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             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
 
 
 

                               MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

DO OBJETO: 
 
  Constitui objeto a prestação de serviços de engenharia para readequação, do 

ramal de entrada de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal de Itapoá, com 
fornecimento de material e mão-de-obra. 

 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO 
ELÉTRICA PARA AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 
 O presente memorial tem por objeto fornecer as especificações técnicas de 

materiais e serviços contemplados nos projetos para execução da obra de Readequação da 
Entrada de Energia, Medição e Instalação de novos alimentadores para os quadros de 
distribuição geral existente no prédio sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, em decorrência 
do aumento de carga instalado no prédio. Integra-se nestas condições técnicas o conjunto dos 
documentos, completando-se mutuamente por plantas do Projeto e pelas definições do 
Memorial Descritivo.  

A seguir, encontram-se relacionadas, com suas respectivas edições, as principais 
Normas e Recomendações de referência utilizadas: 

 
 
Obtenção dos Dados Preliminares 
Dados Básicos: 
 
1- Obra: Prédio Sede Administrativo Prefeitura Municipal de Itapoá-SC. 
2- Endereço: Rua Mariana Michels Borges, 201, Centro, Itapoá-SC. 
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Cronograma:  
 
O tempo para execução do objeto do lote 02 é de 90 dias; 
 
 Dados Estatísticos do Empreendimento: 
 
1- Tipo do empreendimento: Prédio Público Municipal; 
 
2- Área Total do empreendimento:  3.000,00m²; 
 
3- Área Total construída:  1.600,00m²; 
 
4- Potência Total Instalada da edificação: 89,62kVA; 
 
5- Potência Total Demandada da edificação: 71,44kVA; 
                                                          
6- Fator de Potência considerado: 0.92; 
 
7- Queda de Tensão máxima considerada até a unidade consumidora: 3,0%; 
 
8- Entrada de energia: Derivação Subterrânea em Baixa Tensão 380V; 
 
 
Documentação do Projeto: 
 
- Relação de pranchas: 
    * EL-01/03 – Localização e Implantação geral; 
    * EL-02/03 – Planta Baixa, Térreo e Implantação; 
    * EL-03/03 – Detalhes Elétricos Gerais; 
 
Características do Projeto 
 
O referido Projeto tem por objetivo estabelecer o padrão de construção para a 

readequação do padrão de entrada de energia elétrica para o prédio da sede administrativa 
da Prefeitura Municipal de Itapoá-SC, localizado na Rua Mariana Michels Borges, 201, bairro 
centro, município de Itapoá-SC. 

 
A edificação e composta por 02 (dois) anexos denominados em A e B, unidos por 

corredores e acessos de escadarias. Essa divisão se faz necessária para o entendimento do 
encaminhamento adotado para o lançamento dos novos alimentadores dos quadros de 
distribuição geral existente em cada anexo. 
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Obtenção dos Dados de Cargas 
 
Levantamento da Carga 
 
Todas as informações referentes ao levantamento de cargas foram determinadas em 

consulta de arquivos de projetos existentes e de medições feitas in loco. Com essas 
informações de carga elaboramos a tabela 01 com os valores de potência instalada, 
demandada e carga futura a ser implantada no sistema. 

A seguir, a tabela 01: 

 
Tabela 01- Potência Instalada e Demandada 

 
Como podemos observar o Quadro Geral localizado no Anexo A do prédio, está com 

previsão de aumento de carga em 12,06kW. Na verdade, este aumento vem em decorrência 
do aumento do número de equipamentos de máquinas de ar-condicionado, que já estão 
instalados e em operação, vindo a ocasionar sobrecarga no sistema, o qual ocasiona o 
acionamento dos disjuntores gerais dos QGD quanto o da Medição Geral do prédio. 

Pela tabela 02 da N.321.0001 - Celesc, podemos concluir que a carga total 
demandada está em torno de 71,44KVA, se enquadrando na Categoria C5. 
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 Tabela 02 – Tensão de Fornecimento de 380/220V – Celesc – N-321.0001 

 
Com isso a necessidade na readequação de todo o sistema de entrada, medição e 

distribuição geral da edificação com a troca de cabos, proteções e medidor. 
 
 
Ramal de Ligação: 
 
O ramal de ligação será subterrâneo, partindo da rede da Celesc, no poste em frente 

a edificação, com FU 10411, como referência. Serão utilizados cabos de #4x70,0mm², com 
isolação 0,6/1kV-EPR, encapsulados em eletrodutos de ferro galvanizado de Ø3” na descida 
do poste até a primeira caixa de passagem, donde seguirão encapsulados em eletroduto 
flexível corrugado, tipo Pead, de Ø3”, o qual seguirá até o quadro de medição localizado na 
mureta, conforme projeto. 

