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1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Obra: Duplicação e Pavimentação da Avenida Samuel Priliac. 

Local: Chuí – RS 

Área de pavimentação: 9.124,00m² 

 

O projeto contempla a duplicação, pavimentação, sinalização, 
iluminação e drenagem pluvial de 710,00m da Avenida Samuel Priliac. Os 
serviços a serem realizados serão: 

 Fornecimento e execução de Escavação, Cargas, Manobras, 
Transportes e compactação de Brita Graduada Simples (saibro) e Pedra 
Rachão, além de bota-fora de material proveniente de escavação; 

 Fornecimento e execução de Meio Fio; 

 Fornecimento e execução de Colchão de areia e Bloco de Concreto 
Intertravado; 

 Fornecimento e execução de Tubos de Concreto para Drenagem, 
bocas de lobo e poços de visita; 

 Fornecimento e execução de Passeio e Canteiro Central em Concreto 
Armado e Assentamento de Piso Tátil; 

 Fornecimento e execução de Sinalização Horizontal e Vertical; 

 Fornecimento e execução de Iluminação Pública. 

 

1.1  Características Técnicas 

Extensão a ser pavimentada....................................................710,00m 

Área a ser pavimentada.....................................................9124,00 m² 

Gabarito das pistas de Rolamento................................................6,00m 

Largura do passeio pavimentado.................................................2,00m 

Largura do Canteiro Central.........................................................3,00m 

Tipo de Pavimento................................Bloco de Concreto Intertravado 

Tipo da Região.............................................................Aclive Moderado 
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2. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu 
nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos 
“offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços previstos para a 
execução da obra. Os controles geométricos que serão realizados visando 
aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de 
tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições 
estabelecidos. 

Quanto a LOCAÇÃO DA OBRA, a CONTRATADA deverá verificar todas 
as locações indicadas nas plantas de modo a antever a possibilidade de 
ocorrências de distorções no levantamento topográfico. Em caso de dúvidas, 
deverá consultar a FISCALIZAÇÃO. 

O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento 
(escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com 
máquinas e transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante 
vencedora. 

 

3. TERRAPLENAGEM 

A CONTRATADA deverá regularizar o terreno conforme perfil 
longitudinal existente no local, o eixo da via deve se manter a cota original, 
para que a pavimentação se ajuste com a faixa asfaltada existente. 

Na escavação para a retirada de material de pedra rachão existente no 
local com reaproveitamento, em uma faixa Centrica da via, deverá ser 
escavada 3 metros de largura por 600 metros de comprimento, com uma 
profundidade de 20 centímetros, sendo retirada 360 m³ de material 
reaproveitado, deverá ser executado as compensações de corte e aterros 
necessários para a execução das obras. 

Para a realização de aterros haverá rigorosa e adequada preparação do 
terreno especialmente a retirada de vegetação e os restos de demolições 
existentes. 

Os aterros devem ser executados com solos de boa qualidade, isentos 
de material orgânico e entulhos. O aterro deverá ser executado em camadas 
de, no máximo, 10cm, sendo a espessura de cada camada controlada por 
meio de pontaletes de madeira. 

A camada que antecederá ao pavimento, será com pedra rachão de boa 
qualidade, a uma espessura de 10cm, podendo variar para mais ou para 
menos. Toda o material de pedra que for retirado, sendo ele por motivos de  
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nivelamento ou de escavação de valas, deverá ser reaproveitado em 
toda as extensões das vias do projeto. 

A umidade do solo será mantida próxima de 3% da ótima dentro da curva 
Proctor. As camadas devem manter homogeneidade tanto no que se referem 
à umidade quanto ao material empregado. A compactação deverá atingir um 
grau de compactação de, no mínimo 95% com referência ao ensaio de 
compactação normal de solos, especificado na NBR 7182/2016. 

 

4. DRENAGEM 

O projeto de drenagem visa ao estabelecimento dos dispositivos 
necessários para a captação, intercepção e condução das águas superficiais, 
objetivando conduzi-las a local de deságue seguro, sem comprometer o 
pavimento, residências e terrenos que margeiam o corpo estradal. Dessa 
maneira foram projetados alguns dispositivos para a condução dessas águas 
para locais de deságue seguro, minimizando efeitos erosivos e sem 
comprometimento da estabilidade do maciço. 

Para melhor conduzir as águas de chuvas sem comprometer o 
pavimento, serão executadas bocas de lobo coletoras a montante e a jusante 
das tubulações, seguindo o posicionamento indicado em projeto. 

