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1- OBJETIVO

O memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços e especificar os materiais a serem utilizados

nas  obras  para  construção  das  instalações  elétricas  do  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DE

SERGIPE  -  COREN,  como também definir  direitos  e  obrigações  pertinentes  ao  contrato  de  execução  e  dados

característicos da construção conforme itens abaixo discriminados:

1.1 - TIPO DE PROJETO: CONSTRUÇÃO INICIAL.

1.2 - POTÊNCIA INSTALADA (real): 246,119W

1 3 - POTÊNCIA DEMANDADA: 172,28 KVA ou 158,50KW.

1.4 - ATIVIDADE PRINCIPAL: ADMINISTRAÇÃO. 

1.5 – PROPRIETÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN. 

2 - NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

2.1 – NBR - 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

2.2 – NBR - 5283 – NBR - 5290 - Disjuntores em caixa moldada, especificações e método de ensaio.

2.3 – NBR - 5354 - Requisitos gerais para materiais e instalações elétricas.

2.4 - NBR - 6150 - Eletroduto em PVC rígido.

2.5 – NBR - 6880 - Condutores de cobre para cabos isolados.

2.6 – NBR - 5413 – Índice de iluminação de interiores.

2.7 – NTD-01.0  – Ligação de unidades consumidoras em tensão secundária. 

2.8 - NR - 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

3 - DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS

3.1  - O critério utilizado na distribuição das cargas de iluminação e tomadas de uso geral foi baseado no layout

arquitetônico, assim como na disposição dos pontos de trabalho. Para as máquinas do sistema de ar condicionado,

foram projetados circuitos independentes para cada um.

3.2 - Para localização do quadro geral de distribuição (QGD) e de distribuição QD1, QD2, QD3, QD4, QD5 e demais

quadros de distribuição a eles associados e dependentes, foram adotados os critérios de centralização, funcionalidade,

estética e operação dos mesmos.

4 - DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

Ver quadros de cargas nos projetos.

5 - DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Os dispositivos de comando e proteção contra sobrecorrente e curto circuito utilizados na construção serão:

5.1 -  Disjuntores  termomagnéticos,  com  corrente  de  curto-circuito  de  10KA  e  18KA,  norma  IEC,  conforme

indicação em projeto. Para os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral (inclusive disjuntores dos quadros de

distribuição) serão utilizados disjuntores de curva B; para circuitos de ar condicionado (inclusive disjuntores dos

quadros de distribuição) serão utilizados disjuntores de curva C. 
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5.2  – Para a proteção geral  da baixa tensão será utilizado disjuntor termomagnético tripolar  de 600A, curva de

disparo da proteção tipo C, corrente de curto circuito (Icc) de 18KA. 

6 - ATERRAMENTO

Será feita uma malha de aterramento para o quadro de medição, com 3 (três) hastes de cobre de 5/8”x

2.400,00mm interligadas com cabo de cobre nu de 120,0mm² sendo instalada uma caixa de inspeção para cada uma

destas hastes. O cabo de cobre nu de 25mm² do sistema de aterramento do transformador deverá ser interligado a

malha de aterramento do quadro de medição. Será instalada uma caixa de inspeção para cada uma destas hastes.

Todas as partes metálicas não energizadas do sistema deverão ser ligadas a malha de aterramento.

7 – MEDIÇÃO

A  medição  de  energia  elétrica  será  trifásica,  do  tipo  indireta,  em  baixa  tensão.  A  caixa  de  medição

padronizada  pela SULGIPE para subestação  externa  até  225KVA estará  localizada numa mureta  construída em

alvenaria, na área externa do estabelecimento, em local de livre acesso (ver detalhe de entrada e medição), devendo

estar aterrada e conter dispositivo de lacre por parte da concessionária, ter uma altura máxima de 1.550,00mm, do

piso ao centro do visor da caixa de medição.

8 - DETALHES CONSTRUTIVOS

Os detalhes construtivos necessários à reforma e ampliação da edificação, encontram-se demonstrados e
especificados nos projetos executivos.

9 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Está anexa ao memorial.

10 - ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

10.1 - Objetivo

A presente especificação descreve os materiais a serem utilizados nas instalações elétricas do SENAC –

UNIDADE DE TOBIAS BARRETO, bem como definir direitos e obrigações pertinentes ao contrato de execução.

10.2 - Documentos Aplicáveis:

10.2.1 - Normas ABNT:

Ver item 2 desse memorial descritivo.

10.3 - Descrição das Instalações Elétricas

Fazem parte desta especificação o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a completa

execução das reforma e ampliação das instalações:

- Desativação e retirada dos quadros de distribuição existentes sem reaproveitamento, que não estejam indicados

em projeto.

