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MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS  
IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO NO CENTRO DIAGNÓSTICO – 

CAMETÁ/PA. 

 
 

 1 -   Quadros e Caixas: 
 

Serão executadas caixas de passagem em alvenaria com tampo em concreto armado, 
0,30m x 0,30m x 0,30m e 0,50m x 0,50m x 0,50m para passgem dos cabos 
alimentadores, bem como efetuar a limpeza das caixas de passgens existentes. 
 
Serão instalados Quadros (centros) de Distribuição para 12, 16, 24, 32 e 40 
disjuntores, que receberão energia e a distribuirão através de circuitos providos de 
disjuntores, com portinhola e fechadura.  Na face interna da portinhola, deverão ser 
colocadas as etiquetas de identificação dos circuitos. Os quadros serão em chapa de 
ferro esmaltado, tipo de embutir, com barramento 3F+N+Terra 220/127V, 100 a 200A, 
com disjuntores específicos para cada caso. 
 
Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT's): Será do tipo auto-sustentado, constituído 
de chapas e perfis de aço, bitola 12 MSG, tratada com pintura a pó, de modo a garantir 
excelente resistência a corrosão, suportes isolantes de resina de epoxi, para uso 
interno, de tensão nominal de 1KV. As dimensões físicas devem ser compatíveis com 
o local onde o mesmo está localizado no projeto devendo conter barramento 200A a 
600A e com fusíveis NH de 200A a 600A, sendo dois de para 04 (quatro) disjuntores 
tripolares e um para 08 (oito) disjuntores tripolares. 

 
Na casa de bombas, deverá ser instalado 1(um) centro de comando de motores (QB) 
(3cv) do tipo para sobrepor fabricado em chapa 14/12USG, tratamento através de 
jateamento de areia, pintura em epóxi a pó contendo dispositivo de proteção, comando, 
medição e sinalização de acordo com diagramas indicados em  projeto. 

 
 

 2 -   Disjuntores: 
 

Os disjuntores utilizados nos Centros de Distribuição serão de unipolares de 10A a 
20A, bipolares de 15A a 40A e tripolares de  40A a 125A, para proteção dos circuitos 
de iluminação, ventiladores, centrais de ar condicionado, tomadas universais e 
polarizadas, de fabricação PHILIPS, GE ou similar e disjunores gerais para os QGBT's 
de 300A, 400A e 800A. 
 

 3 -  Eletrodutos, Conduletes e Calhas: 
 
Os eletrodutos indicados serão de PVC rígido rosqueado com acessórios e respectivos 
diâmetros e bitolas conforme a Planilha de Quantidades. 
 
As canaletas sistema x completa serão para a instalação das centrais de ar nas salas 
de aula (sendo recomendadas 0,075mx0,075mx1m). 
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 4 -   Cabos: 
 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos de cobre de 120mm², 70mm², 35mm², 
25mm², 16mm² e 10mm² com isolamento para 1kV, além dos cabos de cobre de 
2,5mm²  e  4mm² com isolamento de 750V. 
 
Serão instalados cabos de cobre nú  de 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm² e 
50mm² . 
 
 

 5 -   Alimentação, Medição, Proteção e Motores: 
 
As muretas de medição em alvenária serão para cada um dos QGBT's, conforme 
projeto e palnilha de quantidades. 
 
Em local determinado pela Fiscalização, deverá ser fornecido e instalado uma 
subestação aérea, com transformador de 300KVA – 60HZ – 13800/220/127V, em 
poste de concreto armado de seção circular com 11,00m - 600 Deca Newtons, assente 
em base de concreto, com mureta de medição Padrão Rede-CELPA de acordo com 
(NTD-02). 
 
Serão instaladas hastes de aterramento de aço cobreado de 5/8” x 3m, com 
respectivos pontos de solda exotermica, e malha de aterramento, conforme 
discriminado na Planilha de Quantidades. 
 
Deverá ser fornecido e instalado SPDA, na quadra, com um pára-raios com captor 
Franklin com 4 pontas com latão cromado, apoiado em mastro simples galvanizado 
com sinalizador com célula fotoelétrica, aterramento e outros acessórios necessários 
para um bom funcionamento. 
 
Com a ulitização de um caminhão muck o transformador atual da escola deverá ser 
retirado, ao final da obra e quando a nova subestação estiver em perfeito 
funcionamento, sendo deslocado para as dependências da sede da SEDUC. 
 
 

6 - Esgoto: Tubos, Fossas, Sumidouros e Caixas 
          
            Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. Concreto. 
 
  Observações: 
 

1) Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, o contato, para as ligações definitivas 
de energia, junto aos órgãos competentes. 
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