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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo da CONCEDENTE), em 

local preferencial frontal à obra de maneira a não interromper o trânsito de operários e 

materiais. A placa deverá conter os principais dados da obra (nome do objeto, valor da 

obra, construtora, engenheiro responsável, data de início e prazo de execução) e ser 

confeccionada em lona com plotagem de gráfica por dimensões de 2,00 m x 1,50 m a ser 

colocada a uma altura de 2,20 m do solo sobre estrutura de madeira tipo pernamancas.  

É obrigação da contratada a perfeita manutenção da Placa até o fim dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

MODELO DE PLACA DE OBRA  
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2. MOBILIZAÇÃO 

2.1. GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015 

Está previsto neste item a locomoção rodoviária dos materiais. Deve-se atentar no 

desembarque dos materiais e em como eles serão transportados, visando a evitar 

ocorrência de danos e/ou perda dos materiais. 

 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.1. Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e 

cabine de mediçao) 

Fornecimento e instalação de subestação aérea com transformador 112,5 KVA, 

conforme indicado em projeto elétrico. 

ITENS: 

 SUPORTE P/ TRANSFORMADOR-ACO INOX 32MM (P/POSTE). 

Fornecimento e instalação de suporte para transformador em aço inox medindo 

32mm, conforme indicado em projeto. 

Deverá ser fornecido material fabricado em aço carbono 1010 / 1020 galvanizado 

a fogo e utilizado para fixação de transformador em poste de seção circular. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und.) de suporte para transformador. 

 

 

 ISOLADOR TIPO PINO, PARA TENSÃO 15KV 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. Utilizado na rede de 

distribuição aérea primária convencional ou compacta nas tensões de 15kV. Fabricado em 
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PEAD – Polietileno de alta densidade na cor cinza, o isolador tipo pino polimérico dotado 

de orifício roscado é constituído por um único corpo isolante que para fixação dos cabos  

 

cobertos não requer o uso de amarrações. Conforme CODI 3.2.18.27.1 e ABNT NBR 

16327-1 e ABNT NBR 16327-2. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO COMPOSTO 

Resistência ao ensaio de tração após envelhecimento em estufa de ar e em câmara 

de intemperismo de UV: variação de 25% (máxima) permissível da resistência à tração e 

do alongamento à ruptura entre os valores obtidos antes e após envelhecimento. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO COMPOSTO 

Resistência ao trilhamento e erosão: 3kV (Método de ensaio conforme ABNT NBR 10296). 

Permissividade relativa: ≤3 (Método de ensaio conforme ASTM D-150) 

Absorção de água: ≤0,25% (Método de ensaio conforme MB-1595). 

Temperatura de fragilização: ≤-15°C (Método de ensaio conforme NBR 7307). 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO ISOLADOR 

Ruptura mecânica à flexão: 1500daN mínimo 

Ensaio de Tração: 500daN mínimo 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO ISOLADOR 

Distância de escoamento 

Tensão máxima de operação de 15kV: 480 mm 

Tensão máxima de operação de 36,2kV: 530 mm 

Tensão suportável à frequência industrial sob chuva 

Tensão máxima de operação de 15kV: 34kV 

Tensão máxima de operação de 36,2kV: 50kV 

Tensão suportável de impulso atmosférico 

Tensão máxima de operação de 15kV: 110kV 

Tensão máxima de operação de 15kV: 150kV 
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Perfuração sob impulso no ar (Sem perfuração na aplicação da tensão) 

Tensão máxima de operação de 15kV: 230kV mínimo 

Tensão máxima de operação de 36,2kV: 315Kv 

 

 

Compatibilidade dielétrica 

Tensão máxima de operação de 15kV: 16kV mínimo 

Tensão máxima de operação de 25kV: 28kV 

 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und.) de pinos instalados. 

 

 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 

São usados para conectar condutores de alumínio ou liga de alumínio, sólidos ou 

multifiliares, com ou sem alma de aço. Podem também efetuar conexões bimetalicas em 

condições ambientais não corrosivas. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (m) de conector. 