 
Medição Geral: 
 
O consumo de energia elétrica será medido através de medidor polifásico instalado 

em caixa ME embutida em muro ou mureta, para disjuntor de 125A (Ramal subterrâneo). 
A mureta deverá ser engastada no solo em profundidade adequada ou construída 

sobre base de alvenaria ou concreto que garanta sua resistência e estabilidade. A mureta 
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deverá ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte traseira. As dimensões 
mínimas indicadas em centímetro, exceto altura da caixa de medição, conforme projeto.  

A mureta e a pingadeira deverão ser moldadas ou construídas numa peça única 
 
Dimensionamento de Cabos e Proteção: 
 
Para o dimensionamento dos cabos foram utilizados cálculos de corrente, conforme 

Norma NBR-5410 e consulta de tabelas de cabos da Pirelli. A seção dos cabos e das proteções 
por trechos serão apresentados a seguir: 

 
•Ramal de entrada do Poste Celesc até Medição Geral: 
Cabo unipolar seção 4x #70,0mm², isolação EPR, 0,6/1KV; 
Proteção Geral – Disjuntor Termomagnético, trifásico 3x125A; 
 
•Medição até QGBT: 
Cabo unipolar seção 4x #70,0mm², isolação EPR, 0,6/1KV; 
Proteção Geral – Disjuntor Termomagnético, trifásico 3x125A; 
 
•QGBT até QDG-A: 
Cabo unipolar seção 4x #25,0mm², isolação EPR, 0,6/1KV; 
Proteção Geral – Disjuntor Termomagnético, trifásico 3x80A; 
 
•QGBT até QDG-B: 
Cabo unipolar seção 4x #50,0mm², isolação EPR, 0,6/1KV; 
Proteção Geral – Disjuntor Termomagnético, trifásico 3x100A; 
 
As proteções em baixa tensão serão feitas por disjuntores (tripolares) 

termomagnéticos, em caixa moldada, devendo atender as Características técnicas da 
concessionária local, Celesc. 

 
Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT: 
 
Esse quadro está localizado ao lado do quadro QDG-A, e será instalado de forma 

embutida, do tipo metálico, com capacidade para abrigar até 52 disjuntores monopolares. 
Possuirá barramentos trifásico para 225A, neutro e Terra.  A partir deste quadro seguirão 
novos alimentadores para os quadros de distribuição geral A e B, cujo localização pode ser 
observado na prancha 02/03. 
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Proteção Geral e Parciais das Instalações: 
 
Disjuntores: 
 
Será utilizado um disjuntor geral de entrada (medição) tipo trifásico, com protetor de 

corrente de sobrecarga e curto circuito, curva C, de fabricantes homologados pela CELESC, 
adequado a demanda elétrica e com capacidade de corrente de curto-circuito (ICC) mínima de 
10kA.   

Para os circuitos terminais dos quadros de distribuição internos, está sendo previsto 
a utilização de disjuntores com atuação de sobrecarga e curto circuito, curva C, com ICC=6kA 
em 380VAC alimentadores e de ICC=4,5kA-220VAC para os circuitos terminas (conforme 
Norma IEC898 - Padrão Europeu - tipo Mini disjuntor, curva C, para uso em trilho DIN 35mm).  

Não poderá haver o uso de mais de uma marca, tipo ou modelo de disjuntor no 
mesmo quadro, à exceção dos disjuntores “gerais”, devido à capacidade de ruptura. 

 
Proteção Contra Surto de Tensão (DPS): 
 
Deverão ser instalados dentro do quadro de medição e de distribuição geral de baixa 

tensão, (QM'S e QD'S), supressores de transientes, a fim de proteger os equipamentos contra 
possíveis sobretensões na rede elétrica.  

Instalar 01(um) para cada fase e 01(um) no neutro nos quadros Terminais. Deverão 
ser alimentados por meio de fusíveis ou disjuntores especificos.  

 - O tipo classe I, com características de forma de onda 10/350ms deverá ser 
instalado junto ao QM.  

- O tipo classe II, com forma de onda 8/20us deverá ser instalado nos QD internos.  
 
Aterramento Elétrico: 
 
O esquema de aterramento elétrico adotado será o TN-S, sendo instalado e 

composto por hastes, tipo copperweld 5/8” x 2,40m, cobreadas, distanciadas de 3 em 3 
metros, uma da outra. Sua localização poderá ser observada na prancha 02/03.  

Todos os pontos de luminárias, tomadas e postes deverão ser aterrados.  O condutor 
terra deverá ter seção mínima conforme seção da fase, deverá possuir isolação para 750V - 
70ºC na cor verde.  

