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1. INTRODUÇÃO 
 

Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar características técnicas, normas 
técnicas, especificações e tipo de serviço a ser contratado para a otimização e 
automação de parte do processo da Estação de Tratamento de Água (Elétrico) 
da cidade de Jaguariúna-SP. 
 

1.1. OBJETIVO 
 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a instalação do 
ramal de interligação entre as cargas que serão adaptadas ao novo sistema, e 
o antigo.Este ramal partirá de um dos Padrões de Entrada existentes (são dois), a 
opção será da empresa ganhadora da licitação. 
 

1.2. IDENTIFICAÇÃO 
 
Localização: Estação de Tratamento de Água 
Cidade: JAGUARÍUNA 
Carga a Liga Estimada: 10kW 
Carga Demandada Estimada: 12 KVA 

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO - BAIXA TENSÃO 
 

2.1. OBJETIVO 
 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a instalação elétrica 
de Baixa Tensão a ser implantada na Estação de Tratamento de Água da  
Automação em estudo, bem como as características técnicas de equipamentos 
e componentes elétricos e princípios de distribuição de energia. 
 

2.2. NORMAS 
A instalação elétrica de Baixa Tensão deverá ser executada conforme norma 
técnica NBR 5410/04, procedimentos da NR-10. 
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2.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO 
 
A energia recebida do Posto Medição e Proteção, em 220 V (baixa tensão): é 
aplicada ao QDFL. A saída do QDFL alimentará o QF Bombas , Instrumentos de 
Medição,Q AUTOMAÇÃO. 
 

2.4. DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
Instrumentos a serem instalados: 
 
• medidor de vazão ultrassônico; 
• pH-metro; 
• turbidímetro; 
• analisador de flúor; 
• analisador de cloro. 
 
Bombas dosadoras utilizadas: 
 
• 02 bombas dosadoras de cal – deslocamento positivo, 350 l/h, 10 mca, 0,5HP. 

Acionamento com Inversor de Freqüência. 
• 02 bombas dosadoras de ácido fluorssilícico, 19 l/h, 10 bar, 0,06 KW, 230V. 

Acionamento com Inversor de Freqüência. 
• 02 bombas dosadoras de hipoclorito de sódio, 17 l/h, 4 bar, 23W 230V. 

Microprocessada. 
• 02 bombas dosadoras de cloreto férrico, 140 l/h, 2 bar. Microprocessada. 
• 02 bombas dosadoras de carvão ativado, deslocamento positivo, 250 l/h, 

5mca, 0,5HP. Acionamento com Inversor de Freqüência. 
 

3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 
 
Alimentara todas as cargas relacionadas na descrição de equipamentos acima, 
inclusive o painel de automação. 
Constituição: 

• Disjuntor geral 
• Disjuntor para painel 1 
• Disjuntor para painel 2 
• Disjuntor para painel 3 
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• Disjuntor para painel microprocessada 1 
• Disjuntor para painel microprocessada 2 
• Disjuntor para  painel PLC 

 

4. PAINÉIS DE ACIONAMENTO 
 
Acionamento com Inversor de Freqüência para as cargas de dosadora de cal, 
dosadoras de ácido fluorssilícico e dosadoras de carvão ativado,  

 

4.1. INTRODUÇÃO 
 
A presente especificação refere-se ao fornecimento de Painéis de acionamento 
e controle, a ser utilizado em sistemas de expansão da Automação na ETA-
Jaguariúna, respectivos implementos e serviços, caracterizados a seguir e nos 
anexos que fazem parte da presente. 
 
Esta especificação procura estabelecer as características técnicas mínimas que 
os equipamentos devem apresentar. 
 

4.2. NORMA TÉCNICA 
 
O Painel Elétrico, bem como seus componentes, devem ser projetados, 
fabricados e ensaiados de acordo com a última revisão da NBR – IEC – 439 -1 da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou com as últimas revisões das 
Normas: 
  
IEC - International Electrotechnical Comission  (1131-3) 
NEMA - National Electrical Manufactures Association 
ANSI - American National Standards Institute 
ICEA - Insulated Cable Engineers Association 
ASTM - American Society for Testing and Materials 
DIN - Deutsche Industrie Normen 
NEC - National Electrical Code 
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4.3. CONSTRUÇÃO 
 
Os quadros de comando serão sempre construídos em estrutura de chapa de 
aço dobrada, de bitola mínima nº 12 - MSG, blindado em chapa Nº 14 – MSG 
Terão acesso frontal através de portas providas de trinco do tipo “fecho rápido”, 
próprios para serem instalados em local abrigado e encostados em paredes. 
 
