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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial, trata dos parâmetros utilizados e as recomendações 

a serem seguidas para a execução do projeto arquitetônico de reforma nas 

instalações do Mercado Municipal de São Miguel do Guamá, onde contemplará 

um espaço de lazer com lanchonetes além de um centro cultural para a 

população. 

2. NORMAS UTILIZADAS 

O projeto seguiu as recomendações das normas a seguir: 

 NBR6492 – Representação de projetos de arquitetura; 

 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos; 

3. PROJETO 

O objeto de projeto será o prédio já existente localizado na Beira Rio, na 

Praça Licurgo Peixoto, entre Tv. Porfírio Lima e Av. Lauro Sodré, Bairro Centro, 

na cidade de São Miguel do Guamá, adaptando-a às necessidades para 

elaboração de um espaço para funcionamento de 10 pontos comerciais que 

serão disponibilizados por meio de concorrência pública para pequenos 

empreendimentos voltados a alimentação como lanchonetes, sorveterias, pontos 

de guaraná, dentre outros. Além disso, também funcionará no prédio um espaço 

de centro cultural onde ocorrerão exposição de obras de valor simbólico regional 

além da possibilidade de feiras culturais onde o artesanato criado por munícipes 

possa ser comercializado. As instalações do prédio também abrigarão dois 

sanitários, um feminino e um masculino, com adaptações PCD conforme a 

norma da ABNT NBR9050. Foram usados de softwares o Sketch-Up para 

modulação e estética da fachada junto com o Twinmotion para renderização, os 

detalhamentos técnicos do projeto foram realizados em AutoCAD. 

3.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

As extremidades do Mercado Municipal foram divididas entre 10 pontos 

comerciais, dos quais possuem modulação variada e serão disponibilizados 

conforme a necessidade daquele que fará a alienação do imóvel. Nesses pontos 
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terão uma bancada de atendimento, além de uma copa com ponto de água e 

bancada disponibilizados, as mesas para uso do público serão dobráveis e 

ficarão dispostas no exterior do prédio na parte de calçada, todas as mesas 

devem ser identificadas com logo marca da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá e deverão ser padronizadas. 

3.2. PROJETO BÁSICO 

. O presente documento trata das recomendações básicas para aprovação 

dos ambientes. Todos os detalhes necessários para a instalação de 

equipamentos, esquadrias e revestimentos está contida neste documento. 

O projeto básico é composto por: 

- Implantação; 

- Planta Baixa; 

- Layout; 

- Corte 01; 

- Fachada. 

4. ACESSIBILIDADE 

Para cumprimento da NBR9050, todas as portas de entradas e saídas 

acessadas por pacientes terão vão de 90cm ou mais visando a passagem 

confortável de pessoas cadeirante e com mobilidade reduzida. Além disso, os 

banheiros de uso público terão adequações para uso de PCDs, inclusive tendo 

a abertura do vão de porta para fora do ambiente. 

Os corredores são amplos e possuem espaço para o raio de giro total 

(75cm) de cadeiras de rodas. Além disso, deverá ser criada uma rampa de 

acesso para cumprir o desnível do mercado em relação  ao arruamento. 

5. VEDAÇÕES 

5.1. PAREDES 

As paredes externas deverão manter a alvenaria original em sua maioria, 

buscando manter as estruturas originais e reforçando o que estiver 
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comprometido. Estas paredes em sua face interna serão finalizadas com massa 

corrida, niveladas e por fim pintadas com tinta acrílica semi-brilho branco neve, 

já na face externa serão niveladas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho nas 

cores padrão da prefeitura de São Miguel do Guamá (Azul e Branco) e terão um 

detalhe de meia parede (1m de altura) com revestimento de tijolinho em placa, 

conforme descrição de fachada. 

Todas as paredes internas à estrutura do prédio, que farão as divisões dos 

pontos, serão de alvenaria de tijolos cerâmicos, finalizadas com massa corrida, 

niveladas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho branco neve.  

5.2. FORRO 

O forro será disposto em gesso acartonado, consistindo no pé direito de 

3,00m do piso acabado, e para finalização deverá ser emassado e pintado com 

tinta PVA branca. 