 

4.1  LOCAÇÃO DA REDE 

As bocas de lobo serão locadas ao longo das ruas e as tubulações serão 
assentadas conforme as indicações constantes em planta de drenagem. 

 

4.2  ABERTURA DAS CAVAS 

Deverá ser executado abertura de vala observando a inclinação mínima 
de 2%, sendo que a largura deverá ser igual ao diâmetro do tubo acrescidas 
de 40,00cm e profundidade de cota mínima de 200% do diâmetro do tubo 
para diâmetros de até 60 cm e 150% para diâmetros superiores a 60 cm. 

Caso necessário deverá ser procedida a abertura em rocha, utilizando 
métodos e procedimentos adequados para tal. 

Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá fazer pesquisas 
de interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 
cabos, postes e outros elementos e/ou estruturas que estejam na área 
atingida pela escavação ou próximas à mesma. 

A CONTRATADA deverá executar as escavações para a eliminação das 
valas que tangenciam a avenida simples existente, preenchendo-as com 
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argila e 50 centímetros de pedra rachão, devidamente compactadas de modo 
a possibilitar o aumento da avenida visto em projeto. 

Mesmo autorizada à escavação, todos os danos causados a 
propriedades públicas ou privadas, bem como danos ou remoções de 
pavimentos além das larguras especificadas, serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os serviços de máquinas para a instalação dos tubos, abertura, 
fechamento e compactação das valas serão de responsabilidade da licitante 
vencedora. 

 

4.3  MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO 

O material escavado que for, a critério da CONTRATANTE, apropriado 
para utilização no aterro/reaterro, será depositado ao lado da vala, poços ou 
cavas, a uma distância equivalente à profundidade de escavação. Caso 
contrário, o material escavado será transportado para o “bota fora” que se 
encontra no pátio interno do prédio da prefeitura municipal do Chuí, onde a 
mesma dará o destino final para esses “rejeitos”. O transporte será de inteira 
responsabilidade da licitante vencedora. O material de pedra, que for 
escavado do leito existente, deverá ser reutilizado. 

 

4.4  REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, POÇOS E CAVAS 

Quando a escavação atingir a cota indicada em projeto, será feita a 
regularização e a limpeza do fundo da vala, poços ou cavas. Quando o greide 
final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de suporte não 
for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação 
deverá ser aumentada o suficiente para comportar um colchão de material, 
que poderá ser de lastro de pedra britada ou pulmão, ou ainda um berço de 
concreto, definidos em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO. Em todos os 
casos, o greide final da obra deverá obedecer o já existente, nivelando assim, 
conforme a necessidade do local. 

 

4.5  INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM  E REDE DE 
ESGOTO 

Para instalação da tubulação de drenagem pluvial deverão ser seguidas 
às recomendações das normas técnicas entre elas a NBR 15645/2008 
(Execução de Obras de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais utilizando-se tubos 
e aduelas de concreto). 

Todas as LIGAÇÕES NOVAS na tubulação de drenagem pluvial e rede 
de esgoto vindas dos lotes será de total responsabilidade da CONTRATADA, 
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uma vez que esse tipo de serviço está computado no valor global do 
empreendimento. 

Todo dano causado na tubulação de drenagem e rede de esgoto, bem 
como, nos ramais de ligações existentes vindos dos lotes, na execução e 
preparo da cancha, deverá ser consertado pela licitante vencedora, sem 
alteração no orçamento licitado. 

A tubulação longitudinal da rede pluvial é projetada e seu eixo locado no 
centro do canteiro central. Essa tubulação receberá e conduzirá as águas 
coletadas através das bocas de lobo de coleta e poços de visitas até o ponto 
de descarga, já a rede de esgoto, será executada no sentido longitudinal a 
via, no eixo das calçadas laterais, com tubos de concreto de 30 centímetros, 
na frente de cada casa será construída uma caixa de inspeção, com as 
medidas e matérias descritos na planilha orçamentária, a distância mínima 
para cada caixa será de 20 metros. 

Os tubos serão de concreto, nos diâmetros indicados em planta, e 
deverão ser assentados preferencialmente nas declividades das ruas 
observando-se uma declividade mínima de 2%. 

OBS: A tubulação só poderá ser aterrada após a liberação pelo Fiscal 
de Obras do Município do Chuí. 