 

 MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPAC. MINIMA 60KG  

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de suporte para transformador 

 

 PORCA GALV. QUADRADA DE 24MM - ROSCA M 16X2 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de porca para a instalação do transformador 
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 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA GALV. 16X125MM 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador 

 

  CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM)  

O fornecedor deve providenciar materiais que assegurem o bom desempenho das 

cruzetas de concreto armado para serem instaladas em condições tropicais, temperaturas 

entre -5oC e 40oC, umidade relativa de até 100%, exposição ao sol e poluentes rurais, 

urbanos, industriais e marítimos.  

Identificação:  

 

As cruzetas devem apresentar a seguinte identificação gravada no concreto de forma 

legível e indelével: - nome ou marca comercial do fornecedor; - data (dia, mês e ano) de 

fabricação; - resistência nominal (daN); - número de série; - código ABNT do tipo de 

cimento utilizado. Esta identificação deve ser apresentada numa mesma face da cruzeta 

com fácil visualização da base do poste quando a cruzeta estiver instalada. A gravação 

deve ter profundidade não inferior a 1mm e nem superior a 3mm e altura de no mínimo 

30mm.  

Condições de Utilização: 

 As cruzetas de concreto objeto desta padronização são próprias para as montagens 

padronizadas nas NTC's de montagens de redes de distribuição.  

Dimensões e Furações: 

 As cruzetas de concreto devem atender as dimensões e furações estabelecidas em 

projeto. Todos os furos das faces A e B, devem ter diâmetro de 18+3-1mm.  

 Acabamento:  

As cruzetas devem apresentar superfície lisa contínua e uniforme sem fendas ou fraturas, 

(exceto pequenas trincas capilares não orientadas segundo o comprimento da peça, 
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inerentes ao próprio material) e sem armadura aparente, não sendo permitida qualquer 

pintura ou outra imperfeição que impeça a sua condição de utilização.  

Furos:  

Os furos devem ter eixo perpendicular ao plano que contém a face de concreto armado e 

dimensões estabelecidas na Figura 1. Os furos devem ser cilíndricos ou ligeiramente 

tronco-cônicos, permitindo-se o arremate na saída dos mesmos para garantir a obtenção  

 

 

de uma superfície tal que não dificulte a colocação das ferragens. Os furos devem ser 

totalmente desobstruídos. 

Transporte e instalação:  

As cruzetas somente poderão ser transportadas e instaladas 28 dias após a sua fabricação. 

 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador. 

 

 ELO FUSIVEL 8 K 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador. 

 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2” 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador. 

 Chave blindada 3P-800A-600V com fusível NH 630ª 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador. 

 Bucha e arruela de aluminio de 1.1/2" para Eletroduto 
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Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça para a instalação do transformador. 

 

 SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO-SEÇÃO 

240MM 

Cada suporte deve ser adequadamente identificado de modo legível e indelével, 

no mínimo. O suporte deve ser revestido de zinco pelo processo de imersão a 

quente, conforme a NBR 6323. A espessura mínima do revestimento deve atender 

a Tabela 1 da NBR 8158/83. O suporte deve apresentar superfícies contínuas, 

uniformes, evitando-se saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou 

qualquer outra imperfeição. Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem 

estar isenta de áreas não revestidas e irregularidades tais como as inclusões de 

fluxo, borras ou outros defeitos. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça do suporte instalado. 

 

 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/ CONECTOR 

Escolha um lugar com terra e inicie um furo ou buraco no chão para enterrar a haste. No 

caso de não conseguir um local de terra, terá que escolher um outro próximo de onde será 

utilizado o aterramento e romper o chão utilizando ferramentas de pedreiro (marreta, 

talhadeira, ponteiro, etc). Coloque uma mangueira, sem esguicho, saindo água na entrada 

desse buraco iniciado e deixe por alguns minutos. Estando umedecida, a terra deverá ficar 

mais branda e será mais fácil enterrar a haste de cobre.  

