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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever as condições e critérios seguindo as principais 

Normas técnicas para o projeto elétrico de implantação das duas cabines de transformação abrigando os dois 

transformadores trifásicos de 500kVA, que serão instalados. Totalizando uma potência de transformação de 2.0MVA, 

para edificação, em tensão primaria de 13.8kV, e com a tensão na baixa de 127/220V.  Para o transformador de 

1,0MVA, já existente, está previsto neste escopo a instalação de um novo ramal de alimentação em 13.8kV, 

subterrâneo conforme especificações em projeto.  

Esta fase execução prevê ainda a construção da cabine geral de entrada de energia da rede ENERGISA, que 

comportará, também, os painéis de media tensão, os transformadores elevadores painéis de sincronismo dos geradores, 

geradores e reservatório de combustível. Para construção da cabine deve ser considerada todas as informações contidas 

nos projetos estruturais e arquitetônicos. Lembrado que toda a infraestrutura destinada à acomodação dos cabos como 

leitos de cabos, eletrodutos subterrâneas, caixas de passagens ferragens esquadrias estão todos contemplados nesta 

fase. 

Os únicos equipamentos que esta fase contempla são os dois transformadores de 500kVA, conforme descrição 

do projeto, os painéis de baixa tensão e banco de capacitores. Nenhum outro equipamento será adquirido nesta fase. 

Estas especificações contidas no projeto elétrico, da cabine principal de medição e proteção e as derivações para 

as demais cabines de transformação têm como finalidade o suprimento de energia elétrica, de forma segura e confiável, 

das instalações da edificação do SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO ESTANCIA ECOLOGICA SESC 

PANTANAL.  

 

1.1 INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 

Unidade Consumidora:  6/401937-8 

Logradouro: RODOVIA POCONE PORTO CERCADO, S/N 

MATRÍCULA (SISTEMA ENERGISA): 0000401937-2016-07-7  

Sistema: Trifásico 

Carga Declarada: 1,4 MW                 Tensão de operação. 13,8kV 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A execução dos serviços deverá obedecerá rigorosamente os projetos e a estas especificações e planilhas 

orçamentárias, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO.  

- Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares 

aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e 

apresentarem as mesmas características formais e técnicas, e com a autorização da FISCALIZAÇÃO.  

- Reserva-se à FISCALIZAÇÃO o direito de impugnar o andamento das obras e a ampliação de materiais ou 

equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a empreiteira a 

desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações.  

- A CONTRATADA deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos projetos, sempre à 

disposição da FISCALIZAÇÃO.  

- De modo algum a atuação da FISCALIZAÇÃO, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a 



HOTEL SESC PORTO CERCADO  FOLHA 5/14  

 

                                   ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS 
 

responsabilidade da CONTRATADA pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar.  Só à 

CONTRATADA caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes.   

- O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela CONTRATADA, que 

manterá na obra um seu representante devidamente credenciado.   

- Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT.   

- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO.  

- Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão os de maior escala.  

- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais recente.  

- Após a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade sobre os elementos 

apresentados para a obra, não sendo admitidas quaisquer alegações quanto à omissão destes elementos que venham 

onerar a obra.  

- Serviços extras somente serão admitidos quando solicitados pela FISCALIZAÇÃO da obra.    

- O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao constante nos 

documentos:  

• Normas da ABNT;  

• Prescrições e recomendações dos fabricantes;  

• Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;  

• Estas especificações e desenhos do projeto. 

- Caberá à CONTRATADA fornecer o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros relativos a 

pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências.  

- O local do serviço será mantido limpo, o desentulho feito diariamente.  

- Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou 

prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.  

- Todas as medidas serão conferidas no local.  

- A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a contemplar todos 

os itens constantes do projeto.  

- Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.  

- A CONTRATADA apresentará, antes de iniciar o serviço, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) pela execução, registrada no CREA.  

- Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais impugnados pela FISCALIZAÇÃO 

dentro de 72 horas a contar da Ordem de Serviço.  

- Toda a mão-de-obra será fornecida pela CONTRATADA e deverá ser devidamente qualificada na execução 

dos trabalhos. 

