ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB

MEMORIAL DESCRITIVO
Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar de
forma clara os serviços referentes Reforma e Ampliação da Escola Municipal
Chico Soldado no Município de Cabixi – RO
Descrição da Obra: A obra consistirá na reforma do pavimento térreo e construção do
pavimento superior. A estrutura existente deverá ser previamente analisada e havendo
necessidade de reforço estrutural, este deve ser estudado e executado para garantir
estabilidade e segurança. Outro ponto importante de salientar é a necessidade de
execução de sondagem no solo, uma vez que a mesma não foi fornecida.
A estrutura será em concreto armado, alvenaria de vedação em blocos cerâmicos
vazados, revestido com argamassa e pintura e a cobertura em estrutura de madeira com
telhamento com telhas de fibrocimento.
Sobre a plataforma elevatória, apresentada em projeto arquitetônico, a mesma não foi
contemplada em planilha orçamentária e nenhuma estrutura suporte e/ou reforço, os
quais devem ser analisados atendendo as especificações da plataforma a ser instalada.

MEMORIAL DESCRITIVO SERVIÇO AUDITÓRIO
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Administração e controle

A obra será obrigatoriamente dirigida por engenheiro residente, podendo,
a pedido da FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.
O mesmo terá a responsabilidade de fazer todas as comunicações entre a
fiscalização e a empreiteira.
Será obrigatoriamente, também, a presença no canteiro de obras de um
mestre-de-obras ou encarregado geral com experiência comprovada, bem como
profissionais para outras funções, tais como: encarregados setoriais, vigilância,
serviços de escritório, apontador, almoxarife e outros que se fizerem necessários.
Poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer
profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.
Licenças, emolumentos, taxas de obras e da edificação, registro em
cartório. Impostos federais, estaduais, municipais e outros (seguros contra fogo,
responsabilidade civil e outros), contratos, selos, legislação da obra, despachante
e multas serão de responsabilidade da CONTRATADA, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer ônus gerados.
1.2 – Canteiro de Obras
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A CONTRATADA fornecerá placa de obra de acordo com as normas do
CREA e dimensões, cores e detalhes segundo modelos fornecidos pela
CONTRATANTE. Que devem ser visíveis e legíveis ao público.
Alinhamento - consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas
de locação.
2 – SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1

Demolições e Retiradas

A CONTRATADA antes de executar os serviços de demolições, deve
juntamente com a FISCALIZAÇÃO, verificar as condições da escola e dos
elementos estruturais, devendo-se ter os cuidados necessários com a segurança
dos colaboradores, verificando de forma correta as etapas a serem seguidas da
demolição de paredes, verificando o uso obrigatório de EPI’s e havendo
necessidade de escoramentos, estes devem ser executados de forma a dar
estabilidade as estruturas.
No projeto estrutural apresentado não foi verificada as condições das
estruturas existentes, nem suas dimensões, resistências e não foi fornecido o
laudo de sondagem para correto dimensionamento das fundações.
Deverá a CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, verificar as
condições estruturais existentes e havendo necessidade de reforço estrutural,
este deve ser elaborado e executado. No projeto estrutural apresentado, alguns
elementos foram dimensionamentos tentando apontar os possíveis locais dos
elementos existentes, e aumentando as seções destes para uma possível
previsão de aumento de seção dos elementos existentes. Mas cabe a
CONTRATA e a FISCALIZAÇÃO verificar in loco as condições estruturais.
3 - MOVIMENTO DE TERRA
3.1

Escavação

A CONTRATADA executará todo movimento de terra necessário e
indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto
arquitetônico. As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em
plantas, serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito
escoamento das águas superficiais.
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Será feita de acordo com os cortes e as necessidades das fundações da
obra. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Desde que
atendidas as condições anteriormente citadas, as condições anteriormente
citadas, as escavações provisórias de até 1,50m não necessitam de cuidados
especiais e, em profundidades maiores que 1,50 metros serão taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de
escavações permanentes, serão protegidas com muros de arrimo ou cortinas.
As escavações serão executadas de acordo com as indicações constantes
no projeto de fundações.
Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de
água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento. A execução das
escavações implicará em responsabilidade integral da CONTRATADA, pela
resistência e estabilidade das mesmas.
Será feita remoção das terras escavadas que não tiverem aplicação, seja
em reaterro ou aterro, bem como todo entulho restante, para fora da obra.
Serão observados os cuidados necessários bem como as prescrições
contidas na NB-51/86 (NBR-6122) concernentes ao assunto.
3.2

Aterro e Transporte

Os trabalhos de aterro e reaterro de: cavas de fundações, interior do
perímetro das edificações, reservatórios de água, passeio, etc., serão executados
com material convenientemente escolhido, limpo, isento de detritos e matéria
orgânica, em camadas sucessivas, de altura máxima de 20 cm, devidamente
molhadas, com a umidade do solo mantida próxima da taxa ótima, por método
manual, admitindo variação de no máximo 3%, energicamente compactadas, de
modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque das
camadas aterradas, devendo a compactação atingir no mínimo 95%, com
referência ao ensaio de compactação normal de solos “MÉTODO BRASILEIRO”,
conforme a NBR-7182 (NB-33/84), da ABNT. As camadas serão horizontais,
sempre iniciadas pela cota mais baixa.
Fica a cargo da CONTRATADA o transporte necessário para a execução
dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro.
A CONTRATADA deverá efetuar o controle tecnológico do aterro, de
preferência com firma especializada, e de acordo com a NB-501/77 (NBR-5681).
4 - CONCRETO
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4.1 Lastro de Concreto

