
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

OBRA: Instalações elétricas e Medição UBS Centro 

INTERESSADO:  Município de Cerro Largo 

ENDEREÇO: Rua Major Antônio Cardoso, 368 

MUNICÍPIO: Cerro Largo - RS 

 

 

 

 

1 OBJETIVO DO PROJETO 

 

O presente memorial tem por objetivo descrever e detalhar as partes integrantes do 

projeto da instalação elétrica na edificação mencionada e endereçada a cima. Consta-se no 

projeto a troca da medição/entrada de energia, adequada a carga instalada e a troca dos quadros 

de disjuntores internos. 

Será realizada a instalação de 5 novos quadros de disjuntores 4 destes ao lado dos 

existentes, que serão mantidos como caixas de passagem, o quadro da entrada será novo e 

instalado no mesmo local. Os quadros que serão substituídos (construídos ao lado do existente) 

deverão possuir barramento, 4 DPS’s (quatro dispositivos de proteção contra surto), um para 

cada fase e mais 1 (um) para o neutro, um disjuntor geral, um IDR de 30 mA e serão alimentados 

a partir da medição, conforme descrição dos quadros presente no Anexo 01. Poderá ser 

substituído o disjuntor geral e o IDR (interruptor diferencial) por um DR (disjuntor diferencial) 

desde que tenha as mesmas características de índice de proteção e amperagem do disjuntor 

previsto. 

Os cabos deverão possuir isolação de 1kV, classe de encordoamento tipo II e os 

condutores de fase deverão se de cor preto/branco/vermelho, o condutor neutro de cor azul claro 

e os condutores de proteção deverão ser de cor verde. Nos quadros existentes a abrangência 

será mantida a mesma (salvo quadro três que atende carga de 2 climatizadores, no espaço do 

quadro 2), porém deverá possuir espaços para disjuntores de circuitos reservas para futuras 

reformas ou alterações da instalação elétrica existente, seja por urgência ou ampliação. Não é 

escopo deste projeto a posterior execução da troca de fiação dos circuitos e sim apenas a troca 

dos quadros de disjuntores e mudança da medição de energia. 
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1.1 INTEGRA ESTE PROJETO 

             

Projeto medição de energia, representação dos quadros de disjuntores existentes, projeto 

da instalação dos quadros novos que consta de abrangência dos quadros, diagramas unifilares e 

detalhamentos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, documentos de anotação de 

responsabilidade técnica (ART), anexo 01 (descrição dos quadros), anexo 02 (diagrama unifilar 

da instalação), anexo 03 (assentamento tubulação/ caixa inspeção alvenaria) e anexo 04 (cálculo 

da demanda). 

 

1.2 NORMAS 

 

A execução de serviços de Instalações Elétricas deverá atender às seguintes Normas e 

Práticas Complementares: 

• Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento 

NR-10 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, GED 13 RGE; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 

2 ALIMENTAÇÃO 

 

A alimentação de energia elétrica será através de transformador instalado em via 

pública, tensão de 380/220 V, da RGE (Rio Grande Energia). 

 

3 TENSÀO NOMINAL 

 

A tensão nominal do sistema da permissionária a ser ligada esta carga, em baixa tensão 

é de 380/220 V. 

 

5 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS 

 

A alimentação dos quadros, a partir da medição, é mostrado no diagrama unifilar do 

Anexo 02, a seguir é mostrado esquema resumo:  
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O quadro 00 será alimentado por um cabo de cobre com isolação de 1kV, de classe de 

encordoamento tipo II e bitola de 35mm², possuirá de 4DPS’s de 10/20kA de tipo II, de 275V 

e um disjuntor geral de 100 A, derivando da medição de energia passará um trecho no solo com 

tubulação PEAD de 2” protegida por uma cobertura o redor da tubulação de 8 cm de concreto 

magro. O tubo estará inclinado 2% e enterrado no mínimo 60 cm e acima deste tubo deverá ter 

fita indicativa de perigo eletricidade. Neste trecho entre a medição e o QGBT 00, teremos duas 

caixas de inspeção nas medidas de 50x50x100 cm com uma camada de brita no fundo, com 

tampa de concreto. Após a instalação da fiação a tubulação deverá ser vedada as saídas, em 

todas caixas com massa calafetar. 

