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APRESENTAÇÃO 

O Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA., empresa com atuação e compromisso na área de 

Conservação e Restauro de bens  patrimoniais de interesse cultural, móveis e imóveis, com larga experiência 

em pesquisa, projeto e execução de intervenções de conservação e restauro, educação patrimonial e 

consultoria em projetos na área, com sede à Via Anchieta, 1101, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04247-001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.323.630/0001-10 e CAU-BR PJ7574-4, vem apresentar memorial descritivo para 

fornecimento e instalação de divisórias de granilite para sanitários, parte integrante do projeto de restauro e 

adequações do 3º, 4º e 5º pavimentos da Estação Júlio Prestes para implantação da São Paulo Escola de 

Dança. 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Autores do Projeto 

Equipe técnica 

 

Responsável técnico 

Marcelo Ramos Sarasá Martin, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR A25113-5 

 

Coordenador Geral e Restaurador 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

 

Coordenadores de Conformidade, Compatibilidade e Operações 

Olívia Alves 

Arthur Queiroz 

 

Gerentes de Projeto 

Hannah Kamuro 

Cauê Martins 
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- 

MEMORIAL DESCRITIVO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO E ARQUITETURA  

 

-   Local da obra:  

Praça Júlio Prestes, 16, no bairro Campos Elísios, na cidade de São Paulo-SP.  

Edificação – Estação Júlio Prestes - Ala Sudeste 

  

- Áreas atendidas:  

  

3º PAVIMENTO 

   

4º PAVIMENTO   

 

5º PAVIMENTO  

FIGURA 1. PLANTA BASE: Distribuição de ambientes  
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1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as medidas e precauções deverão ser tomadas para evitar qualquer dano às 

características construtivas da edificação tombada. Todas as ações deverão seguir as normas, leis e 

recomendações dos órgãos de proteção e defesa do patrimônio cultural. Deverão também ser respeitadas  as 

recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados no processo de restauro e 

adequações para atendimento às normas cabíveis e as necessidades do programa pedagógico:  

(1.) Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial - Planilha de Orçamento - 

considerando-se também os apontamentos e eventuais ajustamentos aos elementos constituintes e 

definidos nos projetos complementares previstos para o mesmo objeto fim deste projeto. São eles: 

sistemas de climatização, elétrica, hidráulica, cenotecnia, esquadrias e marcenaria. 

(2.) Deverão ser atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, NR-01, NR-

10, NR-18 e 35 prioritariamente;  

(3.) Deverão ser atendidas as determinações da fiscalização e quaisquer eventuais modificações, devem 

ter autorização da mesma; 

 

1.1. medidas de segurança 

Todos os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção individual adequados à 

atividade realizada. A obra deve seguir todas as recomendações técnicas de segurança do trabalho para 

preservar a integridade física dos operários e eventuais visitantes. Também deve-se tomar todos os cuidados 

possíveis e necessários para evitar que materiais ou produtos químicos causem danos aos usuários do edifício 

e ao meio ambiente. Importante ressaltar que todas as intervenções serão realizadas com os demais 

pavimentos da edificação em uso, o que requer cuidado para o transporte de todo e qualquer material para 

não causar transtornos aos usuários do imóvel nem danos ao próprio edifício. 

 

1.2. comunicação e informação   

A CONTRATADA deverá manter no escritório de obra o conjunto de projetos  

arquitetônico e complementares, detalhamentos, especificações, memoriais descritivos e planilhas,  

atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da FISCALIZAÇÃO, bem como o diário  

de obra, preenchido diariamente, com todas as páginas numeradas, informações sobre número de  

funcionários, equipamentos, condições de trabalho e meteorológicas, serviços executados, registro 

de  ocorrências e comunicados à fiscalização sobre o cronograma, por exemplo, e demais anotações  

pertinentes à evolução dos serviços e seu registro.   

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no  local antes de qualquer intervenção no edifício.   