 

4.5.1 Caixas de Coleta de Águas Pluviais - Boca de Lobo (BL) e Poços 
de Visita (PV) 

As bocas de lobo estão situadas junto ao meio fio de ambos os lados da 
avenida duplicada. Sua altura máxima será de 1,20m com o mínimo de 
1,00m, variando conforme a profundidade necessária in loco. A tampa e o 
fundo deverão ser confeccionadas com uma laje em concreto maciço de 
espessura de 10cm, com armação de 10.00mm, sob uma lastro de concreto 
magro. A parede será em alvenaria de tijolo maciço duplo, rebocado 
internamente. 

Os poços de visita estarão situados no eixo do canteiro central, onde 
receberá as águas provindas das bocas de lobo. Deverá ser executada 
conforme dimensões e especificações determinadas em projeto, com 
profundidade variando até 2,30m, conforme a necessidade no local. 

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com 
os elementos especificados no projeto. Para melhor orientação das 
profundidades e declividade da canalização recomenda-se a utilização de 
gabaritos para execução dos berços e assentamento através de cruzetas. 

Os bueiros deverão dispor de seção de escoamento seguro dos 
deflúvios, o que representa atender às descargas de projeto calculadas para 
períodos de recorrência preestabelecidos. 

Devendo ser adotada a seguinte sistemática: 
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 Interrupção da sarjeta ou da canalização coletora junto ao acesso do 
bueiro e execução do dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa 
coletora, caixa de passagem ou outro indicado. 

 Escavação em profundidade que comporte o bueiro selecionado, 
garantindo inclusive o recobrimento da canalização. 

 Compactação do berço do bueiro de forma a garantir a estabilidade da 
fundação e a declividade longitudinal indicada. 

 Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa 
cimento-areia, traço 1:4, em massa. 

Para o escoamento seguro e satisfatório o dimensionamento hidráulico 
deverá considerar o desempenho do bueiro com velocidade de escoamento 
adequada, cuidando ainda, evitar a ocorrência de velocidades erosivas, tanto 
no corpo estradal, como na própria tubulação e dispositivos acessórios. 

 

4.6  REATERRO 

O reaterro das valas deverá ser executado com material de primeira 
categoria, o qual deverá ser efetuado em camadas de 20cm devidamente 
compactadas por meios mecânicos e/ou manuais até a cota final da via 
existente, pois será de responsabilidade da licitante vencedora que a 
pavimentação final fique perfeitamente nivelada. 

No caso de verificar-se o afundamento ou desnivelamento da 
pavimentação após o uso constante, resultantes da má execução e escolha 
dos materiais, a licitante vencedora será notificada a fazer o conserto 
conforme determina a Lei de Licitações n° 8.666/1993. 

 

4.7  EXCESSO DE ESCAVAÇÃO 

A CONTRATADA será responsável por qualquer excesso de escavação. 
Também será de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer 
desmoronamento, ruptura hidráulica de fundo da vala, causados por 
deficiência de escoramento ou por ficha inadequada. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a 
sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados 
e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados 
individualmente de modo a dar continuada a execução das camadas que 
compõem o pavimento estrutural. O bloco a ser utilizado na pavimentação da 
via será o do tipo de 16 faces com espessura de 8cm e resistência de 35 Mpa. 
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5.1  Subleito 

A regularização do subleito consiste na regularização do gabarito de 
terraplenagem mediante pequenos cortes ou aterros (espessuras ≤ 10 cm) 
de material (Pedra Rachão) até atingir o greide de projeto, procede-se a 
escarificacão, quando necessário, seguida de pulverização, umedecimento 
ou secagem, compactação e acabamento conforme cotas e larguras das 
notas de serviço e obedecendo as declividades projetadas. Para execução 
do serviço deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a permitir o uso 
de equipamentos mecânicos de regularização e compactação. Os 
equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora, 
rolos compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água. 

Sua principal função é permitir um adequado nivelamento do pavimento 
que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à 
camada subjacente. 

 

5.2  Base 

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em 
areia, com espessura de 5cm 

 

5.3  Pavimento 

A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, 
prensado, paver, de resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço 
de areia com espessura de 5 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria 
orgânica. A junta entre o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o 
assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das 
juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da 
pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador. 

OBS.: A Proponente deverá apresentar laudo de rompimento de corpos 
de prova, em conformidade com a resistência mínima solicitada juntamente 
com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT. 

 

5.3.1 Procedimento de execução 
a) Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, 
de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos 
blocos. 

 

b) Assentamento 
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Efetuar o assentamento das peças em fiadas, 45º ao eixo da via, ficando 
a maior dimensão na direção da fiada. 

Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m 
no sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. 
No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a 
cada 2,50 m. 

Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da 
camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento 
previamente estabelecido. Após colocar, longitudinalmente, linhas de 
referência fortemente distendidas. As seções transversais serão fornecidas 
por linhas que se deslocarão perpendicularmente às linhas de referência, 
apoiadas sobre estas. 