Obedecerão rigorosamente aos projetos quanto ao tipo, dimensões e
materiais a serem utilizados, devendo satisfazer as normas técnicas da ABNT
atinentes ao assunto especialmente à NB-51/85 (NBR-6122), com vistas a
assegurar as margens de segurança previstas para o concreto.
Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de
solo, escoramentos, agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger
e preservar a responsabilidade da execução e a resistência e estabilidade da
obra.
Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies,
deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao
penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda.
O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das
superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá
ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido
de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.
4.1 FUNDAÇÕES
3.1.1 A execução de fundações seguirá rigorosamente, o projeto, a especificação
e a norma ABNT – NBR 6122.
3.1.2 O dimensionamento das sapatas foi realizado, admitindo-se uma tensão
admissível do solo de 1,0 kgf/cm² (quilogramas força por centímetro quadrado) a uma
profundidade média de 1,50 metros. Deverá ser realizado um reforço na base das
sapatas com argamassa de areia do fundo das valas, cimento e brita, com o intuito de
reforçar as mesmas e diminuir os bulbos de tensões que estas transmitem ao solo.
3.1.3 Qualquer modificação que se faça necessária nas fundações, só poderá ser
executada após autorização do projetista e fiscalização. A juízo da fiscalização, o
construtor deverá ser obrigado a realizar provas de carga sobre as fundações, ficando o
custo deste procedimento a cargo do construtor.
3.1.4 As estruturas de concreto armado que compuserem o sistema de fundação,
deverão ser executadas conforme a norma da ABNT – NBR 6118, sendo exigido o devido
controle tecnológico.
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5.0 FORMAS
4.1 O projeto, execução e processo executivo das formas e escoramento, deverá
seguir as diretrizes da ABNT – NBR 15696. É de responsabilidade do executor da obra a
confecção do projeto e apresentação e aprovação da fiscalização antes de qualquer
concretagem.
6.0 ARMADURAS
5.1 As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado,
bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que
regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.
7.0 CONCRETO
6.1 O concreto deverá ter resistência à compressão igual ou superior ao Fck = 30
Mpa, especificado no projeto estrutural, com fator água - cimento igual ou inferior a 0,50.
A resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo
critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos de
verificação, conforme recomenda as normas técnicas.
6.2 O concreto estrutural e para lastro, deverão seguir rigorosamente no seu
processo de confecção e lançamento as normas ABNT 6118 e 6122 respectivamente.
6.3

Os

materiais

constituintes

do concreto

também

deverão

obedecer

rigorosamente as prescrições de projeto e/ou as normas vigentes.
6.4 Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., serão empregados fios de aço, com diâmetro de 5 mm, comprimento
total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na
alvenaria.
8.0 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às
seguintes Normas e Práticas Complementares:
· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
· Normas da ABNT e do INMETRO:
· NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento
· NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação
· NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - Especificação
· NBR 6152 - Ensaio de Tração de Materiais Metálicos - Método de Ensaio
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· NBR 6153 - Ensaio de Dobramento de Materiais Metálicos - Método de Ensaio
· NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado
· NBR 7211 - Agregados para Concreto
· NBR 15696 - Fôrmas e escoramentos para estrutura de concreto – Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos
· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
· Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