Quando apoiados sobre o piso terão rodapé com estrutura de chapa de aço 
dobrada de bitola mínima Nº 12- MSG, em perfilado de ferro “U” de 3” x 11/2” x 
3/16”, apropriada para fixação através de chumbadores adequados. 
 
Os painéis serão próprios para instalação abrigada, grau de proteção IP - 54.O 
acesso a todos os equipamentos, dispositivos, fiação, cablagem de entrada e 
saída deverão ser pela porta frontal do painel. 
 

4.4. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS 
 
Todas as partes metálicas do cubículo, tanto interna como externamente, 
receberão tratamento anticorrosivo consistindo de desengorduramento, 
decapagem, fosfatização e neutralização, sendo logo depois de pintados com 
duas demãos de tinta anti-ferruginosa e finalmente recebendo duas demãos na 
cor cinza RAL 7032. A placa de montagem será pintada na cor laranja Ral 
2000/2003.  

 

4.5. BARRAMENTO 
 
O circuito de força, quando executado em barras, será construído em barras 
chatas de cobre eletrolítico de 99,9%, possuindo seção uniforme nas dimensões 
adequadas aos máximos esforços eletrodinâmicos de curto-circuito e possuindo 
superfícies pintadas conforme Norma ABNT. 
 
Será montado em isoladores de epoxi ou de resina poliester de alta rigidez 
dielétrica e elevada resistência aos esforços mecânicos dos efeitos dinâmicos 
da corrente de curto-circuito. 
 
Cores: Fases R – Azul escuro, S - Branco, T – Violeta ou marrom,   Neutro – azul 
claro. 
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4.6. BARRA DE TERRA 
 
Todas as partes metálicas serão ligadas a uma barra geral de cobre eletrolítico 
para aterramento, de capacidade adequada e disposta na parte inferior do 
quadro. 
Cor: verde/amarelo ou verde. 
 

4.7. FIAÇÃO  
 
A fiação será realizada em condutores flexíveis de cobre eletrolítico com 
isolamento termoplástico de classe de tensão de 600V, não propagador de 
chamas, sem emendas, com bitola mínima de 1,5 mm2 para os circuitos de 
comando, controles e voltimétricos, e de 2,5 mm2 para os circuitos 
amperimétricos. 
 
A fiação de comando será instalada em canaletes termoplásticas com tampa, 
sendo que nas situações de fiação entre partes fixas e portas deverá ser reunida 
e devidamente fixada em forma de “chicote”, porém não sendo admitidos 
circuitos de força no mesmo. 
 
Os cabos de circuitos de força deverão ser de bitola compatíveis com a 
aplicação e suas extremidades deverão sempre ser provido de terminal pré-
isolado de compressão em latão ou cobre prateado. 
 
As entradas e saídas serão pela parte inferior, sendo que deverão ser instalados 
bornes adequados para ligação dos cabos e o acesso será pela porta frontal.  
Todos os condutores serão identificados pôr terminais plásticos gravados, 
obedecendo à identificação dos esquemas funcionais, a serem fornecidos junto 
com o quadro. 
 

4.8. TERMINAIS E BORNES 
 
A fiação de saída dos quadros deverá ser levada à régua de elementos 
terminais com capacidade de corrente adequada e isolação para 600V, 
numeradas conforme os esquemas funcionais, situadas na parte inferior do 
quadro. 
 
Os bornes terão capacidade mínima de condução corrente de 25 A. 
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4.9. ACIONAMENTO E SINALIZAÇÃO 
 
Todos os acionamentos de chaves seccionadoras, seletoras e botoeiras bem 
como os instrumentos de medida e sinalizadores, deverão ser externos ao 
quadro, situados na porta frontal e devidamente identificados pôr meio de 
etiquetas de acrílico. Na porta não deverão ser instalados equipamentos do 
circuito de força, somente manoplas de seccionadoras e disjuntores. 
 
