
 

 

 

ANEXO B - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE 

SEGURANÇA RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



a.0 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

As especificações a seguir devem ser seguidas. Não será aceito material ou método 

de instalação que não esteja em conformidade, sem prévia autorização escrita da 

Contratante. Toda a instalação deverá seguir a NBR5410 e/ou as especificações a 

seguir. 

 

a.0.1 - luminárias 

 a.0.1.1 – refletores: 

o LED com driver embutido (sem fonte externa) 

o Tensão: bivolt 

o Aterramento: devem possuir ponto para aterramento 

o Potências: 5 W, 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W 

o Grau de proteção: IP65 ou IP 66 

o Certificação preferida: UL 

o Certificações aceitáveis: UL, CE ou NBR (INMETRO) 

o Temperatura de cor:  

o Até 30W: <3500k  

o Acima de 30W: Conforme orientação durante a visita técnica. 

 

 a.0.1.2 – arandelas: 

o LED com driver embutido (sem fonte externa) 

o Tensão: bivolt 

o Aterramento: devem possuir ponto para aterramento 

o Potências: 5 W, 7 W, 8 W, 10 W, 12 W, 14 W, 15 W, 20 W 

o Grau de proteção: IP65 ou IP 66 

o Certificação preferida: UL 

o Certificações aceitáveis: UL, CE ou NBR (INMETRO) 

o Temperatura de cor: <3500K 

o Com ou sem sensor de presença (conforme orientação durante a visita 

técnica) 

 



a.0.1.2 – postes: não devem ser utilizados, exceto quando especificados à parte 

durante a visita técnica.  

 

a.0.2 – instalações elétricas: 

Os circuitos de iluminação de segurança devem ser dedicados (disjuntores 

exclusivos para a iluminação de segurança, sem uso compartilhado) e ligados nas 

3 fases. Sempre que mais de 3 refletores (ou postes, caso estes sejam utilizados) 

sejam montados em uma mesma região do terreno, a alimentação deverá ser 

alternada, utilizando-se as fases R, S e T de forma intercalada para que se houver 

uma falha em uma delas, apenas uma luminária seja afetada a cada 3 instaladas.  

Cada circuito deve possuir 3 condutores (Fase, Neutro e Terra), oriundos do 

mesmo quadro elétrico.  

 

a.0.2.1 – isolamento de conexões elétricas:  

Não é permitido o uso de fita isolante como isolamento de emendas e derivações. 

Emendas e derivações devem ser realizadas com terminal de torção apropriado 

para as bitolas e quantidade de condutores envolvidos, ou através de outro 

dispositivo para essa finalidade que seja previamente aprovado pela Contratante. 

 

a.0.2.2 - Aterramento 

Todas as luminárias devem ser devidamente aterradas, através de condutor de 

proteção oriundo no barramento de Terra do quadro elétrico utilizado para 

alimentar o circuito. O condutor terra deverá possuir terminal de compressão tipo 

olhal na extremidade a ser conectada à luminária.   

Toda a tubulação aparente (galvanizada) deverá ser devidamente aterrada, 

através de buchas apropriadas para essa finalidade.  

 

 

a.0.2.3 – Disjuntores e DRs:  



o Disjuntores: devem ser compatíveis com o quadro elétrico onde forem 

instalados. A amperagem padrão será de 20 A, curva B, exceto quando 

orientado diferentemente durante a visita técnica.  

o Dispositivos DR: cada circuito deverá possuir um DR monofásico 16A / 

10mA, acondicionado no mesmo quadro ou em um sub-quadro a ser 

montado ao lado caso não haja espaço no quadro existente.  

o A corrente máxima admissível para cada circuito de 20 A será de 10 

A.  

 

a.0.2.4 – comando das luminárias 

Todas as luminárias do sistema de iluminação de segurança devem ser 

comandadas por foto-células mecânicas convencionais, instaladas próximas 

umas das outras, para facilitar a manutenção e utilizar a mesma infra-estrutura.  

Algumas luminárias, a critério da Contratante e conforme orientações passadas 

durante a visita técnica, devem possuir sensor de presença para acender apenas 

a noite e quando detectado movimento próximo à luminária. 

Algumas luminárias, a critério da Contratante e conforme orientações passadas 

durante a visita técnica, devem possuir interruptor que possibilite que sejam 

desligadas em caso de festas e/ou eventos.  

 

a.0.2.5 – infra estrutura requerida 

Toda a fiação relacionada a iluminação de segurança deverá estar devidamente 

abrigada em eletrodutos, caixas ou conduletes conforme as diferentes situações 

abaixo.  

Nenhum trecho da instalação deverá apresentar condutores expostos, com 

exceção dos trechos finais entre a última caixa e alguns tipos de luminárias onde 

não seja viável a instalação de eletroduto até a luminária. Nessa situação, será 

utilizado o cabo PP 3x2.5mm entre a última caixa e a luminária. O limite de 

comprimento do cabo PP nesse caso não poderá ser superior a 0.5 metro.  

 

A taxa de ocupação máxima dos eletrodutos é de 40%. 



