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“ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” 
 
1 - Norma de Referência: 
 
 Qualquer prescrição que não esteja contida neste Memorial, nas plantas e na 
Relação de Materiais anexa, quando da execução, deverá seguir a Norma para 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NBR 5410). 
 
2 - Redes de Baixa Tensão: 
 
  2.1 - Alimentador 
 
  A partir da rede de distribuição da concessionária ( CEEE-D ) será feito a 
tomada de energia, em poste existente localizado na Rua Peru, a 03 metros do nº 1039.                                                                                                                                             
Neste poste existe uma rede de média e baixa tensão, sendo a B.T. com tensão nominal 
de 380/220 volts, a qual deverá alimentar o prédio da Câmara Municipal de Vereadores 
de Chui, na cidade de Chui/RS.  
 
             2.2 - Medição projetada 
 
  A medição existente será retirada, pois encontra-se em propriedade de 
terceiros, conforme o projeto em anexo, sendo necessário a sua substituição para local de 
fácil acesso, localizado na fachada do prédio a ser alimentado. 
                           Para esta nova instalação, será usado caixa de policarbonato embutida 
em parede de alvenaria; será trifásica para um medidor trifásico,  conforme projeto em 
anexo. Os condutores do ramal de entrada deverão ser condutores de cobre isolados 
0,6/1 kV, HEPR 90º C, e bitola # 10 mm², classe de encordoamento 2. O eletroduto do 
ramal de entrada deverá ser de aço zincado, tipo pesado, parede grossa, com  diâmetro 
de #50 mm², e comprimento de 6 metros, fixado ao poste através de abraçadeiras tipo 
BAAP. No pé do poste da tomada de energia, e na mudança de direção no trecho entre a 
tomada de energia e a medição nova, deverá ter caixas de passagem, devendo serem de 
alvenaria com tijolo maciço, ou de concreto com as dimensões  ( 50x50x60 ) providas de 
tampa de concreto. O eletroduto no poste deverá ter identificação na parte superior do 
mesmo, com o número do prédio a ser atendido. 
 
 
 2.3 - Centros de distribuição de energia 
  
  O centro de distribuição a ser instalado deverá ser do tipo embutido em 
parede de alvenaria no interior do prédio, e dispor de barramento para disjuntores tipo 
DIN, e o barramento com capacidade para 100 A, conforme especificado em projeto.  O 
acabamento do quadro deverá receber um tratamento anticorrosivo pelo sistema de 
banho e pintura eletrostática epóxi a pó, a placa de montagem com chapa de aço zincada 
a quente. Esta dimensionado para 20 (vinte) disjuntores, e atenderá a 14 (quatorze) 
circuitos terminais, com uma reserva técnica de 06 (seis) disjuntores. 
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 2.4 – Tomadas 
 
  As tomadas a serem  utilizadas para a tubulação externa prevista, 
deverão ser abrigadas em condulete, próprias para este fim;  deverão ser do tipo universal 
2P + T - 250 v – 10A,  conforme demonstrado no projeto. Para as tomadas existentes no 
prédio que serão substituídas, deverão ser para caixas do tipo 4x2 instaladas em parede 
de alvenaria, e serem do tipo 2P + T – 250 v – 10 A. 
 
 
3 – Eletrodutos: 
  
  Na tomada de energia o eletroduto a ser usado deverá de aço 
galvanizado a fogo, tipo pesado com paredes grossas, e bitola de #50mmm², com 6 
metros de comprimento. Os eletrodutos de PVC, deverão ser rígidos, classe A, e bitola de 
#50mm² enterrados no chão para abrigar o ramal de entrada, localizados sobre o passeio 
na via pública, até a caixa de medição projetada. 
                            No plenário o eletroduto usado deverá ser de PVC, rígido, na côr cinza e 
bitola 3/4” para instalação das tomadas externas projetadas, em substituição as tomadas 
de dois pinos que atualmente estão instaladas. 
                            A alimentação a partir do perfilado duplo até a cozinha deverá ser com 
eletroduto de PVC rígido preto, classe A, e # 1 1/4”, instaladas na parte superior da 
parede lateral, que dá acesso a cozinha. Deverão ser usadas luvas do mesmo material 
para emenda dos eletrodutos, bem como as curvas que poderão ser utilizadas. Os 
eletrodutos de PVC cinza serão usados somente na descida das tomadas, e para permitir 
a instalação de interruptores nos locais em que os mesmos não existem atualmente.                                                                                                           
Todos os eletrodutos na parede deverão ser fixados através de abraçadeiras de PVC de 
acordo com as bitolas dos mesmos, sendo usado bucha de PVC e parafusos específicos. 
 
 
4 - Caixas de Passagem: 
 
             Caixas de ligação tipo condulete, construídos em PVC, para eletroduto de 
PVC soldável de 25 mm, ser de alta resistência mecânica, entradas de acordo com os 
respectivos eletrodutos. 
 
 
 
5 – Disjuntores: 
 
             Os disjuntores serão termomagnéticos, unipolares, e tripolares com 
capacidades indicadas nas planilhas de cargas em anexo. Deverão ser usados DTM do 
tipo DIN para o centro de distribuição ( CDI ), e do tipo NEMA para a medição de energia 
a ser instalada na parede frontal do prédio. Os disjuntores instalados nos respectivos 
centro de distribuição, deverão ser identificados, com a indicação dos ambientes que por 
ele serão alimentados e os respectivos circuitos por eles protegidos. 
 