6. REVESTIMENTOS 

6.1. PISO 

Internamente será usado piso cerâmico com paginação que faça referência 

ao ladrilho hidráulico, com dimensões de 60x60. 

A área externa (calçada) será revestida com piso em concreto natural, com 

junta de dilatação e finalizado com pintura de piso. 

6.2. PAREDE 

As paredes internas deverão ser emassadas e niveladas a prumo, e 

pintadas com tinta acrílica semi-brilho, especificamente na cor branca, fabricante 

Coral. Os ambientes molhados (banheiros e parede de fundo das bancadas, 

onde estarão as instalações hidráulicas) serão revestidos com Porcelanato 

Retangular Acetinado com acabamento retificado, especificamente Forma 

Branco AC, com dimensões de 30x60cm por peça, fabricante Eliane. 

As paredes externas serão revestidas com tinta PVA branca e faixa com 

100 cm de tijolos conforme padrão adotado, de acordo com a Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guamá. Demais detalhes como pilares e vigas na 
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fachada serão contornadas com tinta PVA azul na cor padrão da Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guamá.  

7.1. ENTRADA E MEDIÇÃO 
A medição de energia será realizada pelo medidor localizado na entrada do 

Centro Cultural e a alimentação do quadro QFLT - CULT será feita através de 
um circuito com 2fases, 1neutro e 1terra, com cabeamentos 
2#2,5(2,5)/TRIPLEX+2,5mm²/ isolação de 1kV, os quais terão origem na rede de 
Baixa Tensão da concessionária. 

7.2. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA: QUADRO ELÉTRICO 

7.2.1- QUADRO DE LUZ, FORÇA E TOMADAS (QLFT) 

  O quadro abrigará 01(um) Disjuntor Geral Bipolar 2P-16A, 01 (um) 
disjuntor monopolar 1P-16A, para o circuito de iluminação e 01 (um) disjuntor 
monopolar de 1P-10A, para o circuito de Tomadas de Uso Geral (TUG’s) 

 O referido Quadro tem por finalidade abrigar as proteções e dar origem 
aos circuitos terminais, iluminação e tomadas de uso geral, devendo ter 
capacidade para acomodar os disjuntores e ainda possuir espaço para possíveis 
ampliações futuras, sendo construído em chapa de aço fosfatizada, com porta 
dotada de fechadura tipo Yale. 

Os barramentos serão em cobre eletrolítico com 99,9% de pureza, 
dimensionados para 12kA-380V-NBR NM 60947. Considerar barramentos de 
terra e neutro dotados de furos para as ligações necessárias. As barras de neutro 
serão isoladas. 

Este quadro de distribuição deverá ser fornecido, atendendo a NR-10, 
com as proteções elétricas, e dispositivos apropriados de segurança. 

7.2.2 - ALIMENTADOR DO QLFT 
 O circuito alimentador deste quadro sairá do ponto de fornecimento de 

energia elétrica concessionária, que está localizado na frente do mercado 

municipal, através de cabos elétricos 2#2,5(2,5mm²)/TRIPLEX + 2,5mm²/1KV. 

 

7.2.3. CIRCUITOS TERMINAIS 
Os condutores para alimentação das TUG’s e iluminação interna e externa 

deverão ter isolação pvc para 750V, 70°C anti-chamas segundo normas da NBR 
NM 247-3 da ABNT. 

Os circuitos terminais terão origem no QLFT, sendo que os circuitos 
monofásicos-127V serão protegidos por disjuntores monopolares. 
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A enfiação dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, 
fixação e limpeza de todas as tubulações, primeira demão de tinta nas paredes 
e antes da última demão. 

Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de 
parafina ou talco. 

Serão permitidas emendas somente dentro de caixas de passagem, 
devendo ser bem soldadas e isoladas com fita isolante de boa qualidade. 

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de 
eletrodutos. 

Sempre antes ou após as conexões com os barramentos de neutro, terra 
e disjuntores, os cabos elétricos deverão ser conectados a terminais do tipo 
olhal, pino, pressão ou compressão, dependendo da bitola do circuito 
correspondente. 