Caso especificação contrária, todos os quadros elétricos deverão ser dotados 
de chaves comutadoras para acionamento automático/desligado/manual. 
Todos os quadros elétricos deverão portar botoeiras liga/desliga (BLD). 
 
No caso de painel para duas chaves de partida, deverá existir uma chave 
comutadora de duas posições, para acionamento de cada Chave de Partida, 
individualmente: (tipo “Bomba1/Bomba2). 
 

4.10. BOTÕES DE COMANDO 
 
Os botões de comando e chaves, quando existirem, deverão obedecer as 
seguintes cores: 
                      
FUNÇÃO                                                                              COR DO DISPOSITIVO          
Partida                                                                                   Verde 
Parada                                                                                   Vermelho 
Emergência                                                                     Vermelho  
Rearme / reset                                                                      Amarelo 
Teste de sinalização                                                             Preto 
 

4.11. BOTÃO DE EMERGÊNCIA 
 
O botão de emergência deverá ser do tipo soco ou cogumelo, com retenção 
do acionador de modo a distinguir quando acionado. 
 

4.12. CHAVE GERAL 
 
Disjuntor térmico magnético em caixa moldada. 
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4.13. SINALIZADORES 
 
As sinalizações serão utilizadas em quadros de potência igual ou superior a 5 cv 
e deverão obedecer as seguintes cores: 

 
FUNÇÃO                                                                            COR DO SINALIZADOR 
Ligado                                                                                         Vermelho 
Desligado                                                                                    Verde 
Defeito                                                                                         Amarelo 
 
 

4.14. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 
 
Todos os equipamentos dos painéis deverão ser identificados interna e 
externamente pôr etiquetas, sendo as externas de acrílico na medida 18 x 60  
mm com inscrição em branco e fundo preto fixadas pôr meio de parafuso.  
 
Deverão ser identificados também os equipamentos internos, utilizando a 
nomenclatura do esquema elétrico para a identificação dos componentes.  
 
Serão fixadas através de abraçadeiras de nylon.  Na porta dos painéis deverá 
ser identificado o local de aplicação, potência do motor, tensão e freqüência 
de operação, na medida 30 x 70mm, em acrílico fundo preto, letra branca, 
fixada através de parafusos. 
 

4.15. FUSÍVEIS E DISJUNTORES 
 
Os circuitos de comando, de iluminação interna e externa, de ventilação etc 
serão protegidos por disjuntores termomagnéticos com capacidade de corrente 
compatível com sua aplicação e curva tipo C, não sendo mais aceitos os 
fusíveis do tipo Diazed.  
 
Os circuitos de força serão protegidos por disjuntores. 
 
Cada chave de partida deverá ser protegida individualmente por Fusíveis NH 
tipo Ultra Rápido, instalados em seccionadora tipo basculante, sob carga, 
dimensionada de acordo com o projeto a ser definido pelo Licitante. 
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4.16. AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO E HORÍMETRO. 
 
O voltímetro e o amperímetro deverão ter dimensões de 72x72 mm ou 96 x 96 
mm. No caso de painel para mais de um motor será instalado apenas um 
voltímetro geral e um amperímetro para cada motor. 
 
Os amperímetros serão dotados de amortecimento. 
 
Os transformadores de corrente deverão ter capacidade térmica e mecânica 
para suportar correntes de curto-circuito.  
 
O horímetro será eletromecânico com micromotor síncrono, com seis dígitos 
legíveis, indicando o tempo de trabalho em horas e décimos de horas. Serão 
instalados tantos horímetros quanto forem os motores. 

 
 

4.17. PROTETORES CONTRA SURTOS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
 
1º Nível – Protetor primário para linha de energia elétrica contra descargas 
atmosféricas. 
Protetor monocanal, nível de proteção 230/400V, capacidade de drenagem  50 
kA, (curva de teste 10/350µs). 
Se Phoenix Contact: FLT-PLUS CTRL 0,9 
Se OBO BETTERMANN: MCD-50-B 
Se Moeller:SPI 50-NPS DPS Classe B 
 
