
M  E  M  O  R  I  A  L

D  E  S  C  R  I  T  I  V  O

I N S T A L A Ç Õ E S     E L É T R I C A S

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE-COREN

                                
Endereço : Rua Duque de Caxias nº 389, Bairro São José, cidade de Aracaju/SE.

Proprietário :  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN

Rua Alexsandro Oliveira Porto nº6, bairro Luzia – Aracaju / SE.Fone:(79)3217-5222   CEP: 49.045-750
CNPJ: 32.710.477/0001-57    Inscrição Estadual: 27.103.342-8

e-mail: opltda@uol.com.br

1

mailto:opltda@uol.com.br


Aracaju   -   Sergipe

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

O  presente  memorial  descritivo  tem  como  objetivo  descrever  os  principais  aspectos  do  projeto  de
instalações elétricas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – COREN, situado na Rua Duque
de Caxias, 389, Bairro São José, cidade de Aracaju/SE.

2 – Introdução

O projeto de instalações elétricas foi elaborado conforme as normas da ABNT e da ENERGISA, como
também os critérios e especificações técnicas da Concessionária.
Todos os cálculos e soluções de projeto foram feitos de modo a atender as exigências determinadas pelo
proprietário, facilitando possíveis alterações que se façam necessárias no decorrer da construção.

3 - Dados do cliente:

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN
Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN
Características técnicas: Edifício administrativo. 
Gerador próprio: sim.
Tipo do projeto: Instalações elétricas em 13.800/220-127 volts.
Cronograma da obra: Inicio: janeiro/2013 - Término: janeiro/2014.

4 - Dados do sistema elétrico:

Concessionária: ENERGISA.
Tensão de fornecimento: 13.800VCA.

5 – Normas
O projeto foi elaborado segundo as normas NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419 e as NTD 001, 002 e 003
da ENERGISA.

6 - Documentação/ Desenhos

Pranchas de 1 À 19, sendo:
Prancha  17/19  –  Alimentadores,  Malha  de  Aterramento,  Planta  de  localização,  Planta  de  Situação  e
Detalhes Construtivos.
Prancha 18/19 – Diagrama unifilar e quadro de cargas.
Prancha 19/19 – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.
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Pranchas de 01/19 à 17/19 – Iluminação e tomadas, detalhes construtivos, simbologia.

7 - Carga e Demanda
Carga instalada: 234.069 KW
FD: 0,70
Demanda prevista: 163,85 KVA 

Demanda QM (Quadro de Medição) :

Carga instalada: 234.069 KW
FD: 0,70

KVAD

D

85,163

70,0*069.234




AI

I

50,430

6,380

850.163





Condutor: 2x[3#185(95)]T185 mm²

Demanda QGD (Quadro Geral de Distribuição :

Carga instalada: 234.069 KW
FD: 0,70

KVAD

D

85,163

70,0*069.234




AI

I

50,430

6,380

850.163





Condutor: 2x[3#185(95)]T185 mm²

8 - Suprimento de Energia Elétrica 

O suprimento de energia para as instalações da edificação será feito em alta tensão através da
rede de distribuição da ENERGISA, que alimentará um transformador de 225KVA. A alimentação em
baixa tensão (220/127VCA) se dará a partir do transformador trifásico de 225KVA através de cabos de
cobre isolados para 0,6/1KV – EPR/XLPE, categoria 5, tendo os condutores 2x[3#185(95)]mm 2. Estes
cabos serão instalados em eletrodutos de ferro galvanizado de Ø4” (por dupla imersão à quente) de forma
aparente na descida do poste até o piso, em eletrodutos de ferro galvanizado de Ø4” (por dupla imersão à
quente) acondicionados em canaleta de alvenaria com tampa de concreto removível até o quadro geral de
medição. 

9 - Medição de Energia
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A medição de energia elétrica será trifásica tipo indireta, em baixa tensão, caixa de medição
padronizada pela ENERGISA, para subestação externa até 225KVA, e estará localizada numa mureta
construída em alvenaria situada na área externa da edificação, em local de livre acesso (ver detalhe de
entrada e medição); devendo estar aterrada e conter dispositivo de lacre por parte da concessionária, e
uma altura máxima de 1.550 mm, do piso ao centro do visor da caixa de medição.

10 - Distribuição de Energia

A distribuição será feita de modo convencional, com os condutores isolados para 0,6/1KV – EPR/XLPE,
categoria 5 e instalados em eletrocalhas de ferro galvanizado e eletrodutos de PVC rígido embutidos na
alvenaria e piso, conforme indicação em projeto.

