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1 – Introdução 
 

Implantação de Sistema de Iluminação LED no Estádio Estádio Municipal de Ipixuna do Para. 

Obra consiste na instalação de refletores de led de auto desempenho de iluminação e eficiências 

energética. 

 

 

Imagem : Fonte Internet - Estádio Municipal de Ipixuna do Para. 

2 – Descrição Técnica e Especificações dos componentes: 

2.1 – Instalações Elétricas Prediais -NBR 5410 e NR-10: 

2.1.1 – Quadro de Distribuição de Circuitos: 
 

Os quadros de distribuição serão de embutir, fabricados em chapa zincada a quente, Grau de 

Proteção: IP 41 . Portas reversíveis com abertura a 180º, Barramentos Trifásico + T + N, 

Energizável nas quatro direções com seu eixo a 1,40 m do piso. 

Todos os circuitos serão identificados com chapas de acrílico na cor branca e letras pretas, 

inclusive o disjuntor geral e o Quadro. 

Não será permitida sob-hipótese alguma a utilização de centros de distribuição sem barramento. 

As entradas e saídas nos quadros terão buchas e arruelas quando utilizados eletrodutos. 

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos quadros de distribuição e força 

de baixa tensão bem como a fabricação, ensaios, condições de serviço e desempenho, deverão 

estar de acordo com as normas aplicáveis da ABNT. 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre Conjunto de Manobra e Controle de 

Baixa Tensão da ABNT, adequado à perfeita ventilação dos componentes elétricos. 

As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, deverão obedecer às 

normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superfície externa lisa, isentam de pontas e 

rebarbas. 

O dobramento das chapas deverá ser feito a frio, mediante processo de estamparia. 
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Os encostos dos batentes deverão ser garantidos pelo fornecedor por período mínimo de dois 

anos. Durante esse período, estarão a cargo do fornecedor toda e qualquer correção de 

eventuais defeitos, causados por má qualidade dos materiais ou por sua aplicação de maneira 

inadequada. 

Os componentes como seccionadoras, disjuntores, contatores de força e auxiliares e, outros 

deverão ser fixados, sempre que possível, de forma modulados sobre trilhos padronizados tipo 

DIN; quando o componente não admitir esse tipo de fixação, esta será feita sobre peças 

especiais, que deverão garantir a rigidez da fixação, e deverão receber o mesmo tratamento 

superficial que o restante da estrutura do painel; a fixação de componentes não poderá obstruir o 

acesso ao espaço de cabos, a terminais ou a outros componentes. 

Os disjuntores dos circuitos secundários serão do tipo DIN com caixa moldada com corrente de 

ruptura mínima de 5kA e com a quantidade de pólos igual à dos circuitos, não se aceitando o 

Inter travamento mecânico de disjuntores monopolares. 

2.1.2 – Proteções :  Disjuntores, Diferencial residual - DR’s , Dispositivos de 
Proteção de Surtos – DPS’s 
 

O uso de dispositivos para proteção de instalações elétricas prediais é necessário para a 

segurança de pessoas e do patrimônio. A ABNT NBR 5410 é a norma técnica brasileira que trata 

das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, daquelas que têm até 1000V em tensão 

alternada e 1500V em tensão contínua. O texto recomenda o uso desses equipamentos que, a 

depender das condições da instalação, são obrigatórios. 

São três os principais dispositivos de proteção aplicáveis a instalações prediais: disjuntor 

termomagnético (DTM), diferencial residual (DR) e dispositivos de proteção de surto ou 

sobretensões (DPS). 

2.1.3 – Cabos isolados 
 

Os condutores para os pontos de consumo (iluminação, tomadas e air split’s) serão em cabo 

flexível cortox de cobre encordoamento classe 5, isolação para 750V em Cloreto de Polivinila 

(PVC) de formação especial,tipo BWF, anti-chama, para 70o C. Fab.: Cordeiro ou similar. 

Em nenhum dos casos será aceito a utilização de fios de cobre singelo de formação sólida. 

A seção de cada condutor foi determinada preliminarmente com uma queda de tensão máxima 

de 4% (entre o quadro e o ponto de consumo). 

As seções dos condutores referidos nos itens discriminados estão indicadas nos quadros de 

carga, em projeto. 

No isolamento das emendas realizadas nos cabos internos com isolamento para 750V, será 

utilizada a fita isolante plástica nº 33 19mmx20m, fab.: 3M ou similar. Já no isolamento das 

emendas de cabos nos cabos externos será utilizada a fita isolante de borracha nº 23 

19mmx10m; Fab.: 3M ou similar e mais a fita plástica nr. 33. 
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Os cabos de aterramento dos circuitos de consumo como para os alimentadores dos quadros 

serão isolados para 750V, e seção especificada em projeto, quando não cotada, será da mesma 

seção do cabo fase ou neutro. 