O quadro 01 será alimentado por um cabo de cobre com isolação de 1kV, de classe de 

encordoamento tipo II e bitola de 16 mm², possuirá 4DPS’s de 10/20kA de tipo II, de 275V, 

um disjuntor geral de 50 A e um IDR de 30 mA. No trajeto entre o QGBT 00 e este quadro, 

teremos a fiação instalada uma parte em eletrodutos corrugado de 32 mm e eletrocalhas de 100 

x 50 mm com tampa, as quais estarão instaladas acima da laje e abaixo do telhado. Para 

instalação desta eletrocalha, deverão ser retiradas as folhas de brasilit do telhado, manuseadas 

com esmero e cuidado e recolocadas intactas de volta, este serviço deverá ser fiscalizado pela 

contratante. Na chegada ao quadro deverá ser efetuada a abertura e fechamento de canaletas na 

parede de alvenaria e a furação da laje, a qual deverá ser realizada após o desligamento de toda 

a energia elétrica e ser analisado o percurso da tubulação interna da laje e se furar a mesma 

deverá ser instalada caixa de inspeção e emendar a fiação. Ver detalhes deste serviço nos 

desenhos. Poderá ser substituído o disjuntor geral e o IDR (interruptor diferencial) por um DR 

(disjuntor diferencial) desde que tenha as mesmas características de índice de proteção e 

amperagem do disjuntor previsto. 

O quadro 02 será alimentado por um cabo de cobre com isolação de 1kV, de classe de 

encordoamento tipo II e bitola de 16 mm², possuirá 4 DPS’s de 10/20kA de tipo II, de 275V, 

um disjuntor geral de 50A e um IDR de 30 mA. No trajeto entre o QGBT 00 e este quadro, 

teremos a fiação instalada uma parte em eletrodutos corrugado de 32 mm e eletrocalhas de 
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100x50 mm com tampa, as quais estarão instaladas acima da laje e abaixo do telhado. Para 

instalação desta eletrocalha, deverão ser retiradas as folhas de brasilit do telhado, manuseadas 

com esmero e cuidado e recolocadas intactas de volta, este serviço deverá ser fiscalizado pela 

contratante. Na chegada ao quadro deverá ser efetuada a abertura e fechamento de canaletas na 

parede de alvenaria e a furação da laje, a qual deverá ser realizada após o desligamento de toda 

a energia elétrica e ser analisado o percurso da tubulação interna da laje e se furar a mesma 

deverá ser instalada caixa de inspeção e emendar a fiação. Ver detalhes deste serviço nos 

desenhos. Poderá ser substituído o disjuntor geral e o IDR (interruptor diferencial) por um DR 

(disjuntor diferencial) desde que tenha as mesmas características de índice de proteção e 

amperagem do disjuntor previsto. 

O quadro 03 será alimentado por um cabo de cobre com isolação de 1kV, de classe de 

encordoamento tipo II e bitola de 10 mm², possuirá 4 DPS’s de 10/20kA de tipo II, de 275V, 

um disjuntor geral de 40A e um IDR de 30 mA. No trajeto entre o QGBT 00 e este quadro, 

teremos a fiação instalada uma parte em eletrodutos corrugado de 32mm e eletrocalhas de 

100x50mm com tampa, as quais estarão instaladas acima da laje e abaixo do telhado. Para 

instalação desta eletrocalha, deverão ser retiradas as folhas de brasilit do telhado, manuseadas 

com esmero e cuidado e recolocadas intactas de volta, este serviço deverá ser fiscalizado pela 

contratante. Na chegada ao quadro deverá ser efetuada a abertura e fechamento de canaletas na 

parede de alvenaria e a furação da laje, a qual deverá ser realizada após o desligamento de toda 

a energia elétrica e ser analisado o percurso da tubulação interna da laje e se furar a mesma 

deverá ser instalada caixa de inspeção e emendar a fiação. Ver detalhes deste serviço nos 

desenhos. Poderá ser substituído o disjuntor geral e o IDR (interruptor diferencial) por um DR 

(disjuntor diferencial) desde que tenha as mesmas características de índice de proteção e 

amperagem do disjuntor previsto. 