A sequência de execução dos serviços deverá ser iniciada pelas áreas de 

acesso e  salas de todas as danças - em destaque no mapa abaixo, em direção ao ambiente dos 

vestiários,  correspondendo às fases 01 e 02.   
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FIGURA 2. PLANTA BASE: FASES DE EXECUÇÃO   

 

1.3. lista de documentos – Projeto Básico 

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas: 

➔ APD_SPED_ELE_PB_201 

➔ APD_SPED_ELE_PB_202 

➔ APD_SPED_ELE_PB_203 

➔ APD_SPED_ELE_PB_204 

➔ APD_SPED_ELE_PB_205 

➔ APD_SPED_ELE_PB_206 

➔ APD_SPED_ELE_PB_207 

➔ APD_SPED_ELE_PB_208 

➔ APD_SPED_ELE_PB_209 

➔ APD_SPED_ELE_PB_210 

➔ APD_SPED_ELE_PB_T01 

➔ APD_SPED_ELE_PB_T02 

➔ APD_SPED_ELE_PB_DETALHES 
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➔ APD_SPED_ELE_PB_memorial de cargas e quadros 

➔ APD_SPED_ELE_PB_levantamento quantitativo – infraestrutura 

➔  APD_SPED_ELE_PB_levantamento quantitativo – cabos e conectores 

 

2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES: 

As atividades civis compreendem as ações necessárias para assegurar a implantação das 

propostas do Projeto aqui indicado - em sua ETAPA 2B. Trata-se de atender  condições de habitabilidade e 

operação do equipamento, em compatibilidade com as necessidades e apontamentos dos projetos e 

processos de licenciamento envolvidos entre os órgãos de patrimônio, concessionárias, corpo de bombeiros 

e prefeitura. 

O programa lançado nos três pavimentos da ala sudeste da edificação está compreendido 

em quatro tipologias construtivas: 

➔ AMBIENTES PARA DANÇA : concentram instalações específicas para a prática da dança como piso 

flutuante, estrutura de cenotecnia, acústica e infraestrutura para instalações de palco 

➔ AMBIENTES TÉCNICOS : concentram instalações específicas para as práticas previstas no plano 

pedagógico, como estúdio de gravação, laboratórios de produção e desenvolvimento, informática e 

costura, dispondo para isso instalações de áudio, dados  e acústica. 

➔ AMBIENTES OPERACIONAIS : concentram as salas destinadas à equipe de gestão, controle e 

fomento da escola, e  se assemelham aos ambientes corporativos de escritório, além de áreas de 

recepção e acolhimento, convivência e reunião. Possuem acabamentos e iluminação dedicada para 

a melhor experiência, permanência e conforto da população 

➔ AMBIENTES FUNCIONAIS : concentram os ambientes necessários para a composição do programa 

delimitado pelas 03 (três) tipologias aqui indicadas. São elas: áreas molhadas, depósitos, shafts, áreas 

técnicas, suportes para a operação e funcionamento dos sistemas de infraestrutura e prediais para o 

equipamento, circulações. 

As atividades deste memorial são previstas para a composição de todos os ambientes, divididas entre 

infraestrutura, cabeamento e ativos. 

 

2.1. lista de ambientes – Projeto Básico 

São áreas de maior foco a estes sistemas os ambientes destinados às equipes das 

áreas operacionais e técnicas: 

(1) ÁREA TÉCNICA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 | sala dos racks  
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(2) ÁREA TÉCNICA: CURSO REGULAR | 22 | MULTIMÍDIA PARA DANÇA 

(3) ÁREA TÉCNICA: CURSO REGULAR | 22 | MULTIMÍDIA PARA DANÇA-ESTÚDIO DE EDITORAÇÃO 

(4) ÁREA TÉCNICA: CURSO REGULAR | 24 | PRODUÇÃO E GESTÃO CULTURAL 

(5) ÁREA DANÇA: CURSO REGULAR | 38 | DANÇA E PERFORMANCE 

(6) ÁREA DANÇA: SALA PARA TODAS AS DANÇAS | 30 | PESQUISA E ENSAIO | 

(7) ÁREA DANÇA: SALA PARA TODAS AS DANÇAS | 31 | ESPETÁCULO  

(8) ÁREA DANÇA: CURSO REGULAR | 38 | DANÇA E PERFORMANCE 

(9) ÁREA OPERACIONAL: CURSO REGULAR | 40A | FORMAÇÃO ÁUDIO E VISUAL 

(10) ÁREA OPERACIONAL: CURSO REGULAR | 40 | FORMAÇÃO ÁUDIO E VISUAL-ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