- A CONTRATADA designará responsável técnico pela execução, obrigatoriamente detentor de acervo 

técnico, comprovado por meio de atestado de aptidão emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

a qual tenha prestado serviço compatível com o objeto desta licitação em quantidade e característica, devidamente 

registrado no CREA. Este profissional deverá assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços, devendo estar 

no local da obra durante todo o tempo de sua realização.  

- Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, formando um conjunto mecânica e 
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eletricamente satisfatório e de boa qualidade.  

- As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão protegidas contra acidentes, seja 

por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal de pessoas não qualificadas.  

- Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material possa sofrer 

ação dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de instalação adequados e materiais 

destinados especialmente a essa finalidade.  

- Somente em caso claramente autorizado pela FISCALIZAÇÃO será permitido que equipamentos e materiais 

sejam instalados de maneira diferente da especificada ou indicada por seu fabricante. Esta recomendação cobre 

também os serviços de partida e os testes de desempenho de cada equipamento, que deverão ser realizados de acordo 

com as indicações de seus fabricantes.  

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAL. 

O presente projeto tem por finalidade abastecer o consumidor citado com elevado padrão de qualidade no 

que tange fornecimento de energia elétrica. Sendo assim, os materiais e serviços, destinados a realização da obra 

estarão de acordo com os itens abaixo elencados: 

a) os materiais especificados em projeto deverão estar de acordo com Cadastro Técnico de Material e 

Equipamento de Distribuição. 

b) os postes a serem utilizados serão de concreto de acordo com a norma  푁푇퐸 − 16. * 

c) obedecem às normas NDU 002 e NDU 003† (Fornecimento de energia em tensão primaria de distribuição) 

d) obedecem a norma NTE – 010‡ (Caixa para equipamento de medição e proteção). 

e) as cruzetas utilizadas serão de acordo com a NTE 024§ (Cruzeta de concreto armado). 

 

2.1 NORMAS GERAIS   

- Os materiais a empregar na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do 

presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas suas características devem ser reconhecidas 

em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.  

- A CONTRATADA deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias às obras, como 

também manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.  

- A empreiteira submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras de todos os materiais e modelos de 

todos os serviços a serem executados nas obras.  

- Quando necessário, a FISCALIZAÇÃO solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços.  

- A CONTRATADA será obrigada a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

                                                
* NORMA ENERGISA MT, Postes de concreto. Disponível em: http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-

normas/normas-tecnicas.aspx. 
† NORMA ENERGISA MT, Fornecimento de energia elétrica a agrupamentos ou edificações de uso coletivo acima de três (3) unidades 

consumidoras.. Disponível em: http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx. 
‡ NORMA ENERGISA MT, Caixas para equipamentos de medição e proteção. Disponível em: 

http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx. 
§ NORMA ENERGISA MT, Cruzeta de concreto armado: http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-

normas/normas-tecnicas.aspx 

http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-
http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx.
http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx.
http://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-
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- Não será tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos à mesma.  

- O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não exime o construtor de sua inteira 

responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados.  

- Entende-se por fiscalização, o responsável técnico ou comitê técnico da instituição, ou contratado pela 

instituição: serviço social do comercio estancia ecológica SESC pantanal. 

- A CONTRATADA deverá fornecer por escrito à FISCALIZAÇÃO o nome do engenheiro responsável pela 

execução dos serviços, assim como os demais funcionários responsáveis pela mão-de-obra.   

- A CONTRATADA deverá manter na obra, durante todas as horas de serviço, um responsável técnico para 

maiores esclarecimentos, se necessário.   

- Todos os serviços a serem executados na área da edificação deverão ser protegidos por lonas, tapumes, etc. 

- Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido 

de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 

execução da obra e garantir a estabilidade das redes de infraestrutura localizadas nas áreas adjacentes, que de alguma 

maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra.  

- A CONTRATADA deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no local da obra, cabendo-lhe integral 

responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até sua entrega definitiva.  

- A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, 

durante todas as etapas de execução.  