O quadro 04 será alimentado por um cabo de cobre com isolação de 1kV, de classe de 

encordoamento tipo II e bitola de 10 mm², possuirá 4 DPS’s de 10/20kA de tipo II, de 275V, 

um disjuntor geral de 40A e um IDR de 30 mA. No trajeto entre o QGBT 00 e este quadro, 

teremos a fiação instalada uma parte em eletrodutos corrugado de 32 mm e eletrocalhas de 100 

x 50 mm com tampa, as quais estarão instaladas acima da laje e abaixo do telhado. Para 

instalação desta eletrocalha, deverão ser retiradas as folhas de brasilit do telhado, manuseadas 

com esmero e cuidado e recolocadas intactas de volta, este serviço deverá ser fiscalizado pela 

contratante. Na chegada ao quadro deverá ser efetuada a abertura e fechamento de canaletas na 

parede de alvenaria e a furação da laje, a qual deverá ser realizada após o desligamento de toda 

a energia elétrica e ser analisado o percurso da tubulação interna da laje e se furar a mesma 
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deverá ser instalada caixa de inspeção e emendar a fiação. Ver detalhes deste serviço nos 

desenhos. Poderá ser substituído o disjuntor geral e o IDR (interruptor diferencial) por um DR 

(disjuntor diferencial) desde que tenha as mesmas características de índice de proteção e 

amperagem do disjuntor previsto. 

 

6 MEDIÇÃO DE ENERGIA 

 

A medição de energia elétrica será construída em baixa tensão, direta, consumidor tipo 

C-10, classificação conforme GED 13 RGE, pelo cálculo da demanda, será por cabo de cobre 

com isolação 1 kV, classe de encordoamento tipo II, de bitola de 35 mm², com um disjuntor 

geral de 100A e 3 DPS’s de 25/40kA de tipo II e 275V. Esta medição será montada em uma 

mureta de alvenaria medindo 1,20x1,75x0,35m, caixa metálica tipo III RGE e um poste de 

concreto tipo duplo T de 7,5m 200daN, homologado a fabricação na RGE. Detalhes de 

montagens estão especificados em desenhos. Devido ao GED 13 vigente no momento, 

dispensar a apresentação de projetos na RGE, o mesmo deverá ser executado e solicitado a 

ligação após a conclusão da instalação da medição. Toda correção se necessária, devido a 

utilização de material não homologado na RGE, até a efetiva ligação, será de responsabilidade 

do executor das obras. 

 

7 ATERRAMENTO 

 

Será instalado condutor 10 mm², na cor azul claro para o aterramento, e 16 mm² na cor 

verde para o condutor de proteção, saindo de um ponto comum de terra na medição. Deverá ser 

executado uma nova malha de aterramento com cabo de cobre nu 16 mm2, com 3 hastes de 

aterramento e malha de cobre de tamanho 1,0 x 2m instalado a uma profundidade de 60 cm na 

frente da medição. 

 

8 PROTEÇÃO GERAL DA MEDIÇÃO 

 

          Foi efetuado o cálculo da demanda conforme GED 13 e definição da potência 

final, a proteção geral na caixa de medição será através de disjuntor corrente nominal de 100 A 

(NBR 60.898), tri polar abertura sob carga de no mínimo 5 KA. 

           Além da medição deverá ser instalado em todos QGBT quatro dispositivos de 

proteção de surto que tem suas características técnicas de 275 V, com corrente de no mínimo 
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de 20 kA de ruptura categoria II tensão de impulso suportável de 1,4 kV, com indicador de 

estado (se atuou ou não).      Na instalação de telefone ou outro sinal externo, deverá ser aterrado 

na mesma malha de aterramento, e protegida com DPS adequado, percorrendo 

preferencialmente trajetos paralelos com distancia de separação definidas para não existir 

influencias magnéticas. 

 

9 LIGAÇÃO DA MEDIÇÃO GERAL COM O QGBT PRINCIPAL  

 

A fiação existente de 10 mm² sem condutor de proteção deverá ser substituída por cabos 

de isolação de 1 kV, 5 condutores, sendo 3 fases na secção de 35 mm², na cor preto, vermelha 

e branca, um condutor neutro de secção 35 mm2, na cor azul claro, e mais um condutor de 

proteção 16 mm² na cor verde, ou com lista verde. Se necessário qualquer emenda nos 

condutores, estas emendas deverão ser feitas somente em caixas de inspeção e efetuadas através 

de BT, desde o poste da saída da medição. Esta substituição deverá ser efetuada com cuidados 

e realizada com funcionários treinados conforme NR-10 com a rede desligada. 