Iniciar o assentamento da primeira fileira, 45º ao sentido das vias, 
acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchão de areia efetuar 
o assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal maneira 
que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência. Em 
seguida o calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique 
ao nível da linha. Terminado o assentamento desta primeira peça, o segundo 
será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta 
entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. O 
assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão 
exceder 1,5 cm. A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, 
devendo terminar junto a este. A segunda fileira será iniciada colocando-se o 
centro da primeira ou peça sobre o eixo da pista. Os demais são assentados 
como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo 
que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da 
quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. No 
encontro com as guias, a peça de uma fileira deverá ter comprimento 
aproximadamente igual à metade da peça da fileira vizinha. Imediatamente 
após o assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas 
com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância 
entre elas. No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar 
de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área 
pavimentada. 

As peças entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as 
extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces das 
peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma 
reta sob os mesmos. 

Utilizar os blocos de cor vermelha como divisores de fluxo ao longo das 
vias projetadas. 

 

c) Compactação 



 

ERS 399, nº 484 – CEP 96255-00 – Chuí/RS 
+55 (53) 3265 1118 – www.chui.rs.gov.br 

Efetuar o rejuntamento com areia/pó de pedra/pedrisco. 

Durante a compactação, a rolagem deverá progredir dos bordos para o 
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada 
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar 
mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento. 

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a 
compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e 
recompondo-se as peças com maior ou menor adição do material de 
assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do defeito 
verificado. 

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores 
deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser 
adotados outros métodos e equipamentos de compactação, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

 

d) Equipamentos 

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os 
seguintes: 

 Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas; 

 Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de 
pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes 
manuais ou mecânicos, e outras. 

 

e) Materiais 

Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica a 
compressão fck ≥ 35 MPa e atender as exigências estabelecidas nas 
normativas EM-6, NBR 9780 e NBR 9781. 

 

f) Retorno 

Deverá ser realizada 4 retornos para acesso à Avenida duplicada, com 
dimensões de: 

 Raio Interno com 2,25 metros; 

 Raio Externo com 8,10 metros. 

 

6. PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL 

 

6.1  REATERRO 
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Está projetado aterro no passeio e canteiro central até cota 5cm inferior 
a cota do meio-fio para execução da calçada. Será executado o reaterro com 
material de 1ª qualidade, do passeio público e canteiro central em toda 
extensão da via, conforme projeto, sendo que o mesmo deverá ser nivelado 
e compactado. 

 

6.2  PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL 
O passeio e canteiro central serão executados, de acordo com as 

larguras exigidas em projeto. Após o reaterro e compactação devidamente 
executados, deverá ser nivelada com caimento para a via de até 2% e o 
revestimento das calçadas serão de concreto com espessura de 6cm com 
300Kg Ci/m³ e não armado. Deverá ser utilizada junta seca, a cada 2,5 m no 
sentido transversal, e profundidade que atinja a base do piso. 

As formas deverão ser executadas com madeiramento perfeitamente 
liso, sem frestas e bitoladas, ou chapas metálicas, tendo sua dimensão 
interna verificada para que corresponda as peças que deverão moldar. O piso 
deverá ser executado com a rampa nos locais indicados em projeto, devendo 
essa ter inclinação máxima de 8,33%. 
 

6.3  MEIO FIO 

Os meio-fios devem ser de concreto (Fck 15Mpa, traço 1:3) pré-moldado 
alisado, dupla face e deverão ser assentados perfeitamente alinhados e 
nivelados, com as seguintes dimensões: 

 Base: 0,12m 

 Topo: 0,13m 

 Altura: 0,30m 

 Comprimento: entre 0,60m e 1,00m 

Os meio-fios a serem assentados deverão ser inteiros e 
obrigatoriamente conforme as dimensões acima e não serão aceitos meio-
fios danificados, trincados e/ou quebrados. 

Os meio-fios deverão ser rebaixados nos acessos dos veículos para os 
lotes confrontantes com a pavimentação e nas extremidades onde não 
houver continuidade da pavimentação de forma a garantir o travamento. 

 

6.4  VIGA DE TRAVAMENTO 

Deverá ser executada uma contenção, com meio fio de concreto com as 
mesmas especificações acima descritos, para travamento do Pavimento de 
blocos de concreto na execução da pavimentação das calçadas no 
alinhamento predial, no início e final da intervenção e nos limites com as ruas 
transversais. 
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6.5  CAIAÇÃO EM MEIO FIO 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre 
todos os meio fios instalados. A pintura dos meio fios deverá ser executada 
por meio manual e por pessoal habilitado. 