2º Nível – Protetor secundário para linha de energia elétrica contra sobretensões. 
Protetor monocanal, capacidade de drenagem  40 kA, (curva de teste 80/20µs). 
Se Phoenix Contact: VAL-MS 230ST + base, para painéis com alimentação 
trifásica 220 ou 380V.  
VAL-MS 230 IT ST + base, para painéis com alimentação trifásica 440V.  
Se OBO BETTERMANN: V20 C3-127 para painéis com alimentação trifásica 220V. 
V20 C3-220 para painéis com alimentação trifásica 380V ou 440V. 
Se Moeller: SPC E 280 DPS Classe C 
 
3º Nível – Protetor terciário para linha de energia elétrica contra sobretensões. 
Se Phoenix Contact: PT 2 – PE/S-120AC-ST.  
Se OBO BETTERMANN: VF 230ACDC 230VAC/7kA. 
Se Moeller: SPC E 280 DPS Classe C 
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4.18. ACESSÓRIOS 
 
Os quadros deverão ser fornecidos com os seguintes acessórios: 

• chumbadores de aço galvanizado, completos para fixação do quadro; 
• olhais para suspensão; 
• porta desenho na parte interna de uma das portas. 
• venezianas de ventilação providas de filtro. 
• quando mencionado no Memorial Específico o painel será dotado de 

ventilação forçada de modo a manter a temperatura interna em no 
máximo 40 ºC com as portas fechadas. 

• quando mencionado no Memorial Específico o painel será dotado de 
resistências e termostatos que impedirão a formação de umidade 
prejudicial ao bom desempenho dos equipamentos. 

• Os materiais de instalação externa ao CCM e necessários ao seu 
funcionamento (ex. Eletrodos, Manômetros, Reguladores de Nível, 
Transdutores etc...) deverão ser de marca ou fabricante qualificado pela 
Empresa. Seu fornecimento estará condicionado ao descrito no Memorial 
Específico.  

 

4.19. ARQUITETURA DE QUADROS COM INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 
Os inversores deverão ter função PID incorporada e ao menos duas entrada s 
analógica de 4 a 20 mA.  
 
Comunicar com o Controlador Lógico Progrmável especificado.  
 
Deverá ser utilizada a arquitetura: 
Disjuntor-motor + fusíveis U.R em chave NH de bascular, abertura sob carga +  
inversor. 
 

4.20. REATÂNCIA DE ENTRADA E FILTRO RFI 
Caso o inversor de freqüência não possua reatância de entrada e filtro RFI 
incorporados, estes deverão ser  instalados conforme sugestão do fabricante e 
deverão estar enquadrados dentro das Normas vigentes. 

 

4.21. IHM 
O fornecimento de IHM será obrigatório, sendo sua instalação na porta do 
painel. 
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4.22. FONTE DE VCC 
O CCM contará com uma fonte de 24 VCC, 1 A, alimentação 220 VCA, 
independente de existir fonte de 24VCC no inversor. Esta fonte se destina à   
alimentação do transdutor de pressão ou transdutor de distância. Casos 
excepcionais serão descritos no Memorial Descritivo Específico. 

 

4.23. VENTILAÇÃO 
O Quadro Elétrico deverá ser provido de ventilação forçada compatível com a 
especificação do fabricante do Inversor. A temperatura interna do Painel não 
deverá ultrapassar 40º C.  

 

5. APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
O fornecedor deverá apresentar para aprovação/comentários, após o aceite 
do pedido e antes do inicio da fabricação, o listado abaixo, em duas vias: 
 
A) Lista de materiais com marcas, atentando para o fato de serem qualificadas 
pela Empresa. 
B) Desenhos do Painel contendo: 
    - dimensões, 
    - vista externa, interna e lateral e arranjos físicos com identificação dos 
equipamentos; 
    - diagrama Trifilar 
    - diagrama funcional / comando. 
C) Quaisquer informações que melhor o caracterize, tais como catálogos, 
memorial descritivo, etc. 
Após a análise do material, será devolvida uma via com a aprovação ou com 
os devidos comentários. 
D) Juntamente com o quadro deverão ser fornecidos em três vias, os diagramas 
trifilares, funcional/comando e mapa de bornes definitivos, que serão assim 
distribuídos: 
- duas vias colocadas dentro Painel; 
- Arquivo eletrônico 
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6. FUNCIONAMENTO 
 

O funcionamento deverá atender as condições específicas e os equipamentos 
serão de acordo com o diagrama e esquema funcional correspondentes. 
        

