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1. INTRODUÇÃO 

 

O referido memorial descritivo visa complementar as informações contidas no 

projeto elétrico a ser executado na edificação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIO RUFINO, localizada na Rua José Oselame, 209 – Centro. 

Sendo assim, o executor da obra poderá consultar este memorial para sanar 

eventuais dúvidas técnicas quanto à instalação elétrica e também quanto aos 

materiais a serem utilizados. 

Caso ainda persista qualquer dúvida, poderá entrar em contato com o Eng. 

Eletricista Edson Pites de Liz através do e-mail edsonpites@hotmail.com 

(preferencialmente) ou pelo telefone/WhatsApp (49)9 9137-9366. 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

 

A edificação é composta por um único bloco de 2 pavimentos (Térreo mais um 

pavimento). Já existe instalação elétrica em funcionamento, porém, por ser muito 

antiga, não está atendendo à atual demanda. Principalmente no inverno, com uso 

aquecedores, há grande risco de acidente por problemas na instalação elétrica. 

Por isso, há necessidade de reforma. 

Tal projeto irá desconsiderar a instalação existente. 

O material a ser utilizado será totalmente novo, desde a entrada de energia, 

inclusive. 

A área total construída tem 906,47 m². 

O total da carga instalada é de 56,7 kW. 

A demanda total prevista é de 52,16 kVA. 

A edificação será alimentada direto da rede secundária de distribuição da 

CELESC. 

 

3. QUADRO DE MEDIÇÃO 

 

No local já existe um Quadro de Medição antigo, porém, este deverá ser 

desativado. 

O novo Quadro de Medição (Padrão de Entrada de Energia da CELESC) a ser 

implantado/construído, está detalhado da Prancha “3” do projeto Elétrico e está de 

acordo com a Norma Técnica N-321.0001 – Fornecimento de Energia Elétrica em 

Tensão Secundária de Distribuição da CELESC. 

Será instalado em mureta com poste (Entrada aérea e saída subterrânea). 

 

3.1 – Caixa de Passagem: 

 

No local já existe uma Caixa de Passagem, porém, tem que verificar se atende 

às normas atuais. Caso não, deverá ser desativada e construída uma nova Caixa 

de Passagem.  Esta Caixa de Passagem deverá ser do Tipo A1, conforme 

especificação da Norma Técnica N-321.0001 da CELESC, conforme detalhado na 
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Prancha “3” do projeto Elétrico e conforme mais detalhes descritos abaixo: 

- Deverá estar no mínimo 50 cm e no máximo 150cm do poste do Quadro de 

Medição (Padrão de Entrada de Energia da CELESC); 

- O Tampão de Ferro Fundido Nodular que será utilizado para fechamento da 

caixa de passagem deverá de ser de 125kN (70x46cm) (Tampão completo, com 

aro), conforme normas ABNT NBR10160 e Especificação E-313.0067 – Tampão 

para Redes Subterrâneas da CELESC; 

- Deverão ser construídas de acordo com as dimensões detalhadas abaixo, de 

concreto ou tijolo maciço e apresentar sistema de drenagem. Se utilizar tijolo 

comum de cerâmica com furos, o mesmo deverá ser recoberto com reboco de 

argamassa com alta resistencia; 

 

 

 

3.2 – Sistema de Aterramento e Caixa de Inspeção: 

3.2.1 Tipos de aterramentos (Serão utilizados 2 Tipos): 

a) Aterramento que faz parte do Quadro de Medição (Padrão de Entrada de 

Energia da CELESC): Neste caso, a haste será instalada na caixa de 

inspeção de aterramento (Caixa de alvenaria ou concreto de dimensões de 

30 x 30 x 40 cm (L x C x P) ou circular com diâmetro interno 30cm e altura 

de 40cm, com tampa de concreto ou ferro nodular; 

b) Aterramento da Edificação: Neste caso, a haste será instalada dentro da 

Caixa de Passagem do Tipo A1 com Tampão de Ferro já existente em frente 

ao Quadro de Medição (Padrão de Entrada de Energia da CELESC). OBS: 



Será utilizada esta caixa de passagem somente se atender às normas 

atuais. Caso não, deverá ser desativada e construída uma nova. 