- A CONTRATADA deverá manter no escritório do local da obra, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob 

sua responsabilidade, a Caderneta de Obras, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, 

tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, etc.  

- A CONTRATADA deverá, em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, elaborar antes do início dos 

serviços um planejamento de suas ações a fim de minimizar a interferência em outros serviços que também estarão 

sendo realizados na mesma época.   

- Caberá à CONTRATADA a elaboração dos desenhos “as built” incidentes sobre todas as áreas e projetos 

relacionados nesta Memorial. 

 

2.2 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma 

tomada de corrente.  

- As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela 

CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos 

graus de segurança exigidos para cada caso.  

- Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 NR-10 e demais Normas 

de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:   

• Equipamentos para proteção da cabeça  
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• Equipamentos para Proteção Auditiva  

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços.  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas  

2.3 CONCEITUAÇÃO. 

DEMANDA MÁXIMA 

É a máxima potência elétrica (em kVA) solicitada por uma unidade consumidora durante um período de tempo 

especificado: 

DEMANDA PREVISTA  

Valor estimado de utilização da carga instalado, calculado para o dimensionamento da instalação elétrica e sua 

proteção. 

SOBRECORRENTE 

Intensidade de corrente superior à máxima permitida para um sistema, ou equipamento elétrico, ou para um 

componente. 

FALTA OU CURTO-CIRCUITO  

Perda do meio básico de isolamento em condições anormais de operação. 

CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 

Sobrecorrente resultante de um curto-circuito. 

SELETIVIDADE  

É a condição dada ao equipamento de proteção interromper e manter isolado o menor trecho defeituoso sem 

interromper todo o trecho a montante. 

COORDENAÇÃO 

É a condição dada a dois ou mais equipamentos de proteção afim de que operem numa determinada sequência 

previamente definida. 

COORDENOGRAMA  

É um gráfico que ilustra a coordenação e seletividade dos equipamentos de proteção em função da corrente de curto-

circuito. 

CARACTERÍSTICA TEMPO X CORRENTE  

É a resposta do equipamento de proteção em função da corrente de curto-circuito. 

RELÉ 

São dispositivos destinados a operar quando uma grandeza de atuação atinge um determinado valor; 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSFORMADORES E SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE 

FORNECIMENTO. 

3.1 TRANSFORMADORES  1  

Esse transformador a seco possui as seguintes características de fornecimento de potência e parâmetros 

construtivos. Para verificar o local de instalação desse equipamento vide folha 4/4; 

Potência: 500 kVA 

Relação de transformação 13,8||0,22kV/0,127kV 

Grupo de ligação: Triangulo-Estrela aterrada 
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Impedância: 5% na base do Trafo. 

O enrolamento de AT construído em fita de alumínio e o de BT em chapa de alumínio e isolado por um filme 

classe F impregnado em resina epóxi. 

Ponto mais quente dos enrolamentos acima do ambiente: 105°C / 115°C**. 

Disjuntor de baixa será do tipo trifásico caixa moldada termomagnético com capacidade de 1600A, com 

ajuste de disparador. O mesmo deve ser ajustado para 1300A. 

 

3.2 TRANSFORMADORES 2 

Esse transformador à seco possui as seguintes características de fornecimento de potência e parâmetros 

construtivos. Para verificar o local de instalação desse equipamento vide folha 4/4; 

Potência: 500 kVA 

Relação de transformação 13,8||0,22kV/0,127kV 

Grupo de ligação: Triangulo-Estrela aterrada 

Impedância: 5% na base do Trafo. 

O enrolamento de AT construído em fita de alumínio e o de BT em chapa de alumínio e isolado por um filme 

classe F impregnado em resina epóxi. 

Ponto mais quente dos enrolamentos acima do ambiente: 105°C / 115°C 

Disjuntor de baixa será do tipo trifásico caixa moldada termomagnético com capacidade de 1600A, com 

ajuste de disparador. O mesmo deve ser ajustado para 1300A. 