 
 
 



Pág. 4 / 6 

 

6 – Condutores de energia:  
 
                6.1 – Condutor dos circuitos terminais: 
 
            Os condutores de energia deverão ser  classe de isolação de 450/750 volts 
para todas as instalações em eletroduto e/ou eletrocalhas no interior do prédio. Nestes 
circuitos  a seção transversal mínima dos condutores deverá ser de 2,5 mm2. Os 
condutores a serem usados deverão ser do tipo  cabo flexível. 
 
            Para as enfiações dos condutores em todas as instalações internas de 
baixa tensão deverá ser seguido o seguinte código de cores: cor AZUL para neutro, cor 
PRETO/VERMELHO/BRANCO para condutores fase, e cor VERDE ou 
AMARELO/VERDE para o condutor terra. 
 
 6.2 – Condutor do ramal de entrada: 
 
           Para o ramal de entrada o condutor usado será de #10,00 mm2, e ser 
classe de isolação  0,6/1 KV, sendo que estes condutores deverão ser  formado por fios 
de cobre, têmpera dura, isolamento de PVC para regime contínuo de 90º C, capa cor 
preta de PVC, ref. Superastic da Prismian ou similar, encordoamento classe II.   
  
   
7 – Perfilados 
 
 7.1 – Perfilado 38x38 e 76x38 
 
  Os perfilados destinadas a suportar os condutores dos circuitos terminais 
a partir do centro de distribuição deverão ser instaladas na parte superior das respectivas 
paredes do andar térreo, e devem ser de chapa de aço zincada 18. Terão sua instalação 
suspensa com suportes, mão francesa e vergalhões e as mudanças de direção serão 
feitas com conexões apropriadas. Para as saídas dos eletrodutos serão usadas 
derivações laterais horizontais e saídas de topo. Todo perfilado deverá ser aterrado no 
condutor de proteção. 
 
08 - Serviços 
 
 8.1 - Instalações de Eletrodutos 
 
  As roscas deverão ser executadas segundo a norma PB-14, rosca BSP-
gás. O corte deverá ser feito aplicando-se as ferramentas na seqüência correta e, no caso 
de cossinetes, com ajuste progressivo. Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as 
roscas com uma volta completa ou mais de fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo 
que a falha não fique situada na faixa de aperto. 
  Não serão permitidos em uma única curva, ângulos superiores a 90 
graus. 
  O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90 
graus, ou o equivalente a 270 graus. 
  As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de 
conexões apropriadas. 
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  Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo 
longitudinal. 
  “Nas instalações aparentes, os eletrodutos serão fixados 
convenientemente, com espaçamento máximo de 2,00m para eletrodutos de 3/4” e de 
2,5m para eletrodutos de 1” ou mais. 
  As extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente 
em caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas rosqueadas, 
apropriadas para a finalidade. 
 
 8.2 - Instalações de Condutores 
 
  As instalações devem ser realizadas de forma a evitar, durante e após a 
montagem, qualquer dano dos condutores em virtude de bordas cortantes ou superfícies 
abrasivas. 
  Todo condutor deverá ter sua superfície limpa e isenta de cortes. 
  Os condutores somente devem ser enfiados depois de completamente 
terminada a tubulação e concluídos todos os serviços de construção que os possam 
danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa. 
 
 8.2.1 - Cabos em Dutos e Eletrodutos 
 
  A enfiação de condutores deverá ser precedida de conveniente limpeza 
dos dutos e eletrodutos com ar comprimido, buchas secas, etc. 
  O lubrificante para enfiação se necessário, deverá ser adequado à 
finalidade e ao tipo de isolamento dos condutores. São de aplicação freqüente o uso de 
talco industrial neutro, vaselina neutra, etc., porém fica vedado o emprego de graxa para 
esta finalidade. 
  Emendas ou derivações de condutores só serão permitidas em caixas de 
junção. Não se admitirá, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos. 
  As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos, 
deverão obedecer aos seguintes critérios. 
  - fios de seção igual ou menor que 10 mm2, sob pressão de parafusos; 
  - cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 16 mm2, terão as 
pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho; 
  - condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados 
por conectores e terminais. 
 
  
 8.3 - Instalações dos Quadros 
 
  O centro de distribuição deverá ser embutido na parede de alvenaria, e a 
fixação dos perfilados ao centro de distribuição deverá ser através de flanges de 
acoplamento. 
  A caixa de medição de energia deverá ser embutida na parede de 
alvenaria na frente do prédio, conforme o projeto em anexo. A medição existente deverá 
ser desligada, visto que encontra-se em propriedade de terceiros. 
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09 – Considerações finais: 
 
                            Por se tratar de uma obra de reforma das instalações elétricas, é 
necessário a execução por etapas em função das atividades desenvolvidas no prédio, que 
são atividades legislativas, não podendo desligar a atual alimentação do prédio. Quando 
da execução da obra, terá que ser ajustado um cronograma para o bom andamento dos 
serviços a serem desenvolvidos. 
                           Os condutores que atualmente encontram-se nas ligações do prédio, não 
deverão ser reaproveitados, bem como interruptores e tomadas, pois estão fora dos 
padrões da ABNT. 
 
 
 
    Pelotas, 27 de agosto de 2019 
        
 
 
 

................................................................................. 
Gabriel de Vasconcelos Vieira 

Engo. Eletricista – Crea/RS: 159.103 
 


