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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra:  ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA - PAVILHÕES INDUSTRIAIS 

Área:  982,45m² (cada pavilhão) 

Local:  Av. Farrapos, n° 05 - Centro 

Proprietário: Município de Alpestre. 

 

 Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e serviços 

que serão utilizados na realização do abastecimento de Energia Elétrica Trifásica dos 

dois Pavilhões Industriais, localizados na Avenida Farrapos – Alpestre/RS, de 

propriedade do Munícipio de Alpestre. 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

 Trata-se do abastecimento de Energia Elétrica Trifásica de dois Pavilhões 

Industriais, localizados na Avenida Farrapos – Alpestre/RS, de propriedade do Munícipio 

de Alpestre, que são compostos por duas edificações com fundações, estruturas 

(pilares, vigas e laje), alvenaria de embasamento e cobertura. A estrutura é de concreto 

armado pré-moldado e pré-fabricado, com cobertura em aluzinco sobre estrutura 

metálica treliçada em duas águas. Cada pavilhão tem dimensões de 20m X 40m e área 

total de 982,45m². 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 PLACA DA OBRA 

 A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento ou voltada para a via que forneça a melhor visualização, deverá ser 

confeccionada em chapa plana metálica galvanizada ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às intempéries.  

 A placa principal da obra (convênio) deverá ser de 3,0 metros de comprimento 

por 1,50 metros de altura, seguindo os padrões do município. 
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2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Contempla a execução de entrada trifásica de energia elétrica, conforme projeto, 

obedecendo às normas da ABNT e a instalação de tomadas, interruptores, luminárias, 

caixas, quadro, eletrodutos, condutores, etc. 

Os circuitos que serão instalados seguirão aos pontos de consumo através de 

eletrodutos e conduletes. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir do CD, seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. A 

locação do quadro de distribuição de energia deverá ser a mesma prevista no projeto 

de instalações elétricas. 

Para organização e distribuição de redes de fios e cabos elétricos e para 

iluminação, serão utilizados perfilados perfurados de 38mmx38mmx3m, emendas, 

plugues, ganchos, luminárias duplas de 2,40m tipo calha aberta, lâmpadas tuboled e 

soquetes. 

Os eletrodutos externos deverão ser de PVC flexível corrugado, no mínimo de 

50 mm, tendo em vista a passagem de condutores e retornos, devendo ser de primeira 

linha, onde serão instalados subterraneamente. Sendo ligados por caixas de passagem. 

Serão utilizados condutores de cobre isolado, anti-chamas, com dimensões variadas 

entre: 2,5 a 50,0 mm² conforme o projeto de instalações elétricas. 

 

3. LIMPEZA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A edificação deverá ser entregue completamente limpa, os, deixando as 

superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. 

 

Alpestre RS, novembro de 2022. 
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