 

6.6  PISO LADRILHO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 

As rampas deverão ter inclinação máxima de 8,33% e contornadas com 
piso tátil de alerta na cor vermelha, dimensões 25x25cm, conforme indicado 
no projeto. O piso tátil de alerta deverá ser de concreto vibro-prensado ou tipo 
ladrilho hidráulico. 

É importante que esse piso seja específico para finalidade a que se 
destina, não sendo aceitos outros tipos de piso. A sua face superior deverá 
ficar perfeitamente nivelada com o piso cimentado. Antes de assentar a placa, 
polvilhar cimento seco sobre a argamassa de assentamento e umedecer a 
parte inferior da placa. Executar rejuntamento com nata de cimento. 
 

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

A sinalização viária é estabelecida através de comunicação visual, por 
meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical 
e horizontal, implantados à margem da via ou suspensos sobre ela, tem como 
finalidade a regulamentação do uso da via, a advertência para situações 
potencialmente perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o 
fornecimento de indicações, orientações e informações aos usuários, além do 
fornecimento de mensagens educativas. 

 

7.1  SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A implantação da sinalização deverá seguir projeto de sinalização bem 
como suas especificações, sendo utilizado os materiais descritos: 

 Tubo galvanizado a “quente (fogo), diâmetro 1¹/2 “; 

 Chapa galvanizada n° 18; 

 Símbolos em Grau Técnico; 

 Películas refletivas coladas sobre as chapas; 

 Serigrafia sobre a película refletiva de fundo das chapas metálicas; 

 Parafusos zincados presos por arruelas e porcas; 

 Fixação por braçadeiras; 

 Chumbadores soldados; 

 Chumbadores em concreto (sapata). 
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7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A implantação da sinalização deverá seguir projeto de sinalização bem 
como suas especificações, sendo utilizado os materiais descritos: 

 Massa termoplástica para aspersão “; 

 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A; 

 Tinta Acrílica para pré-marcação; 

 As cores padrões serão na cor Amarela, tonalidade 10 YR 7,5/14 para 
o zebrado de preenchimento de área de pavimento não utilizável (ZAP) para 
as setas e legenda, na cor Branca, tonalidade N 9,5, padrão Munsell, de 
acordo com as normas da ABNT. 

 

8. ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 

8.1 Entrada de Serviço em Baixa Tensão 
 

Ramal de Ligação, Alimentação e Acionamento 
O ramal de ligação derivará da rede de distribuição secundária da 

concessionária da CEEE. O ramal de entrada será subterrâneo e partirá de 
poste da concessionária instalado no mesmo lado da rua, em frente às 
residências. 

Conforme a ANEEL 414/2010, a alimentação da iluminação pública 
pode ser efetuada diretamente no circuito de baixa tensão da distribuidora. O 
acionamento deve ser efetuado através de relé fotoeletrônico individual e 
acoplado a luminária. Na Figura abaixo pode-se observar o esquema de 
alimentação e acionamento da luminária 
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Tensão de Fornecimento 
O fornecimento será a 3 fios (2 fases + neutro), na tensão de 220V. 
 
8.2  Ramal de Ligação Subterrâneo 
O Ramal de Ligação será de condutores subterrâneos, os condutores 

derivados do poste da CEEE localizado nas calçadas existentes da Avenida 
Samuel Priliac posicionado no mesmo lado das residências. 

Os condutores do Ramal de Ligação Subterrâneo serão condutores 
unipolares de cobre com seção # 2 x 4 mm2, com tensão de isolação 1 kV, 
isolação em XLPE classe de temperatura 90º. 

Os condutores devem seguir o padrão de corres. 
 
Fase 01 (F1 = A): PRETO; 
Fase 02 (F2 = B): BRANCO ou CINZA; 
Fase 03 (F3 = C): VERMELHO; 
Neutro (N): AZUL CLARO; 
Aterramento (PE): VERDE. 
 
Os condutores Ramal de Ligação Subterrâneo derivarão do poste da 

CEEE, descerão através de um eletroduto de ferro galvanizado de Ø 1 1/2”, 
este eletroduto deverá ser fixado junto ao poste através de 4 cintas de aço 
galvanizado, no topo do eletroduto deverá ser colocada uma curva de ferro 
galvanizado de 180° para evitar a entrada de água da chuva. 