 

O material utilizado na infra estrutura será conforme a seguir:  

 

 a.0.2.5.1 – tubulação enterrada (ambientes externos) 

o Profundidade mínima em toda a instalação: 40cm 

o Profundidade sob vias onde passam veículos: 60cm 

o Eletroduto: PVC RÍGIDO, com todos os acessórios necessários, 

seguindo a orientação do fabricante. Bitola mínima do eletroduto: 

1” 

o No trecho entre a última caixa de passagem (ou 

derivação) e a luminária, quando necessário, poderá ser 

utilizado o eletroduto flexível pvc apropriado para ser 

enterrado (tipo canaflex). Esse trecho não poderá ser 

superior a 3 metros. 

o Sinalização de advertência: Uma fita de advertência de 

polietileno, cor laranja ou vermelha, largura de 100mm, com 

dizeres “CUIDADO, REDE ELETRICA ABAIXO” ou semelhante, 

deverá ser instalada como sinalização ao longo de toda sua 

extensão. Essa fita deverá estar entre 100mm e 200mm acima 

do eletroduto enterrado. 

o Caixas de passagem e/ou derivação: em alvenaria, tampa 

metálica de ferro fundido padrão T33, com lastro de 15 cm de 

brita e profundidade útil mínima de 50cm acima da brita (70 cm 

quando houver tubulação passando a 60cm de profundidade); 

distância máxima desenvolvida entre caixas de passagem: 15 

metros, contendo no máximo 3 curvas de 90 graus ou o 

equivalente em curvas de menor curvatura (não mais do que 270 

graus somados).  

o Condutores: nessa situação de montagem (em eletroduto 

enterrado), apenas serão aceitos cabos unipolares, com 



isolamento duplo e isolamento 0.6 / 1kV. Marca Prysmian 

Sintenax Unipolar 

o Bitola mínima de 2.5mm2 em toda a instalação.  

o Quando não for viável se levar o eletroduto, rígido ou 

flexível, até a luminária, será admitido um trecho final, 

com comprimento máximo de 0.5 metro sem a 

proteção de eletroduto, executado em cabo multipolar 

de isolamento duplo (cabo PP), não enterrado. O 

fechamento desse cabo com os cabos unipolares deverá 

ser feito na última caixa de passagem, através de 

dispositivos de emenda aprovados. Prensa-cabos devem 

ser utilizados nessa situação. 

 

a.0.2.5.1 – tubulação aparente (ambientes internos e externos) 

o Eletroduto: aço galvanizado pesado, padrão NBR 5597 ou NBR 

5598, rosqueado, com todos os acessórios necessários, 

seguindo a orientação do fabricante.  

o A tubulação deverá ser fixada com abraçadeiras 

apropriadas para essa finalidade (tipo “C” ou tipo copo). 

o O espaçamento máximo entre abraçadeiras de fixação 

será 3 metros.  

o Deverá existir uma abraçadeira de fixação no tubo a cada 

derivação, condulete ou caixa.   

o Roscas abertas no tubo. Não é permitido o uso de luvas 

ou curvas com parafuso de fixação. 

o Bitola mínima do eletroduto: 1” 

o No trecho entre a última caixa de passagem (ou 

derivação) e a luminária, quando necessário, poderá ser 

utilizado eletroduto metálico flexível revestido (ambientes 

externos) ou nú (ambientes internos). Esse trecho não 

poderá ser superior a 3 metros. 



o Poderão ser feitas curvas a frio nos eletrodutos, com o 

cuidado de não reduzir sua seção interna, somente até a 

bitola de 1”. Acima de 1” só é permitido o uso de curvas 

pré-fabricadas, ou o uso de ferramentas especiais para tal 

fim. 

o Caixas de passagem e/ou derivação: caixas e/ou conduletes 

de alumínio, com tampa e junta.; distância máxima desenvolvida 

entre caixas de passagem: 12 metros, contendo no máximo 3 

curvas de 90 graus ou o equivalente em curvas de menor 

curvatura (não mais do que 270 graus somados).  

o Condutores: nessa situação de montagem (em eletroduto 

aparente), apenas serão aceitos condutores isolados, com 

isolamento mínimo 450/750 V. Marca Prysmian Sintenax 

Unipolar  

o Bitola mínima de 2.5mm2 em toda a instalação.  

o Quando não for viável se levar o eletroduto, rígido ou 

flexível, até a luminária, será admitido um trecho final, com 

comprimento máximo de 0.5 metro sem a proteção de 

eletroduto, executado em cabo multipolar de isolamento 

duplo (cabo PP), não enterrado. O fechamento desse 

cabo com os cabos unipolares deverá ser feito na última 

caixa de passagem, através de dispositivos de emenda 

aprovados. 

 

 

a.1 – ENTREGA DA OBRA 

 

O Aceite final por parte da Contratante será emitido após a entrega de: 

 100% das luminárias instaladas, sem pendencias; 

 Identificação dos circuitos utilizados no quadro elétrico; 



 Entrega de certificado de garantia, válido por um ano, para toda a instalação e 

seus equipamentos. 

 