MEMORIAL DESCRITIVO SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS
1.0 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
1.1 As alturas dos aparelhos, tais como também dos registros estão todas apresentadas
em projeto.
1.2 MATERIAIS
1.2.1 Os materiais ou equipamentos, deverão atender rigorosamente as normas vigentes
a fim de proporcionar ao executor possibilidade de atender todas as necessidades
normativas e execução do projeto.
1.2.2 A estocagem dos materiais é de responsabilidade do executor da obra, e o mesmo
deve tomar devidos cuidados para que não sejam danificados os materiais e
equipamentos de modo que possa prejudicar o funcionamento do sistema hidráulico com
eficiência e segurança.
1.3 PROCESSO EXECUTIVO
1.3.1 Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho
e confirmadas no local da obra.
1.3.2 Nos tubos com juntas soldáveis, não será permitido a abertura de rosca em
nenhuma hipótese. Os detalhes da união de peças, deverá ser seguida rigorosamente
como informado pelo fabricante.
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1.3.3 Nas tubulações embutidas, deverá tomar as devidas providências para fixação dos
tubos na alvenaria de modo que fiquem estáveis. Não se deve embutir tubos em pilares,
exceto se especificado em projetos, em especial no projeto estrutural.
1.3.4 As tubulações enterradas deverão ter recobrimento mínimo de 80 cm sob leito de
vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos e ainda deverão ser envolvidas por camada
de areia grossa, com espessura mínima de 10cm. As canalizações não poderão passar
dentro de fossas, poços absorventes, poços de visitas, caixas de inspeção ou valas.
Apesar de admitidas em normas, é vedada a execução de curvaturas nos tubos. As
mudanças de direção serão efetuadas sempre por meio de conexões.
1.3.5 Válvulas e Registros - Válvulas de Bóia: Serão do tipo reforçado, com flutuador de
chapa de cobre, latão repuxado, ou poliestireno expandido – “balão inteiro”, “balão oval”,
“meio balão”, “balão chato” – válvula de vedação e haste de metal fundido. Poderão ser
utilizadas válvulas de bóia tipo flutuador de plástico.
1.4 RECEBIMENTO
1.4.1 Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados
testes visando detectar eventuais vazamentos, seguindo as diretrizes da NBR 5651.
1.4.2 Todas as tubulações serão ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de água
50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto
algum da tubulação, a menos de 0,1 MPa, conforme ABNT - NBR 5626 – Instalação
predial de água fria.
1.5 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
1.5.1 A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverá atender
também às seguintes Normas e Práticas Complementares:
· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
· Normas da ABNT e do INMETRO:
· NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento;
· EB-892/89 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria (NBR-5648);
· MB-355/64 - Tubo de PVC rígido – resistência ao calor (NBR-6476);
· MB-519/77 - Tubo de PVC rígido – determinação da pressão interna instantânea de
ruptura · (NBR-5683);
· MB-534/77 - Tubo de PVC rígido – verificação da estabilidade dimensional (NBR-5687);
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· NB-115/64 - Execução de tubulações de pressão de PVC rígido com junta soldada,
rosqueado, ou com anéis de borracha (NBR-7372);
· NB-125/64 - Execução de tubulações de polietileno de alta massa específica (0,941 a
0,965 g/cm³) e de polietileno de baixa massa específica (0,910 a 0,925 g/cm³) com as
respectivas juntas;
· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
2.1.1 As instalações sanitárias deverão obedecer às observações descritas em projetos.
2.1.2 O projeto contempla Fossa Séptica, Filtro Anaeróbico e Sumidouro, pois a rede de
esgoto será ligada diretamente da rede existente para ter a mesma destinação dos outros
efluentes.
2.2 DEFINIÇÕES GERAIS E NORMAS
2.2.1 Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar
cuidadosamente o projeto e verificar sua compatibilidade com a obra. A montagem
deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da
obra.
2.2.2 No emprego dos diversos materiais especificados, deverão ser observadas as
recomendações dos fabricantes.
2.2.3 As instalações sanitárias de esgoto e águas pluviais obedecerão às normas da
ABNT pertinentes ao assunto, com particular atenção para o disposto nas seguintes:
· NB-19/83 – Instalações prediais de esgotos sanitários (NBR-8160);
· NB-37/86 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário (NBR-9814);
· NB-567/86 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário (NBR-9649);
· NB-611/88 – Instalações prediais de águas pluviais (NBR-10844).
· Obedecerão, igualmente, aos códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que
jurisdicionem a localidade onde será executada a obra e ao projeto respectivo.
3 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
3.1 NORMAS
São as seguintes as normas da ABNT atinentes ao assunto:
· EB-44/85 – Aparelhos sanitários de material cerâmico (NBR-6452);
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· MB-111/85 – Material cerâmico sanitário – determinação da absorção de água (NBR6463);
· MB-2194/85 – Bacia sanitária de material cerâmico – verificação do funcionamento
(NBR-9060);
· PB-6/83 – Bacia sanitária de material cerâmico de entrada horizontal e saída embutida
vertical – dimensões (NBR-6498);
· PB-7/85 – Lavatório de material cerâmico de fixar na parede – dimensões (NBR-6499);

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2 Instalação Elétrica/Eletrificação E Iluminação Externa
Eletrodutos/Calhas Para Leito De Cabos
2.1 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.2 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.3 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.4 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.5 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.6 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.7 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.8 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2016
2.9 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais,
Instalado No Piso - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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Os eletrodutos deverão ser em PVC na cor preta, não podendo apresentar
irregularidade, saliências e ter a marca bem como o diâmetro e fabricante marcados no
mesmo e aprovado pelo inmetro.
Os eletrodutos dos ramais subterrâneos serão embutidos no solo a uma
profundidade de 500 mm, no mínimo, até chegarem aos respectivos quadros gerais de
distribuição;
Nas emendas de eletroduto, deverão ser empregadas luvas e nas mudanças de direção
em 90º curvas de mesma fabricação dos eletrodutos;
Nas junções de eletrodutos com caixas de passagem metálicas ou similares,
deverão ser utilizadas buchas e arruelas de alumínio e nas extremidades de eletrodutos
em caixas de passagem subterrânea, deverão ser utilizadas apenas as buchas;
Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem umidade quando da
passagem de condutores elétricos pelos mesmos.
O eletroduto embutido que sair do piso, não deverá ser rosqueado a menos de 10
cm da superfície, de modo a permitir um eventual corte e rosqueamento.
Os eletrodutos não embutidos deverão ser instalados com todo o esmero, não
sendo permitidos ângulos diferentes de 45° ou 90° entre as tubulações e elementos
estruturais ou paredes, mesmo que as tubulações passem por áreas dotadas de forro.
Todas as juntas de eletrodutos metálicos serão cuidadosamente executadas com
zarcão.
A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando uma
ligeira e continua declividade para as caixas.
Durante a execução das instalações, todas as extremidades livres dos eletrodutos serão
obturdas com “caps”, não se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel. As
instalações embutidas em lajes, paredes, pisos e assemelhados deverão ser feitas
exclusivamente em condutores rígidos.
Os eletrodutos rígidos só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
abrindo-se nova rosca com cossinetes e machos “BSP” na extremidade a ser aproveitada
e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de
abertura de roscas.