7.3. ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
Os tipos de luminárias que serão utilizadas estão especificados na 

legenda do projeto. 

O ligamento e desligamento das luminárias da área externa se dará 
através de um único relé fotoelétrico, instalado próximo ao quadro de cargas, já 
as da área interna, serão acionadas e desligadas através de um único disjuntor 
monopolar 1P-10A localizado no quadro de cargas. 

 A distribuição se dará por meio de circuitos terminais, a partir do QLFT, 
usando-se eletroduto PVC flexível, antichama, quando embutidos nas 
alvenarias. “O diâmetro dos eletrodutos diferentes de Ø3/4” estão cotados na 
planta baixa.  

 A distribuição de energia aos pontos de iluminação, se dará em tensão 
nominal de 127V (fase-neutro-terra) e os pontos de tomadas  se dará em tensão 
nominal de 127V (fase-neutro-terra). 

7.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
Para todos os circuitos, foram dimensionados e previstos a instalação de 

Disjuntores termomagnéticos (monofásicos, bifásicos ou trifásicos), correntes de 
curto circuito, sobrecargas, conforme NBR 5361 e IEC-157. 

7.5. SISTEMA DE TERRA 
Será usado a malha de aterramento do Centro Cultural. Constituída de uma 

malha de 1 pontos de haste de aterramento de Ø ¾” e comprimento de 2,4m 
cobreada com conector GAR.   
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7.6. RESPONSABILIDADE 
 A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à manutenção 

de todas as características, definições e especificações de dispositivos, 
equipamentos e materiais que constam neste projeto e que deverão ser 
empregados quando da sua execução, bem como, a que toda e qualquer 
alteração que se faça necessária deva ser analisada e autorizada por escrito 
pelo responsável técnico do projeto. 

7.7. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS 
            Todos os materiais elétricos utilizados devem possuir certificado do 

INMETRO. 

Eletrodutos e Acessórios 

Eletroduto Flexível 

Serão de seção circular de ferro galvanizado eletrolítico. 

Nota: aplicar somente em ligações terminais da rede com os motores, 
luminárias, aparelhos, etc., ou nos locais especialmente indicados no projeto. 
Acessórios, tais como box reto, curvo, prensa cabo, serão em alumínio fundido 
ou latão estanhado. 

Procedência: 

Eletrodutos: SPTF ou Tecnoflex 

Acessórios: Blinda, Wetzel ou Moferco. 

Gravação: Marca do fabricante. 

Para instalação embutida em alvenaria ou dry-wall: 

a) Serão de PVC flexível tipo TIGREFLEX conforme Norma ABNT e 
Certificação INMETRO. 

Quadro de Distribuição e Equipamentos 

Quadro 

Devera ser construído em chapa de aço fosfatizada, com porta dotada de 
fechadura tipo Yale. 

Os barramentos serão em cobre eletrolítico com 99,9% de pureza, 
dimensionados para 12kA-220V-NBR NM 60947. 

Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligações 
necessárias. As barras de neutro serão isoladas. 
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O quadro de distribuição devera ser fornecido, atendendo a NR-10, com as 
proteções elétricas, e dispositivos apropriados de segurança, ou seja, seguro 
para a operação dos moradores. 

Procedência Siemens, ABB,INELSA, SCHNEIDER ELECTRIC, VEPAN. 

Gravação: Marca do fabricante. 

Devera possuir proteção contra contatos diretos e indiretos. 

DISJUNTORES 

O disjuntor de entrada será adequado e coordenado com a proteção a 
montante – Icc = 18kA/220V, conforme NBR NM 60947, e o fabricante do quadro 
devera ser informado na confecção e fabricação as dimensões dos cabos de 
entrada, para a montagem correta do barramentos. 

Disjuntores de proteção dos circuitos de saída: Icc = 4,5kA/220V-conforme 
NBR NM 60947. 

Procedência: Siemens, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB. 

Gravação: Marca do fabricante. 

Deverão ser utilizados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares, 
sendo proibido acoplar disjuntores. 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 

Para os DPS aplicados no QDLT, as seguintes características deverão ser 
atendidas: 

Curva: 8/20μs / Imax = 40 kA 

Up a 1,8kV 

Uc b 1,1 x Uo 

Sendo: 

Uc = máxima tensão de operação continua do protetor de surto. 