Retire a mangueira e comece a enterrar a haste com as mãos. Enterre o quanto conseguir 

e retire a haste novamente, deixando somente o buraco. Coloque a mangueira novamente 

no buraco e deixe por alguns minutos. Repita esta operação com a mangueira e a haste 

até que não consiga mais empurra-la com as mãos. Quando isto acontecer continue a 

operação batendo com a marreta. Sempre que conseguir, retire a haste e coloque a 
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mangueira em seu lugar por alguns minutos. Quando não conseguir mais retirar a haste, 

continue batendo com a marreta até que restem somente 10 centímetros para fora da terra. 

Este aterramento deverá estar o mais próximo possível do quadro principal/medição de 

energia elétrica (<0,5m). 

 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça fornecida e instalado. 

 

 

 

 ELETRODUTO   DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1.1/2" sem Luva 

Fornecimento e instalação, conforme indicado em projeto. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça fornecida e instalado. 

 

 CABO DE COBRE NÚ 50MM2 

O cabo sem revestimento é composto apenas pelo material condutor, por isso, são 

instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os indivíduos 

e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de têmpera dura ou 

meio dura, sem revestimento. É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de 

subsolo, também conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por 

empresas de transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. O cabo deverá 

ser instalado conforme o projeto ou detalhamento do sistema de aterramento, sua 

profundidade não poderá ser menos que 50 cm abaixo do nível do solo. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será executada por metro linear (m) fornecido e instalado, de acordo 

com a secção. 

 

 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Componente pontiagudo instalado no topo da edificação, destinado a interceptar as 

descargas atmosféricas. Os captores devem ser firmemente fixados, de modo a impedir 

que esforços eletrodinâmicos, ou esforços mecânicos acidentais possam causar sua 

ruptura. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de peça instalada. 

 

 

 

 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

As cordoalhas poderão ser substituídas por cabos ou fitas, desde que a seção 

transversal não seja inferior a 30mm². As cordoalhas não poderão ter mais de 19 cabos 

elementares, e as fitas não poderão ter espessura inferior a 2mm. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será executada por metro linear (m) fornecido e instalado, de acordo com 

a secção. 

 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

O mastro será em ferro galvanizado, com diâmetro e localização definidos em 

projetos. Deverá ter sua extremidade sempre acima do ponto mais alto da edificação, bem 

como de qualquer instalação complementar como luzes de advertencias, antenas de rádio 

e TV’s. Na sua extremidade superior será instalado o captor de raios.   

  

Critérios de medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de peça fornecida e instalada, de acordo com 

o diâmetro e o comprimento; 

  



                                     
                                                              SANTA IZABEL DO PARÁ  

                                                                    “Trabalhar o presente, construir o futuro”                                                                              

 

 

 

11 

Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro. 
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245 

 
 

 

 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018    

As caixas de inspeção tipo solo em conjunto com as tampas devem ser utilizadas 

quando existir no aterramento algum tipo de conexão mecânica que necessite ser 

inspecionada. Elas devem ser enterradas de modo a facilitar o acesso para a conexão 

durante as inspeções, conforme Norma: NBR 5419:2015-3.   

 Criterio de mediçaõ e pagamento           

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado.   

   

 

 

 

 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA GALV. 16X150MM. 

Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada, em ferro galvanizado 

medindo 16 x150mm, para fixação do gancho olhal no Poste em concreto. 

O parafuso deve ter superfícies lisas, uniformes e contínuas, sem saliências 

pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeições. Deve ser zincado pelo processo de 

imersão a quente. 

O parafuso, corretamente instalado, deve resistir aos seguintes esforços durante 

1 (um) minuto: - carga mínima de ruptura a tração com cunha F = 5.000 daN; - carga mínima 

de cisalhamento F = 3.000 daN; - O parafuso é próprio para aplicação da porca com o 

torque nominal de 8 daN.m 

Criterio de mediçaõ e pagamento           

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado.  