Os dutos metálicos poderão ser cortados a serra ou corta-frio,

porem escareados a lima para remoção das rebarbas.

___________________

___________________

___________________

Igor Guedes de Freitas
Arquiteto e Urbanista
CAU 206271-2

Eduardo Almeida Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 3.995 D/RO

Leandro Batista
Engenheiro Eletricista
CREA 113.966D RS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB
Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados, quer por meio de luvas
atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na
luva até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da canalização,
quer por qualquer outro processo que atenda às seguintes condições:
- Perfeita continuidade elétrica, no caso de eletrodutos metálicos;
- Resistência mecânica equivalente à da tubulação;
- Vedação adequada.
Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 90°. Em cada
trecho de canalização, entre 2 caixas ou entre extremidade e caixa, poderão ser
empregadas, no máximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente, até o máximo de 270°.
Quando os eletrodutos rígidos se destinarem a conter condutores com capa de chumbo
poderão ser usada no máximo 2 curvas de 90° ou seu equivalente, até o máximo de
180°.
Os eletrodutos rígidos expostos deverão ser adequadamente fixados, de modo a
constituírem um sistema de boa aparência e possuam firmeza suficiente para suportar o
peso dos condutores e os esforços do processo de enfiação.
Os trechos entre caixas serão perfeitamente retilíneos, e com caimento num único
sentido.
Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, de pureza igual ou
superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio.
Excetuando-se as instalações em barra, aterramentos e condutores de proteção,
todas as instalações deverão ser executadas com condutores isolados, perfeitamente
dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito
sem danos à isolação.
Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais
deverão possuir proteções contra esforços longitudinais.
Os condutores para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 450/750 V e
600/1000 V, seguindo a indicação do projeto ou da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser
utilizados nos circuitos de potência e de controle.
Os condutores para uso em média tensão deverão ter classes de tensão de 3,6/6
kv, 6/10 kv, 8,7/15 kv, 12/20 kv, 15/25 kv, 20/35 kv e 27/35 kv, seguindo indicação do
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projeto ou da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser utilizados nos ramais de distribuição,
podendo, ainda, possuir proteção mecânica contra esforços longitudinais e transversais.
Os condutores deverão ser isolados com isolantes sólidos, dos tipos termofixos e
termoplásticos, obedecendo à tabela abaixo:
ISOLANTE

NOME USUAL

TERMOFIXOS

EPR Polietileno Reticulado (XLPE)

TERMOPLÁSTICOS

PVC Polietileno (PET)

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA
Borracha
EtilenoPropileno Polietileno
Cloreto de Polivilina
Polietileno

Todos os condutores deverão ter proteção contra ataques de agentes químicos e
atmosféricos e contra efeitos de umidade. Os condutores isolados deverão possuir
isolação não propagadora de chamas, com exceção dos utilizados em circuitos de
segurança e emergência, que deverão ser do tipo “resistente ao fogo”.
Todos os condutores, isolados ou não, deverão ser convenientemente
identificados por cores ou etiquetas coloridas. A identificação deverá seguir a codificação
a seguir:
CORES
Preto
Vermelho
Marrom
Azul-claro
Verde-Amarelo
Branco

CONDUTORES EM CA
Fase A
Fase B
Fase C
Neutro
Proteção
Retorno

CONDUTORES EM CC
Positivo
Negativo
Proteção
-

As normas pertinentes que deverão ser seguidas são:
NBR 9311 – Cabos elétricos isolados – designações;
NBR 5111 – Fios de cobre nu de seção circular, para fins elétricos;
NBR 5349 – Cabos nus de cobre para fins elétricos;
NBR 5368 – Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos.