U = tensão entre fases 

Up = nível de proteção 

Procedência: ABB, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Finder. 

Gravação: Marca do fabricante 

FIOS E CABOS 

Os cabos de distribuição da rede interna, fases, retorno, neutro e proteção 
(terra) deverão obedecer às especificações abaixo: 
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-Para circuitos monofásicos: 

 Fase A _________________________ Preto 
 Fase B _________________________ Vermelho 
 Fase C _________________________ Branco 
 Neutro “N”_____________________ Azul claro 
 PE (proteção) ___________________ Verde 
 Retorno (interruptores) ___________ Amarelo 

-Para circuitos trifásicos: 

 Fase A _________________________ Preto 
 Fase S _________________________ Vermelho 
 Fase T _________________________ Branco 
 Neutro “N”_____________________ Azul claro 
 PE (proteção) ___________________ Verde 

 

Condutores de Baixa Tensão  

Os condutores deverão ser constituídos em cobre eletrolítico de alta 
pureza, com características de não propagação e auto extinção de chamas, livre 
de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (Afumex / Afitox ou 
Similar), atendendo as especificações da NBR NM 247 e NBR 13.248 da ABNT, 
para tensão efetiva de 0,6/1,0 kV 90º EPR (Circuitos Alimentadores) e 750V, 70º 
PVC (Circuitos de Distribuição). 

Marcação: Sobre a isolação em intervalos de ate 50 cm, devem ser 
marcados de forma indelével e em sequencia os seguintes dizeres: 

- nome do fabricante 

- seção nominal do condutor em mm2 

- tipo de isolação BW ou BWF 

- tensão de isolamento 

- numero da Norma (NBR NM 247-3) 

Luminarias e Fontes AC/DC 

Todas as luminárias deverão ser aterradas. 

As conexões com as luminárias deverão ser através de tomadas 2P+T. 

As Fontes AC/DC das lâmpadas Led deverão ser de alto fator de potencia 
(mínimo: 0,92).  
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7.8. FORMAS CONSTRUTIVAS 
1 - Os disjuntores e cabos (com anilhas) deverão ter identificação do 

circuito ao qual pertencem de modo a permitir sua identificação a qualquer 
momento. 

2 - Na parte interna da porta de cada quadro deverá ser fixado um diagrama 
trifilar plastificado identificando os circuitos e locais alimentados pelo quadro. 

3 - O quadro de distribuição independente deverá ser instalado em local de 
livre acesso, com sua aresta inferior a 1,20 m do piso acabado. 

4 - Todas as estruturas metálicas, dutos de ar condicionado, caixas de 
passagem / ligação, interruptores / tomadas, painéis e aparelhos de iluminação 
deverão ser conectadas ao condutor de proteção (Terra). 

5 - O fio Neutro nunca poderá ser conectado ao fio Terra. 

Todas as emendas deverão ser feitas em caixa de passagem, com fita 
isolante plástica, Pirelli, 3M ou similar. 

6 - Todas as tomadas deverão estar aterradas e seguir a Norma NBR 14136 
classe I (2P+T). 

7 - Nenhum componente das instalações elétricas, tais como luminárias, 
soquetes, tomadas e interruptores poderão ser fixados sobre material 
combustível. Se necessário, o material deverá ser revestido com chapa metálica 
devidamente aterrada. 

 

 

 

São Miguel do Guamá, 02 de julho de 2021. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial, trata dos parâmetros utilizados e as recomendações 

a serem seguidas para a execução do projeto arquitetônico de ampliação nas 

instalações da Nova Orla de São Miguel do Guamá, onde contemplará um 

aumento do passeio de pedestres, criação de uma ciclofaixa de via dupla além 

de canteiros para o paisagismo no local. 

2. NORMAS UTILIZADAS 

O projeto seguiu as recomendações das normas a seguir: 

 NBR6492 – Representação de projetos de arquitetura; 

 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos; 

3. PROJETO 

O objeto de projeto será o espaço já existente localizado na Beira Rio, Tv. 