3.3 TRANSFORMADORES 3 

Esse transformador à seco já está instalado no local, e deve ser feito uma revisão das instalações. Para 

verificar o local de instalação desse equipamento vide folha 4/4; 

Potência: 1,0 MVA 

Relação de transformação 13,8||0,22kV/0,127kV 

Grupo de ligação: Triangulo-Estrela aterrada 

Impedância: 5% na base do Trafo. 

O enrolamento de AT construído em fita de alumínio e o de BT em chapa de alumínio e isolado por um filme 

classe F impregnado em resina epóxi. 

Ponto mais quente dos enrolamentos acima do ambiente: 105°C / 115°C 

Deverá ser verificado todas as condições de proteção do transformador existente de forma a garantir a 

seletividade necessária na proteção dos equipamentos. 

 

4. CABINES DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 

4.1 DIMENSÕES DA CABINE DE TRANSFORMAÇÃO, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO.  

As dimensões dos cubículos que compõem cada uma das cabines foram projetadas de acordo com as 

especificações descritas na NDU002. 

O dimensionamento da subestação atende as seguintes prescrições. 

                                                
** Classe F de temperatura do material 
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A localização da subestação será estabelecida de comum acordo entre a concessionária e o consumidor, 

preservando sempre critérios técnicos e de segurança. A mesma será construída em local de livre e fácil acesso, em 

condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança. 

Como a subestação é abrigada a mesma respeitará as seguintes condições: 

a. O pé direito mínimo da subestação deverá ser de 4,70 m; 

b. As coberturas deverão ser construídas com o desnível indicados nos padrões e orientadas de modo a não 

permitir o escoamento de água de chuva sobre os condutores de média tensão. 

c. Deverá haver impermeabilidade total contra a infiltração d’água. 

d. O teto deverá ser de laje de concreto armado e as paredes, externas e internas de Alvenaria, terão espessura 

mínima de 0,15m. 

e. Os compartimentos da subestação deverão observar as dimensões mínimas apresentadas nos projetos; 

f. Os corredores para acesso e manobra de equipamentos deverão ter espaço livre de, no mínimo, 1,20m de 

largura, não podendo existir degraus ou rampas. 

g. A subestação deverá possuir sistema de iluminação artificial (com luminária hermética), alimentado em 

corrente contínua ou alternada; 

h. Os cubículos de medição e de transformação deverão ser dotados de duas janelas de ventilação, providas 

de telas metálicas, sendo disposta uma a 0,30m do piso de maior cota e a outra a 0,15m do teto (no máximo). 

i. Os condutores aéreos, nos casos de ancoragem em cabines, deverão ter um afastamento mínimo de 500mm 

entre fases e de 300mm entre fase e terra. 

j. Os transformadores de medição deverão ser instalados em suporte conforme, detalhes apresentados em 

projeto; 

k. A subestação deverá ser equipada com extintor para combate a incêndio do tipo Classe - C e atender as 

demais exigências de segurança estabelecida na norma NR-23 da consolidação das leis do trabalho; 

 

5. CABOS 

5.1 NA INSTALAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA AÉREO DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES 

CONDIÇÕES: 

a. Altura mínima, medida entre o ponto de maior flecha dos condutores fase do ramal e o solo, deve 

obedecer às distâncias mínimas estabelecidas na norma de Construção de Redes de Distribuição Urbana 

da Concessionária.  

b. Para a instalação do ramal deverão ser utilizados cabos Cabo de alumínio –CA , coberto com polietileno 

reticulado – (XLPE) – 8,7/15 kV. 

c. Principais características cabos CA cobertos – XLPE – 8,7/15 Kv – padronizados: 

 

 

5.2 INSTALAÇÃO DOS CABOS SUBTERRÂNEO 

Na instalação do ramal de entrada subterrâneo devem ser observadas as seguintes condições:  

Figura 1-Dimensionamento dos Ramais Subterrâneos. Tabela Retirada na NDU-002-Energisa 
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a. Ser de cabo unipolar rígido, de cobre, próprio para instalação subterrânea, com classe de isolamento 

compatível com a tensão primária nominal da rede ou linha da qual deriva no caso especifico de 15kV. Os 

cabos unipolares deverão ser protegidos por eletroduto de aço galvanizado na descida da rede até a primeira 

caixa de passagem. Esse eletroduto deverá conter identificação, de forma legível e indelével da edificação a 

que se destina, a seção transversal dos cabos e Eletrodutos subterrâneos estão especificados no projeto. 