FIOS/CABOS
2.10 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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2.11 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.12 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.13 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços
mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Nas
deflexões, os condutores deverão ser curvados segundo raios iguais ou maiores do que
os mínimos admitidos para seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a
assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por
meio de conectores apropriados ou de solda. Sempre efetuadas em caixa de passagem
com dimensões apropriadas, devendo também o desencapamento dos fios para
emendas ser cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. Não poderão ser enfiados em
eletrodutos condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado. Deverão
ser revestidas com fita plástica isolante de boa qualidade, de modo a manter o perfeito
isolamento dos condutores. Nos casos de instalações externas ou em ambientes sujeitos
à umidade, deverá ser empregada fita autofusão sob o revestimento da fita plástica
isolante.
As emendas dos demais condutores (cabos) deverão ser feitas com luva de
compressão; a isolação da emenda, com tubos para isolamento termoretráteis, devendo
o ar quente necessário ser fornecido por ferramenta apropriada.
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de completada a rede de
eletrodutos, sendo precedida de limpeza e secagem interna dos tubos, passagem de
buchas embebidas em verniz isolante ou parafina e concluídos todos os serviços de
construção que possam danificá-los, como:
- Pavimentações que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite,
etc.);
- Telhados ou impermeabilizações de cobertura;
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração da
chuva;
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- Revestimentos que levem argamassa;
A enfiação deverá ser feita com o auxílio de um fio de aço. A amarração dos
condutores ao fio de aço deve ser feita de modo a estarem mecanicamente bem fixos e
recobertos com fita isolante.
As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão ser
feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada, com bom e permanente
contato elétrico. Os cabos flexíveis deverão ser conectados sempre através de terminais
apropriados.

ATENÇÃO!!!

O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica

deverá ser de 1,5mm², para circuitos de iluminação e 2,5mm² para os demais
circuitos.

CAIXAS
2.14 Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.15 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.16 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.17 Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação.
Af_12/2015
2.18 Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços,
Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4x0,4x0,4 M. Af_05/2018
Caixa de passagem 40x40cm – dimensão interna, executada “in loco” em
alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços assentados com argamassa de
cimento e areia, com espessura total de 15cm, sendo 10cm em tijolos e os demais em
chapisco, emboço e reboco. Com tampa em concreto, com fechamento hermético com
profundidade 0,4m.
As áreas de localização das caixas devem ser escavadas, com dimensão no
mínimo 20 cm superior para cada uma das faces, além da dimensão projetada da peça.
As caixas de inspeção sanitárias, deverão ser executadas em tijolos maciços, num total
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de 10 cm (osso) e 15 cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com argamassa de
assentamento de cimento e areia 1:3 (cimento e areia). No assentamento as peças
devem estar umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas, devem ser
realizados os procedimentos de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da
aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha.
Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo. Deverão ter tampas de concreto
com fechamento hermético, conforme prancha.
Os materiais a serem utilizados devem ser de procedência idônea, e a mão-deobra de instalação deve possuir experiência comprovada neste tipo de instalação. O
material recebido deve ser estocado em local protegido das intempéries, evitando
eventuais contaminações ou misturas com resíduos impróprios. Cimentos devem estar
protegidos da umidade e da exposição ao sol.
As peças moldadas “in loco” podem ser substituídas por peças pré-moldadas
desde que respeitando-se as restrições dimensionais e técnicas apresentadas.
As caixas usadas nas instalações subterrâneas deverão ser de concreto ou alvenaria,
revestidas com argamassa ou concreto. Devem estar impermeabilizadas e conter
previsões para drenagem. Deverão ser usadas caixas em todos os pontos de mudança
de direção das canalizações, bem como para dividi-las em trechos não maiores do que
60 m. As dimensões internas das caixas serão determinadas em função do raio mínimo
de curvatura do cabo usado, bem como de modo a permitir o trabalho de enfiação.
As caixas deverão ser cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir
a entrada de água e corpos estranhos.
A profundidade das caixas destinadas aos pontos de utilização (luminárias, tomadas,
interruptores, etc.) deverá ser regulada pela espessura do revestimento previsto para o
local. Especial atenção deverá ser dispensada às tomadas de piso, que não poderão ficar
com profundidade tal que comprometa a fixação dos espelhos.