 

3.2.2 Padrão das Hastes: Haste de aterramento Ø 5/8" ou Ø 1/2" x 2,40m x 

0,254µ/m de cobre, conforme especificação E-313.0007 da CELESC. 

 

3.2.3 Conexões de Aterramento: 

- A conexão do condutor de aterramento à haste deve ser feita por meio de 

conector de cobre tipo cunha ou a compressão adequada; 

- Se a caixa de medição for metálica, deve ser aterrada/conectada  na barra de 

terra da caixa. Utilizar terminal tipo olhal a compressão de cobre estanhado, 

conforme Especificação da Celesc; 

 

Observações importantes: A resistência elétrica do aterramento não deverá 

ser superior a 25 Ω em qualquer época do ano, medida com solo seco. Caso seja 

superior, deverá ser aplicado um método eficiente para redução da resistência de 

terra (aumento do número de hastes, hastes profundas ou tratamento químico do 

solo); 

Caso sejam tomadas ações para que a resistência de aterramento fique dentro 

do especificado, mas mesmo assim não se consiga o resultado esperado, deverá 

ser construído em alguns pontos (de acordo com a necessidade) malhas de 

aterramentos extras, compostas por 5 (cinco) hastes em linha reta, distanciadas 

de 3 metros entre si, introduzidas no solo verticalmente e interligadas por meio de 

fio/cabo condutor de cobre nú de 25mm². As conexões entre o cabo e as hastes 

serão feitas por meio de conectores de cobre tipo cunha, à prova de corrosão e 

sem o uso de solda a estanho. 

 

3.3 Eletroduto Enterrado: 

 

Já existe eletroduto enterrado (subterrâneo) de ligação entre a Caixa de 

Passagem do Tipo A1 que fica em frente ao Quadro de Medição (Padrão de 

Entrada de Energia da CELESC) e o Quadro de Distribuição 1 (QD1). Sendo 

assim, os cabos que saem do Quadro de medição e vão até o QD 1 vão utilizar 

este eletroduto como passagem. 

As normas referente a este eletroduto são as seguintes: 

- Deverá ser eletroduto corrugado em PEAD; 

- Diâmetro interno adequado, que neste caso é Ø 2” (2 Polegadas); 

- A profundidade mínima sob calçada deve ser de 30 cm e, sob locais de passagem 

de veículos, de 60 cm, devidamente sinalizados com fita de sinalização indicativa 

de “condutor de energia elétrica”, instalada a 15 cm acima do eletroduto, em toda 

a sua extensão; 

- O eletroduto do ramal de entrada deve se posicionar no lado esquerdo da caixa 

de medição, e o do ramal de carga, à direita; 

- Os eletrodutos deverão ser devidamente vedados em suas extremidades com 



massa calafetadora, para evitar a entrada de água, insetos etc.; 

- Em locais de passagem de veículos, o eletroduto deverá ser envolvido em nova 

camada de areia para o preenchimento dos espaços no interior da vala. Essa 

camada terá altura de 10 cm acima da parte superior do eletroduto e deverá ser 

compactada com cuidado a fim de não danificar nem deslocar o duto. Sobre essa 

camada deverão ser colocadas placas de concreto armado de 30 x 60 x 5 (L x C 

x A). Alternativamente, poderá ser utilizado envelopamento em concreto; 

- Os eletrodutos deverão ser cortados com serra, perpendicularmente ao seu eixo 

e terem as bordas limadas para remoção de rebarbas. 

- Não poderão existir curvas em eletrodutos com raio inferior a seis vezes o 

diâmetro do mesmo. 

- Antes de passar os condutores pelo eletrodutos, estes devem estar limpos e 

secos; 

- Para facilitar a passagem dos fios pelos eletrodutos pode-se utilizar talco ou 

vaselina como lubrificadores. 

