
 
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 
 

Apresentação: 
 

O presente memorial tem por finalidade auxiliar na execução das instalações elétricas do 
Centro de Saúde de Atenção Secundária de Visconde do Rio Branco/MG, e também especificar os 
materiais que serão utilizados. 
 
 
Aterramento 
 

Serão utilizadas hastes de aterramento em aço cobreado de no mínimo Ø16 x 2400mm. O 
número de hastes deverá estar de acordo com o projeto elétrico. 

O condutor de aterramento será de cobre nu, com bitola especificada em projeto, e deverá 
ser protegido mecanicamente até a caixa de inspeção através de eletroduto de PVC rígido. 

O valor da resistência de terra, em qualquer época do ano, não deverá ultrapassar a 10 
Ohms. 

Os quadros de distribuição de energia elétrica e todas as estruturas metálicas da edificação 
deverão ser aterrados. 

O aterramento das instalações elétricas deverá ser interligado ao aterramento do Sistema de 
Proteção contra descargas atmosféricas, conforme indicado no projeto.  
 
 
Quadro de distribuição 
 

Os quadros de distribuição serão de embutir, em chapa de aço, com fechadura tipo yale, 
espelho, e barramento de cobre para as três fases, barramento de neutro isolado e aterrado. 

Os quadros de distribuição deverão abrigar todos os componentes indicados nos diagramas 
unifilares/multifilares do projeto elétrico. 
 
 
Condutores 
 
Fios e cabos: 
 

Todos os alimentadores de quadros serão do tipo dupla isolação 0,6/1,0kV, com isolação em 
PVC ou EPR/XLPE. 

Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tendo seções nominais conforme 
a NBR-5410. Terão uma tensão de isolamento de 750V, isolação em PVC antichama, e deverão ser 
do tipo cabo flexível. 
 

O menor condutor admitido na instalação elétrica é de 2,5mm², inclusive na iluminação e 
retorno de lâmpadas. 
 

Os condutores deverão ser devidamente identificados através de anilhas plásticas em todas 
as caixas e quadros elétricos. 
 



Todas as emendas nos condutores deverão ser feitas nas caixas de passagem utilizando fita 
plástica isolante. 
 
Os cabos deverão obedecer as seguintes escalas de cores: 
 
Fase – Preto 
Neutro – Azul 
Retorno – Amarelo 
Terra – Verde 
 

O puxamento dos cabos deverá ser realizado com um cuidado especial, de forma a não 
danificar o isolamento. 
 
 
Iluminação 
 

As luminárias utilizadas serão para duas lâmpadas tubulares (120cm), do tipo fluorescente 
ou de LED, conforme indicado na lista de materiais e projeto elétrico. 

As lâmpadas serão do tipo tubular (120cm), fator de potência > 0.9, IRC > 80, e taxa de 
distorção harmônica menor do que 20%. 

As lâmpadas deverão ter certificação do INMETRO. As luminárias deverão ser aterradas 
através de condutor de proteção de mesma seção da fase. 

Serão utilizadas também luminárias do tipo arandela, conforme indicado em projeto, com 
bocal E-27 para lâmpadas compactas de LED. 
 
 
Caixas 
 

Serão de embutir, metálicas ou em PVC, com tipo e dimensões especificados na lista de 
materiais e no projeto. Para as tomadas, deverão ser utilizadas caixas em PVC 4”x2”, do tipo 
antichama. 

As caixas de piso serão em concreto ou alvenaria, com as dimensões informadas no projeto. 
 
 
Tomadas 
 

As tomadas deverão ser do tipo 2P + T, conforme a NBR 14136. Todas as tomadas deverão 
ser aterradas. Os circuitos de tomadas serão independentes dos circuitos de iluminação. 
 
 
Interruptores 
 

Os interruptores serão dos tipos, simples, duplo, bipolar, triplo, ou paralelo, conforme 
indicado no projeto, e com as seguintes características: Para embutir, com placa, 10A/250V. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eletrodutos 
 

Os eletrodutos serão de aço galvanizado (a fogo) tipo “pesado”, flexível corrugado reforçado 
antichama, e de PVC rígido. 
 

Nas saídas e entradas de eletrodutos das caixas, serão exigidos elementos que garantam o 
não ferimento da fiação pelas bordas da tubulação. 

Os eletrodutos instalados de forma aparente, deverão ser rosqueáveis, e fixos às caixas 
através de buchas e arruelas galvanizadas. 
 

Os eletrodutos deverão seguir bitolas conforme projeto, e quando não indicados deverão ser 
de Ø1”. 
Todos os eletrodutos deverão conter o condutor de proteção (terra). 
 
 
Eletrocalhas 
 

Serão utilizadas eletrocalhas lisas em chapa galvanizada a fogo. Todas as conexões deverão 
ser pré-fabricadas, não sendo admitido o uso de conexões executadas no local. 
Todas as eletrocalhas possuirão tampa, que deverão ser instaladas e fixadas apropriadamente. 

As saídas de eletrodutos deverão ser através de saídas verticais ou horizontais, próprias para 
instalação em eletrocalhas. 
 
 
Circuitos 
 

Todos os circuitos deverão ser aterrados, sendo o condutor de terra de mesma bitola do 
condutor fase, exceto quando indicado em projeto com bitola diferente. 
 
 
Observações finais 
 

A relação dos materiais é orientativa, devendo o executor prever os materiais 
complementares de forma a satisfazer as condições preconizadas pelas Normas Técnicas da ABNT, 
e satisfazer as condições previstas no orçamento da obra. 

Em caso de dúvidas sobre o projeto durante a execução, o projetista deverá ser consultado 
sobre qual solução adotar. 
 
 
 
 

 
Visconde do Rio Branco, 28 de Agosto de 2019. 
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