
MEMORIAL DESCRITIVO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA DA 

EMEII LUZIA MARIA DAIBEM FERRAZ DE ARRUDA – RUA LUIZ MARCÍLIO 

BERNARDO, 03-160, NÚCLEO HABITACIONAL NOBUJI NAGASAWA 

 

 O presente memorial descritivo refere-se à contratação de empresa especializada no 

ramo de construções elétricas e comércio de materiais, visando o fornecimento de materiais e 

montagem, necessários a conclusão da instalação de um posto de transformação de 150 kVA, 

em poste singelo, ao tempo, com ramal aéreo e abrigo para medição, destinado a fornecer 

energia elétrica às instalações da Emeii Luzia Maria Daibem Ferraz de Arruda, localizado na 

rua Luiz Marcílio Bernardo, nº 03-160, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa, Bauru – SP, 

em decorrência da necessidade de atendimento à demanda das instalações, especificada dentre 

as informações a seguir elencadas, atentando que todos os materiais e serviços empregados 

deverão atender e observar o preceituado pelas normas e padrões da Concessionária de energia 

elétrica local – CPFL. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 Interessado: Prefeitura Municipal de Bauru – Emeii Luzia Maria Daibem Ferraz de 

Arruda; 

 Local da obra: rua Luiz Marcílio Bernardo, 03-160, Núcleo Hab. Nobuji Nagasawa, 

Bauru – SP 

 CNPJ: 46.137.410/0001-80  -  Insc. Estadual: isento; 

 OBRA: Posto de transformação - Creche tipo “B” - FNDE Proinfância 

 

2. TOMADA DE ENERGIA: 

A tomada de energia será a partir de uma linha de média tensão existente e de 

propriedade da CPFL, na rua Luiz Marcílio Bernardo, no poste em que se será instalado o 

transformador de 150 kVA. 

 

3. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 

  Os projetos de instalações elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas 

técnicas:  

 NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  



 GED 2855, GED 2856, GED 2858, GED 2859 e GED 2861.    

  Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de  acordo 

com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DO RAMAL: 

 

4.1. Níveis de Baixa Tensão  

 Tensão nos bornes secundários do transformador: 220/127V.  

 127 V (monofásico) – Luminárias e tomadas de uso geral.  

 220V (bifásico e trifásico) – Bombas, motores, aquecedores, iluminação externa e 

outros equipamentos.  

 

4.2. Tomada de energia.   

  Foi projetado uma nova entrada de energia conforme GED 2859 desenho 1 3/4, para 

fornecimento em Média tensão 13,8 kV, com medição indireta em baixa tensão e posto de 

transformação ao tempo em poste singelo circular, conforme desenho 7 1/2 da GED 2859 em 

local previamente definido no projeto básico, a partir de uma linha de média tensão instalada 

pela CPFL, com abrigo para medição, destinado a fornecer energia elétrica à parte inferior da 

cheche, de modo a dividir a carga instalada, conforme projetos encaminhados pelo Ministério 

da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; e será 

utilizado um transformador de 150 kVA x 13,8 kV / 127-220V. 

    O quadro de medição está locado no interior da área pertencente à Prefeitura Municipal 

de Bauru, com sua frente voltada para a parte interna do imóvel, construída em paleta de 

alvenaria, cuja locação está definida conforme, indicação presente no projeto encaminhado.   

    

4.3. Posto de Transformação. 

O posto de transformação compreende poste, chaves de manobra e proteção em média 

tensão, pára-raios na média tensão, transformador, poste, alimentadores na baixa tensão, 

manobra e proteção na baixa tensão e aterramento. 

 

 

 



4.4. Poste e Chave de Manobra e Proteção em Média Tensão. 

 Foi previsto poste de concreto 11 m, 600 daN já instalado no local, 03 chaves fusíveis 

corta-circuito LOAD-BUSTER 100(A) – 10KA de corrente de curto circuito e elo fusivel 8K, 

e para-raios polimérico 15KV – 10 KA, com desarme automático, aterrado através de cabo de 

cobre nu de bitola 35mm². 

 

4.5 Transformador. 

 Com base no cálculo de demanda da instalação, projetamos um transformador trifásico 

de 150 kVA, no qual encontra-se disponível no interior da unidade, com as seguintes 

características: 

 Taps primário – 10,2 à 13,8 KV. 

 Taps secundário – 220/127 V. 

 

4.6 Secundário do Transformador: 

Considerando a demanda máxima instalada, considerando a maneira de instalar os 

condutores de acordo com a NBR 5410, considerando ainda, os valores máximos de queda de 

tensão permitidos e a severidade da instalação, estamos propondo tanto para as fases quanto 

para o neutro, cabos unipolares, com isolação em PVC 750 à 1000(V), na bitola de 

3F#240mm² + 1N#240mm², até o quadro de medição de energia elétrica e proteção geral. 

O neutro deverá ser obrigatoriamente na cor AZUL CLARO. 

Os condutores deverão ser protegidos por eletrodutos de ferro galvanizado na descida 

do poste #4”, até o quadro de medição. 

 

4.7 Manobra e Proteção na Baixa Tensão: 

Para manobra e proteção na baixa tensão, estamos propondo a instalação de um 

disjuntor tipo caixa moldada de 350A, com capacidade de interrupção de 35kA, tripolar. 

 

4.8 Sistema de Aterramento  

   O aterramento deverá ser executado conforme GED 2861, des. 20, 2/4, e verificado 

com aterrômetro calibrado, o valor da  resistência de aterramento podendo sofrer aumento de 

hastes de terra a fim de conseguir valores abaixo de 10 ohms.  

