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1 DADOS DO CLIENTE 

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC 

UC:6/2698421-1 

CNPJ: 33.469.164/0330-44 

Endereço: MT- 241, Sesc Serra Azul, Zona Rural 

Telefone: (65) 98115-2780 

E-mail: eng.douglascruz@gmail.com 

Modalidade Tarifária: (GRUPO A) 

2 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: DOUGLAS ROBERTO 

CREA: MT11238/D 

Nº ART: 1220210124302 

Telefone: (+55) 65 98115-2780 

E-mail:  eng.douglascruz@gmail.com 

3 OBJETIVO 

Este memorial visa descrever a concepção do projeto elétrico POSTO DE 

TRANSFORMAÇÃO 15[kVA], aplicado a uma residência instalada dentro da dependência 

da estância ecológica SESC PANTANAL e assim como orientar a execução deste. 

4 NORMAS APLICÁVEIS 

NDU 002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária-REV5.2-JUN19. 

NDU 004.1 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição MT Compacta 

Urbana V5.0 

NDU 006 - Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Redes de Distribuição Aéreas 

Urbanas V5 - R7 

NDU 007 - Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Redes de Distribuição Aéreas 

Rurais 

NTD-RE-001 Montagem de redes de distribuição compacta protegida – classe 15KV 

5 PROJETO ELÉTRICO 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O sistema elétrico da propriedade conecta-se com a concessionária o ponto de entrega 

cuja coordenada é a: 

21L X: 629474.00 Y:8392843.00 

Em rede 3# 2[AWG] CAA com tensão nominal de 34,5 [kV], em uma estrutura N3-

PR-CFu-MUFLA e segue para um Transformador de 500 [kVA] que rebaixa a tensão de 34,5 

[kV] para 13,8 [kV] dentro de uma subestação abrigada com entrada e saída subterrânea.  

O transformador é protegido por disjuntor a vácuo de 800 [A] acionado por relé de 

proteção URPE 7104, o diagrama unifilar da subestação pode ser visualidade no arquivo 

“11.ASS - EAPC_PE_SESC SERRA AZUL_18.18-A1” enviado em anexo. 

A rede interna que alimenta os pontos de habitação da propriedade é do tipo aérea 

compacta CA 3# 35(6,4) mm²-13,8 [kV].  

Maiores informações do projeto podem ser localizadas no projeto PE:0394217 

DCMD/2016. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES DO PROJETO 

Assim este projeto apresenta os dados necessários para instalação de 240 [m] de rede 

compacta CA 3# 35(6,4) mm²-13,8 [kV] que conectará de um posto de transformação de 15 

[kVA] na rede de distribuição internada da propriedade. 

A tabela 1 traz as a coordenadas dos postes a serem implantados e do ponto de 

derivação da rede interna. 
Tabela 1: COORDENADAS DA REDE E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO. 

Descrição 
UTM ZONA 21L 

X(E) Y(N) 

Estrutura CE1 - CE3U 11/600 631599,36 8394300,68 

Estrutura CE2 – 11/300 631609,41 8394274,08 

Estrutura CE1 – 11/300 631639,74 8394232,57 

Estrutura CE1 – 10/150 631663,76 8394200,45 

Estrutura CE2 – 10/30  631699,68 8394152,39 

Posto de Transformação 15 [kVA] 631726,84 8394098,89 

5.3 RELAÇÃO DA CARGA INSTALADA E CÁLCULO DA DEMANDA 

 

6 DESCRIÇÃO TÉCNICA 

A execução dos serviços deverá ser efetuada obedecendo a melhor técnica, por 

profissionais qualificados e habilitados junto ao CREA.  

As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto em ANEXO, 

obedecendo as indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as 

determinações das normas. 

6.1 RAMAL DE DERIVAÇÃO PARA CONEXÃO DO POSTO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

É importante ressaltar que o ramal de rede compacta a ser construído é particular e 

energizará um transformador de baixa potência que alimentará uma residência existente na 

propriedade. 