- Retirada dos fios ou cabos existentes sem reaproveitamento.

- Escavação e assentamento de dutos em PVC rígido.

- Retirada dos interruptores, tomadas, luminárias e disjuntores existentes que não constem no projeto. 
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- Execução dos serviços necessários a instalação do padrão de entrada de energia, quadro geral de medição (QM),

quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGD) e quadros de distribuição QD1, QD2, QD3, QD4, QD5,

QDEM, QDH e demais quadros a eles associados.

- Construção  de  alvenaria  para  instalação  de  quadro  de  medição  (QM)  e  quadro  de  distribuição  de  ar

condicionados 1.

- Recomposição com fornecimento de materiais dos pisos, paredes e tetos onde foram demolidos ou interferidos.

- Interligação entre o quadro geral de distribuição (QGD) e quadros de distribuição QD1, QD2, QD3, QD4, QD5,

QDEM, QDH e interligação destes aos circuitos e/ou quadros de distribuição a eles subordinados.

- Instalação, teste e montagem quadro de distribuição geral de baixa tensão e quadros de distribuição.

- Instalação,  montagem e ligação do transformador de 225,5KVA (inclusive postes,  cabos,  para raios,  chave

seccionadora, estrutura e acessórios), inclusive testes elétricos necessários a instalação do transformador.

- Fornecimento, instalação, montagem e ligação de todos os quadros projetados.

- Remoção, manutenção, instalação, montagem e ligação do quadro de medição existente (QM).

- Instalação de fios ou cabos em dutos ou enterrados (cabo nu da malha de terra).

- Instalação e ligação das tomadas e luminárias projetadas.

- Construção de caixas de passagem em alvenaria e tampa de concreto armado conforme projeto.

- Construção de caixas de inspeção com tampa de concreto armado para malha de aterramento conforme projeto.

- Elaboração e fornecimento do As Built do projeto elétrico.

- Limpeza da obra e expurgo de material resultante das demolições e execução da obra

10.4 - Particularidades

- Para  interligação  do quadro  de  medição,  quadro  geral  de  distribuição,  e  este  aos  quadros  de distribuição,

deverão ser utilizados cabos protegidos por eletrodutos e/ou eletrocalhas conforme projeto.

- Os quadros acima deverão atender as especificações do presente memorial, indicados no item especificações

gerais dos equipamentos bem como as normas ABNT correspondentes.

- A  iluminação  deverá  ser  executada  conforme  as  indicações  do  projeto,  havendo,  de  acordo  com  as

dependências,  os  tipos  específicos  de  iluminação,  sendo  basicamente  utilizadas  lâmpadas  fluorescentes

tubulares e compactas, lâmpadas mistas, conforme a necessidade, de acordo com o projeto.

- Identificação interna e externa de todos os quadros contendo o nome do quadro, número/identificação e cadastro

dos circuitos

- Os  sistemas  que  serão  ligados  a  malha  de  aterramento  serão:  quadro  geral  de  distribuição,  quadros  de

distribuição,  tomadas  de  uso  geral  e  específico,  condicionadores  de  ar,  transformador,  motores  elétricos  e

luminárias.

10.5 - Especificações Gerais de Instalações Elétricas

- Não será permitida em uma única curva, ângulos menores que 90° graus.

- O número de curvas entre duas caixas não poderá ultrapassar a 02 (duas).
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- As uniões entre tubos embutidos deverão ser executadas por intermédio de luvas com roscas. Após a execução

das roscas, as extremidades deverão ser escariadas para eliminação de rebarbas.

- As conexões dos eletrodutos (tubo + caixa de tomadas, tubo + caixa de passagem, tubo + quadro) deverão ser

efetuados por buchas e arruelas em liga de alumínio anodizados com roscas.

- No caso de eletrodutos subterrâneos, deverá ser providenciada uma proteção por meio de invólucro de concreto,

com espessura mínima de 50mm acima da geratriz superior do tubo.

- As caixas de passagem embutidas ou aparentes deverão ser instaladas de acordo com a localização no projeto,

devendo ser fixadas através de parafusos de fenda com buchas de Nylon.

- Os condutores elétricos deverão ser instalados de acordo com as especificações do grupo 52 da norma NBR

5410 de 1981.

- Todos os cabos e condutores de baixa tensão deverão ser submetidos a teste de resistência de isolamento antes e

após a sua instalação por meio de MEGÔHMETRO, na tensão de 1.000V.