Devido ao atendimento do serviço de saúde não poder parar deverá ser utilizado um 

quadro de distribuição com disjuntores montados separados da instalação existente, com cabos 

e extensões adequadas, para levar energia e iluminação aos equipamentos e salas enquanto o 

trabalho for desenvolvido. 

Não foi objeto deste projeto levantar todo caminho dos circuitos e sua abrangência, 

focamos na carga total de cada quadro, para dimensionamento da sua demanda, sendo assim 

deve-se antes de realizar o serviço, efetuar o levantamento e origem do comando de cada 

quadro existente, onde presume-se até o momento, que venha ter apenas o disjuntor da 

medição para desligar os quadros todos juntos. 

Esta tubulação projetada, não poderá atravessar vigas e pilares. 

 

10 CABEAMENTO e DISJUNTORES 

 

Serão utilizados cabos de 2,5 a 35 mm² com isolação de 0,75 kV e 1,0 kV, e classe de 

encordoamento tipo II. Na medição de energia, no trajeto até cada quadro de disjuntores, 

somente poderão ser utilizados condutores classe II de encordoamento e isolação 1 kV. 

Para melhor identificar condutores fases, neutro e de proteção os mesmos deverão ser 

adquiridos conforme descrito anteriormente. Sendo difícil sua aquisição deverá ser utilizada 

fitas isolantes com a respectiva cor. Para melhor identificar os circuitos individuais deverão ser 
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utilizadas marcadores para cada circuito conforme sequência de numeração do circuito no 

projeto, através de anilas. 

Todos os condutores devem ter sua marca e bitola estampadas na camada externa, com 

referência de fornecimento comercial.  A Referência dos cabos é da fábrica Prysmann com os 

condutores da linha AFUMEX. Além da marca do fabricante deverá todo condutor ser 

identificado através de numeração conforme o circuito que ele representa impresso em 

impressora térmica ou através de outra forma de identificação. 

Com exceção do disjuntor da medição, os demais deverão ser de montagem em trilhos 

tipo DIN, com corrente de abertura sob carga no mínimo de 3 kA, curva de abertura tipo C, de 

linha conforme norma NBR NM 60.898, referência linha 5SX Siemens. 

 

11 CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTALADA E DEMANDA COM CARGA GED 13 

     

 O cálculo da potência instalada foi determinado, conforme levantamento em campo no 

dia 07 de julho, pelo dimensionamento da carga levantada não sendo levado em conta nenhum 

aumento de carga ou ampliação, motivo deste contrato. O cálculo da demanda de 53,00 kVA 

foi executado conforme GED 13, tendo uma carga instalada de 52,14 kW.              

 

12 MÃO DE OBRA, MATERIAIS A EMPREGAR e OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

A mão de obra a ser aplicada na execução das instalações, deve ser com profissionais 

habilitados e seguir as normas técnicas da ABNT, INMETRO, NR-10 do MTBE, 

Concessionária RGE, e fabricantes de materiais. 

Eventual dúvida, omissões ou erros de projeto, devem ser sanados junto ao projetista e 

revisto o projeto. 

 

12.1 ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1.2 – verificar todos os projetos e locais (infraestruturas), comunicando o gestor do 

projeto qualquer dúvida e ou inconformidade nos projetos antes de qualquer compra de 

materiais; 
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12.1.3 – executar as instalações das modificações, somente com a rede de energia 

elétrica desligada, conforme projetos, a partir do momento que o mesmo estiver aprovado pela 

Prefeitura; 

 

12.1.4 – Instalar todas as caixas de passagem e cabeamento dos alimentadores e circuitos 

de distribuição, cuidando para não danificar os mesmos; 

 

12.1.5 – Identificar todos os cabos (Fase V, A e B – N-Neutro e T-Terra, retornos, 

conforme padrão de cores e com anilhas) no decorrer de todas as instalações, caixas de 

passagens, através de anilhas conforme padrão do projeto; 

 

12.1.6 – realizar a instalação do (s) quadro (s) elétrico (s) e dos circuitos com os 

disjuntores novos (identificando os mesmos nos quadros), conforme números dos circuitos 

apresentados em plantas.  

