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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Objeto: Nova Ligação
Local: Av. Farrapos, n° 05 - Centro
Município: Alpestre - RS
Requerente: Município de Alpestre - CNPJ: 87.612.933/0001-18

01 - OBJETIVO:
O presente Memorial visa descrever as principais características técnicas do projeto

de Nova Ligação, para atendimento de energia elétricas das dependências do pavilhão.

02 - PROJETO:
O presente projeto foi elaborado em duas pranchas, contendo todas as

especificações técnicas necessárias, seguindo as normas técnicas do GED 13, NBR 5410 e NTD

001.

03 - TOMADA DE ENERGIA A INSTALAR:
3.1 – A tomada da energia será em BT diretamente do poste 01 distante 120 metros do

transformador existente no poste 03, conforme detalhes em planta construtiva.

3.2 – O ramal de entrada será um circuito de 4 x 95 mm² em três fases mais neutro, que

descerá do poste da tomada de energia até a primeira caixa de passagem nº 01, situada ao pé do

poste a ser implantado no passeio público, através de eletrodutos de aço carbono de 100 mm (4”) de

acordo com o desenho 4 do GED 119.

3.3 – A partir da caixa de passagem nº 01, os condutores seguirão, de forma subterrânea,

através de eletroduto de PVC rígido de 100 mm (4”), até a caixa de passagem nº 02 depois seguirão,

de forma subterrânea, através de eletroduto de PVC rígido de 100 mm (4”) até a Medição, conforme

planta construtiva.
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3.4 cobertura de PVC de acordo com as NBR 7286, NBR 7287 ou NBR 7288,

respectivamente, ou XLPE sem – Os condutores projetados serão de cobre com isolamento em

EPR, XLPE ou PVC, dotados de cobertura de acordo com a NBR 7285, 0,6/1kV, classe de

encordoamento 2 conforme tabelas da NBR NM 280(ver ANEXO V e W). O circuito será composto

de quatro condutores unipolares.

04 – CONDUTORES
4.1 – Para possibilitar o atendimento das medição (Salas), foi projetado, um circuito geral

trifásicos com condutores de 4 x 95 mm2 protegido por eletrodutos de PVC rígido e aço-carbono de 4”

(100 mm).

4.2 – Deverá ser feita a identificação, através de plaquetas/etiqueta de alumínio, dos condutores tanto

na entrada como na saída das tubulações nas caixas de medição e nas caixas de passagem. Tal

identificação deve ser legível e indelével, gravado em baixo relevo, com tipo de altura de 20mm

05 – ELETRODUTO/TUBO EXTERNO:
5.1 – Os eletrodutos deveram possuir, no mínimo, 6 metros acima do solo, devendo terminar, no

mínimo, a 300mm abaixo da fase mais baixa.

5.2 – Os Eletrodutos deveram ser preso ao poste, na posição indicada no desenho 2, através de

cintas ajustáveis ou amarração com arame zincado no 12BWG e bandagens de 5 voltas, de 2 metros

em 2 metros e no mínimo 3 bandagens.

5.3 – A interligação do eletroduto/tubo externo à caixa de passagem deve ser feita com

adaptador e curva de PVC ou tubo corrugado flexível em polietileno de alta densidade (PEAD), de

seção circular de igual diâmetro ao do eletroduto/tubo externo, e envelopada em concreto.

06 – DUTOS SUBTERRÂNEOS:
6.1 – O duto subterrâneo deve ser instalado à profundidade mínima de 60cm, podendo ser de tubo de

PVC rígido ou tubos corrugados de polietileno de alta densidade (PEAD), ambos envelopados em

concreto, de seção circular, instalados conforme a construção indicada nos desenhos 2 e 4 do GED

10126.

6.2 - As linhas de dutos devem ter uma declividade adequada para facilitar o escoamento para a(s)

caixa(s) de passagem de eventuais águas de infiltração, que deve ser no mínimo de 1%.

6.3 - A interligação do duto subterrâneo ao padrão de entrada e caixa de medição deve ser feita com

adaptador e curva de PVC ou tubo corrugado flexível em polietileno de alta densidade (PEAD), de

seção circular de igual diâmetro ao do duto subterrâneo, e envelopada em concreto.

6.4 - Sobre todos os dutos diretamente enterrados deverão ser instaladas fitas de advertência

contínua, dispostas conforme documentos GED-4102 e GED-4106.

6.5 - A faixa de advertência deve atender os requisitos estabelecidos na padronização CPFL

documento GED-3992

07 – CAIXAS DE PASSAGEM:
7.1 – A caixa de nº 01 e 02 estão localizadas no passeio público, conforme detalhes mostrados

nas plantas construtivas.
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7.2 – Será instalada a 50 cm uma caixa de inspeção do aterramento do neutro com condutor de

10 mm², podendo ser de alvenaria ou balde de PVC, conforme detalhes em planta construtiva.

08 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
8.1 – Medição:
Montada em Policarbonato, detalhe em planta construtiva.

8.2 – Aterramentos:
- O neutro da caixa será aterrado através de um cabo com cobertura termoplástica de

50 mm2 e proteção 70 mm2, conforme detalhes em planta construtiva.

8.3 – Carga total de cada instalação:

− Carga total = 144,10 kW

− Demanda total = 109,04 kVA

8.4 – Disjuntores:
- A proteção Geral será disjuntor de 175 A.

- A proteção da sala 01 e 02 será por disjuntor termomagnético, sendo: 3 x 125 A – 5 kA -

Classe C11.

8.5 – - Dispositivo de Proteção contra surtos (DPS).
- Dispositivo de Proteção contra surtos (DPS), Classe 2, Centelhador, 275V, 60 H, corrente de

impulso >= 12,5 kA, corrente.

09 – OBSERVAÇÕES:
9.1 - Todo e qualquer serviço a ser executado, que não estiver descrito no presente

memorial, deverá ter o consentimento por escrito, devidamente assinado, pelo Engenheiro Projetista;

caso contrário ficará o mesmo livre de qualquer responsabilidade sobre eventuais problemas que

possam surgir em virtude desses serviços.

9.2 - A execução desse projeto deverá ter a responsabilidade de profissionais

habilitados perante o CREA-RS.

Alpestre – RS, 10 de Novembro de 2022.

___________________________________

Engº Eletr. João Paulo Vissotto

CREA-RS 238257
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