- As medidas de resistência de isolamento deverão ser tomadas entre fases, entre fase e terra e entre fase e neutro,

fazendo-se registro desses valores para confronto futuro, apresentando-os posteriormente.

- O valor mínimo de resistência de isolamento para linhas de alimentação, disjuntores, etc. deverão obedecer ao

estipulado no item 06 - grupo 61 da NBR-5410.

- Os circuitos de terra deverão ser feitos por condutores de cobre nu.

- As ligações do condutor de proteção deverão proporcionar perfeito contato elétrico.

- Nas malhas de aterramento todas as conexões cabo x eletrodo e emendas entre cabos, serão por terminal a

compressão. Na carcaça dos equipamentos e quadros de distribuição serão através de terminal de pressão ou

compressão.

- Para o aterramento dos equipamentos de condicionadores de ar, quadro geral de distribuição de baixa tensão,

quadros de distribuição e tomadas, serão usados condutores conforme indicação em projeto.

- A haste para a malha de terra será do tipo cobreada por eletrodeposição, com diâmetro de 5/8” x 3,00m.

- A malha de terra será testada sem estar energizada, e após a energização, testar simultaneamente a resistência de

terra e a tensão na malha.

- A resistência de terra deverá ser inferior a 5 (cinco) OHMS.

- A tensão na malha de terra deverá ser inferior a 6VCA.

- Os eletrodos de terra deverão ser acomodados em caixas de visita para posteriores medições periódicas.

10.6 – Especificações Gerais de Equipamentos e Materiais Elétricos 

Os equipamentos e materiais elétricos a serem fornecidos e/ou instalados deverão obedecer às seguintes

características técnicas:

- No caso de divergência existente em um determinado assunto entre estas especificações,  projeto e normas

ABNT, deverá ser obedecida à seguinte ordem de prioridade: normas ABNT, essas especificações e projeto.

- Os cabos para alimentação dos quadros de distribuição serão isolados em PVC, 90°C - 0,6/1KV – EPR/XLPE,

classe 5, composto por fios de cobre meio duro. Fabricação PIRELLI, REIPLAS, FICAP ou similar.
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- Os cabos para alimentação dos quadros de distribuição, a partir dos respectivos quadros, serão isolados em

PVC, 750V, 70°C, composto por fios de cobre mole, fabricação PIRELLI, REIPLAS, FICAP ou similar.

- Para instalação subterrânea ou embutida em alvenaria, os eletrodutos, curvas e luvas serão em  PVC rígido,

rosqueáveis, preto; ou corrugados, fabricantes TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar.

- Para  instalação  aparente  dentro  da  unidade  (caso  haja  necessidade),  locais  onde  existem  revestimentos

(cerâmicas,  azulejos,  pastilhas);  os  eletrodutos,  curvas  e  luvas serão  em PVC rígido,  rosqueáveis,  fixados

através  de  abraçadeiras  de  PVC  na  mesma  tonalidade  e  referência  dos  eletrodutos.  Fabricantes  TIGRE,

FORTILIT, AMANCO ou similar.

- Para  instalação  aparente  da  estrutura  do  transformador,  os  eletrodutos,  curvas  e  luvas  serão  em  ferro

galvanizado por dupla imersão, rosqueáveis, fabricantes DAYSA, APOLO, TUPY ou similar.

- As eletrocalhas e seus acessórios a serem utilizadas serão em ferro galvanizado, lisas, com tampa, chapa 26,

fabricantes MOPA, WETZEL, SISA ou similar.

- Os conduletes  a  serem utilizados  nas  instalações  aparentes  serão  com roscas,  preto,  em PVC, fabricantes

DAISA, TRAMONTINA, WETZEL ou similar, com dimensões de acordo com o projeto.

- As buchas e arruelas, serão em alumínio fundido, de acordo com os diâmetros correspondentes aos eletrodutos,

fabricantes WETZEL, MOPA, SISA ou similar.

- As luminárias a serem utilizadas, serão de chapa de aço, tipo calha, equipadas com as lâmpadas fluorescentes

tubulares e reatores, conforme indicação de projeto para uso embutido e de sobrepor, fabricantes FORTLIGHT,

EDESA, PROJETO ou similar.

- Os suportes de fixação das lâmpadas fluorescentes serão em PVC, antivibratórios, fabricantes LORENZETTI,

RANZI ou similar.

- As lâmpadas fluorescentes  tubulares  ou compactas  e mistas encontram-se,  com as potências  indicadas nos

quadros de cargas e projetos, fabricantes OSRAM, PHILLIPS, SYLVANIA ou similar.