QUADROS/DISJUNTORES
2.19 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 24
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao
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2.20 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 40
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao
2.21 Medidor De Energia Trifásico - Fornecimento E Instalação
O dimensionamento das alimentações dos quadros deve ser respeitado e
seguido, conforme o projeto
Deverão ser fornecidos e instalados quadros de distribuição de energia e quadros
terminais.
Os quadros de distribuição serão de montagem de embutir, com caixa e porta
pintadas com tinta epóxi cinza, fechadura isolante, sem chave. Deverão ser identificados
por meio de placa de acrílico fixada na parte externa da porta, com fundo preto e letras
brancas, com o nome indicado de acordo com o projeto elétrico.
Os quadros deverão ser fornecidos com protetores de sobre tensões.
Os quadros de luz e tomadas serão do tipo de embutir, em chapa de aço com
espessura mínima n.º 16 (MSG), com grau de proteção IP 54.
Havendo armários para distribuição de energia (QD), os mesmos serão em chapa de aço
com espessura mínima n.º 14 (MSG).
Os quadros deverão ter espelhos metálicos ou de acrílico, a fim de evitar o
contato acidental com a parte energizada.
Todos os quadros deverão ter, além do barramento neutro, o barramento de terra.
Previamente à aquisição dos armários de distribuição, a CONTRATADA deverá
submeter à aprovação da Energisa Rondônia os projetos dos mesmos, para verificação,
em especial, no que diz respeito a dimensões, nível de curto-circuito, materiais
empregados, fabricante, etc.
Os barramentos dos quadros deverão ser em cobre eletrolítico com teor de pureza
97%.
Na parte interna da tampa dos quadros deverá constar o resumo de cargas,
diagrama unifilar e número de circuitos.
Para identificação nos quadros, os condutores deverão ser identificados com
anilhas plásticas.
2.22 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10a - Fornecimento E
Instalação. Af_04/2016
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2.23 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16a - Fornecimento E
Instalação. Af_04/2016
2.24 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16a - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016
2.25 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20a - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016
2.26 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50a - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016
Todos os disjuntores deverão ser termomagnéticos, do “tipo DIN”, instalados de
maneira que não reduza de maneira efetiva a seção do condutor e que a pressão de
contato seja permanente.
Cuidados deverão ser observados quando da instalação de terminais nos
disjuntores, de modo que não haja deslocamento dos condutores e que não ocorro
diminuição da isolação, seja pelos terminais, seja pelos condutores. Especificações dos
disjuntores adotados encontram-se na planilha orçamentária.
Disjuntores são dispositivos de proteção (sobrecarga e curto-circuito) curva “C”,
atuando entre cinco e dez vezes a corrente nominal que podem estabelecer conduzir e
interromper correntes elétricas em condições normais de funcionamento, bem como
estabelecer, conduzir por tempo determinado e interromper correntes em condições
anormais de funcionamento.
Os disjuntores a serem empregados poderão ser de baixa ou média tensão,
conforme a tensão da rede onde forem instalados.
Serão considerados de baixa tensão os disjuntores para circuito com tensões
nominais de até 1000V em corrente alternada, com frequência nominal não superior a 60
Hz e 1200 V em corrente contínua. Serão considerados de média tensão os disjuntores
para circuitos com tensões nominais entre 1 e 15 kV e frequência nominal não superior a
60Hz.
Caracterização Técnica
Todos os disjuntores deverão possuir disparadores ou relés para proteção contra
sobrecarga e curtos-circuitos, os quais poderão ser instantâneos ou temporizados. Os
tempos e valores de atuação dos disparadores e relés dos disjuntores deverão obedecer
criteriosamente ao estabelecido no estudo de seletividade.
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Monopolares, Bipolares e Tripolares, tipo MW, curva "C", 0,5A a 63A, 3kA/380V e
4.5kA/220V (NBR NM IEC 60898), 4.5kA/380V e 6kA/220V (NBR IEC 60947-2).
Os disparadores, relés e demais componentes do disjuntor deverão estar
calibrados para operar adequadamente em temperaturas e umidades relativas de até
45°C e 90%, respectivamente. Os disjuntores de média e baixa tensão deverão admitir,
para as diversas partes componentes, as elevações de temperatura previstas nas
respectivas normas.
Os disjuntores deverão operar sempre em instalações abrigadas.
Todos os disjuntores deverão apresentar uma identificação indelével na qual
deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
-Nome ou marca do fabricante;
-Número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante;
-Tensão nominal de isolamento;
-Corrente nominal do disjuntor;
-Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores em série intercambiáveis);
-Frequência nominal;
-Capacidade de interrupção em curto-circuito (simétrica-valor eficaz) referida às
tensões nominais de operação;
-Referência à norma da ABNT pertinente e certificado de aprovação do Inmetro.
Os terminais externos devem ser tais que os condutores possam ser ligados por
parafusos ou outro meio de ligação, de modo a assegurar que a pressão de contato
necessária seja mantida permanentemente.
Os terminais devem ser projetados de forma que prendam o condutor entre as
partes metálicas, com pressão de contato suficiente, sem causar danos significativos
(redução da seção efetiva) ao condutor.
Os terminais não devem permitir deslocamento dos condutores ou deles próprios
de forma prejudicial à operação ou isolação, reduzindo as distancias de isolação ou de
escoamento.
Os terminais para ligações externas devem ser dispostos de forma a permitir fácil
acesso, nas condições de uso indicadas.
Os disjuntores de média e baixa tensão, que não os de caixa moldada, deverão
ter a estrutura e as partes fixas dos invólucros metálicos ligadas eletricamente entre si e a
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um terminal que permita aterrá-las. Este requisito pode ser conseguido através de
adequado continuidade entre as partes da estrutura.
O terminal de aterramento deve ser facilmente acessível e projetado de modo que
a ligação de terra seja mantida mesmo quando a cobertura, ou qualquer parte móvel, seja
retirada. Deve ser adequadamente protegido contra a corrosão e indelevelmente
marcado com o símbolo de terra.
Os disjuntores de média tensão a grande volume de óleo não serão admitidos. Os
disjuntores de alta tensão deverão possuir uma corrente de interrupção simétrica mínima
de 12,5 kA e corrente de estabelecimento mínima de 31 kA, ambas na classe de 15 kv.
Os disjuntores de média tensão a grande volume de óleo não serão admitidos.
Os disjuntores poderão ser dotados dos seguintes acessórios, atendendo às
especificações de projeto ou determinação da FISCALIZAÇÃO:
- Bobina de disparo remoto;
- Contatos auxiliares;
- Contato de alarme;
- Bobina de mínima tensão;
- Manopla ajustável;
- Mecanismo de operação motorizada;
- Alavanca rotativa;
- Unidade de retardo;
- Gaveta extraível;
- Intertravamento mecânico;
- Conexões traseiras;
- Trava de alavanca;
- Alavanca de extração.
Os níveis de isolamento nominal para os disjuntores de média tensão deverão
obedecer aos valores da tabela a seguir: Os disjuntores de baixa tensão utilizadas na
proteção dos circuitos de luz e tomadas comuns (100W) deverão ter, no mínimo, as
correntes simétricas de interrupção e as correntes de estabelecimento, de acordo com o
quadro a seguir:
DISJUNTOR 220 V (AC)
(tipo)