 

 ALÇA DUPLA PREFORMADA P/ CABO DE ALUMINIO 2AWG 

A alça pré-formada destina-se à ancoragem dos cabos ou fios de alumínio nús 

ou revestidos em entradas de consumidor ou ainda à fixação do neutro, usado em ramais 

de serviço. Fazem parte desse serviço: Ajudante, eletricista e a alça pré-formada. 
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Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (un) de alça instalada. 

 

 ISOLADOR TIPO PINO - CLASSE 15KV 

Os isoladores são fabricados para utilização em ancoragem ou suspensão de redes 

de distribuição de energia elétrica. Fornecimento e instalação de isolador pilar porcelana 

15KV. Fazem parte desse serviço: Ajudante, eletricista e isolador. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (un) de isolador instalada. 

 

 

 

 

 ARRUELA QUADRADA GALV. DE 18X38CM. 

Fornecimento e instalação de arruela quadrada, em ferro galvanizado medindo 18 

x38mm, para ajuste e fixação do parafuso do gancho olhal no Poste em concreto. 

Criterio de mediçaõ e pagamento           

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO EM BRITA, 

DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M. 

Fornecimento e instalação de Caixas de concreto equipado com tampa em concreto 

armado e fundo em brita, conforme projeto, para a instalação dos condutores e 

equipamentos. Quando do dimensionamento do tamanho das caixas de passagem, 

devem ser observadas as Normas Regulamentadoras NR 10, NR 17, NR 33, NBR 14039 

e NBR 9511, assim como descrição em composição unitária. 

Criterio de mediçaõ e pagamento           

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
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 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA -AT 15KV-BT220/127V. 

Possuem a função de compatibilizar os níveis de tensão fornecidos pela 

concessionária de energia local, os quais são elevados e perigosos, para aqueles 

apropriados à utilização com segurança em empreendimentos industriais, comerciais e 

residenciais. 

Fornecimento e instalação de Transformador de 112,5KVA -AT 15KV-BT220/127V 

 

 INSTALAÇÃO 

Antes da instalação do transformador devem ser feitas verificações conforme 

os itens a seguir. 

 INSPEÇÃO VISUAL: Deve ser realizada uma inspeção visual com objetivo de 

verificar danos externos nos principais itens do transformador, aos quais seguem: 

 - Vazamento de óleo;  

- Arranhões na pintura; 

 - Sinais de corrosão;  

- Inexistência de fissuras ou lascas nos corpos isolantes das buchas; 

 - Estado dos acessórios; 

- Placa de identificação: Verificar se as características da placa de identificação do 

transformador estão de acordo com o pedido; 

- Sistema de comutação: Deve-se efetuar a troca de todas as posições do comutador 

a vazio, de modo a identificar possíveis problemas ocorridos durante transporte, 

posteriormente retornando à posição inicial. 

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: 

Deve ser realizada uma inspeção visual com objetivo de verificar danos externos 

nos principais itens do transformador, aos quais seguem:  

- Vazamento de óleo; 
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 - Arranhões na pintura;  

- Sinais de corrosão;  

- Inexistência de fissuras ou lascas nos corpos isolantes das buchas; 

 - Estado dos acessórios; 

- Placa de identificação: Verificar se as características da placa de 

identificação do transformador estão de acordo com o pedido;  

- Sistema de comutação: Deve-se efetuar a troca de todas as posições do 

comutador a vazio, de modo a identificar possíveis problemas ocorridos 

durante transporte, posteriormente retornando à posição inicial. 

 

 FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR  

O sistema de fixação deve estar de acordo com a norma NBR 5440. Os 

transformadores possuem suporte para montagem direta ao poste. No Projeto, esta 

representado um desenho ilustrativo dos suportes de fixação em poste, sendo que o 

transformador recebido poderá possuir outro modelo de suporte de poste, de acordo com  

 

a especificação técnica existente e/ou contrato de fornecimento. 

