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MEMORIAL DESCRITO 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente Memorial Descritivo (MD) refere-se a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

EM LED NA AVENIDA TAPAJÓS no município de CABIXI –RO. 

 

2. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIAS  

 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

• NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.  

• NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para 

tensão de 0,6/1 kV – Sem cobertura – Especificação.  

• NBR 7286 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etilenopropileno 

(EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho.  

• NBR 9511 - Cabos elétricos – Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros 

mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.  

• NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V - Especificação.  

• NBRNM 280 - Condutores de cabos isolados.  

• NBRNM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 

60227-3, MOD).  

• NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão Parte 2: 

Disjuntores 

• NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação. 

• NBR 6150 - Eletrodutos de PVC rígido.  

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares são propriamente considerados o serviço inicial de uma obra, em 

que compreende na implantação do canteiro de obras, que nesse caso contempla a placa para 

identificação da obra, o depósito para armazenamento de materiais, para dar o suporte durante a 

construção da obra. 

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA 

O termo movimento de terra pode ser definido como o conjunto de operações de escavações, 

carga, transporte, descarga, compactação e acabamento executados a fim de passar-se de um 

terreno em seu estado natural para uma nova configuração desejada. Nessa obra será realizada a 

escavação manual para executar a passagem da tubulação com o respectivo reaterro. 

3.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O sistema de iluminação será composto por poste ornamental de 9 metros, do tipo reto, com 

luminárias em LED, seguindo o modelo conforme projeto.  

Luminária pública LED 200W de consumo de energia menor ou igual a 200W com no mínimo 

120 lumens/W, Fator de Potência >= 0,95, certificação LM70, com proteção de no mínimo IP65, 
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frequência 60Hz, com Protetor de Surto contra variações, picos e transiente na rede elétrica e 

variações de tensão mínimo 5kV até 10kV. IRC > 70 (índice de reprodução de cores), Vida útil para 

o LED > 40.000 horas com baixa depreciação luminosa <30% - Encaixe em tubo com diâmetro de 

Ø48 ou 61 mm através de aperto dos parafusos disponibilizados externamente. O suporte de fixação 

permite ajuste do ângulo de inclinação.  

Em instalações embutidas serão utilizados os eletrodutos PVC PEAD antichama e enterradas 

40cm abaixo do nível acabado.  

Todas as partes metálicas deverão ser aterradas (caixas metálicas, painéis, luminárias, 

quadros);  

Os quadros de distribuição serão em chapa metálica, desde que comprovadamente 

antichama, com porta articulada, contendo:  

• Possuir espelho interno frontal para proteção das partes vivas; 

• Deverá ser fixada na face interna da porta de abertura do quadro de distribuição, uma cópia 

do diagrama unifilar geral protegido por adesivo plástico transparente;  

• Disjuntores parciais de proteção dos circuitos de distribuição, que podem ser bifásico. Todos 

os disjuntores, inclusive o geral, devem ser termomagnéticos, não se admitindo o uso de disjuntores 

exclusivamente térmicos, devendo possuir marca de conformidade do INMETRO (NBR gravado no 

corpo do disjuntor);  

 

Os materiais utilizados nas instalações deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade, obedecendo às especificações da NBR 5410 da ABNT;  

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções: 

Fase A – Preto  

Fase B – vermelho  

Fase C – branco  

Neutro – Azul claro  

Terra – Verde.  

Retorno – cinza 

As emendas deverão, obrigatoriamente, localizar-se nos conduletes e/ou caixas de 

passagem. Isolamentos de emendas e conexões de condutores serão executados com o emprego 

de no mínimo três voltas de fita isolante, recoberta por camadas sucessivas de fita isolante plástica 

autoadesiva.  

 

 

Cabixi, agosto de 2021 

 

 

_______________________________ 

Responsável Técnico 
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