Cor.

Int. Cor.

380 V (AC)
Est. Cor.

Int. Cor.

Corrente contínua
Est. Cor.

Int. Cor. Est.
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(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

Monopolar

3

10

3

6

1,5

3

Bipolar

6

12

4,5

9

2

4

Tripolar

6

12

4,5

9

2

4

2.27 Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30ma, Corrente De 25a - Fornecimento E
Instalação
2.28 Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30ma, Corrente De 63a - Fornecimento E
Instalação
O DR deve ser instalado em série com os disjuntores. Em caso de utilização de
DR único, este deve ser instalado após o disjuntor geral. Em caso de um DR para cada
circuito, além do principal, deverão ser instalados após cada disjuntor de saída (ou
parciais ou alimentadores). Para facilitar a detecção do defeito, aconselha-se proteger
cada aparelho com dispositivo diferencial. Caso isto não seja viável, deve-se separar por
grupos que possuam características semelhantes. Exemplo: circuito de tomadas, circuito
de iluminação, etc.
Recomendações:
•

Todos os fios do circuito têm que obrigatoriamente passar pelo DR.

•

O fio terra (proteção) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial.

•

O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo interruptor.

•

O botão de teste para o DR de 4 pólos está entre os pólos centrais F/F (220V),

mas o DR funciona normalmente se conectado F/N (127V) nestes pólos.
•

Nos circuitos de torneira e/ou chuveiro elétrico recomendamos que os mesmos

sejam de resistência blindada/isolada.
•

Verificar se na caixa de equipamentos como torneira e/ou chuveiro elétrico tem a

seguinte observação: uso compatível com DR.
O Dispositivo DR seletivo de característica K é adequado para aplicação a jusante do DR
principal, corrente nominal residual de IΔn 30 mA, tempo de interrupção (até 5 x IΔn) de
<40ms – Tipo AC. O Dispositivo seletivo de característica K é fortemente resistente a
correntes residuais transitórias na rede e tem seu disparo retardado em 10 ms acima dos
valores normais de atuação, o que permite uma seletividade fina, conforme prescrito pela
norma NBR NM 61008. Temperatura ambiente entre -5° C até +45°, durabilidade
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mecânica / elétrica 10.000 manobras, grau de proteção IP 20 (toque acidental), sem
restrições com relação à posição de montagem, fixação (rápida por engate) em perfil DIN
35 mm. Com certificação do INMETRO, e fabricação conforme norma NBR-IEC 61 008 e
a NBR-IEC 61 009.

2.29 Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De
*20*Ka (Tipo Ac) - Fornecimento E Instalação

O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS à instalação, deve
ser o mais curto possível, sem curvas ou laços.
Ainda, esse comprimento não deve exceder 0,5 m. Caso a distância a+b da
ligação em paralelo não puder ser inferior a 0,5m, pode-se adotar o esquema da ligação
em série.
Em termos de seção nominal, o condutor de ligação entre o DPS e PE deve
possuir:
•

No mínimo 4 mm2 em cobre ou equivalente para DPS Classe II;

•

No mínimo 16 mm2 em cobre ou equivalente para DPS Classe I ou DPS
Classe I+II.

Nenhuma falha no DPS, ainda que eventual, deve comprometer a afetividade da
proteção contra choques elétricos provida a um circuito ou instalação.
Quando o DPS for instalado junto com Dispositivos DR, na entrada da linha
elétrica da edificação ou no quadro de distribuição geral, os DPS podem ser posicionados
a montante ou a jusante do Dispositivo DR, seguindo as considerações:
•

Quando a instalação for TT e o DPS for posicionado a montante do
Dispositivo DR, deve-se instalar o DPS conforme esquema de conexão 3
da figura 13 - NBR 5410:2004.

•

Quando os DPS forem instalados a jusante do Dispositivo DR, esses
Dispositivos DR, sejam eles instantâneo ou temporizados, devem possuir
uma imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs).