Porfírio Lima, Bairro Centro, na cidade de São Miguel do Guamá, adaptando-a 

às necessidades para elaboração de um espaço para ciclofaixa, além de 

ampliação em 60cm do calçamento já existente em concreto intertravado e a 

instalação de canteiros ao decorrer da orla com arborização. Foram usados de 

softwares o Sketch-Up para modulação e estética da fachada junto com o 

Twinmotion para renderização, os detalhamentos técnicos do projeto foram 

realizados em AutoCAD. 

3.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Afim de melhorar o percurso do local buscamos aumentar o passeio público 

já existente (de 2,70m) em 60cm, totalizando 3,30m de passeio público de 

pedestres, além da criação de um ciclofaixa no mesmo nível da rua, sinalizada 

com uma pintura diferenciada na cor azul (padrão da Prefeitura Municipal de São 

Miguel do Guamá). Para garantir a segurança e conforto para a população 

usuária da orla, também será implantado um canteiro de separação, com 80cm 

de largura total, entre a ciclofaixa e a faixa de rolamento, além da instalação de 

árvores para sombrear a área de passeio de pedestres com as espécies de Oiti 

e Ipê Rosa que serão plantadas intercaladas e terão como canteiro tubos de 
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concreto de 80cm de diâmetro para garantir a delimitação de suas raízes, 

evitando possível quebra de calçamento além de dar acabamento. 

3.2. PROJETO BÁSICO 

O projeto básico é composto por: 

- Planta Baixa; 

- Elevação. 

4. ACESSIBILIDADE 

Para cumprimento da NBR9050, o passeio público será acessado por 

rampas, além disso o passei público permitirá a rotação de 2 cadeirantes a 360º 

(diâmetro=1,50m para cada rotação), onde os canteiros com as árvores forem 

fixados, a área de passagem se configura em 1,20m para cada lado da árvore. 

5. PAISAGISMO 

5.1. ÁRVORES 

As espécies selecionadas serão Oiti (Licania tomentosa) e Ipê Rosa 

(Handroanthus heptaphyllus), as duas intercaladas proverão sombreamento e 

embelezamento da região com a copa frondosa do Oiti e o florecer do Ipê Rosa. 

É necessário que o plantio ocorra dentro de tubos de concreto com 80cm de 

diâmetro, para delimitar o crescimento das raízes e proteger a calçada. As 

espécies estarão espaçadas de 20 em 20 metros umas das outras, totalizando 

um corredor com 14 árvores no total, 7 de cada espécie citada. 

5.2. ARBUSTOS 

O canteiro que dividirá a área de carros da ciclofaixa terá como espécie 

selecionada a Ixora Mini (Ixora chinenses), as mudas deverão ser plantadas a 

cada 20cm de distância umas das outras. 

6. REVESTIMENTOS 

6.1. PISO 

No passeio de pedestres, será usado piso de concreto intertravado 

retangular 10x20cm com junta seca na cor natural por todo o passeio da praça. 

Às áreas permeáveis onde estarão os canteiros serão revestidas com tapete de 
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grama esmeralda. A ciclofaixa será constituída de blocos de cimento pintados 

com tinta específica na cor azul padrão da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá. 

6.2. PAREDE (CANTEIRO) 

Os volumes de demarcação dos canteiros que dividirão a faixa de 

rolamento da ciclofaixa serão feitos de tijolo maciço e sua alvenaria ficará 

aparente. 

 

7. LUMINOTÉCNICO  

O método adotado foi o de ponto por ponto pois permite que se determine 

em cada ponto da área o iluminamento correspondente à contribuição de todas 

as fontes luminosas cujo fluxo atinja o ponto mencionado. A soma algébrica de 

todas as contribuições determina o iluminamento naquele ponto. 

Este método tanto pode ser utilizado para aplicações em ambientes 

interiores como em ambientes exteriores. O fluxo luminoso de uma luminária 

qualquer pode atingir tanto o plano horizontal como o plano vertical, 

estabelecendo assim dois tipos de iluminamento: 

Iluminamento horizontal 

É a soma das contribuições do fluxo luminoso de todas as luminárias em 

um ponto do plano horizontal. Pode ser determinado a partir da Equação: 
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Eh - iluminamento horizontal, em lux; 

I – intensidade do fluxo luminoso, em cd; 

α – ângulo entre uma dada direção do fluxo luminoso e a vertical que 

passa pelo centro da lâmpada; 

H -  altura vertical da luminária, em m. 