 

 IÇAMENTO 

Para o içamento do transformador, as cintas ou cordas utilizadas devem ser fixadas 

nas alças, ganchos ou olhais existentes para essa finalidade, conforme projeto. O 

transformador não deve sofrer avarias de qualquer natureza. Antes de içar o transformador, 

é conveniente fixar os suportes ou ganchos de suspensão das alças. Desta forma, quando 

estiver na altura adequada, será possível colocar facilmente os grampos de fixação. Para 

garantir a integridade dos olhais de içamento é recomendado que seja utilizada uma cinta 

/ corda de içamento com no mínimo 2,5 metros de comprimento total. Ao içar todo o 

conjunto, deve ser observado para que a cinta / corda de içamento não danifique partes e 

peças do transformador, como por exemplo, as buchas de alta tensão. 
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 LIGAÇÕES 

As ligações do transformador devem ser realizadas de acordo com o diagrama de 

ligação de sua placa de identificação, atentando-se para a correta sequência de fase. As 

ligações das buchas deverão ser apertadas adequadamente, cuidando para que nenhum 

esforço seja transmitido aos terminais, o que viria ocasionar afrouxamento das ligações, 

mau contato e posteriores vazamentos por sobreaquecimento no sistema de vedação. As 

terminações devem ser suficientemente flexíveis, a fim de evitar esforços mecânicos 

causados pela expansão e contração, que poderão quebrar a porcelana dos isoladores. 

Estas porcelanas não devem servir de apoio para pesos de condutores. Alguns tipos de 

buchas permitem a conexão direta dos cabos ou barramentos; outros necessitam de 

conectores apropriados, que podem ou não ser fornecidos com o transformador, isto varia 

de acordo com o contrato de fornecimento firmado. 

 

 

 

 PROTEÇÃO 

Os transformadores devem ser protegidos contra sobrecargas, curto-circuito e 

surtos de tensão. Normalmente usam-se chaves fusíveis, disjuntores, seccionadores, para-

raios, etc. Todos esses componentes deverão ser adequadamente dimensionados para 

serem coordenados com o transformador e testado antes de fazer as conexões. Os 

equipamentos de proteção devem ser instalados o mais próximo possível do 

transformador. Os elos utilizados nas chaves-fusíveis devem estar de acordo com a 

demanda e potência do transformador. 

 

 ATERRAMENTO DO TANQUE 
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O tanque deverá ser efetiva e permanentemente aterrado. Uma malha de terra 

permanente de baixa resistência é essencial para uma proteção adequada. No tanque está 

previsto um ou dois conectores para aterramento, conforme projeto. A malha de terra 

deverá ser ligada a um destes conectores por meio de um cabo de cobre nu com seção 

adequada. 

 ENSAIOS ANTES DA ENERGIZAÇÃO 

 ENSAIOS OBRIGATÓRIOS 

É necessária a execução dos seguintes ensaios antes da energização do transformador:  

a) Medição da resistência de isolamento do transformador. 

b) Medição da relação de transformação em todas as fases e posições do comutador de 

derivações sem tensão. 

c) Medição da resistência elétrica em todos os enrolamentos, em todas as fases e posições 

do comutador de derivações sem tensão. 

 

 ENSAIOS ADICIONAIS 

Onde aplicável, ou seja, em transformadores que possuem a válvula de retirada de amostra 

de óleo, é necessária a execução dos seguintes ensaios antes da energização: 

a) Análise do líquido isolante (físico-químico): 

 Rigidez dielétrica; 

Teor de água; 

Fator de potência; 

Índice de neutralização; 

Ponto de fulgor;  

Densidade. 

b) Análise cromatográfica. 

 

 ENERGIZAÇÃO 

 Inspecionar todos os dispositivos de proteção e sinalização do transformador; 
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  Ajustar e travar a posição do comutador manual conforme recomendado pela operação 

do sistema;  

 O transformador deve ser energizado inicialmente em vazio;  

 Recomenda-se efetuar análise cromatográfica do óleo isolante, antes da energização 

(referência), e outra 24 h após a energização para detecção de defeitos incipientes;  

 Após a energização do transformador é necessária uma inspeção final com medição da 

tensão secundária. 