O aterramento da edificação será único, sendo que todas as ligações dos condutores de 



terra serão interligadas a barra de terra do quadro geral de baixa tensão.  

O cabo de aterramento deverá ser conetado ao neutro. 

No final da obra deverá ser apresentado atestado referente a medição do sistema de 

aterramento com a respectiva ART. 

   

4.9 Quadro de Medição: 

 Será responsável pela medição de energia consumida pela unidade e também pela 

proteção geral. Esta localizado ao lado do poste, revestido com parede de alvenaria. Deverá ter 

grau de proteção IP55. 

 No tocante à execução da paleta de alvenaria, não foi respeitado a distância minima da 

base do quadro de medição em relação do solo de 400 mm, desta forma será necessária a 

readequação da estrutura em alvenaria, à cargo da contratada. 

 Está previsto a instalação de um banco de capacitores trifásico de 4 kVAR – 220 V/60 

Hz para correção do fator de potência do transformador em vazio. 

 

5. ALIMENTADOR PRINCIPAL DE ENERGIA: 

 Do quadro de medição para o quadro de distribuição: será composto por circuito 

trifásico, neutro e terra, sendo três fases # 240 mm², partindo da entrada de energia, disjuntor 

tripolar geral de 350 A, no quadro de entrada. Os condutores neutro azul claro de # 240 mm² e 

terra verde # 120 mm² partirão do respectivo barramento de terra e neutro do quadro na 

entrada de energia elétrica.  

  

6. ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Os eletrodutos deverão ser instalados em canaletas abertas no solo, com largura de 0,15 

a 0,20 metros, profundidade mínima de 0,50 metros, e envelopados em concreto de espessura 

mínima de 0,05 metros, em toda a sua extensão.  

Será permitida a utilização de eletrodutos corrugados em polietileno de alta densidade 

(PEAD), DN = 100 mm - 4". 

Eventuais emendas de condutores elétricos, somente serão permitidas no interior das 

caixas de passagem – em hipótese alguma serão aceitas emendas no interior dos eletrodutos. 

Todos os eletrodutos deverão estar limpos antes da passagem dos cabos. 

As caixas de passagem deverão ser construídas em alvenaria ou concreto premoldado, 



com fundo falso, com tampa de concreto armado, com as seguintes dimensões: (0,60 x 0,60) 

metros e 0,60 metros de profundidade, sendo prenchidas até a altura de 0,20 metros com pedra 

britada n° 1; 

As tampas de concreto das caixas de passagem deverão ficar no mesmo nível do piso 

acabado a fim de possibilitar o fácil acesso e localização por ocasião da realização de reparos e 

manutenção; 

Não será permitida a instalação de qualquer tipo de equipamento no interior das caixas 

de passagem; 

O trabalho no passeio público e nas áreas ajardinadas deverá ser executado com a 

máxima atenção e cuidado, com o objetivo de preservação da flora local. 

 

7. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 

 Encontra-se instalado e em funcionamento conforme prancha 08/10 do projeto tipo B, 

no qual deverá ser desprezada a estrutura do quadro existente e no local deverá ser instalada 

uma nova estrutura composta de: quadro de sobrepor completo em material metálico, pintura 

eletrostática em epóxi, com 4 barramentos de cobre de 2” x 1/8” para fases e neutro e 1 

barramento de cobre de 1” x 3/16” para terra. 

 Os disjuntores que integrarão o novo quadro deverão ser os mesmos retirados do 

quadro existente. 

 

8. RETIRADAS E DESMONTAGENS 

 Após a ligação definitiva da unidade, a empresa contratada deverá realizar a 

desmontagem/retirada do padrão de entrada de energia elétrica em baixa tensão (poste, caixas, 

disjuntores e cabos), atualmente instalado na Rua Luiz Marcílio Bernardo, nº 03-160. 

 Os materiais retirados deverão ser deixados na própria unidade. 

  

8. CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Alteração na execução: 

Qualquer alteração de ordem técnica que se fizer necessária por ocasião da execução 

dos serviços, deverá receber análise antecipada do Engenheiro responsavel pelo projeto. 



A não observância deste item, implica na exoneração de todas as responsabilidades do 

Engenheiro Responsavel. 

 

8.2 Integração – Memorial: 

 O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto completo, e os detalhes e 

observações que ficaram omissos, no projeto, deverão seguir orientaçao aqui descritas ou vice-

versa. 

Ainda caso persista dúvidas, deverão ser consultadas com o projetista. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

Os serviços aqui descritos deverão estar em plena conformidade com as normas e 

padrões técnicos vigentes perante a CPFL, de forma que a planilha de materiais, em anexo. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Divisão de Iluminação Pública, 

Secretaria de Obras, na rua Aparecida, nº 9-1, Jardim Santana, Bauru, fone (14) 3235-1309. 

Eventuais custos de: fretes, transportes de materiais, transporte e alimentação de 

empregados da contratada, taxas a serem recolhidas, cópias de projetos e tudo mais que se 

fizer necessário à obra em questão, correrão por conta exclusiva da contratada.  

Ao final da obra do posto de transformação, a contratada deverá informar a PMB,  para 

que possamos solicitar vistoria e posterior ligação junto à CPFL visando a energização, 

procedimento este que deverá ser programada junto a PMB, uma vez que a EMEII já é dotada 

de ligação elétrica e a nova ligação não poderá causar interrupção de fornecimento durante o 

horário de expediente daquele órgão.  

 

Divisão de Iluminação, novembro de 2014. 


