
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A presente sessão tem por finalidade apresentar as especificações gerais dos
equipamentos e materiais a serem utilizados no Projeto de Iluminação Pública da
Quadra de Areia de Soure-PA.

Este documento é parte integrante dos projetos e tem como objetivo nortear e
complementar o conteúdo gráfico dos mesmos, visando assim o perfeito entendimento
das instalações projetadas.

O projeto de Instalações Elétricas foi elaborado em conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 5410 e da Concessionária de Energia
Elétrica do Estado do Pará, bem como com as recomendações dos fabricantes de
materiais especificados.

Qualquer modificação que porventura seja necessária, só poderá ser executada
após prévia autorização da fiscalização e do projetista, tais modificações serão
cadastradas e indicadas nos desenhos específicos permitindo na conclusão dos serviços
a execução e o fornecimento do ''As Built''.

As dúvidas quanto à interpretação dos projetos e ou especificações, serão
resolvidas pela fiscalização.

A contratada deverá possuir pessoal técnico qualificado, para a execução dos
serviços e um responsável habilitado perante o CREA-PA.

1.1.1 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W

Luminária fechada tipo refletor, corpo refletor estampado em chapa de
alumínio anodizado, acabamento epóxi, visor prismárico em policarbonato injetado.
Equipado com 01 lâmpada de vapor metálico de 400W/220V, relé fotoelétrico, reator,
ignitor, suporte de fixação e demais acessórios

1.1.2 POSTE DE CONCRETIO DUPLO T 9M 300 DAN, INCLUINDO BASE
EM CONCRETO CICLÓPICO E ASSENTAMENTO;

Poste de concreto reto duplo T, tipo B, altura 9 metros, esforço 300 daN,
conforme NBR 8451, incluindo base em concreto ciclópico e assentamento.
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1.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV

Deverão ser utilizados cabos elétricos unipolares, isolamento 0,6/1KV,
condutor de cobre nu, classe 5 (EXTRA FLEXÍVEIS), com isolação em composto
termoplástico PVC 70°C e cobertura termoplástica PVC/A, não propagante a chamas,
conforme NBR 7288. Secção 10mm², cor conforme projeto.

1.1.4 CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) FLEXÍVEL ISOLADO, 3 X
2,5mm², ANTI-CHAMA 450/750V.

Deverão ser utilizados cabos elétricos multipolares, isolamento 450/750V,
condutor de cobre nu, classe 5 (EXTRA FLEXÍVEIS), com isolação em dupla camada
de composto termoplástico PVC/A, não propagante a chamas, conforme NBR NM
247-3. Secção 2,5mm², cor conforme projeto.

1.1.5 DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENDIDADE (PEAD), SEÇÃO
CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL D=50MM (2")
COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser utilizados dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), d
50mm (2”), com seção circular, corrugação helicoidal, fabricados de acordo com as
normas NBR 15.715 e NBR 13.13.897, com tipo de instalação indicado em legenda
no projeto executivo.

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos
fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações.

1.1.6 CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM COM TAMPA DE
CONCRETO

As caixas de passagem usadas em instalações subterrâneas serão de alvenaria,
revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para
drenagem. Serão cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a
entrada d'água e corpos estranhos, com dimensões conforme o projeto executivo serão
utilizadas para facilitar o lançamento e inspeção dos cabos. Nestas caixas deve ser
pintada a palavra “ELÉTRICA”, para identificá-la das demais caixas existentes na área
externa. Dimensões conforme projeto.

1.1.7 DISJUNTOR 2P-63A

 Tipo – Mini Disjuntores padrão IEC com certificação do INMETRO;
 Corrente nominal e número de polos: 2P-63A;
 Capacidade de ruptura: 5KA;
 Tensão máxima do serviço: 415 VcA;
 Frequência: 60 Hz;
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 Temperatura: -20°C a + 55°C;
 Calibração: 30°C;
 Proteção: termomagnética;
 Relés magnéticos fixos com curva tipo B
 Norma de construção – IEC947-2.

1.1.8 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA POLIMÉRICA DE SOBREPOR,
PADRÃO CONCESSIONÁRIA.

Caixa de medição polifásica, polimérica de sobrepor, polimérica, medindo
390x280x215mm com caixa de proteção para o disjuntor geral, padrão concessionária
de energia.

1.1.9 ELETRODUTO DE PVC, FORNECIDOS EM PEÇAS DE 3 METROS
COM LUVA Ø3/4”

Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de
acordo com a norma NBR 6150, com luva e acessórios, com diâmetro e tipo de
instalação conforme projeto e planilha orçamentária.

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos
fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações.

1.1.10 CABO DE COBRE NÚ 50 MM²

Os cabos de cobre nu serão de cobre, seção 50mm², têmpera meio mole, 7 fios,
NBR 6524:1998.

Os materiais deverão atender aos desenhos de projeto e às prescrições da norma
NBR 5419.

1.1.11 HASTE DE TERRA COBREADA Ø5/8"X3000MM ALTA CAMADA,
COM CONECTOR TIPO GRAMPO

As hastes de aterramento serão de aço cobreado de alta camada, no diâmetro
5/8”, comprimento 3m, com conector tipo grampo.

Os materiais deverão atender aos desenhos de projeto e às prescrições da norma
NBR 5419.
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1.1.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC (30x30x30) CM

Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø (300 x 400) mm com tampa de ferro
fundido Ø300mm, aba larga.

Os materiais deverão atender aos desenhos de projeto e às prescrições da norma
NBR 5419.

1.1.13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO Ø1",
TIPO SEMI-PESADO, COM LUVA, CONFORME NBR 13057

Deverão ser utilizados eletrodutos em aço galvanizado rosqueado, com costura
e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fabricados de acordo com a norma NBR
13057, com luva e acessórios, com diâmetro e tipo de instalação conforme projeto e
planilha orçamentária.

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos
fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações.