Nota: faz-se necessário o uso de planilha de verificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de transformador. 

 

 

 

 

 CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 110MM (4") . 
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Fornecimento e instalação de curva 90° para conexão de eletroduto Pvc roscavel dn 

=110mm (4"). A curva de aço de 90° serve para padronizar as conecções em aço 

galvanizado, usados nos mais diversos tipos de obra, as tubulações precisam ser 

interligadas para assim ser realizado o projeto com qualidade.  

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 CURVA 135° P/ ELET F°G° D 40MM 1 (1/2"). 

Fornecimento e instalação de curva 135° para conexão de eletroduto Pvc roscavel dn 

=40mm (11/2"). A curva de ferro galvanizado de 135° serve para padronizar as confecções, 

usados nos mais diversos tipos de obra, as tubulações precisam ser interligadas para assim 

ser realizado o projeto com qualidade. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 GRAMPO PARALELO UNIVERSAL PARA CONEXÃO COM CABO DE 

COBRE DE 6 A 50MM2 COM 2 PARAFUSOS 

Fornecimento e instalação de grampo paralelo universal para conexão entre haste-cabo ou 

vergalhão-cabo. Indicado para fios e cabos. Aplicado em sistemas de aterramento. O 

Material empregado pode ser composto de corpo em liga de cobre. Grampo: aço zincado 

eletrolítico (GA-12) ou liga de cobre (GA-38) fornecido com acabamento estanhado. Deve 

ser instalado utilizando-se de Ferramentas do tipo Chave estrela ou fixa. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 3/16”,SECUNDARIA COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR. 
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Fornecimento e instalação de armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço 

galvanizado 3/16”, secundaria com 2 estribos, sem isolador. Deve ser utilizada na fixação 

dos cabos nos postes, da seguinte forma: a armação é fixada no poste e nela são 

instalados os isoladores, que por vez recebem os cabos elétricos. A armação vertical é 

constituída de haste, contrapino e os 2 estribos. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 CABO DE COBRE NU 16MM2 

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 16mm². Deverão ser utilizados os 

comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 16 mm², medidos em projeto 

unifilar, instalados em trechos não enterrados. Para a execução primeiramente deve-se 

verificar o comprimento do trecho da instalação e posicionar a cordoalha nos suportes 

isoladores previamente instalados. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por metro (m) de serviço executado. 

 CHAVE FUSÍVEL DE 100A, CLASSE 15KV COM  SUPORTE "L". 

Esta especificação compreende o fornecimento e instalação de chaves fusíveis base C de 

distribuição e seus respectivos porta-fusíveis e acessórios, para tensões máximas de 

operação de 15 kV, instalação externa, tipo expulsão simples, na direção dos contatos 

articulados de abertura automática, conforme características e exigências a seguir, 

inclusive a execução dos ensaios de recebimento e de tipo, a critério da 

CONCESSIONÁRIA, e os relatórios dos ensaios. 

As chaves fusíveis devem ser fornecidas com todos os acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento e instalação. Os porta-fusíveis devem ser intercambiáveis com as 

bases de mesmas características nominais de todos os fabricantes. 
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As chaves fusíveis devem ser apropriadas para montagem inclinada, indicar sua operação 

pelo deslocamento do porta-fusível para a posição de circuito aberto e permitir sua 

instalação e remoção utilizando vara de manobra. 

 A base da chave fusível deve ser provida de dois ganchos incorporados ao terminal 

superior da base, para permitir a utilização da ferramenta de abertura em carga (load 

buster). Permitir a substituição do porta fusível por uma lâmina desligadora, convertendo a 

chave fusível em uma chave seccionadora unipolar (chave faca), quando houver 

necessidade. 

 Características Elétricas 

As características elétricas da chave fusível, conforme a NBR 7282 são: 

a) Tensão Nominal; 

b) Corrente Nominal. 

c) Frequência Nominal; 

d) Capacidade de Interrupção Nominal; 

e) Nível de Isolamento Nominal. 