7. INSPEÇÃO, TESTES E ENSAIOS TESTEMUNHADOS 
 

7.1. INFORMAÇÕES GERAIS 
  
A Empresa designará um técnico devidamente qualificado, para acompanhar 
os testes a serem realizados, bem como para liberar o equipamento após a 
inspeção final. 
 
A inspeção do(s) equipamento(s) não isenta o fornecedor de total 
responsabilidade do fornecimento. 
 
À Empresa ou ao representante pôr ela credenciada, se reserva o direito de 
inspecionar, a qualquer tempo, as instalações de testes da proponente para a 
verificação das condições técnicas e operacionais das mesmas, bem como a 
ter acesso a todas as informações relativas ao fornecimento, inclusive desenhos 
de fabricação, memoriais técnicos, etc.. O representante deverá ser avisado 
com antecedência mínima de 5 dias úteis da data marcada para a realização 
da inspeção e testes testemunhados.  
 

7.2. TESTES A SEREM REALIZADOS 
 
Os seguintes testes e ensaios deverão ser realizados pelo representante: 
- tensão aplicada 
- resistência de isolação 
- teste de funcionamento 
- verificação dos componentes 
- dimensional. 
 
 



                                                                                                                              
                        

                                               Prefeitura Municipal de Jaguariúna 
Automação da ETA 

Página 14 de 20             
                                                                                                                               

                                

 
 
 
 
EMA Engenharia de Meio Ambiente Ltda. 
Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, 91 –  Cambuí – CEP 13.023-600 – Campinas/SP – PABX (19) 3252-2244 
e-mail: emaeng@emaeng.com.br 

engenharia de meio ambiente ltda 

7.3. GARANTIA 
  
A contratada, quando do fornecimento, deverá fornecer obrigatoriamente o 
Termo de Garantia dos painéis elétricos. 
 

O período de garantia será de 12 (doze) meses a partir da data de entrada em 
operação ou 18 (dezoito) meses a partir da entrega, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro. 
 

7.4. EMBALAGEM 
 
A embalagem deverá proteger os painéis contra impactos e intempéries com 
cuidados especiais em relação aos componentes instalados nas portas. 
 

A embalagem deverá ser identificada em relação ao seu conteúdo e local de 
instalação. 
 

7.5. TRANSPORTE 
 
O equipamento deverá ser transportado conforme recomendações dos 
fabricantes e entregue e descarregado no local a ser designado pela Empresa.  
 

O fornecedor será responsável pelo seguro de transporte do equipamento até o 
Almoxarifado. 

 

7.6. CABOS 
 
Deverão ser flexíveis com classe quatro de encordoamento, isolação 750V, 
obedecer às normas de fabricação e instalação de acordo com a ABNT, fios 
rígidos não deverão ser instalados em qualquer bitola. 
 

7.7. CORES 
 
Corrente Alternada – :  preto (fase),  
    azul (neutro),  
    verde (terra) 
    vermelho (comando) 
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7.8. TERMINAIS 
  
Terminações dos cabos possuirão terminais apropriados, à compressão, até 6,0 
mm2 deverão ser utilizados terminais tipo ilhós. 
 
Os terminais até 6,0 mm2, deverão ser prensados por alicates prensa terminais 
comuns, de 10 mm2 até 70 mm2, alicates manuais especiais. 
 
Terminais acima de 95 mm2, inclusive, necessariamente serão prensados por 
alicate prensa hidráulico. 
 
 

7.9. EMENDAS 
 
Permitidas até secção de cabo 6,0 mm2, e somente em caixas de 
passagens.Deverão ser estanhadas e isoladas, evitando a entrada de umidade.  
 
Para os cabos com secção acima de 6,0 mm2, as emendas deverão feitas 
através de luvas de emendas e compressão estanhadas e isoladas, evitando 
entrada de umidade, e também somente poderão ser executadas em caixas 
de passagens. 
 
Salientamos que todo o tipo de emenda, independente de manual ou por luva 
de compressão, terá que ser isolada através de fita isolante e se sujeito a 
umidade ou esforços mecânicos ou tensão superior a 220VCA, isolar primeiro 
com fita auto fusão, depois fita isolante. 