A Figura mostra a determinação dos parâmetros geométricos da 

Equação. Já a Figura abaixo mostra a contribuição de várias luminárias para o 

estabelecimento da iluminação horizontal em um determinado ponto (O) do 

plano. Logo, o iluminamento horizontal, neste caso, vale: 

Para se obter o valor final da iluminância é necessário aplicar o fator de 

depreciação dos projetores utilizados. Como valores médios, podem ser 

admitidos: 

Projetores abertos: 0,65; 

Projetores fechados: 0,75. 
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A partir da conceituação anterior, podem ser estabelecidas as seguintes 

considerações: 

Os iluminamentos Eh e Ev variam na proporção inversa do quadrado da 

distância da fonte de luz ao ponto iluminado. 

Os iluminamentos Eh ou Ev variam na proporção direta da intensidade 

luminosa na direção do ponto iluminado. O iluminamento Eh varia na proporção 

direta do cosseno do ângulo formado entre a direção da intensidade do fluxo 

luminoso que atinge o ponto considerado e a reta que passa pela fonte luminosa 

e é perpendicular ao plano horizontal. 

O iluminamento Ev varia na proporção direta do seno do ângulo formado 

entre a direção da intensidade do fluxo luminoso que atinge o ponto considerado 

e a reta que passa pela fonte luminosa e é perpendicular ao plano horizontal. 
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A intensidade do fluxo luminoso é obtida a partir das curvas de distribuição 

luminosa  também conhecidas como curvas isocandelas, mostradas, como 

exemplo, na Figura acima, para um determinado tipo de luminária. O método 

ponto por ponto é muito aplicado na determinação do iluminamento em áreas 

abertas (pátios de manobra, quadras esportivas etc.) ou em iluminação de 

fachadas. 

 

 

 

 

 

Luminária escolhida: 
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POSTE COLONIAL SIMPLES 

Poste Simples 11m 2 x LED 150W; 

Produzido em aço com pintura eletrostática a pó; 

Braço de montagem de 2 3/8 polegadas (60mm) para fixação em poste. 

Luminária decorativa que utiliza um avançado sistema a LED óptico que fornece 

alta uniformidade, excelente distribuição de luz vertical, reduz o desperdício 

luminoso e o ofuscamento. Aumenta os níveis de segurança com distribuição 

luminosa simétrica e assimétrica. Ideal para ser utilizada em áreas externas, 

parques, praças e iluminação geral. Pintura anticorrosiva de poliéster em pó. 

Distribuição dos LED’s otimizada para excelentes resultados fotométricos em 

vias públicas e calçadas. Sistema com refletores direcionais concêntricos 

projetados para maximizar a eficiência e reduzir o ofuscamento. Utiliza LED’s 

com alto brilho, IRC maior que 70 e TCC de 5600K. Potência: 150W, fornecendo 

até 15.000 lumens. Grau de proteção IP 65 (conjunto óptico). 
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 ENTRADA E MEDIÇÃO 

A medição de energia será realizada por duas ligações novas, com instalação 

do tipo medidor polifásico no muro com eletroduto de aço, mesmo lado a 

posteação, conforme desenho 23 da norma NT.001.EQTL - 

 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA 

TENSÃO de 11/10/2020 da GRUPO EQUATORIAL ENERGIA, páginas 60 e 

61. 

Eh, LUX I, c ângulo em graus altura ponto de foco lumens potencia
543,6357 3750 45,00 11 11 15000 150W
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O dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações em 

127/220V, é fornecida pela tabela 02 da mesma norma citada anteriormente, 

página 27. Com classificação: Demanda de 10,0 até 15 kW; ramal triplex 

2#16,0(16,0)mm²; Eletroduto de aço galvanizado de 1”; condutor cobre isolado 

mínimo do cliente fase(neutro)+ terra em mm²  2#10,0(10,0)mm²+10,0mm²; 

eletroduto em PVC, classe a, mínimo para o aterramento 1/2”, disjuntor 2P-

63A/3KA, Classe C. Todas conexões utilizando terminal adequados paras as 

secções de cada alimentador simples ou duplos, com isoladores. Que estão 

localizados UTM 23 Meridiano Central X: 223460.38539182; Y: 

9820262.5227397 ; UTM 23M X: 223488.60741335; Y: 9820001.5391506. 