(11) ÁREA DANÇA: SALA MULTIUSO | 30 | EQUIPE TÉCNICA PALCO | 

 

 

FIGURA 3. PLANTA BASE: AMBIENTES DE MAIOR ATENÇÃO 

 

 

3. PROJETOS COMPLEMENTARES:  

As atividades devem considerar as especificações dos projetos complementares de 

instalações, estruturas cenotécnicas e arquitetura civis compreendem as ações necessárias para assegurar a 

implantação das propostas do Projeto aqui indicado  
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3.1. CENOTECNIA 

As instalações elétricas atenderão ao sistema cenotécnico distribuído nas salas de dança 

e nos cursos regulares, compostos pelos conjuntos de varas cênicas móveis (Ambientes 31, 34 e 39), dos 

grids (Ambientes 38 e 21) e dos tubos para varas de fixação (Ambientes 26, 27 e 28) 

 

- APD SPED CENOTECNIA F03.07 (TRELIÇA 31) 

- APD SPED CENOTECNIA F04.07 (TRELIÇA 54) 

- APD SPED CENOTECNIA F05.07 (TRELIÇA 38) 

- APD SPED CENOTECNIA F06.07 (VARAS CORREDOR) 

- APD SPED CENOTECNIA F07.07 (GRIDS) 

3.2. CLIMATIZAÇÃO 

Compõe o escopo de instalações elétricas o atendimento ao sistema de climatização 

composto por exaustão de áreas molhadas, ar condicionado tipo multisplit nas salas de dança e tipo split nos 

cursos regulares e demais ambientes. 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-201-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-202-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-203-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-204-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-205-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-206-C 

- SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-901-A 

 

4. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DADOS E SEGURANÇA 

Nestas páginas encontram-se descritas as principais características das instalações destinadas à 

operação da São Paulo Escola de Dança a ser implantada dentro do complexo Júlio Prestes, cujas 

dependências são compartilhadas com as instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e 

da Sala São Paulo. 

          Se houver necessidade de substituir alguma das especificações aqui descritas, as mesmas 

deverão ser previamente aprovadas pela equipe de arquitetura e projetos. 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Não fazem parte do escopo deste projeto e memorial os ativos de segurança e dados, tais como 

câmeras, sensores, equipamentos para controle de acesso, roteadores, notebooks e demais itens para 

uso final. Ademais o projeto se inicia pelos cabos alimentadores conectados na cabine dos 

transformadores que atendem o complexo Julio Prestes, não sendo componente deste escopo eventuais 

aumentos de carga junto a concessionária. 

Especial atenção deverá ser dada para os laudos solicitados para garantia das condições de uso 

do imóvel que será utilizado. 

É fundamental que a execução dos serviços seja acompanhada por profissionais habilitados, que 

deverão recolher ART se responsabilizando entre outros aspectos pelo cumprimento de todas as normas 

pertinentes. 

A execução de todos os itens constantes neste memorial é de responsabilidade da empresa que irá 

executar os serviços. 

Os serviços iniciais consistem nos preparativos para realização do restauro e adequação das 

instalações prediais para adequação das condições construtivas do equipamento para abrigar as práticas 

envolvidas para todas as danças. 

 

5. DESCRIÇÃO  

Este Memorial tem como objetivo apresentar uma descrição dos procedimentos para execução das 

instalações elétricas de uma edificação existente que será utilizada pelo SPED – São Paulo Escola de Dança, 

localizado à Rua Mauá, 51 - Luz, São Paulo - SP- SP. 

          O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar uma descrição dos procedimentos 

para execução das instalações elétricas de acordo com o projeto proposto, com as especificações dos 

materiais e procedimentos de execução necessários. 

 

6. GENERALIDADES  

Esta especificação técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, montagem, 

inspeção e ensaios. Os documentos pertinentes às Instalações Elétricas serão complementares entre si, e 

o que constar em um deles  será tão obrigatório como se constasse em todos. 

A CONTRATADA não deverá prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer missão 

eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A CONTRATADA deverá satisfazer a 

todos os requisitos constantes dos desenhos e das especificações. 