Na base do poste, a uma distância de 50 cm, deverá ser instalada uma 
caixa de passagem, com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm, com tampa 
de concreto, com a inscrição “CUIDADO ELETRICIDADE”, conforme 
especificação da Norma (E-321.0001). Dentro desta caixa de passagem 
deverá ser instalada 01 (uma) haste de cobre com diâmetro (5/8”) 15, 87 mm, 
com comprimento mínimo 2,40 metros, esta haste tem a função de fazer o 
aterramento do eletroduto de ferro galvanizado junto ao poste, para interligar 
o eletroduto utilizar um condutor de cobre nu de seção # 35 mm² , para a 
fixação do condutor de aterramento a haste utilizar conectores tipo cunha em 
liga de cobre de alta resistência mecânica e corrosão, conforme 
especificações da Norma (E-313.0036). 

Da caixa de passagem localizada na base do poste os condutores de 
Ramal de Ligação seguiram através de um duto de formato espiral flexível 
singelo PEAD, com diâmetro de 2”, este eletroduto deverá estar enterrado no 
solo a uma profundidade mínima de 60 cm. Sobre o eletroduto a 30 cm de 
profundidade deverá ser colocada uma fita de sinalização de cor amarela por 
todo o percurso do eletroduto enterrado no solo. Na fita deverá ser de cor 
amarela com escrita em vermelho com o dizer a cada metro (CUIDADO 
ELETRICIDADE, Cabos Energizados Enterrado no Solo), a largura da fita  
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8.3 Cálculo da Demanda (Carga Instalada) 
O dimensionamento dos componentes da Entrada de Serviço de 

Energia Elétrica da unidade consumidora foi dimensionado a partir do cálculo 
da demanda provável. 

Para o dimensionamento da entrada de consumo, foram levadas em 
consideração todas as cargas da unidade consumidora. 

A potência instalada pode ser vista no quadro abaixo de maneira 
simplifica. 

 
Tipo de Carga Quantidade de 

Lâmpadas 
Potência 

Instalada (kW) 
Demanda 

(kVA) 

Iluminação publica – 
Lâmpadas de 250W 

46 12 12 

TOTAL  12 kW 12 kW 

 
A uma unidade consumidora individual com potência demanda menor 

que 15 kW, com tensão de 220V, o tipo de fornecimento é A2. 
 
8.4 Iluminação 
Todos os materiais devem estar em conformidade com a norma ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os equipamentos elétricos 
devem atender as normas da concessionária de energia elétrica, neste caso 
a CEEE. 

Para a fixação dos postes deverá ser construída uma base de concreto, 
no mesmo nível do solo, esta base deve suportar um poste de aço com 9 
metros, fixado com 4 chumbadores de aço. 

Estes postes de iluminação serão do tipo curvo simples e duplo, com 9 
metros de comprimento fora do solo. Deverá ser fabricado em aço, 
revestimento externo e interno galvanizado a fogo, fixação com chumbadores 
e montagem com sistema de encaixe. 

Serão utilizados 19 (dezenove) pontos (postes) de iluminação do tipo 
duplo, com 1 luminária de 250 W em cada ponta do braço, mais 08 (oito) 
pontos de iluminação do tipo simples, com 1 luminária de 250 W, conforme 
descrito figuras abaixo. 

A distância entre cada poste duplo será de 31,50 metros em linha reta 
(localizados no eixo do canteiro central) e nos postes simples, a distância será 
de 17,50 metros em linha curva (localizada na parte da calçada em frente à 
praça Nestor Andrade). 
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Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, com altura livre do solo de 9 metros 
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Poste de aço cônico contínuo curvo simples, com altura livre do solo de 9 metros 

 
No topo deste poste deverá ser instalado uma luminária com 01 (uma) 

lâmpada em cada braço. 
As luminárias devem ter espaço para acomodação dos reatores que 

acionaram as lâmpadas, este espaço deve ser interno, ou seja, embutido na 
luminária. 
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Este conjunto deverá possuir lâmpadas de Vapor de mercúrio em alta 
pressão, Temperatura da Cor 5000 K, Fluxo Luminoso 35000 lm, Base E40, 
Potência Nominal de 250 W por lâmpada. 

Deverá ser utilizado um reator individual para cada lâmpada de alta 
pressão de vapor de mercúrio, com potência de 250 W, com fator de potência 
0,92, uso externo, instalado junto a luminária. 

Para acionamento da lâmpada deverá ser instalado um Relé 
Fotoelétrico 220V / 10 A, individual para acionamento de cada lâmpada e ser 
instalado junto a luminária. 

