
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1.  DADOS GERAIS: 

1.1. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO   
1.2. Obra: Reforma da Alimentação Elétrica do Berçário Industrial II 

1.3. Local: Rua Fiorello Piazzeta, nº 605, Centro – Estação/RS 

 

 

1.5. Generalidades: 
 

O presente memorial tem por finalidade especificar os principais materiais e 

serviços utilizados na reforma da alimentação elétrica para a edificação industrial 

“Berçário Industrial II”, a qual é possui atualmente 6 salas ativas, sendo que a medição 

será composta por 8 medidores individuais. 

 

As normas utilizadas para elaboração deste projeto são o GED 4621, GED13, 

GED 6120 e NBR 5410. 

 

1.6 Entrada de Energia: 

 

O ramal de ligação será aéreo do tipo Q35 com comprimento de 19 metros, 

definido de acordo com o GED 4319, o mesmo será ancorado em poste de concreto 7,5 

m 200 daN. 

 

O ramal de entrada será com cabos 50 mm² classe de encordoamento 2 

protegidos através de eletroduto de PVC rígido de 1.1/2’ (vedado na entrada com massa 

de calafetar). 

 

Os condutores serão com classe de encordoamento II. 

 

1.7 Medidores: 

 

A medição terá as seguintes dimensões (LxAxP) 1,04x1,56x0,25m e será 

montada com caixas de policarbonato polifásicas agrupadas. 

 

O barramento será de 25,4 x 6,4 mm. 

 

Os barramentos deverão apresentar no mínimo isolação de classe 750 V 

(enfitamento, manta isolante, imersão em material isolante) devido a sua montagem ser 

em caixa de policarbonato e desta forma não anteder o espaçamento mínimo entre as 

barras. 

 



Os condutores de ligação do barramento às unidades consumidoras devem ter 

identificação através de cinta plástica ou etiqueta de identificação durável, com número 

da unidade e faseamento. 

 

Os cabos e barramentos de fase serão identificados, desde o ponto de entrega, 

nas extremidades, até o barramento do quadro de medidores, por cores distintas, 

conforme item 6.19 do GED 119. 

 

Os barramentos devem ser identificados com faixas de tinta a óleo ou esmalte, e 

os cabos através de sua própria cobertura ou fita. O neutro, quando em cabo deverá ter 

sua cobertura/isolação (não sendo permitido enfitamento) na cor azul claro e em 

barramento deverá ser identificado através de fita, tinta a óleo ou esmalte na cor azul 

claro 119. 

 

A seccionadora será à seco do tipo 3x125A. 

 

Maiores informações vide projeto.  

 

1.8 Mureta: 

 

O quadro de medição, composto pelas caixas de policarbonato polifásicas 

agrupadas, será embutido em uma mureta construída em alvenaria de tijolos cerâmicos 

com as seguintes dimensões: 1,34x1,91x0,40m (LxAxP).  

 

O posicionamento das caixas deve respeitar 30 cm do nível do terreno (conforme 

projeto). A mureta deve fornecer um acabamento de 15 cm nas laterais e 5 cm acima 

das caixas e incluir uma laje de cobertura em concreto com espessura mínima de 5 cm, 

com inclinação adequada para trás permitindo assim o escoamento das águas da chuva. 

A mureta será assentada sobre viga de baldrame em concreto armado com dimensões de 

0,40x0,40x1,34m (LxPxC). 

 

O acabamento da mureta será com chapisco com traço 1:3 e emboço com 

acabamento liso desempenado para recebimento de pintura com traço 1:2:8. A pintura 

será composta por uma demão de selador acrílico e duas demãos de pintura com tinta 

acrílica em tonalidade semelhante a cor da fachada da edificação.  

 

1.9 Aterramento e Proteção: 

 

Com condutor de cobre isolado 35 mm² e com eletroduto de 3/4'. O valor da 

resistência do aterramento não deve ser superior a 10 Ohms, em qualquer época do ano. 

 

 

 



1.10 Circuito de Distribuição: 

 

As cargas foram distribuídas em circuitos que serão projetados dos disjuntores 

um para cada circuito, no centro de distribuição. As bitolas dos condutores, cargas e 

eletrodutos estão indicados no projeto. 

 

1.11 Disjuntores: 

 

A capacidade de interrupção dos disjuntores deve ser de no mínimo 5 kA. 

 

1.12 Materiais a Empregar: 

 

Todos os materiais deverão obedecer às normas técnicas da ABNT. 

 

1.13 Cargas: 

 

Carta instalada: Existente + projetada = 113,6 + 113,6 = 227,7 kW 

Demanda calculada: Existente + projetada = 33,32 + 33,32 = 66,64 kVA 

 

 

 

Estação, outubro de 2020. 
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