A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e 

exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade. 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, caberá à CONTRATADA providenciar a execução de 

ensaios para medição de resistência elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da própria instalação ou dos 

materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações 

elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alterações de projeto que 

venham a ser exigidas pela FISCALIZAÇÃO ou pela concessionária, mesmo que, ditas alterações se 

originem de erros e/ou vícios construtivos. 

Na execução das instalações elétricas, toda e qualquer alteração do projeto executivo, quando 

efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à 

CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no decorrer da obra.          

A CONTRATADA deverá, se necessário, manter contato com as repartições componentes, a fim de 

obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações 

e inspeção. 

As instalações elétricas somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em 

perfeitas condições de funcionamento e uso, após terem sido devidamente energizadas à rede externa da 

companhia concessionária 

 

7. NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

Os projetos, especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas, deverão 

estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e prescrições relacionadas neste memorial. 

Deverão ser adotadas as normas brasileiras ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e as  

normas das concessionárias de serviços públicos locais. 

 

● NBR-5419-Proteção de Edificações contra Descargas Elétricas Atmosféricas 

● NBR-5410-Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

● NR-10 - Segurança em Instalações Elétricas 

● NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

● NBR-5413-Iluminação de interiores - Especificações 

● NBR-6808-Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - 

● NBR- 5356-Transformadores de Potência 

● NBR-14034-Execução de Instalações Elétricas de Alta Tensão -ANSI - American National Standard 

Institute -IEC - International Electrotechnical Commission 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Nos casos omissos as normas ABNT poderão ser complementadas por normas de outras entidades. 

 

8. EXECUÇÃO | DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

As instalações elétricas deste proejto compreendem atividades d einfraestrutura para 

compatibilização e condução somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em 

perfeitas condições de funcionamento e uso, após terem sido devidamente energizadas à rede externa da 

companhia concessionária 

 

8.1. SISTEMA ELÉTRICO: SISTEMAS A SEREM ALIMENTADOS 
É recomendável que o fornecimento da energia elétrica de distribuição na edificação seja em 220V 

oriunda de transformador existente em área externa, destinando-se a uma potência de 600 kVA para consumo 

de pico na São Paulo Escola de Dança, distribuído conforme: 

 

EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO 

ambiente 60 | COPA : PF=1,5CV-220V-3F-60Hz 

ambiente 62-63 | SANITÁRIOS COPA : PF=0,5CV-220V-3F-60Hz 

ambiente 35-36 | SANITÁRIOS SALA DE DANÇA : PF=0,75CV-220V-3F-60Hz 

ambiente 01-02-05 | VESTIÁRIOS : PF=2,0 CV-220V-3F-60Hz 

ambiente 05-08-09-10-11 | CORPO TÉCNICO ESCOLA E SALA DE TI 

ambiente 74 | SALA DE REUNIÕES - ALUNOS : PF=0,034kW-220V-1F-60Hz 

ambiente 66 | ADMINISTRAÇÃO : PF=0,034kW-220V-1F-60Hz 

ambiente 69 | COORDENAÇÃO : PF=0,034kW-220V-1F-60Hz 

 

CLIMATIZAÇÃO 

ambiente 31 |  ESPETÁCULO PRINCIPAL : PF=24,55kW-220V-3F-60Hz 

ambiente 05 | SALA PROFESSORES : PF=1,612kW-220V-1F-60Hz 

ambiente 11 | SALA DE TI : PF=3,149kW-220V-1F-60Hz 

ambiente 09 | APOIO EDUCACIONAL : PF=1,612kW-220V-1F-60Hz 

ambiente 10 | SUPERINTENDENCIA PEDAGÓGICA : PF=1,612kW-220V-1F-60Hz 
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8.2. SISTEMA ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA 

 

É recomendável que o fornecimento da energia elétrica de distribuição na edificação seja em 220V 

oriunda de transformador existente em área externa, destinando-se a uma potência de 600 kVA para consumo 

de pico na São Paulo Escola de Dança, distribuído conforme: 

 

● Computadores, impressoras, periféricos e no-break = 150 kVA 

● Sistema de ar condicionado (exaustão, ventilação, split-system e multi=split) = 125 kVA 