Assim, optou-se por utilizar o cabo CA 3# 35(6,4) mm²-13,8 [kV] que suporta 172 [A] 

em vez do cabo CA 3# 50(9,5) mm²-13,8 [kV] padronizado pala na NDU 004.1 visto da 

particularidade deste projeto e da necessidade de se buscar a melhor solução técnica 

econômica para o cliente sem trazer quaisquer problemas para a concessionária.  

Descrição  Potência 
[W]  

Qtde  Total [kW]  

Lâmpada fluorescente 
de 20W 

20 08 0,16 

Geladeira duplex 430l 150 01 0,15 

Bebedouro  200 01 0,20 

Computador 300 01 0,30 

Estabilizador 920 01 0,92 

Cond. De ar 9000 
BTU´s 

1.400 01 1,40 

Forno Micro-ondas 1.140 01 1,14 

Total   4,27 
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Outro ponto a ser considerado é que do ponto de derivação até o ponto do posto de 

transformação há uma rede 1# 2[AWG] CAA 34,5 [kV], assim, foi escolhido fazer a 

derivação no ponto de maior flexa da rede existente para que o ramal da rede compacta 

projetado passe acima desta rede monofásica com uma distância mínima de 90cm. Assim, 

temos: 

 No ponto 01 - será instalado uma estrutura CE1-CE3U-CFu com poste 11/600.  

 No ponto 02 - será instalado uma estrutura CE2 com poste 11/300 visto que a rede 

compacta fará uma deflexão de 15º e precisa respeitar a distância mínima de 

cruzamento de rede.  

 No ponto 03 - será instalado uma estrutura CE1 com poste 11/300 visto que a rede 

compacta precisa respeitar a distância mínima de cruzamento de rede.  

 No ponto 04 - será instalado uma estrutura CE1 com poste 10/150 visto que é apenas 

para sustentação. 

 No ponto 05 - será instalado uma estrutura CE2 com poste 10/300 visto que a rede 

compacta fará uma deflexão de 10º. 

 No ponto 06 - será instalado o posto de transformação. 

6.2 CONSIDERAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

A subestação deverá ser construída de modo a oferecer a máxima segurança a seus 

operadores e aos funcionários da ENERGISA e favorecer a carga. Ela deverá possuir:  

a) Devem ser instaladas em local de fácil acesso a pessoas e veículos. 

b) Padrões construtivos baseados nos desenhos apresentados nas pranchas em anexo. 

c) O poste da estrutura do posto de transformação deve ser instalado com base 

concretada total, se necessário, conforme terreno. 

d) A ligação da rede primária ao transformador deverá ser feita através de cabo 

protegido com bitola de 50mm². 

e) Em postes de concreto DT, os transformadores devem ser instalados no lado de 

maior resistência. 

Para transformadores trifásicos, na instalação em poste DT, deverá ser utilizado 

suporte para transformador com 6 parafusos. 

6.3 MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

a) O aterramento deverá ter suas hastes cravadas no solo a uma profundidade de 

0,6m e dispostas em linha, separadas por uma distância de 3,0m uma da outra. 

Cada haste deve possuir 2,4m de comprimento e 5/8” de diâmetro, elas estarão 

conectadas uma a outra através um cabo de cobre nu de 50mm². 

b) A primeira haste é cravada no solo próximo do posto de transformação a uma 

distância máxima de 01 metro e o valor da resistência de aterramento do posto de 

transformação medido em qualquer época do ano não deverá ser superior 10 

OHMS. 

c) Todas as ligações de condutores deverão ser feitas com conectores tipo solda 

exotérmica ou tipo terminal cabo-barra (GTDU) cobreado ou conector cunha 

cabo/haste cobreado, sendo obrigatório o uso de massa calafetadora em todas as 

conexões do aterramento; 

d) Os condutores de aterramento devem ser contínuos, isto é, não devem ter em série 

nenhuma parte metálica da instalação; 

e) Caberá a Concessionária a verificação, durante a vistoria para aceitação da 

subestação e/ou durante o andamento da obra, do valor da resistência de 

aterramento apresentada pela malha de terra que não deve ultrapassar 10 (dez) 