A instalação do DPS a montante do Dispositivo DR previne desligamentos
desnecessários do Dispositivo DR no caso de correntes de fuga que podem ser causadas
pelo DPS.
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Devido a suas diferentes categorias de operação, capacidade de descarga e nível
de proteção, os diferentes tipos de DPS devem ser instalados de maneira que os valores
nominais de cada dispositivo não seja excedido.
Para garantir a coordenação entre os DPS e a proteção dos equipamentos
podemos assumir a distância de proteção como sendo de 30 m, ou seja, se a distância
entre o DPS geral e o equipamento a proteger for superior a 30 m (30 m referidos ao
circuito da rede elétrica), será necessário DPS complementar.

INTERRUPTOR/TOMADAS
2.30 Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento
E Instalação. Af_12/2015
2.31 Interruptor Simples (2 Módulos), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.32 Interruptor Simples (3 Módulos), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
Os de tipo comum são componentes elétricos para baixa tensão, destinados a
manobrar circuitos de iluminação em condições normais de funcionamento. Deverão ser
de tipos e valores nominais (tensão, corrente e número de fase) adequados às cargas
que comandam.
Os interruptores comuns deverão ser de embutir, com contatos de prata e demais
componentes elétricos de liga de cobre. É vedado utilizar contatos de liga de latão. A
resistência de isolamento dos interruptores deverá ser de, no mínimo, 10 Ohms.

2.33 Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.34 Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2p+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.35 Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.36 Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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2.37 Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
2.38 Tomada Baixa De Embutir (3 Módulos), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
Tomadas de uso geral (tipo 2 pólos+terra e universal) - as tomadas de piso e
parede deverão ser, normalmente, do tipo pesado, com contatos em liga de cobre, 10
A/250 V, no mínimo.
Para segurança contra choques elétricos, os contatos deverão ficar distantes,
cerca de 8mm da placa. Deverá haver conexão perfeita da tomada com qualquer tipo de
plug, de pino, chato ou redondo seguindo as normas atuais.
Os bornes deverão permitir ligação rápida e segura de condutores de seção 2,5
mm² e 4mm², cada.
Os corpos das tomadas deverão ser de material autoextinguível para garantia de
isolamento elétrico total.
As tomadas destinadas às instalações especiais serão do tipo polarizado
(tripolares ou tetrapolares). Serão instaladas desde que definidas em projeto ou pela
FISCALIZAÇÃO.
Deverão ser obedecidas as normas pertinentes ao assunto que seguem
relacionadas abaixo:
NBR 6147 – Plugs e tomadas para uso doméstico;
NBR 6256 – Plug's e tomadas de uso doméstico – ensaio de resistência à
corrosão;
NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V
para corrente
alternada – Padronização e ABNT.
LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS
2.39 Luminária Tipo Plafon, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 12/13 W, Sem Reator
- Fornecimento E Instalação. Af_02/2020
Serão na área interna e externa da edificação.
- As luminárias serão de plafon LED 12W, com temperatura de cor de 6000K,
fluxo luminoso mínimo de 750 lumens, 1 ano de garantia de vida útil mínima de 25000h.
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Independente dos aspectos estéticos desejados deverá ser observada as
seguintes recomendações:
- Todas as partes de aço deverão ser protegidas contra corrosão, mediante
pintura de acabamento à base de epóxi por processo eletrostático e recozimento em
estufa, zincagem ou outro processo equivalente, tratamento de decapagem, fosfatado.
Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o
seu desempenho. As bases não devem rodar em relação ao bulbo quando sujeitas, aos
momentos de torção estabelecidos na NBR-5160.
O deslocamento angular máximo, entre os planos que passam pelos pinos da
base, é de 6 graus.
As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no
bulbo ou na base:
- Potência nominal (W);
- Designação da cor;
- Nome do fabricante ou marca registrada.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO
2.40 Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2017

A cordoalha de cobre NU, servirá como o eletrodo de aterramento conectada as
hastes e ao subsistema de descidas. Deveram ser obrigatoriamente de 50mm² e
enterradas a uma profundidade mínima 50mm.

2.41 Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017
Devem ser retilíneas, constituídas de núcleo sólido de aço carbono, revestida por
camada uniforme de cobre eletrolítico (mínimo 254 mícrons) através do processo de
eletrodeposição anódica, que garante união inseparável e homogênea dos metais.
Na extremidade superior das hastes de aterramento aço-cobreados, devem
constar, de forma legível e indelével as marcações:

a)

Nome ou marca do fabricante;
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b)

Dimensões (comprimento, diâmetro e espessura da camada de cobre;

c)

Número da norma (NBR 13571);

d)

Data da fabricação: mês/ano.

A ligação cobre/aço deve ser de tal forma que não permita que o revestimento de
cobre separe, descasque ou escame, quando a haste é submetida aos ensaios de
aderência.
2.42 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M.
Af_03/2016
A vala deve ser escava com profundidade mínima de 60mm e diâmetro de 30mm
para a instalação da cordoalha de cobre NU.

2.43 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017
O reaterro deve ser compactado e deverá se tomar cuidado para não deixar a
cordoalha exposta a intempéries ou quaisquer danos mecânicos que possam ocasionar o
rompimento da mesma.

Custo da obra sem BDI: R$ 413.021,35
BDI adotado: 28,82 %
Custo da obra com BDI: R$ 532.053,54

Porto Velho - RO, 05 de abril de 2021.
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