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1.0 INTERESSADO 

 

E.M.E.I ISABEL CRISTINA PAGNO – CNPJ: 92.868.868/0001-26 
 

2.0 LOCALIZAÇÃO  

    
Rua José Luís Oss Emer, 145, Centro, Campestre da Serra-RS CEP:95255-000 

 

3.0 FINALIDADE DO PROJETO 
 

O presente memorial visa descrever as caracteristicas do projeto em anexo, o qual trata das 

instalações elétricas de um prédio público (Uso coletivo). 

 

4.0 QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E DISTRIBUIÇÃO 
 

Como recomendacao basica, foi utilizado demanda 1 para todos os alimentadores de Quadros 

Eletricos e seus dispositivos de proteção, no caso especifico do Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT), 

obrigatoriamente ficou margem de seguranca de pelo menos 25%. Foi utilizado demanda conforme 

Regulamento de Instalações Consumidoras (RIC) e NBR 5410, esta recomendacao tambem se aplica aos 

Quadros de Distribuicao e Forca (QDF).  

 

5.0 DISJUNTORES 
 

Os disjuntores sao dispositivos capazes de atuar na proteção de correntes de curto-circuito ou em 

casos de sobrecarga . Quando a uma corrente superior a que ele suporta, ele interrompe o fluxo de energia 

instantaneamente evitando, assim, prejuízos aos equipamentos ligados a ele. Via de regra, para os 

circuitos parciais o lcc devera será de 5,0kA, nos circuitos gerais pelo menos Icc no minimo 12kA (isto se 

nao for determinado outro valor maior); no caso especifico do QGBT o lcc deverá ser no minimo 12kA 

nos circuitos parciais e pelo menos Icc no minimo 25kA no circuito geral. Nos circuitos que a norma 

exige foi utilizados DRs, especificados conforme a norma, estando vedado o uso de DR para grupo de 

circuitos, resumindo os DRs foram individualizados por circuito. Nos quadros de entrada de predios, 

sejam eles QGBTs, QDPs ou ate mesmo CDs, foram utilizados Dispositivos de Proteção contra Surtos, 

valor minimo de 30 kA. Disjuntores curva B nos circuitos de caracteristicas predominantemente 

resistivos. Utilizou-se disjuntores curva C nos circuitos com aparelhos de natureza indutiva. Todos os 

disjuntores foram identificados com o nó do circuito e o espaco que atende.  

 

 

 



6.0 DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
 

A distribuição de tomadas e interruptores seguem sempre as normas específicas e as 

determinações da NBR 5410. Em todos os casos utilizou-se sempre o condutor de proteção, bem como 

atendimento rigoroso das normas individuais destes elementos, em resumo: 

 Conforme layout e exigências das normas; 

 As tomadas de uso geral TUG do tipo embutir são 2P+T, e apresentarão selo do INMETRO 

padrão ABNT NBR 14136 e capacidade minima de 20A-250V. 

 Os interruptores de embutir ou de sobrepor com 1, 2, 3 teclas conforme projeto.  

 

 

7.0 ELETRODUTOS E CAIXAS. 
 

 Os eletrodutos quando em instalações aparentes(sobrepor), serão em metal galvanizado;  

 Quando embutidos em paredes devem ser usados compostos em PVC;  

 Sobre forros, necessariamente devem ser utilizados aqueles com material anti-chamas, sendo 

neste caso vedado a utilização de eletroduto corrugado.  

 Para redes externas aparentes, necessariamente devem ser metálicos galvanizados; 

 Quando forem enterrados obrigatoriamente de PVC, nesse caso sera permitido a utilização dos 

PEAD, em ambos os casos e obrigátorio o envelopamento ou proteção com envelope de concreto 

conforme previsto e recomendado pelos fabricantes e normas.  

 As caixas terminais e de derivação deverão obrigatoriamente serem do tipo condulete seguindo 

as normas e especificações usuais de projeto, no caso de caixas embutidas em concreto é 

obrigatoria a utilização de caixas metálicas.  

 Deve ser previsto que os trechos entre as caixas sejam retilineos e com sentido único da 

orientação dos condutores/cabeamento estruturado. Obrigatoriamente para as redes subterrâneas, 

as caixas de alvenaria revestidas com argamassa ou concreto deverão ser usadas em todos os 

pontos de mudança de direção das canalizações e demais situações previstas no projeto. 

 

8.0 DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 
 

Todo sistema de iluminação, bem como demais sistemas, obedecerão a tensão elétrica local, 

disponibilizada pela empresa concessionária distribuidora de energia, salvo quando indicado, no caso 

particular dos circuitos de iluminação externa, estes preferencialmente serão alimentados em 220V. Seus 

circuitos partirão dos respectivos quadros de distribuição. Em todos os casos, as luminárias deverão 

atender os limites de ofuscamento definidos em projeto. As curvas fotométricas deverão ser fornecidas, 

assim como os respectivos calculos luminotécnicos para cada area típica considerada. Os níveis mínimos 

de iluminamento para cada ambiente típico atenderão ao requerido na norma NBR-5413. / As Lampadas 

Fluorescentes foram substituidas por lâmpada de LED formato tubular de igual caracteristicas tecnicas e 

físicas para encaixe na luminária.  

