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            MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO   
 

1. FINALIDADE: 

O presente Memorial tem por finalidade descrever as principais características do projeto elétrico 

que trata da construção de  RDR/MT E BT MONOFÁSICAS COM  TRS 15 KVA   na Estrada 

Municipal MA 102, Vila Bororé Maçambará/RS,  para  instalação de iluminação pública e 

melhoria da qualidade de energia para consumidores existentes. 

2. DADOS DO CONTRATANTE: 

    Contratante:   PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

    CNPJ:            01.610.568/0001-97    

    Endereço para correspondência: Rua Otávio Silveira, nº.306 – 97645-000  

                                              MAÇAMBARÁ - RS    Telefone: (55) 3435-2100 

3. TOMADA DE ENERGIA:     AL 3 SE 190 MAÇAMBARÁ – RS 

4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO PROJETADA: 

    4.1  Rede de distribuição de energia em baixa tensão monofásica, 220V, com cabo de  

           Alumínio com alma de aço (CAA), 2 AWG , extensão total de 365 m, utilizando postes de                      

           concreto duplo T e cônico de 09m e 11m.                    

    4.2 A conexão dos condutores de Alumínio aos bornes do transformador será através       

         de cabo de cobre de seção 25 mm2, isolação PVC 0,6/1 KV, e conectores  cunha. 

     4.3  O neutro  será aterrado em ambas as extremidades através de condutor bimetálico 6  

            AWG e hastes de aço cobreadas de 2400 mm.  

5. REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA: 

     5.1 A rede de distribuição em  MT projetada para atender o TR Nº. 01 a instalar será  

           a partir do entroncamento com AL 4 da SE 190, na estrutura de MT anterior aquele onde se  

               encontra a chave MAC 1549. 

     5.2 Derivação em MT: implantação de poste de concreto cônico, 12m /400 dAN,  

          com estrutura de derivação tipo U3(FR = 271 dAN) e base concretada. 

     5.3 A RDR/MT projetada será construída com poste de concreto, estruturas tipo  U1, exceto no    

           Ângulo, TRS e nos finais (ancoragens), que será poste cônico; vãos que variam de 40 a    

          54 m, utilizando cabo  de alumínio tipo CAA 4 AWG. Extensão total de 282m. 

     5.4 A proteção da RDU/MT  a construir será por meio de  chave-fusível para abertura com carga  

          tipo C, classe 24 kV, In = 100 A, Icc = 6,3 kA, com elo fusível  tipo K  de 10 A na derivação  

          ( poste nº 01) e tipo H de 1 A no TRS (poste nº. 07).       

6. POSTEAÇÃO 

     6.1 Serão implantados onze postes de concreto para a RDU/MT e BT: 

            2 postes conicos 12/400dAN 

            2 postes conicos 11/300dAN 

            1 postes cônico    9/400dAN 

           3 postes duplo T  11/300dAN 

           3 postes duplo T   9/300dAN 

 

7. TRANSFORMADOR PROJETADO 

    7.1 TR Nº 01: tipo monofásico, potência nominal de 15 kVA, Classe 15 kV, tensões 13,8 kV /  

                220 V, 60 Hz,  fabricado por empresa cadastrada junto à Concessionária.. 

   7.2 Para proteção do primário do transformador, será instalado: 
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      7.2.1  chaves-fusíveis para abertura com carga tipo C, classe 24 kV, In = 100 A, Icc =  

                   6,3  kA, com elo fusível tipo H de 1 A.       

         7.2.2 pára-raios tipo polimérico, resistor não linear de óxido de zinco, classe 25 kV,  

                      Icc = 10 kA 

8. ATERRAMENTO: 

8.1 A resistência de aterramento da carcaça do transformador, pára raio e do neutro no final  

     dos trechos das redes de distribuição de BT a construir não deverá ultrapassar  10 ohms em  

     qualquer época do ano. 

 8.2 No transformador  o aterramento do neutro e do pára raio será com fio de cobre nu 6  

       AWG,  condutores independentes até a 1ª haste da malha de  aterramento, protegidos  

       por eletroduto embutido no poste de concreto. 

9. CÁLCULO MECÂNICO 

    A compensação dos esforços resultantes será feita pelos próprios postes de concreto, exceto nos  

    postes nº 03 e 11 que o esforço da rede de BT será suportado por estai de âncora (ea1). Os postes     

    de concreto 01, 02 e 07 deverão ter a base concretada para aumentar a resistência mecânica. 

 

10. CARGA INSTALADA e A INSTALAR: 

     Serão instaladas nove (09) luminárias públicas, cada uma com uma lâmpada tipo vapor de     

    sódio de 400 w, 220 V. Além da iluminação pública, a RDR projetada atenderá provavelmente  

     consumidores existentes atualmente atendidos precariamente por ramal de  profundidade e novos  

     que estão se instalando a margem da estrada- trecho adquirido pela Prefeitura 

      Portanto, a carga total instalada será de para iluminação pública será de 3600 w. 

              Consumidor existentes (Classe B)=  8 x 1,1 kVA = 8,8 kVA 

                  TOTAL = 12,4 kVA 

 

11. MONTAGEM, CONEXÃO E ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS: 

    As luminárias públicas serão acionadas por relé fotoelétrico individual para cada luminária,  

     Conectadas à RDU através de Cabo 2,5 mm2 PVC 750 V, e fixados  através de conector  

     tipo cunha.  As luminárias públicas deverão ser montadas a  

     uma altura de 5,9 m para postes de 11 e 12 m e 6,1m para postes de 09m, medida junto ao poste,  

      no ponto de fixação do braço da luminária, conforme NTD AES 009. 

_____________________________________________________________________________ 

ITAQUI - RS,  30  de  Outubro  de  2015. 

 

 

Contratante:  ____________________________________________________________ 

                                           Prefeitura Municipal de Maçambará 

                                                  CNPJ: 01.610.568/0001-97 

 

Responsável técnico: ______________________________________________________ 

Nome:                        Germano Ruschel Krüger        CREA: RS 081495-D 

Telefone: (55) 3433-2613 - (55) 9624 0416  –         email: germano.kruger@gmail.com 

Endereço: Cx. Postal nº 147 – CEP: 97650-000  ITAQUI - RS 

mailto:germano.kruger@gmail.com

