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1- GENERALIDADES 
 
 Este memorial técnico descritivo tem por objetivo detalhar o projeto de um sistema de iluminação 
pública de parte de uma via do município de Constantina-RS, em acordo com as normativas vigentes. 
 
2- NORMAS E REGULAMENTOS 
 
O projeto foi executado de acordo com as últimas revisões das seguintes normas e regulamentos:  
NBR 5101:2012 – Iluminação Pública Procedimento; 
GED 13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição; 
GED 3670 – Projeto – Iluminação Pública; 
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
NR 10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade. 
 
3- TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS 
 

Observando os critérios de eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de cor, optou-se 
pela utilização de luminárias que utilizam tecnologia LED para produzir o fluxo luminoso. Este tipo de 
luminária possui eficiência luminosa alta se comparada com tipos mais usados na iluminação pública 
atualmente. Já a vida útil e o índice de reprodução de cor de uma luminária que utiliza tecnologia LED 
são superiores aos demais tipos utilizados para a iluminação pública. 
 
4- DIMENSIONAMENTO LUMINOTÉCNICO 
 
 Para o dimensionamento luminotécnico foi utilizado o software DIALux. Este software utiliza dados 
de luminárias existentes no mercado para calcular os valores de iluminância exigidos pela classificação 
de iluminação de pista de rodagem e passeio. 
 Na simulação realizada no software DIALux, foi determinado as características e luminárias. Foi 
optado pela distribuição das luminárias com espaçamento a cada 20 metros entre elas. 
 
5- CARACTERÍSTICAS DA LUMINÁRIA 
 
• Luminária pública de LED tipo pétala com potência de 100 Watts bivolt automática; 
• Fator de potência igual ou superior a 0.95; 
• Mínimo IP66 do produto; 
• Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 10000 lúmens; 
• Estrutura em alumínio tratado com pintura eletrostática a pó; 
• Sistema de fixação para braços de 48mm a 60mm; 
• LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas; 
• Sistema de aterramento; 
• Branco frio 
 
6- RESULTADO DA SIMULAÇÃO 
 

Abaixo segue o resultado gerado pelo software DIALux, sendo que: 
• Instalação dos postes deverá ser a cada 20,0 metros; 
• Altura da luminária 6,0 metros; 
• Ângulo da luminária 15°; 
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• O Poste deverá ser instalado 0,5 metros fora do passeio. 
 
7- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

A tomada de energia elétrica será dividida em dois pontos, sendo estes nas extremidades da via, 
cada uma terá um poste contendo uma caixa com quadro de comando para devidas proteção e divisão 
de circuitos que acionaram o sistema de iluminação, estas irão alimentar os circuitos subterrâneos com 
eletroduto flexível enterrado no solo e as alimentações das luminárias derivarão deste circuito principal 
junto as caixas de passagem próximo a base dos postes conforme em planta. 

 
8- CONDUTORES 
 

Os condutores para distribuição dos circuitos deverão ser cabos flexíveis com cobertura anti-
chama, PVC 70°C, com isolação de 1000V. Para as ligações dos pontos de iluminação (fiação interna 
aos postes), deverão ser utilizados condutores flexíveis, com cobertura anti-chama, PVC 70°C, na secção 
mínima de 2,5mm², com isolação de 1000 V. 
 Os condutores devem ser lançados a uma profundidade mínima de 0,30 metros abaixo do nível 
do solo nas valas a serem abertas, sendo que estas deverão possuir largura mínima de 0,3 metros, 
devendo os eletrodutos serem recobertos com o material retirado e logo após compactado. 
 
9- CAIXA DE PASSAGEM 
 

As caixas de passagens para os circuitos subterrâneos serão de concreto armado, sem fundo, 
instaladas a 50 cm abaixo do nível do solo, devido ao vandalismo e risco de acidentes, o fundo das caixas 
de passagem deverá ser preenchido com 10 cm de brita, para possibilitar a drenagem. Após o fechamento 
das caixas de passagem, as mesmas deverão ter suas tampas lacradas e concretadas, no intuito de inibir 
furtos, vandalismos e acidentes. 
 As caixas de passagens serão instaladas próximo a base dos postes para facilitar as ligações das 
luminárias. 
 
10- LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
 

A alimentação das luminárias será obtida nas caixas de passagens, suas emendas deverão ser 
isoladas com fita alta fusão em duas camadas e revestidas fita isolante comum. 
 
11- POSTES 
 

Os postes deverão ser de aço galvanizado à fogos fornecidos de acordo com as NBRs 14744, 
6123, 6323, demais normas vigentes e devendo suportar ao carregamento das luminárias e seus 
acessórios. 
 Deverão ser instalados a uma distância de 20 m um do outro e com uma altura de 6 m do chão 
até a luminária. 
 
12- ENGASTAMENTO 
 

Os postes deverão ser engastados conforme detalhe mostrado em planta. 
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13- ATERRAMENTOS 
 

Os quadros de comando, os eletrodutos, os postes, as luminárias e demais componentes 
metálicos, que não devem sofrer condução de corrente elétrica, deverão ser aterrados nas caixas de 
passagens através de condutor específico, conforme indicado em planta. Cada circuito de distribuição 
deverá possuir condutor de aterramento específico e deverá interligar todas as hastes de aterramento do 
circuito. 
 A haste de aterramento será em bastão de aço cobreado 5/8’’ x 3000mm. Deverão ser usados 
conectores de aperto mecânico, tipo Split Bolt, para conexão da haste de aterramento aos condutores 
terra (específicos e cobre nú), sendo um conector por condutor. O condutor de aterramento dos circuitos, 
inclusive quadros de comando, deverá ser com cabo específico flexível, com cobertura anti-chama, PVC 
70ºC, com isolação mínima para 1000V e possuir seção indicada em planta. O condutor de aterramento 
dos postes e dos eletrodutos de descida dos quadros de comando deverá ser em cobre nú na seção 
mínima de 16 mm2. Os condutores de aterramento dos circuitos estão indicados em planta. Os detalhes 
do aterramento dos postes são mostrados em planta com detalhe do aterramento dos quadros de 
comando é apresentado em planta. A resistência de terra, nos diversos pontos da instalação, deverá ser 
menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano 

 
Constantina-RS, 04 de dezembro de 2020. 
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