 Será utilizado o seguinte padrão de cores para os circuitos internos: 

* FASE: preto 

* NEUTRO: azul 

* TERRA: verde 

* RETORNO: branco 

2.1.4 – Eletrodutos Subterrâneo 
 

O PEAD destina-se ao mercado de infraestrutura elétrica. 

Trata-se de produto sustentável e ecológico, produzido com 

resinas recicladas de qualidade rigidamente controlada. O 

projeto de engenharia deve definir a aplicabilidade de 

envelopamento de concreto. 

Aplicação conforme projeto. 

2.1.5 – Haste de Aterramento  e Caixa de Inspeção 
 

Características: 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. 

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral (sistemas de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), 

malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e 

industriais, aterramentos de subestações e redes de 

telecomunicações. 

Material: Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com 

revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO: 

NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas. 

NBR 16254-1: Materiais para sistemas de aterramento. 

NBR 15751: Sistemas de aterramento para subestações. 

NBR 16527: Aterramento para sistemas de distribuição. 

Caixa de Inspeção Tubo de Aterramento N1 200x232mm - TAF 
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 A caixa de inspeção N1 TAF é confeccionada em material plástico de alta resistência, e possui 

sistema de montagem por pressão entre a tampa e o corpo. Possui furos nas laterais com 

diâmetro de 21mm para ramais de ligação.  

Aplicação: 

Abrigar a haste de aterramento. Pode ser usada para derivação de cabos. 

Diâmetro da Base: 185mm 

Diâmetro Superior: 232mm 

Altura: 200mm 

Espessura: 3mm 

 

2.1.6 – Poste de Iluminação h=20m 
 

Peça cilíndrica, de madeira, ferro ou concreto, fixada perpendicularmente no chão à beira da 

calçada, para nela se prenderem os cabos elétricos e as lâmpadas de iluminação pública. 

Poste de Concreto - 20 metros com este preço médio é da sessão Materiais de Construção e 

departamento Áreas Comuns e Urbanização - Lazer saiba o preço médio deste produto na 

construção civil. 

Assentamento em base concretada, conforme projeto 

 

 

2.1.7 – Refletor Led Modelo 2021 Flood Light 300w IP68 Três Módulos Number Two 
(Tecnologia Militar) 
 

DRIVER e LEDS:: Produto fabricado nos padrões 

internacionais, com os componentes fornecidos por uma das 

maiores empresas do mundo no ramo de iluminação em 

LED, por esse motivo seu desempenho, alta proteção e sua 

baixa emissão de calor faz com que o Flood Light possua a 

maior vida útil do mercado..  

Locais a serem aplicados 

Ideal para iluminação de CAMPOS DE FUTEBOL, 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, GALPÕES, e locais onde 

possuam altos índices de umidade. Ideal também para 

entradas de edifícios e garagens, piscinas, jardins, árvores, 

eventos, festas e nos mais diversos locais que necessitem 

de grande iluminação. 

Informações Técnicas 
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- Potência: 300w 

- Voltagem: AC 85-265V (bi-volt). 

- Fluxo Luminoso: 31.000 Lúmens 

- Ângulo do feixe de luz: 180° 

- Proteção: IP68 (Maior proteção contra chuva do mundo e maresia)  

- Certificação: CE 

- Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó. 

Em Poste: Deverá instalar os módulos sobre estruturas metálicas, acopladas no topo de poste 

h=20m. Em dois níveis de altura, em serie de 4 módulos , sendo 4 módulos em nível superior , e 

mais 4 módulos de nível inferior.Conforme detalhado em projeto. 

Em Solo: Deverá instalar os módulos , próximo das caixas de passagens de alimentação, 

protegido de acidentes e impactos acidentais. 

3 - SPDA 
 

O sistema de Proteção contra descargas atmosféricas foi desenvolvido segundo a norma NBR-

5419 da ABNT e deverá ser executado conforme projeto. 

A malha de aterramento será única para todos os componentes do sistema elétrico, devendo 

todas as partes metálicas, como carcaças de equipamentos ser permanentemente ligadas à 

malha de aterramento. 

O projeto da malha de aterramento obedece a um padrão de projeto, sendo conveniente efetuar 

medição de resistividade do solo no local para confirmar a quantidade e tipo de hastes de terra, 

com a finalidade de obtenção da menor resistência possível da malha. 

4 – Conclusão 
 

Após finalização dos serviços, os responsáveis pela obra, deverão limpar os ambientes usados e 

realizar testes de iluminação e proteção nos circuitos, afim de eliminar sinistros futuros. 

Aterramentos também deverão ser testados em suas funcionalidades. 

 

Ipixuna do Pará, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Alice Catarina Oliveira de Morais 

Engenheira Civil 
CREA-PA 151.686.693-2 