 

3.4 Proteção Geral e DPS (Quadro de Medição): 

3.4.1 Proteção Geral: 

Neste projeto será utilizado um disjuntor Termomagnético de 100 Ampéres no 

Quadro de medição e outro igual no QDG (Quadro de Distribuição Geral); 

Os condutores do ramal de entrada devem ser conectados à entrada do 

medidor e a saída do medidor aos bornes superiores do disjuntor. Nos bornes 

inferiores do disjuntor são conectados os cabos que vão alimentar a edificação; 

3.4.2 DPS: 

Nesta edificação não tem Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA). Sendo assim, o DPS deverá ser classe II, com corrente nominal de 

descarga mínima de 5 kA e tensão máxima de operação de 275V. 

O condutor de ligação tem que ter seção transversal mínima de 6 mm². 

 

4. ALIMENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

A alimentação principal da edificação será realizada através do Quadro de 

Medição (Padrão CELESC) que será instalado na parte externa, no lado direito da 

edificação (ao lado da medição antiga que será desabilitada). 

A ligação/conexão entre a rede secundária de distribuição da CELESC e o 

Quadro de Medição (Padrão CELESC) será aérea e utilizará cabo multiplexado de 

alumínio (Três Fases + Neutro) de 35mm² (3 Condutores Fase, de Alumínio liga 

1350 têmpera (H19), encordoamento Classe 2, com resistência à tração mínima 

de 105 MPa, isolado com polietileno termoplástico (PE), anti-chama - 70ºC + 

Condutor Neutro de Sustentação). Homologado pelo INMETRO conforme ABNT 

NBR 8182:2011 e ABNT NBR NM-280. 

A ligação/conexão entre o Quadro de Medição (Padrão CELESC) e o Quadro 

de Distribuição 1 (QD1) será subterrânea, através de eletroduto já existente e 



utilizará 4 cabos unipolares de cobre (Três Fases + Neutro) de seção transversal 

de 35mm² (Cabo Elétrico Flexível de Cobre, unipolar, eletrolítico, têmpera mole, 

encordoamento classe 4 ou 5, isolação de composto termofixo, anti-chama, 90ºC, 

contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE – 0,6/1 kV 

e a segunda, uma cobertura de PVC-ST2). As cores das capas dos fios devem 

ser: Preta, Vermelha e Branca/Cinza para cada uma das 3 Fases e Cor Azul para 

o Neutro. 

A ligação/conexão entre o “TERRA” do Quadro de Distribuição 1 (QD1) e a 

haste de aterramento afixada/plantada dentro da Caixa de Passagem próxima ao 

Quadro de Medição (Padrão CELESC) será subterrânea, e utilizará o mesmo 

eletroduto já existente. Para a ligação/conexão será utilizado um cabo unipolar 

flexível de cobre, seção transversal de 16 mm², eletrolítico, têmpera mole, 

encordoamento classe 4 ou 5, isolação de composto termofixo, anti-chama, 90ºC, 

contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE – 0,6/1 kV 

e a segunda, uma cobertura de PVC-ST2). A cor da capa do fio será  Verde ou 

Verde com lista amarela. Devrá ser homologado pelo INMETRO conforme ABNT 

NBR 7288 e ABNT NBR NM-280. 

 

5. DISTRIBUIÇÃO 

 

A acomodação dos cabos que farão ligação/conexão entre o Quadro de 

Distribuição 1 (QD1) e Quadro de Distribuição 2 (QD2) será feita em  eletrocalhas. 

Para a ligação/conexão será utilizado 5 cabos unipolares de cobre (Três Fases + 

Neutro + Terra) de 10 mm² (Cabo Elétrico Flexível de Cobre, unipolar, eletrolítico, 

têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolação de composto de PVC, anti-

chama, 70ºC, – 450/750 V. As cores das capas dos fios devem ser: Preta, 

Vermelha e Branca/Cinza para cada uma das 3 Fases, Cor Azul para o Neutro e 

Cor Verde/Verde com lista amarela para o Terra. Homologados pelo INMETRO 

conforme ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM-280. 

As acomodações dos cabos que farão ligação/conexão entre os Quadros de 

Distribuição 1 e 2 e os pontos a serem alimentados, serão feitas em eletrocalhas 

(nos corredores) e dentro de eletrodutos rígidos nas salas (distribuição interna). 