 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) 

Os QGBT-01 e 02 abrigara o quadro medindo 20x10x10cm, sendo construído 

em chapa de aço fosfatada, fundo laranja com pintura eletroestática, com porta 

dotada de fechadura tipo Yale, utilizando trilhos de aço carbono perfilado, 

canaletas de uso aparente em PVC, 40x50mm, tensão de fase 220/127V 
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identificado pelo código de cores. O quadro será pra proteção da carga e 

acionamento da bomba. 

 ALIMENTADOR DO QGBT 

 O circuito alimentador deste quadro sairá do ponto de fornecimento de 

energia elétrica concessionária, através de cabos elétricos 

2#4,0(4,0)mm²+4,0mm²/isolação 750V. 

 CIRCUITOS TERMINAIS 

Os condutores para alimentação iluminação 04 pétalas e  deverão ter 

isolação em PVC para 750 V, 70ºC, anti-chamas, segundo normas da NBR NM 

247-3 da ABNT. Através de cabos elétricos 2#4,0(4,0)mm²+4,0mm²/isolação 

750V. 

A enfiação dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, 

fixação e limpeza de todas as tubulações, primeira demão de tinta nas paredes 

e antes da última demão. 

Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de 

parafina ou talco. 

Serão permitidas emendas somente dentro de caixas de passagem, 

devendo ser bem soldadas e isoladas com fita isolante de boa qualidade. 

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de 

eletrodutos. 

Sempre antes ou após as conexões com os barramentos de neutro, terra 

e disjuntores, os cabos elétricos deverão ser conectados a terminais do tipo 
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olhal, pino, pressão ou compressão, dependendo da bitola do circuito 

correspondente. 

A distribuição de energia a carga, se dará em tensão nominal de 220V 

(fase-fase-terra). 

 ILUMINAÇÃO. 

 O sistema de iluminação terá 01 ponto de luz com luminárias tipo 02 

pétalas, com potências de até 2x150W para uma tensão nominal de 220V, e 

serão instaladas em luminárias do tipo LED 

O ligamento e desligamento das luminárias se dará através de seus relé 

fotoelétrico, com acionamento em retardo. 

 A distribuição se dará por meio de circuitos terminais, a partir do Qgbt, 

usando-se eletroduto PVC flexível, antichama, de Ø3/4”, quando embutidos no 

piso.  

  

 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

Para todos os circuitos, foram dimensionados e previstos a instalação de 

Disjuntores termomagnéticos (monofásico, bifásicos ou trifásico), correntes de 

curto circuito, sobrecargas, conforme NBR 5361 e IEC-157. 

 SISTEMA DE TERRA 

Será usado a malha de aterramento do medidor. Constituída de uma malha 

de 01 ponto de haste de aterramento de Ø ¾” e comprimento de 2,4m cobreada 

com conector G.A.R.  
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Além de aterrar a estrutura dos postes de aço e acrescentando um ponto de 

aterramento idêntico ao do medidor em 05 postes conforme em projeto.  

 RESPONSABILIDADE 

 A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à manutenção 

de todas as características, definições e especificações de dispositivos, 

equipamentos e materiais que constam neste projeto e que deverão ser 

empregados quando da sua execução, bem como, a que toda e qualquer 

alteração que se faça necessária deva ser analisada e autorizada por escrito 

pelo responsável técnico do projeto. 

 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS 

            Todos os materiais elétricos utilizados devem possuir certificado do 

INMETRO. 

Eletrodutos e Acessórios 

Eletroduto Flexível 

Serão de seção circular de material anti-chama. 

Quadro de Distribuição e Equipamentos 

Quadro 

Devera ser construído em chapa de aço fosfatizada, com porta dotada de 

fechadura tipo Yale. 