 As temperaturas máximas de operação e elevações de temperatura permissíveis são 

especificadas na NBR 7282. 

 

INSPEÇÕES E ENSAIOS 

 Ensaios 

Todos os ensaios desta especificação são realizados de acordo com a NBR 7282. A base 

e o porta fusível são submetidas aos ensaios individualmente e em conjunto, ou seja, com 

a chave montada, inclusive com elo fusível apropriado instalado. Deve ser montada em 

estrutura rígida e na posição normal de utilização em serviço. As ferragens devem ser 

aterradas e as conexões devem ser dispostas de maneira a não reduzir a distância normal 

de isolamento. 
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Ensaios de Tipo: Estes ensaios têm por finalidade a aprovação de um determinado tipo 

de chave fusível, ou somente a base ou o porta-fusível, devendo ser realizados durante o 

processo de pré-qualificação de fabricantes não cadastrados, para aqueles já cadastrados 

que tenham efetuado alterações parciais no protótipo aprovado pela CONCESSIONÁRIA, 

ou que pretendam introduzir novos modelos. Periodicamente, a CONCESSIONÁRIA pode 

solicitar a repetição dos ensaios de tipo para verificar a conformidade do material com o 

protótipo aprovado pelas mesmas. 

Inspeção Geral e Verificação Dimensional: Devem ser realizadas antes dos ensaios, 

observando se a chave possui todos os componentes e acessórios requeridos e verificando 

as características de acabamento dos mesmos. Também deve ser verificada a 

identificação correta e o acondicionamento. Durante a inspeção geral, o acionamento 

mecânico deve ser verificado conforme norma NBR 7282. 

Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico: O ensaio deve ser realizado 

conforme condições, metodologia e critérios de aprovação das NBR 7282 e NBR 60060 -

1.  

Características Elétricas desta especificação. 

Tensão Suportável à Frequência Industrial a Seco e sob Chuva: O ensaio deve ser 

realizado conforme condições, metodologia e critérios de aprovação da NBR 7282. A 

tensão de ensaio deve estar de acordo com os valores da Tabela 1 - Características 

Elétricas desta especificação. 

Impacto no Suporte de Fixação da Chave- A base do suporte deve ser fixada num 

dispositivo rígido, conforme NBR 7282. Com um braço de alavanca, de 300 mm de 

comprimento, como extensão do suporte da chave, aplica-se um esforço dinâmico de 20 

Nm, perpendicular à extremidade livre do braço da alavanca. Caso não ocorra ruptura ou 

deformação permanente do suporte de fixação, a chave é considerada aprovada. 8.1.1.5 

Elevação de Temperatura A chave fusível deve conduzir continuamente a sua corrente 

nominal nas condições prescritas na NBR 7282, sem que a elevação de temperatura, de 

suas diversas partes, exceda os valores estabelecidos na Tabela. 
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Medição de Resistência Ôhmica dos Contatos- A resistência dos contatos deve ser 

medida entre cada terminal da base e a parte metálica do porta fusível acessível, devendo 

ser mais próxima após o contato. O valor da resistência deve ser a média aritmética de três 

medidas independentes. Os resultados obtidos devem ser considerados como referência 

para a execução dos ensaios de operação mecânica e de elevação de temperatura, nesta 

ordem. 

Capacidade de Interrupção: Deve ser realizado conforme descrito na NBR 7282. O 

projeto da chave fusível deve assegurar que na interrupção a cordoalha arremessada não 

atinja a ferragem da fixação e o contato superior. 

Análise Química da Liga de Cobre: Deve ser executada de acordo com a NBR 6366. As 

partes em liga de cobre não devem ter porcentagem de zinco superior a 6 %. 