 

 



9.0  CONDUTORES ELÉTRICOS 
 

Os condutores elétricos são de cobre eletrolitico 99,9% de pureza, encordoamento classe 5, NBR NM 

280, com isolação em composto termofixo etileno propileno (EPR), 90°c, alto modulo, suas 

características fisicas e quimicas devem atender aos requisitos da NBR 6251. Cobertura em composto 

termoplástico livre de halogenios e metais pesados, com caracteristicas de nao propagacao de chama, 

baixa emissao de fumaca e gases toxicos, a bitola minima deve ser de 2,5mm2. O padrao das cores dos 

condutores eletricos, conforme especificacoes da norma NBR 5410 (correção 2008). A convencao de 

cores para as instalacoes devera seguir o seguinte padrão: 

 Azul para o neutro; 

 Amarela para o retorno; 

 Preta para as fases (comercial/iluminacao); 

 Branca para as fases (TUG);  

 Vermelho para as fases (TUE). 

No caso de cabos com bitola igual ou superior a 6mm²  poderão ser utilizados cabos com isolação na 

cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis (CDs, caixas de passagem e 

etc....), a bitola minima a ser utilizada sera de #1,5mm² para circuitos de iluminação e de #2,5mm²  para 

circuitos de forca (tomadas). Nas tubulacoes de alimentacao pelo piso, eletrocalhas e redes externas: 

cabos de cobre, tempera mole, flexiveis classe 5, isolacao 0,6/1kV - composto termofixo EPR 90°C, 

cobertura de composto termoplástico nao-halogenado NBR 13248. Nas instalacoes subterraneas deverao 

ser empregados condutores com isolamento resistente a umidade. Devera ser exigidas cores dos 

condutores para estes casos, de acordo com a NBR 5410. 

 

10.0   ELETRODUTOS 
 

Foram empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, eletroduto de PVC do 

tipo CONDULETE CINZA de encaixe quando aparentes, ou PVC flexivel se embutidos em alvenaria, 

piso, ou subterrâneos, rosqueáveis e de diâmetro nominal mínimo de 20mm, se não indicado na planta 

baixa. Deverão ser fixados as caixas através de buchas e arruelas. 

 

11.0 ELETROCALHAS  
 

Foram empregadas eletrocalhas metálicas galvanizadas a fogo do tipo “U” nos caminhos 

alimentadores de maior concentração de circuitos passantes, sendo que é obrigatória a utilização de 

aterramento nas mesmas e sua sustenção será na sua totalidade através de mão francesas com 

comprimento mínimo de 300mm, possibilitando assim a instalação futura de outras vias de eletrocalhas ou 

leitos para possibilitar a passagem de redes de lógica, dados, imagem, alarmes e afins. Nos casos onde não 

seja possível a utilização de mão francês, deverão ser utilizados suportes verticais conforme norma. É 

vedado a passagem destes circuitos juntamente com o circuito elétrico conforme norma vigente. Outra 

exigência é de que os condutores que passarem por estas eletrocalhas, deverão ser obrigatoriamente anti-

chama, sendo vedado qualquer outro tipo que não atenda essa característica. 

 



12.0 SISTEMA DE ATERRAMENTO 
 

Sistema de aterramento unico para todos os subsistemas eletricos, proporcionando um sistema 

equipotencial, que torne a instalacao como um todo imune a transientes e diferencas de potencial no 

TERRA, quando a mesma for afetada por surtos atmosfericos ou disturbios em geral. Ligacao 

equipotencial suplementar, o fator de Resistencia a ser empregado como referencia sera sempre menor 

que 10Ω Ohms. 

 

13.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
 

Deverá ser instalado central de alarme de incêndio com dois acionadores com sirene conforme 

local indicado no projeto. O eletroduto deverá ser do tipo PVC antichamas vermelho de 1/2”. A fixação 

deverá ser feita com abraçadeiras de PVC do tipo click, distanciadas a cada 1,00 metro aproximadamente, 

através de parafusos e buchas 6mm, assim como as caixas conduletes. O cabo deverá ser do tipo blindado, 

antichamas com 2 vias de 1,0mm. As emendas, caso necessário, deverão estar localizadas somente nas 

caixas de passagem. 

 

14.0 CARGA INSTALADA e DEMANDA (GED-119  e GED-13) 

 
14.1 Demanda total: 60,89 kva. 

 

 

15.0 ENTRADA DE ENERGIA/PAINEL DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO GERAL DE 

BAIXA TENSÃO 

 
No local existe uma medição padrão antigo cuja deverá ser substituída conforme memorial 

auxiliar a ser enviado para a concessionaria com todos so cálculos e especificações pertinentes.  

 

 

16.0 OBSERVAÇÕES 

 
Na parte nova(salas 1 e 2 mais corredor), não será necessario a substituição da fiação existente, 

uma vez que foi construída a pouco tempo, entretanto será necessária uma avaliação por parte da empresa 

executora afim de conferir a itens como segurança, padronização do material, método e qualidade do 

serviço executado, caso se faça necessária a intervenção no mesmo, essa deverá ser contemplada. Com 

relção a rede  existente no local, deverá a mesma ser removida de forma a dar condições de ser 

reaproveitada o maximo possível e a mesma deve ser entregue á prefeitura para que seja reutilizado em 

outra oacsião de acordo com a oportunidade e conveniência. 

As demais representações estão presentes nas pranchas juntamente com os diagramas unifilares, 

em caso da não possibilidade de passagem ou instalação de dutos, eletrocalhas ou outro caminho elétrico, 

ou até mesmo mesmo outra mudança em bitola de cabos, capacidade de proteção/interrupção, deverá ser 

consultado a administração do poder executivo para a autorização de alteração no projeto inicial, caso 

contrário exime-se a administração de qualquer dano futuro causado por tal mudança. 



  A execução dos serviços deverá seguir as padronizações da ABNT, Diretrizes gerais do 

municipio e RGE – CPFL ENERGIA. 

 

 
Por ser verdade, dato e assino o referido laudo técnico vinculado a ART 10765919 

 

       

 

           Vacaria, 21 de  maio de 2020. 
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