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Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Especificação Particular destinada as instalações elétricas e SPDA da 
quadra poliesportiva do Bairro Santa Cruz 

INTRODUÇÃO 

A execução dos serviços referente as instalações elétricas e SPDA da 
quadra poliesportiva de Santa Cruz, obedecerá às especificações, ao 
Projeto e demais detalhes técnicos, as instruções eventualmente 
fornecidas pela Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço no curso 
das obras, às Normas e Especificações da ABNT e concessionária de 
energia elétrica local (EDP-Espirito Santo). 

O projeto elétrico foi feito em consonância com a NBR 5410 e normas da 
EDP, e o projeto de SPDA foi feito em consonância com a NBR 
5419/2015. 

Quaisquer detalhes técnicos ou modificações de Projetos, que se façam 
necessários à perfeita execução das obras, serão emitidos pela 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço e projetista no curso dos 
serviços,  

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A CARGO DO CONSTRUTOR 

Instalações preliminares e mobilização, compreendendo todas as 
providências e recursos necessários à perfeita execução da obra. 

Serviços em terra, compreendendo escavações para a instalação de 
aterramento, reaterro de valas, aterros, recomposição de piso, 
empréstimos e bota-fora. 

NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

INSTALAÇÕES PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO 

As instalações e trabalhos preliminares compreendem, em geral, todos 
os recursos e providências necessárias à perfeita execução das obras, 
de acordo com as condições estabelecidas nos projetos, e relacionadas 
a seguir. 
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O CONTRATADO deverá designar um técnico com experiência 
comprovada no ramo, devidamente registrado no CREA, para, em seu 
nome, com plenos poderes decisórios, representá-lo perante a Prefeitura 
Municipal de Divino de São Lourenço em todos os assuntos relativos às 
obras. 

RASPAGEM E LIMPEZA 

Compreende a remoção de obstruções sobre o terreno, tais como mato 
rasteiro, tocos de árvores, etc., e a remoção de matéria orgânica pela 
escavação no terreno e piso, transporte do material resultante para o 
bota-fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas obedecem a NBR 5410 e normas da EDP. 
Foram propostos quatro circuitos bifásicos (220V), sendo um circuito 
para cada dois projetores com comando pelo disjuntor de proteção de 
cada circuito. 

Os projetores propostos estão especificados na planilha de custos e 
contemplam a lâmpada, ficando o reator a ser instalado externamente. 
Estes projetores serão fixados na estrutura metálica da cobertura, nos 
locais indicados no projeto. 

Os circuitos elétricos devem ser protegidos por eletroduto rígido 
roscável, de PVC, conforme especificado na planilha de custo, fixado na 
estrutura metálica da cobertura. Esta fixação poderá ser feito por 
abraçadeiras de PVC. 

A alimentação elétrica se fará por um padrão de entrada de corrente em 
poste de concreto, de fabricante homologado pela EDP, devendo ser 
bifásico (220V) e com capacidade de 9KW, onde se fará a medição da 
energia elétrica consumida. 

PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) 

O projeto de SPDA está em consonância com a NBR 5419, tendo grau 
de proteção IV. 

Foi utilizado o método de Gaiola de Faraday, onde a própria estrutura 
metálica é utilizada como malha de captação. Como condutores de 
descida foram utilizadas as colunas metálicas, sendo sua base aterrada 
em uma haste de terra aço-cobre de alta camada, por um condutor de 
cobre nú de 16mm2. Estas hastes de terra são interligadas por um 
condutor de cobre nú de 50mm2 que circunda a quadra, formando a 
malha de aterramento e equalizando os potenciais. Esta malha é 
assentada em uma vala de 50cm de profundidade. 
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As hastes de terra são cravadas dentro de caixas de inspeção, ficando a 
extremidade superior 15cm acima do solo, para proporcionar a conexão 
com a malha de aterramento e o cabo de aterramento da base das 
colunas, e facilitar as inspeções. 

 

Alegre/ES, 04 de maio de 2017. 

      

Paulo de Tarso Ávila de Oliveira 
Eng. Eletricista e de Seg. do Trabalho 

CREA 55770/D 