 

b. Deverá ser deixado sempre um cabo reserva; 

 

c. Dispor em cada curva do cabo, de uma caixa de passagem com dimensões mínimas de 500mm x 500mm x 

500mm, com tampa de aço ou concreto armado; 

 

d. Deverá ser instalado em eletroduto de descida até a caixa de passagem (tipo rígido galvanizado a fogo 

conforme NBR 5624) junto ao poste. Este eletroduto deverá ser de aço carbono galvanizado por imersão à 

quente de acordo com a NBR 5624, diâmetro nominal mínimo de 100mm e deverá conter identificação da 

edificação a que se destina; 

 

e. A partir da caixa de passagem, será instalado em Eletrodutos com a mesma característica mencionada letra 

e, de diâmetro interno mínimo de 100 mm. Dentro de cada eletroduto deve passar um circuito completo; 

 

f. Ter o invólucro metálico do cabo (se existir) e as muflas terminais (se metálicas) ligadas à malha de terra. 

 

g. Dispor de para-raios instalados na estrutura de derivação do ramal de ligação; 

 

h. No ponto de derivação devem ser instaladas chaves fusíveis, conforme letra "j" do subitem 7.1, com classe 

de isolamento compatível com a tensão primária nominal da rede ou linha da qual deriva; 

 

i. Sendo a subestação servida por ramal aéreo, os condutores serão de alumínio e se ramal for subterrâneo, os 

condutores serão de cobre; 

 

j. Nas extremidades desses condutores devem ser utilizadas muflas terminais e acessórios adequados para 

conexão à rede e ao ramal de entrada; 

 

k. Não serão instalados ramais subterrâneos cruzando vias públicas. 

 

6. ATERRAMENTO 

A resistência máxima dos aterramentos não deverá exceder a 10 omhs, em qualquer época do ano. 

A malha de aterramento poderá ser formada por hastes profundas, emendadas e enterradas verticalmente. 

Deverá ter no mínimo seis hastes, que devem ser interligadas por condutores de cobre nu com bitola de 50 
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mm². 

Deverá ser deixado espera para todos os pontos de equipamentos e estruturas metálicas para aterramento, 

todas as grades, transformadores, estruturas metálicas devem estar conectadas ao mesmo potencial elétrico. 

Deverão ser ligadas diretamente ao sistema de aterramento as partes metálicas das instalações da entrada de 

serviço, tais como: caixa de transformadores, para raio, caixa de medição e equipamento. 

O condutor de descida do aterramento quando sujeito a eventuais contatos de pessoas, deverá ser protegido 

por eletroduto de PVC rígido. A distância entre as hastes deverá ser de no mínimo 2,40 metros. 

As conexões de malha, haste-fio e fio-fio, devem ser feitas por meio de solda exotérmica ou através de 

conectores transversal tipo cunha. 

O centro de medição deverá ser aterrado com o mesmo aterramento que vem do transformador, interligado 

através de cabo com seção transversal de 50 mm². E também será interligado ao aterramento do sistema de proteção 

contra descarga atmosférica do prédio, lembrando que a impedância máxima não poderá ultrapassar os 10 ohms. 

Todos os componentes metálicos, normalmente sem tensão, da instalação interna da edificação deverão ser 

aterrados por meio de um condutor de proteção e interligados ao sistema de aterramento da edificação. 

 

7. DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO 

7.1 DISJUNTOR GERAL DE BAIXA TENSÃO DOS TRAFOS DE 500KVA 

Este disjuntor geral deverá ser do tipo caixa moldada com corrente nominal de 1600A, munido com 

disparador automático de corrente instantânea, o qual deverá ser ajustado para 1300A. Com capacidade de interrupção, 

mínima, de curto-circuito de 45kA.  