Para ligações/conexões serão utilizados cabos unipolares de cobre, com seções 

transversais de acordo com o projeto elétrico. (Cabo Elétrico Flexível de Cobre, 

unipolar, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolação de 

composto de PVC, anti-chama, 70ºC, – 450/750 V. As cores das capas dos fios 

devem ser: Preta para Fase, Azul para Neutro e Verde/Verde com lista amarela 

para Terra. Homologados pelo INMETRO conforme ABNT NBR NM 247-3 e ABNT 

NBR NM-280. 

 

5.1 Eletrocalhas: 

As eletrocalhas perfuradas serão utilizadas para condução de fios e cabos de 

energia elétrica da edificação. As exigências/informações técnicas são as 

seguintes: 



- Chapas de aço perfuradas, dobradas em formato “U“ (Sem virola); 

- Acabamento: Sem rebarbas e com pintura eletrostática a pó na cor branca; 

- Medidas: Largura 150mm e Altura 50mm. Chapa # 24. 

IMPORTANTE: As eletrocalhas devem estar aterradas. 

 

5.2  Eletrodutos de PVC Rígidos: 

Os eletrodutos de PVC rígidos serão utilizados para condução de fios e cabos 

de energia elétrica dentro das salas. 

Deverá ser sem rosca, anti-chama, na cor branca, Ø1” (DN 32mm) x 3m e 

atender às exigência da norma ABNT NBR 15465. 

 

5.3  Proteção e DPS (Circuitos): 

5.3.1 Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico: 

Para a proteção Geral do QDG será utilizado disjuntor Tipo DIN/IEC, Trifásico, 

Curva "C", 100A/220VCA, conforme Projeto Elétrico. 

Para a proteção Geral dos Quadros de Distribuição 1 e 2 (QD1 e QD2) serão 

utilizados disjuntores Tipo DIN/IEC, Trifásico, Curva "C", 63A/220VCA, conforme 

Projeto Elétrico. 

Para proteção dos circuitos, serão utilizados disjuntores Tipo DIN/IEC, 

monofásicos, Curva "C", 220VCA, com capacidades de correntes conforme Projeto 

Elétrico. 

Para proteção contra choques elétricos, serão instalados nos Quadros de 

Distribuição 1 e 2 (QD1 e QD2), após o disjuntor geral, um DR - Interruptor 

diferencial residual, corrente nominal 63A, conforme especificado no Projeto 

Elétrico. 

 

5.3.2 DPS – Dispositivos de Proteção contra Surtos: 

Além dos DPS´s instalados no Quadro de Medição (Padrão CELESC), também 

deverá ser instalado nos 2 Quadros de Distribuição (QD1 e QD2) com especifiações 

técnicas iguais (Classe II, com corrente nominal de descarga mínima de 5 kA e 

tensão máxima de operação de 275V). Neste caso os condutores de ligações 

devem ter seção transversal mínima iguais às das ligações do disjuntor de 

proteção. 

 

6. REQUISITOS DE SEGURANÇA – NR 10 

 

As instalações e os projetos elétricos deverão atender o estabelecido na 

Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada através da Portaria 

no 598 de 7.12.2004; 

As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, 

reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários. 

Em todas as caixas e quadros de medição em que o disjuntor for instalado 



após o medidor, deverá ser afixada uma plaqueta de alerta de segurança, 

conforme texto, desenho e dimensões abaixo: 

 

 
 

Notas: 

1 – Dimensões da plaqueta: 150 x 80 mm – (L x A), para Quadro de Medição 

Coletivo e de 90 x 50 mm para caixa de medição individual. 

2 – Material: Alumínio chapa 1,2mm para as caixas metálicas. 

3 – Material polimérico para as caixas em policarbonato. 

4 – A pintura de fundo deve ser amarela com letras pretas. 

5 – Esta plaqueta deve ser fornecida pelo fabricante da caixa ou quadro de 

medição. 

