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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 
ELÉTRICO 

 
 
 
 
 
 

OBRA: INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR LÂM-
PADAS DE LED 

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO  
 

LOCAL: AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO. 
 

PROPRIETÁRIO: PREEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Pretendente/Consumidor: DIVERSOS 
Atividade/Atendimento.... : Público 
Endereço/Obra .............  : ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPA 
                                          DAS DE LED 
Localidade ..................... : AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO JACIARA-MT                                                              
Data/Projeto.................... : ABRIL– 2014 
Descrição do Projeto.......  : Instalação do Projeto Elétrico para SUBSTITUIÇÃO 
DA  ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA DE 
LED. 
 
2. OBJETIVO 
O presente memorial visa apresentar e descrever de maneira sucinta as característi-
cas do sistema substituição das luminárias pública existente, de sódio e ou vapor de 
mercúrio, por outra de iluminação pública com lâmpada de Led. O projeto de im-
plantação utilizando uma planta de localização das referidas iluminação públi-
ca, catalogada suas coordenadas geográfica em campo e de forma onde esti-
ver instalada lâmpada de sódio e ou Vapor de Mercúrio que será substituída 
por lâmpada de led até 150 Watts e deverá ser catalogadas a potencia da lâm-
pada que estar sendo retirada para ser informada a concessionária de energia 
elétrica, para devida correção e redução do consumo de kWh. Tem a finalidade 
de dotar as instalações  elétricas de boas condições de utilização e de facilidade de 
manutenção. 
Este memorial descritivo das instalações elétricas tem por objetivo estabelecer con-
dições técnicas mínimas exigidas, que deverão ser obedecidas ao serem executa-
dos os projetos elétricos de modo a atender as condições necessárias do consumi-
dor, levando-se em conta as normas brasileiras, as exigências da concessionária de 
energia local.  
Antes de dar sequência a este memorial, vale registrar que para facilitar a instalação, 
bem como a posterior manutenção do sistema, buscou-se uma padronização dos 
elementos a serem instalados. Além dos elementos relativos à iluminação propria-
mente dita, buscou-se também uma padronização dos demais elementos, tais como: 
sistemas de comando para que não haja incremento, e sim redução do consumo de 
energia elétrica na conta de energia de iluminação pública da cidade de JACIARA-
MT COM O PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
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3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTADA 
 
O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes preconizadas pela 
ABNT, normas da Concessionária local, nas plantas de arquitetura fornecidas e nas 
premissas de projeto pactuadas com o cliente através do nosso corpo técnico. 
ABNT - NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão CEMAT - NTE 023 
– Fornecimento de Montagem de Redes Secundárias de distribuição de Energia Elé-
trica aérea. 
 
4. ESTATÍSTICAS DE PROJETO / CARGA INSTALADA 
 
O projeto foi desenvolvido para aproveitando toda a rede de energia de distribuição 
existente na cidade. Melhorando com a implantação de um sistema com sustentação 
e eficiência energética, agregando melhoria na segurança e bem estar da população 
e ainda economizando energia elétrica. 
 
5. CONDISERAÇÕES / ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 
 
A seguir são apresentadas as considerações / especificações de projetos, as quais. 
Deverão ser atendidas pelos executores da obra, devidamente habilitado para ativi-
dade exigida. 
 
5.1. Tomadas de Energia (comando/proteção dos circuitos) 
 
A fonte de alimentação será através de rede de baixa tensão da concessionária de 
Energia.  A alimentação será aérea, derivando da referida baixa tensão, até luminá-
ria, com alimentação bifásico a dois condutores e tensão nominal 220V. 
 
5.2. Quadro de Distribuição 
 
Mantenha a configuração existente.  
 
5.3. Condutores 
 
Os condutores de alimentação da saída das redes existente e aproveitando as insta-
lações e quando necessário realizar alimentação da  luminária utilizando a fiação 
com a bitola de 4 mm², isolado para 0,6/1kV-70ºC. A alimentação será feita por cir-
cuitos  individuais para a iluminação pública, Os condutores serão devidamente iden-
tificados de acordo com norma da concessionária já citada. 
 
5.4. Eletrodutos 
 
Não aplicado nas instalações elétricas da iluminação pública. 
 
5.5. Proteção 
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Não aplicado nas instalações elétricas da iluminação pública. 
 
5.6. Aterramento – Condutor Proteção (PE) 
Mantendo mesmas ligações das luminárias a serem substituídas. 
 
5.7. Interruptores 
Será através de SENSOR FOTOÉLETRICO. 
 
5.8. Luminárias 
Luminária pública manter a uniformidade dos braços existentes, na iluminação públi-
ca da cidade de JACIARA-MT. 
 
5.9. Tomadas 
Os pontos de interligação serão através da rede de aérea da concessionária de e-
nergia elétrica, nos padrões existentes. A SUA LOCALIZAÇÃO COM UTN: CONSTA 
NO PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE CADA LUMINÁRIA DA ILUMUNIAÇÃO PÚ-
BLICA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA SUA POSIÇÃO NA CIDADE. 
 
5.10. Circuitos 
 
Os circuitos serão aéreos obedecendo aos circuitos definidos pela concessionária, 
através dos transformadores de distribuição da concessionária local. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1 A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra 
habilitada e capacitada para estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – Segu-
rança em Instalações e Serviços em Eletricidade; e parâmetros definidos pela con-
cessionária local; 
2 Durante a execução, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto 
funcionamento do sistema, sem prejuízo para a segurança de pessoas e equipa-
mentos; 
3 Os materiais a serem aplicados deverão ser de boa qualidade, obedecendo aos 
padrões recomendados pela CEMAT. Na falta destes, se utilizar de normas ABNT 
adequadas aos tipos de produtos a serem aplicados. 

7.0        EQUIPES TÉCNICA / ASSINATURAS 

Assinatura do Responsável Técnico deste Projeto 
 
 
 

Juscelino Lima Fernandes  
Reg. Nacional 120104390-5  

 