 

8. FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA GRUPOS GERADORES. 

São 3 grupos geradores à diesel de mesma potência, tipo aberto para ser instalado em sala adequada para este 

fim, cada um com potência emergencial (stand-by) igual ou superior a 700kVA e potência continua de igual ou 

superior a 635KVA, fator de potência de 0,8, trifásico na tensão de 480/277V, dotado de comando automática 

microprocessado.    

Está previsto uma infraestrutura para um quarto GMG que ficará como redundância da carga da edificação. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO DE TESTES 

 O documento do resultado de testes constará de relatórios de conformidade da instalação e deverá ser 

fornecida em uma pasta e em papel timbrado da contratada, assinado pelo responsável técnico da contratada, 

determinado na ART, com prazo de entrega de até 20 dias, após ser finalizado o projeto. Deverá ser entregue, também, 

um arquivo gravado em CD com todas as informações de As-Built do projeto. 

 Os documentos de testes exigidos serão: 

- Relatório de aferição da malha de aterramento junto o Laudo de Conformidade devidamente assinado por Eng° 

Eletricista; 

- Relatório de comissionamento de todas as linhas de distribuição em 13.8kV e derivações, também de todos os painéis 

de média tensão incluído todos equipamentos que compõem os mesmos tais como TC´s, TP e blindagem do 

barramento trifásico, devem ser considerados ainda todos os transformadores de força, abaixadores e elevadores, tal 
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relatório deve ser entregue com anotação de responsabilidade técnica e assinado por eng.º eletricista. 

- Relatório de medição da Resistencia de isolação para todos os circuitos devendo ser médio a isolação entre fase 

neutro, fase-terra e neutro-terra em todos os quadros elétricos; 

- Relatório de Medição das tensões de entrada em cada quadro elétrico mostrando tensão entre fases, fases e neutro e 

neutro e terra; 

- Projeto As-built completo. 

 

10. GARANTIAS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

O instalador deve fornecer um sistema de garantia que cubra o sistema de cabeamento instalado contra 

defeitos de fabricação, componentes e mão de obra depois de haver finalizado o projeto. A garantia cobrirá os 

componentes e o serviço associado com o reparo/ troca, dentro do período da garantia, sempre e quando a reclamação 

seja considerada válida.  

O instalador garantirá o sistema de cabeamento Elétrico contra erros de instalação por no mínimo um ano 

desde a data do aceite da finalização da obra. Esta garantia será fornecida sem custo adicional para ao cliente. 

11. VERIFICAÇÃO 

 Uma vez recebida a documentação dos testes, o cliente se reserva o direito de realizar provas aleatórias por 

amostragem do sistema de cabeamento elétrico. Para verificar os resultados fornecidos na documentação 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS 

A empresa proponente a execução dos trabalhos da rede Elétrica e m serviços de média e baixa tensão deve 

possuir no mínimo os seguintes documentos e requisitos técnicos abaixo:  

- Certificado de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA; 

- Certificado de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico devendo o mesmo ser engenheiro eletricista. 

- Atestado de Capacidade Técnica Registrado no CREA comprovando a execução de serviços similares. 

Nos atestados devem constar: 

Execução de rede elétrica aérea em média tensão; 

Execução de rede elétrica subterrânea em média tensão; 

Construção de cabine de transformação; 

Instalação de transformadores, rebaixadores, de potência maior igual a 300kVA; 

Instalação de cubículos metálicos e painéis de media tensão; 

Instalação de grupo moto gerador de pelo menos 250kVA, 

 

13.  CONCLUSÃO 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira qualidade, 

obedecendo às especificações, sob pena de impugnação dos mesmos pela Fiscalização. 

Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços contratados, em conformidade com a 

realização dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição 

dos equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo à Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem 

prejuízo no prazo contratado. 
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A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam 

impedir a utilização imediata das unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à Fiscalização, a conclusão 

dos serviços para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies 

deverão estar impecavelmente limpas. 

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao 

instalador o perfeito entendimento das condições atuais dos prédios, das respectivas especificações e do projeto 

apresentado. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos desenhos será sempre consultada a 

Fiscalização, e, se necessário, o autor do projeto, sendo desta o parecer definitivo. 
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