  

7.10. ELETRODUTOS 
 
Eletrodutos se enterrados, deverão ser em pvc rígido ou tipo kanaflex em bitola 
compatível com os cabos nele transportados, observando-se a taxa de 
ocupação admissível em cada situação. Profundidade média de 60 cm abaixo 
do nível do solo, envelopados em concreto magro, com fita de identificação 
em sua parte superior. 
  
Eletrodutos em instalação aparente deverão ser em Fé Go, classe pesada com 
bitola mínima de 3 / 4” e acima de acordo com especificação do projeto.Taxa 
de ocupação dos cabos compatível com a situação, nunca superior a 40% 
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sustentados por abraçadeiras apropriadas, perfilados ou tirantes, a uma 
distância máxima de 1,5 mentre suportes, permitido somente instalação de luvas 
de emenda e acessórios com rosca. 
 
Utilizar somente curva de raio longo, sendo que a cada duas curvas, ou 
distância superior a 20 m deverão ser instaladas caixas de passagem aparente 
em alumínio fundido. 
 
Eletrodutos embutidos em piso ou parede deverão ser em Fé Go, classe pesada 
ou em PVC rígido, com bitola mínima de 3 / 4” e acima de acordo com 
especificação do projeto, envelopados em concreto magro quando em 
profundidade superior a 10 cm,não sendo permitido qualquer tipo de artifício 
para confecção de curvas, que não seja peça pré-fabricada. 

 
Toda a instalação predial de eletrodutos será aparente 
 

7.11. OBSERVAÇÕES 
 
Terminações de eletroduto, seja em caixas de passagem, quadros de força,etc, 
deverá posuir par bucha/arruela, na bitola apropriada. 
 
Eletroduto reserva deverá possuir guia instalado, apropriado para passagem de 
cabos quando necessário. 
 
Não utilizar pistolas para fixação de pinos roscados em lajes ou paredes em 
obras ocupadas. 
 
Todo eletroduto machucado, amassado, ou que tenha perdido em parte a 
galvanização, deverá ser substituído. 
 
Eletroduto interligado a equipamentos sujeitos a vibração deverá ser feito com 
eletrodutos flexíveis com alma de aço, tipo seal tubo e com terminais tipo prensa 
cabo giratório. 
 
Eletrodutos com mesmo caminhamento deverão correr em paralelo e 
perfeitamente alinhados, e também as luvas e curvas deverão ser instaladas 
alinhadas. 
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7.12. TOMADAS 
 
Tomadas 220V 
Deverão ser 2P+T - 15 A - com isolação para 250 V. 
Deverão ser para encaixe de pinos chatos formato Y 
 
Tomadas 127V 
Deverão ser 2P+T - 15A com isolação para 250 V 
Deverão ser para encaixe de pinos cilíndricos 
 
D – Pinos Machos 
Pinos machos para 220V 
Deverão ser para 2P+T - 15A com isolação para 250V 
Deverão ser com pinos chatos em formato Y 
Pinos para 127V 
Deverão ser para 2P+T - 15 A - com isolação para 250V 
Deverão ser com pinos cilíndricos. 
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Obs: A montagem completa de todos os 
equipamentos, painéis e o perfeito 
funcionamento do sistema, desde a entrada de 
energia até o perfeito funcionamento das 
bombas, conforme indicado em projeto, faz 
parte do escopo dos serviços a executar. 
 

 

7.13. ENSAIOS 
  
Deverão ser realizados os seguintes ensaios: 
   
- Continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações 

principais e suplementares. 
- Resistência de isolamento da instalação elétrica. 
- Resistência de isolamento das partes da instalação objeto SELV, PELV ou 
separação elétrica. 

- Seccionamento da alimentação. 
- Ensaio de tensão aplicada. 
- Ensaios de funcionamento. 
- Conforme estabelecido na NBR 5410/2004. 
- Deverá ser providenciada a fundação para suporte dos quadros elétricos. 

 
 

7.14. CAIXAS DE PASSAGEM 
 
Subterrâneas em alvenaria: 
 
Deverão ser executadas em dimensões suficiente para possibilitar a passagem 
dos cabos de acordo com o raio mínimo dos cabos a serem passados e com 
dimensões suficientes para manutenção e ampliação do sistema, com os 
seguintes padrões: 
 
Medidas internas 1000x1000x1000mm; 800x800x1000mm; 600x600x800mm, 
400x400x800mm. 
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Poderão ser construídas caixas em alvenaria, concreto ou utilizadas caixas pré-
fabricadas, porém com resistência suficiente para suportar os esforços 
necessários. 
 