- As  tomadas  deverão  ser  do  tipo  (2P+T),  240VCA-16A,  monofásica  ou  bifásica,  fabricantes  STECK,

SIEMENS, PIAL ou similar.

- Os eletrodos de terra das malhas de aterramento serão do tipo COPPERWELD prolongável, industrializados

por  eletrodeposição,  mínimo  de  10mm  de  espessura  de  cobre,  de  5/8  ”x  2,40  m  fabricantes  ÉRICO,

TERMOTÉCNICA ou similar.

- As conexões da malha de terra serão do tipo terminal de pressão ou compressão, estanhados, para as conexões

haste  x  cabo,  cabo  x  cabo,  grades  x  cabo,  equipamentos  x  cabos  e  quadros  de  distribuição  x  quadros,

fabricantes BURNDY, TERMOTÉCNICA, WETZEL ou similar.

- Os disjuntores  a  serem  utilizados  nos  quadros  dos  circuitos  de  distribuição  (conforme  item 5.1  ),  como

distribuição ou proteção geral serão padrão IEC, e terão como ruptura mínima 10KA em 240 VCA, fabricantes

SIEMENS, SCHNEIDER, KLOCK MÖELLER ou similar.

- Os disjuntores a serem utilizados como proteção geral no quadro geral de distribuição (QGD), e proteção dos

circuitos de alimentação dos quadros de distribuição (conforme item 5.2), serão do tipo 3VU ou 3VF, e terão
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como ruptura mínima em 240VCA, 18 KA, fabricantes  SIEMENS, SCHNEIDER, KLOCH MÖELLER ou

similar.

- O transformador projetado de 225KVA  será a óleo, trifásico, terá a sua relação de transformação de 13,8KVCA

para 220/127VCA, tensão nominal de isolação de 15KV, as buchas primárias serão de 25KV, freqüência de

60HZ, fator de serviço de 1,20.

- O voltímetro a ser utilizado no quadro geral de distribuição de baixa tensão, será analógico, ferro móvel, caixa

termoplástica branca, moldura frontal termoplástico preta, visor de vidro, classe de exatidão 1,5%, tensão de

prova 2KV, com fundo de escala de 0-300VCA, dimensões de 72x72mm, fabricantes RENZ, COEL, ENGRO

ou similar.

- O amperímetro a ser utilizado no quadro geral  de distribuição de baixa tensão, será analógico, ferro móvel,

caixa termoplástica branca, moldura frontal termoplástico preta, visor de vidro, classe de exatidão 1,5%, tensão

de prova 2KV com fundo de escala de 0-1.000A, dimensões de 72x72mm, fabricantes RENZ, COEL, ENGRO

ou similar. 

- A chave seletora do voltímetro a ser utilizada no quadro geral de distribuição de baixa tensão, será do tipo

comutadora,  três fases – fase – fase, três fases – fase – neutro quatro fios, fabricantes STECK, KRAUS &

NAIMER, SIEMENS ou similar.

- A chave seletora do amperímetro a ser utilizada no quadro geral de distribuição de baixa tensão, será do tipo

comutadora,  bipolar,  três  fases  com  três  transformadores  de  corrente,  fabricantes  STECK,  KRAUS  &

NAIMER, SIEMENS ou similar. 

- Os fusíveis a serem utilizados como proteção dos voltímetros e amperímetros no quadro de distribuição geral,

serão do tipo DIAZED, 240VCA-2A, fabricantes SIEMENS, TEE, SCHNEIDER ou similar.

- Os dispositivos protetores de surtos a serem utilizados, serão do tipo VCL slim, com diodo de avalanche de

silício, para 275VCA - 45KA, fabricantes CLAMPER, SIEMENS, SCHNEIDER ou similar. 

- Os para  raios  a  serem  instalados,  serão  com  tensão  nominal  de  12KV,  fabricantes  INEPAR,  DELMAR,

BALESTRO ou similar.

- As caixas de passagens serão construídas em alvenaria de elevação, tampa em concreto armado, com dimensões

conforme detalhes em projeto.

- As caixas de passagem a serem utilizadas aparentes serão em alumínio fundido, com dimensões indicadas em

projeto, fabricantes WETZEL, SISA, MOFERCO ou similar. 

- Os  terminais  de  compressão,  de  pressão  e  conectores  parafusos  fendidos,  serão  estanhados,  fabricantes

TERMOTÉCNICA, FCI, BURNDY, INTELLI ou similar.

- Os terminais de compressão isolados serão tipo pino ou garfo, utilizados nos barramentos e disjuntores, serão

estanhados, fabricantes BURNDY, FCI, INTELLI ou similar.