A luminária será do tipo pública, fechada, com alojamento para reator. 
Fabricada em liga de alumínio fundido. Refletor interno em alumínio 
estampado e anodizado. Vidro plano temperado. Fecho em aço inox. Encaixe 
para tubo de até 60.3mm. Pintura eletrostática a pó. Luminária para lâmpadas 
de 250W. 

 
Luminária tipo publica, fechada com alojamento interno para reator 

 
 
8.5  Caixa de Passagem 
Na base ao lado do poste deverá ser instalada uma caixa de passagem 

com dimensões de mínimas de 30 x 30 x 40 cm (medidas internas), com 
tampa de concreto com a inscrição “CUIDADO ELETRICIDADE”, conforme 
especificação da Norma (E-321.0001). 

As caixas devem estar posicionadas nos canteiros ao lado do poste e 
fixadas na mesma base que sustenta o poste, as caixas de passagem devem 
estar no máximo a 50 cm do poste. A tampa da caixa de passagem deve estar 
nivelada com a base de concreto do poste. Não será permitida em hipótese 
alguma a colocação de caixa de passagem em áreas que circulação de 
veículos, ônibus, caminhões, etc. 

Dentro de cada caixa de passagem deverá ser colocada uma camada 
de brita de 10 cm, utilizar brita número 2. 
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8.6 Eletrodutos 
Todos os circuitos deverão ser subterrâneos, os condutores dos 

circuitos deverão ser instalados dentro de dutos espiral flexível singelo PEAD 
D=50MM(1 1/2"), revestido com pvc, lançado diretamente no solo. Deverá ser 
aberto uma vala para acomodar o eletroduto que deverá estar a uma 
profundidade de 60 cm. Não será permitido uma profundidade menor que 40 
cm. 

Nos trechos onde haverá a circulação de veículos, o eletroduto deverá 
ser envelopado com uma camada de 15 cm de concreto em seu entorno, um 
segundo eletroduto de mesmas características nos trechos onde haverá 
circulação de veículos deverá ser instalado, com função de ser o eletroduto 
reserva, este eletroduto deverá ser tampado com tampa rosável. 

Deverá ser respeitado o tempo de cura do concreto para que a vala seja 
coberta com terra, este tempo deverá ser de no mínimo 24 horas. A vala não 
poderá ser coberta por máquinas pesada. 

Há uma profundidade de 30 cm do nível do solo e a 20 cm acima do 
eletroduto deverá ser instalada uma fita de cor amarela com um texto de cor 
vermelha com o seguinte dizer: “CUIDADO ELETRICIDADE”. 

 
8.7 Aterramento Postes de Iluminação 
Deverá ser instalada 01 (um) haste de diâmetro nominal (5/8”) 15,87 

mm, revestida com uma camada de cobre com espessura mínima de 0,254 µ 
x m, com comprimento mínimo 2,40 metros, com a função de aterramento 
para cada poste metálico da Iluminação Pública. Para interliga à haste de 
aterramento ao poste deverá ser utilizada um cabo de cobre nu de seção de 
# 10 mm², condutor esta que está diretamente enterrado no solo a uma 
profundidade mínima de 60 cm. Para interligação do condutor com a haste 
de aterramento deverá ser utilizado um conector tipo cunha de liga de cobre, 
o código para o conector tipo cunha conforme padrão CEEE. 

Um cabo unipolar de cobre nu de seção que #10 mm² e ou com a mesma 
seção do maior condutor fase, deverá acompanhar os circuitos, este condutor 
de aterramento deve acompanhar todos os circuitos que interligará todas as 
6 hastes de aterramento, distribuídas nas caixas de passagem, para conexão 
deste condutor a haste de aterramento utilizar conector tipo cunha, conforme 
citado acima. Este condutor deverá ser passado por fora do eletroduto, ou 
seja, ser enterrado diretamente ao solo a uma profundidade mínima de 60 
cm. 

 
 
8.8 Emenda dos Cabos 
Devido à possiblidade das caixas de passagem subterrâneas encherem 

de água, deverá ser feito a recomposição da isolação dos condutores quando 
forem emendados, uma isolação adicional, conforme descrito abaixo. 
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Em qualquer ponto onde haja a necessidade de ser feito emendas nos 
condutores deverá ser feita a recomposição da isolação. Em cada emenda 
deverá ser refeita a recomposição da isolação, primeiramente deverá ser 
passado 3 (três) camadas de fita auto fusão, e repassar 5 (cinco) camadas 
de fita isolante por cima da fita auto fusão, isso deve ser feito 8 cm para cada 
lado dos condutores que tiveram sua isolação comprometida. 