Deverá ter o fundo em concreto com espessura mínima de 100 mm com queda 
para o dreno em brita n02, com sistema de dreno com diâmetro mínimo de 200 
mm, e profundidade de 1000mm quando o terreno assim permitir. Em caso de 
terrenos com lençol freático alto as caixas deverão ser herméticas. 
 
Deverá ser construído caixa de passagem com duto em todo o perímetro do 
terreno, para instalações futuras. 
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7.15. LISTA DE MATERIAL 
ITEM QUANT. TIPO DESCRIÇÃO 

1 01 cj Quadro de Distribuição Geral (QDF), conforme item 3 
2 01 cj Painel de acionamento e controle de 02 conjuntos de bombas dosadoras de 

cal, com inversor, conforme item 2.4 Descrição de Equipamento. 
3 01 cj Painel de acionamento e controle de 02 conjuntos de bombas dosadoras de 

ácido fluorssilícico, com inversor, conforme item 2.4 Descrição de Equipamento. 
4 01 cj Painel de acionamento e controle de 02 conjuntos de bombas dosadoras de 

carvão ativado, com inversor, conforme item 2.4 Descrição de Equipamento. 
5 01 cj Painel Lógico Programável (PLC) completo incluindo programação, conforme 

MD automação.   
6 10 Br 3m Eletroduto 1 x 1 1/4”  pvc rígido ou tipo kanaflex 
7 20 pç Condulete 3/4” Universal Fogo completo 
8 6 Br 3m Eletroduto 3/4” Fogo completo. 
9 200 m Cabo condutor formado de fio de cobre nu;  Tempera mole isolação sólida 

extrudada composto termoplástico em cloreto de polivinila (PVC), classe de 
isolação 750 V, temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC em 
sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 4,0mm2, conforme NBR 6148, 
(encordoamento classe 4) Nota 1: O material deve estar em conformidade com 
INMETRO. Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul (neutro), 
verde (terra) e vermelho (comando). 

10 200 m Cabo condutor formado de fio de cobre nu; empera mole isolação sólida 
extrudada composto termoplástico em cloreto de polivinila (PVC), classe de 
isolação 750 V, temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC em 
sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 2,5mm2, conforme NBR 6148, 
(encordoamento classe 4) Nota 1: O material deve estar em conformidade com 
INMETRO. Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul (neutro), 
verde (terra) e vermelho (comando). 

11 400 m Cabo blindado AF bitola 4 x 1 AWG, ou 4 x 1,0  m². 
Construção: condutor interno em corda de fios de cobre estanhado. Formação: 
diâmetro do condutor de 1,5 mm, de diâmetro área 1,35 mm² ; Isolação em 
polietileno com diâmetro de 2,5 mm; blindagem em trança de cobre 
estanhado com 144 fios de 0,172 mm com diâmetro final de 5,5 mm; formação 
reunião com duas veias cegas, capa em PVC com diâmetro final de 7,5 mm. 
Peso 77 g/m. Características elétricas (conforme ASTM D 4566), resistência 
ohmica da blindagem menor ou igual a 14,0 Ohm/km. Resistência ôhmica da 
blindagem menor que 10,1 Ohms/Km, resistência do isolamento maior ou igual a 
500 Mohms/Km. Tensão de operação: menor ou igual a 300 V RMS, teste de 
tensão: 0,6 KV (CA/min), capacidade nominal: 135 pF/m. Capacidades 
mecânicas: raio mínimo de curvatura de 36 mm para um dobramento, de 109 
mm para dobramentos seguidos; temperatura ambiente máxima 70ªC. 

12 20 m3 Valas: Abertura de todas as valas necessárias à passagem De eletrodutos. 
13 20 m3 Eletrodutos e Eletrocalhas: Passagem de todos os eletrodutos e eletrocalhas 

enterrados ou aparentes. 
14 3 m Construção de caixas de passagem de acordo com o item acima, 7.14 – Caixas 

de passagem. 
 