Os barramentos serão em cobre eletrolítico com 99,9% de pureza, 

dimensionados para 12kA-220V-NBR NM 60947. 
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Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligações 

necessárias. As barras de neutro serão isoladas. 

O quadro de distribuição devera ser fornecido, atendendo a NR-10, com as 

proteções elétricas, e dispositivos apropriados de segurança, ou seja, seguro 

para a operação dos moradores. 

Devera possuir proteção contra contatos diretos e indiretos. 

 

DISJUNTORES 

O disjuntor de entrada será adequado e coordenado com a proteção a 

montante – Icc = 3kA/220V, conforme NBR NM 60947, e o fabricante do quadro 

devera ser informado na confecção e fabricação as dimensões dos cabos de 

entrada, para a montagem correta dos barramentos. 

Disjuntores de proteção dos circuitos de saída: Icc = 4,5kA/220V-conforme 

NBR NM 60947. 

Deverão ser utilizados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares, 

sendo proibido acoplar disjuntores. 

FIOS E CABOS 

Os cabos de distribuição da rede interna, fases, retorno, neutro e proteção 

(terra) deverão obedecer às especificações abaixo: 

-Para circuitos monofásicos: 

 Fase A _________________________ Preto 

 Fase B _________________________ Vermelho 
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 Fase C _________________________ Branco 

 Neutro “N”_____________________ Azul claro 

 PE (proteção) ___________________ Verde 

 Retorno (interruptores) ___________ Amarelo 

-Para circuitos trifásicos: 

 Fase A _________________________ Preto 

 Fase S _________________________ Vermelho 

 Fase T _________________________ Branco 

 Neutro “N”_____________________ Azul claro 

 PE (proteção) ___________________ Verde 

 

 

 

Condutores de Baixa Tensão 

Os condutores deverão ser constituídos em cobre eletrolítico de alta 

pureza, com características de não propagação e auto extinção de chamas, livre 

de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (Afumex / Afitox ou 

Similar), atendendo as especificações da NBR NM 247 e NBR 13.248 da ABNT, 

para tensão efetiva de 0,6/1,0 kV 90º EPR (Circuitos Alimentadores) e 750V, 70º 

PVC (Circuitos de Distribuição). 

Marcação: Sobre a isolação em intervalos de ate 50 cm, devem ser 

marcados de forma indelével e em sequencia os seguintes dizeres: 

- nome do fabricante 
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- seção nominal do condutor em mm2 

- tipo de isolação BW ou BWF 

- tensão de isolamento 

- numero da Norma (NBR NM 247-3) 

 

 

Luminárias e Fontes AC/DC 

Todas as luminárias deverão ser aterradas. 

As conexões com as luminárias deverão ser através de emendas com o 

construtivo conforme dito anteriormente. 

As Fontes AC/DC das lâmpadas Led deverão ser de alto fator de potencia 

(mínimo: 0,92).  

 FORMAS CONSTRUTIVAS 

 Os disjuntores e cabos (com anilhas) deverão ter identificação do circuito 

ao qual pertencem de modo a permitir sua identificação a qualquer 

momento. 

 Na parte interna da porta de cada quadro deverá ser fixado um diagrama 

trifilar plastificado identificando os circuitos e locais alimentados pelo 

quadro. 

 Todas as estruturas metálicas, dutos de ar condicionado, caixas de 

passagem / ligação, interruptores / tomadas, painéis e aparelhos de 

iluminação deverão ser conectadas ao condutor de proteção (Terra). 
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 O fio Neutro nunca poderá ser conectado ao fio Terra, exceto o do padrão 

de medição. 

 Todas as emendas deverão ser feitas em caixa de passagem, com fita 

isolante plástica, classe A, 19mm. 

 6 - Todas as tomadas deverão estar aterradas e seguir a Norma NBR 

14136 classe I (2P+T). 

 7 - Nenhum componente das instalações elétricas, tais como luminárias, 

soquetes, tomadas e interruptores poderão ser fixados sobre material 

combustível. Se necessário, o material deverá ser revestido com chapa 

metálica devidamente aterrada. 