- Os interruptores de uma, duas ou três seções, serão em 250VCA-10A, fabricante PIAL, SIEMENS, FAME ou

similar.

- A fita isolante a ser utilizada para baixa e alta tensão será de 19mmx20m, fabricantes SCOTCH, PIRELLI,

TIGRE ou similar. 
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- Os quadros de distribuição de iluminação e tomadas QD5 e QD6 serão de embutir para 12 disjuntores, com

barramentos, disjuntor geral, fabricantes CEMAR, POWER ou similar.

- O quadro de distribuição de iluminação e tomadas será de embutir para 24 disjuntores, disjuntor geral, com

barramentos, fabricantes CEMAR, POWER ou similar.

- O quadro de distribuição de iluminação e tomadas QD4 será de embutir para 28 disjuntores, com barramentos,

disjuntor geral, fabricantes CEMAR, POWER ou similar.

- Os quadros de distribuição de iluminação, tomadas e ar condicionados QD1e QD03 serão de sobrepor, com

dimensões de 600 x 600 x 200mm, com barramentos de cobre de 400mm x 25mm x 5mm (350A), fabricantes

CEMAR, POWER, ALVES BARRETO ou similar. 

- O  quadro  geral  de  distribuição  QGD  será  de  sobrepor,  com  dimensões  de  800  x  600  x  200mm,  com

barramentos de cobre de 500mm x 30mm x 5mm (600 A), fabricantes CEMAR, POWER, ALVES BARRETO

ou similar. 

- Os quadros de distribuição deverão ter proteção (barreira) em acrílico transparente com mínimo de  4 mm de

espessura, em conformidade com a NR-10. A proteção deverá ser instalada em toda área do painel ficando

somente acessível às teclas dos seccionadores.

- Os reatores a serem utilizados para acionamento das lâmpadas fluorescentes tubulares serão eletrônicos de alto

fator de potência, 127VCA, de 16W / 32W, fabricantes OSRAM, PHILLIPS, SYLVANIA ou SIMILAR.

- As hastes de terra a serem utilizadas serão cobreadas por eletrodeposição, alma de aço, com dimensões de

Ø5/8”x 2,40m, fabricantes TERMOTÉCNICA, ÉRICO, FASTWELD ou similar.

- As abraçadeiras de fixação dos eletrodutos galvanizados ou em PVC serão galvanizadas, tipo “D”, com fecho,

fabricantes WETZEL, SISA, FORJASUL ou similar.

-  As abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos no interior dos quadros de distribuição serão de PVC, cor

branca, fabricantes HELLERMANN, PIAL ou similar.

- As tintas a serem utilizadas para pintura das caixas de passagem e inspeção de malha de terra serão apropriadas

para piso, nas cores amarelo caterpillar e preto, tipo NOVACOR ou similar.

- Os transformadores  de  corrente  a  serem utilizados terão  relação  de  transformação  de  300/5A,  fabricantes

SIEMENS, CEMEC ou similar.

- Os parafusos, porcas e arruelas a serem utilizados na montagem dos quadros será de latão, cabeças sextavadas

ou abauladas, fabricantes CISER. BEL, CLIMP ou similar. 

- Os parafusos, porcas e arruelas a serem utilizados na fixação dos quadros, ferragens e abraçadeiras serão de

ferro galvanizado, roscas contínuas ou soberbas, cabeças chatas, sextavadas ou abauladas, fabricantes CISER,

BEL, CLIMP ou similar. 

- O acrílico a ser utilizado para barreira  nos quadros de distribuição montados serão de 4mm, transparentes

fabricantes TILETRON ou similar.

11 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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- As medições dos serviços efetivamente executados serão efetuadas em conformidade com a Especificação Técnica,
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

- As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será realizada ao término dos
serviços. 

- As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalização da contratante,
mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos ou unitários, respeitando os mesmos itens
constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante vencedora, parte integrante do Contrato. 

- A contratada deverá preencher para conferência, o Boletim de Medição de Serviços, cujo modelo será fornecido
pela Contratante, arquivado em meio digital. 

- Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização, sem sua liberação ou aprovação, ou executados de forma
que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos e nem pagos. 

- As medições serão elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto, bem como, conferência
no local.

- Com base no Boletim de Medições devidamente assinado e liberado pela fiscalização da contratante, a contratada
emitirá a sua fatura mensal, a qual será encaminhada a Contratante com a respectiva solicitação de pagamento. 

.

Aracaju, 10 de setembro de 2015

 

VICENTE PAULO C. MATOS FILHO.
ENG. ELETRICISTA
 CREA Nº 060449507-2
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