Deverá ser deixada uma sobra de 1,00 m de cada cabo dentre de cada 
caixa de passagem onde forem feitas emendas ou derivações dos circuitos 
principais da iluminação, esta sobra deverá ser deixada como sobra para 
futuras manutenções. 

 
8.9 Execução da Instalação 
A execução da instalação deverá ser acompanhada por um profissional 

habilitado para o devido fim. 
A execução da iluminação pública deve seguir as seguintes etapas. 

 Primeiramente deverá ser localizado e demarcado os pontos de 
iluminação Pública que deverão ser instalados, conforme distribuídos na 
planta em anexo; 

 Abertura da vala com para posicionar os eletrodutos, lembrando que 
os eletrodutos devem fica posicionados no mínimo 60 cm de profundidade; 

 Colocação dos eletrodutos no interior da vala; 

 Passar um fio para servir de guia para a passagem dos condutores; 

 Construção da base para sustentar o poste e caixa de passagem; 

 Concretar a base dos postes com o chumbador e confeccionar a caixa 
de passagem ao lado do poste com 40 cm de profundidade, e demais caixas 
de passagem; 

 Espera 24 h para a cura do concreto da base do poste; 

 Passar o condutor de cobre nu de seção # 10,00 mm², para interligação 
das hastes de aterramento; 

 Cobrir manualmente os eletrodutos com uma camada de terra (sem 
pedregulhos) até faltar 30 cm para o nível do solo; 

 Colocação da fita de cor amarela que indicará que há condutores de 
energia abaixo, conforme especificado acima; 

 Cobrir os 30 cm restante da vala com terra (sem pedregulhos) até que 
o solo fique nivelado; 

 Montagem das luminárias no topo do poste, montar as luminárias no 
poste com o poste deitado; 

 Passar a fiação de 6,00 mm², conforme especificado, por dentro do 
poste e fazer a ligação dos respectivos condutores, este condutor será ligado 
ao circuito principal dentro da caixa de passagem na base do poste; 

 Fixar o poste na base já concretada; 

 Cravar as hastes de aterramento dentro de cada caixa de passagem; 

 Fazer à ligação dos condutores de aterramento a haste de 
aterramento, conforme descrito acima; 
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 Passar os condutores dos dois circuitos principais de iluminação, 
através do eletroduto de Ǿ 1 1/2”; 

 Fazer o acionamento automático através do reléfotoelétrico individual 
em cada poste, acoplado à luminária; 

 Testar se todas as luminárias estão funcionando adequadamente; 

 Medir a resistência de aterramento de cada haste de aterramento, 
deligar o disjuntor para fazer a medição da resistência de aterramento.  

 
8.10 Observações 

A execução das instalações deverá ser feita por profissionais com 
formação de nível técnico eletrotécnica, formados por uma instituição 
devidamente reconhecida pelos órgãos federais, e sobre a supervisão de um 
profissional com formação em Engenharia Elétrica durante a execução do 
projeto, sendo estes necessários para uma boa execução do projeto, tendo 
assim segurança e conforto. 

Qual alteração das características do projeto acima descrito podem 
comprometer a segurança e a qualidade das instalações. Qualquer alteração 
deverá ser solicitada por escrito ao responsável técnico da obra. 

 

9. SERVIÇOS FINAIS 

 

9.1  LIMPEZA DA OBRA 
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras 

atenderão às recomendações das práticas de construção. Os materiais serão 
cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Ao final de cada 
dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o acúmulo de 
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. 
Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que 
serão removidos da obra assim que estiverem cheios. 

Quaisquer danos eventualmente causados às obras ou serviços 
existentes, vizinho ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos 
próprios serviços, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
retirando qualquer ônus à Prefeitura Municipal do Chuí. 
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9.2  VERIFICAÇÃO FINAL E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E 
PAGAMENTOS 

Para o recebimento definitivo, a obra deverá estar totalmente limpa e 
sem entulhos e/ou restos de materiais utilizados na obra depositados na rua 
ou no passeio e estar totalmente de acordo com as Condições Gerais do 
Contrato. Os pagamentos feitos à CONTRATADA somente serão efetuados 
se comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social e 
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) relativa ao período de 
execução dos serviços. Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste 
na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato. O recebimento em geral 
também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 

Os pagamentos serão em 04 (quatro) etapas: 
Após 25% da obra executada 
Após 50% da obra executada 
Após 75% da obra executada 
E o ultimo pagamento após o término total dos serviços, como mostra o 

cronograma físico financeiro. 
 

Chuí, Janeiro de 2022. 
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