 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 CONECTOR A COMPRESSÃO BIMETALICO (P/PARA RAIOS/CHAVE 

FUZIVEL) 

Esta especificação compreende o fornecimento e instalação de conector a 

compressão bimetalico cuja finalidade é a terminação bimetálica cabo-barramento (cabo 

de alumínio ao barramento de cobre). Deve possuir a construção (sapata em cobre e barril 

em alumínio) para evitar a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo. 

Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e condutividade elétrica, com 

grande plasticidade, sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido 

com composto antióxido. Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o 

uso de isolação termo contrátil ou fita de auto fusão na conexão. Aplicado através das 

ferramentas com alicate hidráulico e alicate de compressão. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
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 SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA 

Esta especificação compreende o fornecimento e instalação de sela galvanizada 

para cruzeta, utilizada como apoio na fixação da cruzeta ao poste, permitindo a perfeita 

instalação. Deve ser produzida em aço carbono e galvanizada à fogo, sua durabilidade e 

resistência garantem total segurança e proteção na fixação nas estruturas. 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 

 

 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X450MM 

Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada, medindo 16 x450mm 

rosca dupla total (M16) em aço zincado.  

Condições gerais e identificação: 

O parafuso deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se saliências pontiagudas, 

arestas cortantes ou outras imperfeições. As rugosidades máximas das superfícies devem 

estar de acordo com a NBR 7261. O parafuso deve ser fornecido montado com porca(s). 

roscas: o parafuso e a(s) porca(s) devem ter rosca métrica ISO, passo normal e classe de 

tolerância grossa de acordo com a NBR 9527, sendo: 8g - para o parafuso; 7h - para a(s) 

porca(s). Material: aço carbono, ABNT 1010 a 1020, revestido de zinco pelo processo de 

imersão a quente, conforme a NBR 6323/07. A espessura mínima do revestimento deve 

atender a tabela 1 da NBR 8158/83. Características mecânicas: resistência à tração: 

parafuso de cabeça quadrada: - carga mínima sem cisalhamento: 3000 DAN de acordo 

com ASTM f606. O parafuso corretamente instalado deve suportar um esforço de tração 

com cunha "f" de 5000dan, no mínimo, conforme a NBR 8855 ensaios/garantia: deve vir 

no ato da entrega os relatórios de ensaios relacionados a este material.  

 

Critérios de medição e pagamento 

O criterio de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
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 POSTE CONCR.200-DN, H=11M(INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO) 

. Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo para subestação com 

base em concreto ciclópico. Fazem parte do serviço: caminhão com munck, poste de 

concreto duplo T 600 Dan h=9m, retirada de estulho (manualmente), escavação manual de 

até 1.50m de profundidade e fundação corrida/bloco com pedra preta e argamassa no traço 

de 1:8. 

1) MATERIAL: Concreto armado. Fabricação, acabamento e tolerâncias, 

segundo a NBR 8451-1 e 8451-2. 

2) IDENTIFICAÇÃO: os postes devem apresentar a seguinte identificação 

gravada em baixo relevo, com profundidade entre 3 a 5 mm, de forma legível e indelével, 

no sentido da base para o topo, com os seguintes itens: 

a) Sigla da CEE-D; 

b) Nome ou marca do fabricante; 

c) Data (dia, mês e ano) de fabricação; 

d) Comprimento nominal, em metros; 

e) Resistência nominal em daN (na direção e sentido de maior resistência); 

f) Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciada a cada ano; 

g) Classe de agressividade; 

h) Traço demarcatório de engastamento; 

i) Traço de referência; 

j) Sinal demarcatório indicando a posição do centro de gravidade. 

3) IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: deve ser identificada com tinta, na 

seção da base do poste no mínimo as seguintes informações: comprimento, carga nominal 

e data de fabricação. 

 

 

4)  Deve ser previsto a colocação de duto embutido para o aterramento. 

5) Inspeção e ensaios conforme NBR 8451-1, 8451-3 e 8451-4. 
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6) Dimensões em milímetros. 

 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de poste instalado. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Anderson Fabiano Albuquerque Silva 

Técnico em eletrotécnica 
Registro – 02716800243 – CFT/PA 
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