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OBRA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
LOCAL PRAÇA PEDRO OSÓRIO

Avenida Coronel Luiz Azevedo - Centro
MUNICÍPIO TUPANCIRETÃ/RS

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

O presente memorial descreve os serviços a serem

executados e os materiais que serão utilizados no PROJETO DE
ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA PRAÇA PEDRO OSÓRIO,
localizada no quarteirão formado pelas Ruas Coronel Luiz Azevedo, José Callai

Filho, Avenida Carlos Gomes de Abreu e Rua Ruy Barbosa.
Após a marcação da obra, será instalado uma caixa de medição

trifásica para a entrada de energia e rede de distribuição composta de caixas de
passagem, instalação de eletrodutos, fiação (cabo de cobre flexível), postes metálicos
e refletores (LED).

A – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

1. SERVIÇOS INICIAIS
Para início dos serviços deverá ser colocado a Placa de

Obra, conforme modelo a ser fornecido pelo município.

A limpeza do terreno, entre outros serviços que se fizerem

necessários, deverá constar (onde necessário), de capina, destocamento e

roçado. O deslocamento dos resíduos será de responsabilidade da empresa

contratada para execução dos serviços.

Após o preparo da área deverá ser iniciado os serviços de

marcação da obra, o qual consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com

as projeto em anexo.
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Cuidados especiais serão tomados para garantir a

precisão na execução dos serviços.

2. INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO

A Caixa de Medição existente não comporta uma nova
iluminação. Trata-se de uma instalação muito antiga.

Será necessário a instalação de uma Caixa de Medição
Trifásica para atendimento à demanda da nova iluminação das quadras poliesportiva
e volei de areia.

Junto à Caixa de Medição será instalado um Quadro de
Distribuição dos circuitos com um disjuntor para cada quadra (circuitos independentes).

A rede elétrica será de acordo com este Projeto Elétrico e
normas da RGE e ABNT.

A fundação do muro será executada através de uma viga de
concreto armado nas dimensões de 40x40x50 cm, armada com 6 ferros de 10 mm de
espessura e estribos 4,2 mm cada 18 cm. Esta viga de fundação estará localizada
abaixo do nível do terreno.

A alvenaria, perfeitamente alinhada e prumada, será executada com tijolos

maciços, com argamassa de assentamento ci:ar 1:10, J15mm e largura igual ao

comprimento do tijolo. Não serão aceitos tijolos quebrados ou trincados.

3. INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A Rede de Distribuição de Energia será subterrânea,
obedecendo as normas da concessionária local (RGE/CPFL). A entrada trifásica será
aérea desde a rede pública até a caixa de medição.

3.1. Abertura das Valas

Após a marcação da obra, serão iniciados os trabalhos de
abertura de valas para colocação dos eletrodutos, caixas de inspeção e fundações
para fixação dos postes. Posteriormente será executado o fechamento das valas.

3.2. Caixas de passagem
As caixas de inspeção serão circulares, em polietileno com

diâmetro de 30 cm.

3.3. Eletrodutos
Os eletrodutos serão flexíveis, corrugado, PEAD, com diâmetro

de 2”.

3.4. Postes em aço galvanizado
Serão instalados 12 unidades de postes. O produto será

inteiramente galvanizado a fogo interna e externamente após todos os processos de
fabricação conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.
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Os postes serão em aço galvanizado, cônico contínuo, reto,
engastado, com altura de 9,00 m livre do solo e diâmetro inferior de 145 mm.

A fundação será com diâmetro de 50 cm e dois metros de
profundidade, com Fck 30 MPA.

3.5 Condutores
Cabo de cobre isolado, 10 mm².

3.6 Luminárias
No total de 12 luminárias de LED para iluminação pública.

Tupanciretã, 17 de dezembro de 2021.

Mara Mardini Paz Gustavo Herter Terra
Coord.Proj.Urb e Rurais Prefeito de Tupanciretã
CAU A11.099-0
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