 

12.1.7 – Deixar todas as peças existentes, ligadas nos quadros novos; 

 

12.1.8 – verificar se todas as instalações ficaram em seu perfeito estado de 

funcionamento; 

 

12.1.9 – Efetuar testes de funcionamento para que assim não fique nenhuma pendência 

e ou inconformidade nas instalações; 

 

12.1.10 – Recolher todas as sobras, limpando o local e colocando-as em local adequado. 

 

Obs.: TODOS OS SERVIÇOS, DEVERÃO SER CONFORME NR-10 

ESTABELECE, SABENDO QUE, AO HAVER QUALQUER RISCO DE VIDA PARA O 

FUNCIONÁRIO QUE IRÁ EXERCER OS TRABALHOS, DEVERÃO SER 

INTERROMPIDAS AS FUNÇÕES IMEDIATAMENTE, COMUNICANDO O 

RESPONSÁVEL IMEDIATO. 

 

13.2-Especiais cuidados deverão ser tomados nos seguintes quesitos: 

 

13.2.1- Eletro duto somente poderá ser emendado com luvas; 
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13.2.2- Utilizar sempre curvas de 90 graus ou múltiplas, pré-fabricadas; 

 

13.2.3- Fixar os eletros dutos nas caixas, com buchas e arruelas de alumínio rosqueável; 

 

13.2.4- Condutores somente poderão ser emendados dentro das caixas de passagem, 

onde deverão ser estanhados, isolados com fita de auto fusão e recobertos com fita plástica e 

auto fusão; 

 

13.2.5- Em condutores subterrâneos adotar muflas de BT nas emendas; 

 

13.2.6- Dentro dos QGBT e nas caixas de inspeção os condutores deverão ser 

organizados com abraçadeiras plásticas e identificados o circuito e a função do condutor com 

anilas plásticas; 

 

13.2.7- Os condutores deverão ser identificados pelo sistema de cores, neutro de cor 

azul claro, proteção cor verde ou com faixa verde amarelo, sendo as fases de cores vermelho, 

preto e branco. 

 

13.3 DEIXAR ESCRITO NO QUADRO DE DISJUNTORES (conforme NBR 5410/04- 

item 6.5.4.10): 

 

13.3“1- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação 

inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos frequentes são 

sinal de sobrecarga. Por isto, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior 

corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de 

maior corrente requer, antes a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção 

(bitola).” 

 

13.3 “2- Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção 

contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. 

Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não 

tiverem êxito, isso significa, muito provável mente, que a instalação elétrica apresenta 

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. 
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A desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choques 

elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. ” 

 

14 DETALHES E VERIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO FINAL ANTES DA 

ENERGIZAÇÃO 

 

14.1 Enfiação 

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos e canaletas condutores isolados para 1000V e 

que tenham proteção resistente à abrasão. A enfiação só poderá ser executada após a conclusão 

da montagem dos condutos e observada à conclusão dos serviços referentes às obras civis. 

Antes da enfiação, deverá ser verificado se os eletrodutos estão limpos, secos e sem 

obstrução. Para facilitar a enfiação, poderá ser usado lubrificante apropriado à finalidade e 

compatível com o tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas metálicas. 

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, conduites, não sendo 

permitida a enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410.  

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características 

equivalentes às dos condutores utilizados. 

Os eletrodutos, deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. 

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º. O número de 

curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme 

disposição da NBR 5410. 

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O rosqueamento 

deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as 

extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas. 

As emendas dos eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados só serão permitidas com o 

emprego de conexões apropriadas, tais como curvas, luvas, ou outras peças que assegurem a 

regularidade da superfície interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas 

especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada 

a continuidade elétrica do sistema de aterramento. 

Nas instalações aparentes e afastadas da laje, a fixação de eletrodutos será feita por 

braçadeiras de aço galvanizado com tirantes de 1/4" de diâmetro, aparafusados em chumbadores 

tipo UR. Nas instalações junto a laje, a fixação será feita por braçadeiras galvanizadas tipo 

"copo". 
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A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição 

do capítulo 7 da NBR 5410.  

Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se 

refere às especificações e perfeito estado. 

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos 

terminais e resistência de isolamento. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto 

dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os 

circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, 

a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, 

bem como o funcionamento do trinco e fechadura. 

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando 

acessíveis, sendo feita a medição da resistência de aterramento.  

 

 

 

Caibaté, julho de 2018 
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Júlio César Copetti 

CREA RS 045283 

 

_______________________ 

MUNICÍPIO DE CERRO LARGO 
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