11 - Quadros de Distribuição

Os quadros serão do tipo de sobrepor ou embutir, com barramento trifásico + neutro + terra, de cobre
eletrolítico, com tampa e sobretampa, para disjuntores termomagnéticos, conforme diagramas unifilares.
A medição da edificação terá barramentos principais e o quadro de distribuição do gerador de emergência
QDEM  terá  barramentos  de  emergência  interligados  por  chave  comutadora.  Os  quadros  deverão  ter
condutores de aterramento interligados à malha de terra. Nos interiores dos quadros serão afixados os
diagramas e tabela de cargas plastificadas com a indicação dos circuitos,  local do circuito,  seção dos
condutores, proteção e seção dos cabos alimentadores conforme orientação da NR10.

12 - Condutores
Circuitos Parciais:

Todos os condutores foram dimensionados pelos critérios de curto - circuito (10KA), corrente e queda de
tensão, atendendo as prescrições da NBR 5410.
Os circuitos de iluminação e tomadas foram dimensionados para uma queda de tensão máxima de 3%.
Todos os condutores deverão ter isolação para 750VCA e não deverá haver emendas de condutores dentro
da tubulação, caixas e eletrocalhas, devendo estas serem feitas nas caixas de distribuição e quadros de
distribuição.
Alimentadores:
Os condutores dos alimentadores das medições e dos quadros de distribuição serão de cobre isolados para
0,6/1KV  –  EPR/XLPE,  encordoamento  classe  5,  com  seções  expressas  no  projeto  e  instalados  em
eletrodutos de PVC rígido. Todos os cabos serão unipolares e foram dimensionados levando-se em conta
as correntes de carga, queda de tensão e curto - circuito. Foi adotado o percentual máximo de queda de
tensão de 1% para o QM e QGD, 4% para os demais quadros de distribuição.

13 – Eletrocalhas

As eletrocalhas deverão ser de ferro galvanizado por dupla imersão à quente, instalada e fixada na laje do
pavimento  térreo  para  encaminhamento  dos  alimentadores  dos  painéis  de  distribuição  e  quadros  de
distribuição dos pavimentos, respeitando a dimensão expressa em projeto. Para o seu lançamento levou-se
em conta a análise do projeto estrutural e a coordenação dos demais projetos de instalações.

14 – Eletrodutos
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Os eletrodutos deverão ser de PVC rígido nas lajes, nas paredes e piso, respeitado a seção expressa em
projeto; para o seu lançamento levou-se em conta a análise do projeto estrutural e a coordenação dos
demais projetos de instalações.

15 – Proteção

Para a proteção geral  da baixa tensão será utilizado disjuntor termomagnético tripolar  de 600A,  com
corrente de curto circuito de 18KA. Para a proteção dos alimentadores de baixa tensão serão utilizados
disjuntores termomagnéticos tripolares e bipolares conforme indicado no diagrama unifilar geral.
As proteções dos circuitos terminais serão feitas por disjuntores termomagnéticos mono, bi ou tripolares
do tipo Europeu, dimensionados conforme a capacidade de condução de corrente dos condutores e curto
circuito (10KA/5KA).

16 - Gerador

Em cubículo próprio no pavimento da garagem do térreo, foi prevista a instalação de uma unidade de
grupo motor - gerador com a potência de 20 KVA - trifásico, tensão 220/127V, 60 Hz, com quadro de
comando e comutação de energia”Unidade de Transferência Automática”(UTA) para áreas estabelecidas
como de emergência.

17 - Sistema de aterramento

Será feita uma malha de aterramento para o quadro geral de medição composta por 3(três) hastes de cobre
de 5/8”x 3.000mm interligadas com cabo de cobre nu de 185mm².
Os condutores de proteção dos quadros de distribuição serão provenientes do quadro geral de distribuição
que deverá ser interligado a malha geral de aterramento. Todas as partes metálicas não energizadas do
sistema deverão ser ligadas a malha de terra. 

18 - Queda de Tensão

Os circuitos terminais foram dimensionados para uma queda de tensão máxima de 2%. A máxima queda
de tensão total admitida foi de 7%, conforme determina a NBR 5410.

Alimentadores do QM
Distância = 15 m
Demanda = 163,85 KVA
Corrente = 430,50 A

220*1

15*50,430*
56

1
*2,173 








Sc

²70,90 mmSc 
Condutor: 2x[3#185(950]T185 mm²
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Alimentadores dos QGD
Distância = 25 m
Demanda = 163,85 KVA
Corrente = 430,50 A

220*1

25*50,430*
56

1
*2,173 








Sc

²20,151 mmSc 
Condutor: 2x[3#185(95)]T185 mm²

Aracaju, 22 de outubro de 2015.

_____________________________
Vicente Paulo C. Matos Filho.

Eng. Eletricista
CREA Nº060449507-2
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