 

Todas as massas metálicas não condutoras deverão ser solidamente 

aterradas; 

O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores 

autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela 

empresa e deve ser mantido atualizado. É de grande utilidade a disponibilização 

dos projetos para consulta e orientação dos trabalhadores envolvidos na 

instalação, de forma habitual e sistemática e que permita a visualização e análise 

de circuitos, interferências e características da instalação, respeitadas as 

limitações de capacidade, autorização e área de atuação dos envolvidos. Um 

projeto atualizado permite evitar surpresas e operações indesejáveis durante a 

realização de serviços e intervenções nas instalações elétricas e se tornará um 

guia permanente para a execução de serviços, quando permanente e 

dinamicamente atualizados, além de ser um facilitador para a realização dos 

serviços. 

No projeto aparece com clareza o diagrama unifilar geral, identificando 

todos os circuitos elétricos, incluindo os disjuntores de proteção. Este, deve ser 

mantido em local visível, e a disposição das autoridades competentes como parte 

integrante do prontuário elétrico, exigência do ministério do trabalho e emprego. 

Os condutores e disjuntores deverão ser identificados, indicando com clareza 

os circuitos que estão sendo alimentados. 

 

7. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

Todas as conexões de cabos, barramentos ou disjuntores deverão ser 



executadas com terminais adequados, firmemente conectados para que não haja 

um aquecimento indesejável naquele local. Quando houver divergência entre 

quantidade de materiais relacionada e a necessidade de materiais para a 

execução da obra prevalecerá à quantidade necessária para executar a obra. 

O posicionamento dos componentes pode ter modificações em relação ao 

projeto no momento da execução. Sendo assim, o responsável técnico pela 

execução da obra deve observar e optar pela melhor posição, sem mudanças na 

relação de cargas e corrente constadas no projeto e em cada circuito. 

Todos os cabos de entrada e saída dos QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

(respectivos disjuntores), deverá ser finalizado com terminais Pino pré isolado. 

A obra deverá contar com a responsabilidade técnica de profissional 

habilitado junto ao CREA/SC. 

O trabalho em rede energizada requer que os profissionais tenham 

treinamento conforme a NR-10 do Ministério do Trabalho. Exige-se que a empresa 

executora tenha o conhecimento da referida norma, pois assim, poderão prevenir 

o risco de acidentes com os profissionais envolvidos; 

O bom acabamento e o uso de materiais de qualidade deverão ser 

cobrados/exigidos pela fiscalização. 

Proibido conter emendas nos fios/cabos no interior de eletrodutos 

subterrâneos; 

As conexões/emendas das derivações feitas dentro das caixas de 

passagens deverão ser feitas conforme Figura a seguir e o isolamento 

reconstituído por duas camadas de fita isolante de Auto-fusão e duas camadas 

de fita isolante de PVC. Demais emendas, deverão ser do tipo charrua sendo 

proibido o uso de solda a estanho. 

Modelo de como deve ser realizada a emenda/derivação 

 

  Na execução dos serviços deverá ser rigorosamente observado e cumprido o 

projeto. Caso durante a execução dos serviços, por qualquer razão, tornar-se 

necessária a modificação do projeto elétrico, o prefeitura deverá consultar o 

engenheiro responsável que examinará as alterações propostas. 

 Este memorial deve ser totalmente lido pelo executor dos serviços elétricos e 



deverá acompanhar as pranchas do projeto elétrico durante a execução dos serviços. 

 Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados por profissionais 

habilitados, especializados e competentes. 

 Os serviços serão executados de acordo com as prescrições das normas para 

execução de instalações em baixa tensão (ABNT NBR 5410) e normas e 

especificações técnicas da CELESC. 

 

8. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

A composição de custos foi feita com base na Tabela SINAPI (Com BDI). 

Os valores que não foram encontrados na tabela SINAPI, foi feito através do 

valor mediano com base em 3 (Três) orçamentos. 

As planilhas de composição de custos serão entregues junto com o projeto e 

não faz parte deste Memorial Descritivo. 

 

9. NORMAS REFERENCIADAS: 

 

- Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; 

- ABNT NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

- Norma Técnica N-321.0001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 

Secundária de Distribuição da CELESC; 

- Especificação E-313.0067 – Tampão para Redes Subterrâneas da CELESC; 

- Norma Regulamentadora Nº 10: Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade. Ministério do Trabalho; 

- ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para 

instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

- ABNT NBR 8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação 

extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de 

Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV; 

- ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750V; 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão — Requisitos de desempenho. 


