicos a serem observados pelos responsáveis técnicos
pelos projetos e execução.
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_______________________
Visto – Projetista
Data: ____/____/_______.