Ohms (medida em qualquer época do ano); 
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f) A bucha secundária de neutro dos transformadores, bem como o condutor neutro 

da rede de distribuição primária, quando disponível, deverão ser solidamente 

ligados na malha de aterramento da subestação aérea; 

g) A trajetória do condutor que une o terminal de saída do para-raios e a malha de 

terra deve ser a mais curta e retilínea possível, evitando-se curvas e ângulos 

pronunciados. 

h) A ferragem estrutural existente em qualquer dos tipos de subestação, deverá ser 

apropriadamente conectada à respectiva malha de aterramento; 

i) É vedada a utilização de qualquer tipo de produto que possa comprometer o 

sistema, bem como provocar alterações físico-químicas em suas partes 

integrantes, a exemplo de hastes, condutores, conexões etc.; 

j) Todas as ferragens tais como, tanques dos transformadores, disjuntores e telas, 

deverão ser ligadas ao sistema de terra com cabo de cobre nu ou cordoalha de 

cobre com bitola mínima de 50 mm². 

7 DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO 

Para-Raios Classe de Distribuição 

Tipo Óxido de Zinco 

Classe 1 

Tensão Nominal [kV] 12 

Máxima Tensão de operação continua [KV] 15 

Corrente de Descarga Nominal [kA] 10 

Acessórios Desligado Automático 

CHAVE FUSÍVEL TIPO C 

Tensão Nominal [KV] 15 

Tensão Máxima [kV] 17,5 

Corrente Nominal da Base [A] 300 

Corrente Nominal do Porta Fusível [A] 100 

NBI [kV] 110 

TRANSFORMADOR 

Potência Nominal [Kva] 15 

Tensão Nominal AT [kV] 13,8 

Tensão Nominal BT [V] 220/127 

Tipo Trifásico 

TAP'S primários [kV] 14.400 / 13.800 / 13.200 / 12.600 

Tipo de Ligação 
AT em DELTA e na BT o ligado em estrela 

aterrado. 

8 DIMENSIONAMENTO DA MÉDIA TENSÃO 

A proteção na média tensão contra sobrecorrente deve ser feita pela instalação de 

chaves no ponto de derivação do ramal e no posto de transformação.  

Para o caso do uso de chaves fusíveis a capacidade mínima de interrupção de corrente 

deve ser de 10 [kA], e a mesma deve ser dotada de dispositivo de abertura sob carga. 

Assim, a escolha das chaves do ponto de derivação da rede é feita através da tabela 11 

da NDU 002.  

E para o caso do uso de chave fusíveis, seus elos fusíveis são dimensionados pela 

tabela 3 da NDU 002. 

Temos então: 

Para a proteção do ramal de derivação, os elementos fusíveis em tensão nominal de 

13,8 [kV] deverão ser com Elo de 0,5H. 



 

 7 

Para a proteção do posto de transformação, os elementos fusíveis em tensão nominal 

de 13,8 [kV] deverão ser com Elo de 5H. 

9 MEDIÇÃO DE ENERGIA 

A medição é em média tensão e existente, feita por equipamentos disponibilizados 

pela EMT e localizada na subestação abrigada implantada nos limites da propriedade do 

cliente. 

10 OBSERVAÇÕES 

Quaisquer dúvidas referentes a este Memorial devem ser encaminhadas por escrito ao 

responsável técnico no endereço eletrônico douglasrobertomt01@gmail.com. 
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11 ANEXOS 

1.MEM. DESC. DO PROJETO 
2.PLAN. DE MATERIAIS 
3.PLAN. DE Q.T.  
4.PLAN. PCA 
5.PRANCHA 01-02 – LOCALIZAÇÃO 
6.PRANCHA 02-02 – SITUAÇÃO E DETALHES 
7.SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO PROJETO 
8.DECLARAÇÃO DE NÃO GERAÇÃO PRÓPRIA 
9.TEMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO 
10.ART - PT FAZ. GASPAR 300kVA 
11.ASS - EAPC_PE_SESC SERRA AZUL_18.18-A1 
**. DOCUMENTO DA PROPRIEDADE (NO CASO PEGAR COM O SESC) 

 

Cuiabá-MT,4 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

DOUGLAS 

Engenheiro Eletricista 

Crea MT 11238/D 