Deverá ser prevista a execução de caixa de inspeção, ao redor da haste de terra que 
liga cada malha ao barramento de terra da CE, para que com isso seja possível à medição 
periódica da resistência de aterramento. A caixa de inspeção deverá ser confeccionada em 
alvenaria com tampa em ferro fundido, e seu fundo ser composto por brita, de modo a 
permitir o escoamento de líquidos, no caso de local de passagem de pedestres ou veículos. 
Suas dimensões serão conforme prescrições contidas em projeto, sendo a sua dimensão 
mínima de 30x30cm. A partir da haste de terra até cada quadro elétrico, rack ou DG, o 
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condutor de aterramento deverá possuir revestimento em PVC, não sendo cordoalha nua 
para este fim. Este condutor deverá ser instalado em tubulação de eletrodutos, em PVC ou 
ferro galvanizado (conforme projeto).   

A cordoalha de terra deverá possuir dimensões conforme projeto, com bitola mínima 
de 35mm² ou maior, de acordo com a norma da concessionária, em cabo de cobre nu. A 
cordoalha deverá ser fixada nas hastes de aterramento através de solda exotérmica, exceto 
para a 1a. caixa (caixa de medida de aterramento), que deverá possuir fixação através de 
conector fendido.  

A partir da caixa de medição até o quadro elétrico, o condutor de aterramento 
deverá possuir dimensionamento conforme projeto, e revestimento em PVC, não sendo aceita 
cordoalha nua para este fim. Este condutor deverá ser instalado em tubulação de eletrodutos, 
em PVC ou Ferro Galvanizado (conforme projeto), com os eletrodutos chegando até à caixa de 
medição.  

O nível de aterramento não deverá ultrapassar, em qualquer época do ano, o valor 
máximo de 10 Ohms. Caso ultrapasse o limite fixado, caberá à contratada acrescentar tantas 
hastes quantas forem necessárias até atingir o valor do aterramento estabelecido em norma 
técnica. Não será permitido o uso de quaisquer produtos químicos que acarretem melhoria do 
aterramento em prejuízo à manutenção de sua integridade no futuro, como a adição de sal, 
sendo admissível apenas o uso de compostos do tipo "Aterragel".  

As medições das resistências de aterramento solicitadas no projeto deverão gerar um 
relatório técnico, emitido pela Contratada, que será entregue formalmente à Fiscalização, 
contendo os seguintes dados: Quantidade, tamanho e tipo das hastes de aterramento, valor 
das medições de aterramento, incluindo data, condições climáticas, tratamento de terra, valor 
da medição adotado, Informar metodologia de medição (tipo de equipamento, distância entre 
hastes de prova).Tal relatório deverá ser emitido por Engenheiro Eletricista, devidamente 
assinado com identificação do CREA-SC e acompanhado da ART relativa a esta medição. 

O Aterramento anteriormente existente será interconectado ao novo sistema 
mediante conector de pressão 35mm2. 

 
 
Recomendações Atinentes a Perfeita Execução das Instalações Elétricas: 
 
As execuções das instalações elétricas deverão seguir rigorosamente o projeto, 

detalhes e especificações, bem como as Normas citadas. 
A execução das instalações deverá preencher satisfatoriamente as condições de 

utilização, eficiência, durabilidade, confiabilidade e segurança. 
As instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados, credenciados a 

concessionária local CELESC, os quais ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das 
mesmas. 

Deveram ser observados e seguidos todos os itens de segurança no trabalho, em 
destaque para norma regulamentadora NR-10 e recomendações normas CELESC. 
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As instalações só poderão ser consideradas terminadas, quando entregues em 
perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede da Concessionária de energia local. 

Todos os materiais a serem aplicados na execução da rede elétrica serão de 
fornecedores cadastrados e aprovados junto a CELESC. 

Todas as montagens e estruturas utilizadas deverão obedeceram integralmente aos 
padrões da concessionária local conforme normas técnicas especificas de montagem. 

As futuras plantações de arvores obedecerão a critérios de não interferir na rede de 
distribuição, devendo preferencialmente ser do tipo com raiz axial. 

 
- NBR 5410/2014 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão  
- NR-10: Norma Regulamentadora, Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade. 
- ANEEL - Resolução No 414, de 9 de setembro de 2010 
  N-321-0001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição –  Celesc 
 
 
Da Qualificação Técnica 
 
A empresa devera apresentar, no ato de sua proposta, CAT (Certidão de Atestado 

Técnico), devidamente visada pelo CREA, relativo a serviços similares aos especificados neste 
Memorial Descritivo, para comprovação técnica de execução. 

 
Da Destinação de Resíduos da Obra 
 
A obra relatada na forma deste Projeto não produz resíduos em grandes 

quantidades, restringindo-se esses, quando houver a restos de alvenaria; e quadros e/ou 
disjuntores, os quais receberam o destino usual de lixo reciclável. 

 
Este Memorial Descritivo possui 08 laudas e é parte integrante do Projeto Básico, 

juntamente às pranchas e ao Orçamento. 
 
Florianópolis, 25 de março de 2019. 

                                              
 