● Sistema de iluminação de serviço (previsão para uso de luminárias LED) = 60 kVA 

● Salas de dança (previsão de sistemas usados em espetáculos tai como luminárias, sonorização e 

tomadas de apoio) = 300 kVA 

As instalações elétricas deverão atender toda normatização da concessionária, bem como as 

instruções especificadas pelos fornecedores dos equipamentos; sendo imprescindível que antes e após a 

energização da cabine primária sejam realizados todos os testes e ensaios previstos na NR-10 e demais 

normas técnicas em vigor, de forma a que sejam atendidas as condições de perfeito funcionamento e total 

segurança de pessoas, equipamentos e processos. 

   

8.3. CABOS ALIMENTADORES 

  Os cabos alimentadores do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) na edificação a partir da Cabine 

Primária serão constituídos de cabo de cobre, têmpera mole, isolação para 0,6/1KV, EPR 90° C, baixa 

emissão de fumaça e gases. 

Os alimentadores dos quadros intermediários serão constituídos de cabos de cobre, têmpera mole, 

isolação 0,6/1 kV, PVC 70º C, baixa emissão de fumaça e gases. 

Para os circuitos de distribuição serão usados de cabos de cobre, têmpera mole, isolação para 750V, 

PVC 70º C, baixa emissão de fumaça e gases encaminhados por perfilados, eletrocalhas, eletrodutos de 

ferro galvanizado a fogo. 

As respectivas bitolas de cada cabo são apresentadas nos projetos integrantes deste memorial. 

 

8.4. DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO 

  As instalações internas nas edificações para circuitos de força, iluminação e tomadas, serão 

instaladas segundo o seguinte critério: 

- As instalações elétricas serão aparentes utilizando eletrocalhas, eletrodutos de aço galvanizado a 

fogo e conduletes de alumínio, caixa de ferro estampado esmaltado, perfilados e acessórios; 
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- Todos os circuitos de distribuição de energia deverão ser comandados e protegidos em seus 

respectivos quadros, estes instalados, necessariamente, em locais de fácil acesso e de uso comum; 

- Os quadros de distribuição serão construídos, projetados e ensaiados de acordo com as normas da 

ABNT,  NR-10 e NR-12; 

- Nos quadros de distribuição, a porta externa deverá ser dotada de fechadura de cilindro e de 

aberturas para ventilação permanente; 

- A porta interna deverá apresentar aberturas que permitam o acionamento das alavancas dos 

disjuntores, com portas-etiqueta lateral para identificação dos circuitos; 

- Todos os cortes em alvenaria ou concreto, necessários para passagem de eletrocalhas e/ou 

eletrodutos ou de caixas, deverão ser feitos com o máximo cuidado, causando-se o menor dano possível aos 

serviços já executados; 

- Durante a execução de qualquer serviço que possa ocasionar a obstrução de eletrodutos, ou de 

suas respectivas caixas, todos os pontos, por onde possa haver penetração de nata de cimento, deverão ser 

previamente obturados. Toda a rede de distribuição de energia, inclusive caixas e quadros, deverá ser 

convenientemente aterrada por sistema unificado centralizado na barra de ligação equipotencial principal, não 

apresentando, em qualquer ponto, resistência superior aos limites estabelecidos pelas normas da ABNT. 

Os circuitos de iluminação serão protegidos por disjuntores bipolares do tipo mini disjuntor 

termomagnético. 

 

8.5. TENSÕES DE DISTRIBUIÇÃO 

O recebimento e distribuição de energia ocorrerá em baixa tensão, atendendo aos seguintes sistemas: 

 

EQUIPAMENTOS 

● Equipamentos (múltiplo uso): 220V, 2 fases + terra, 60 Hz, terra rigidamente aterrado; 

● Equipamentos (computadores/impressoras) : 220V, 2 fases + terra, 60 Hz, terra rigidamente aterrado; 

● Equipamentos de ar condicionado: 220V, 3 fases + terra, 60 Hz, terra rigidamente aterrado ou; 220V 

- fase/neutro + terra. 

● Iluminação (áreas internas) : 220V, fase/ fase + terra. 

 

TOMADAS 

● Tomadas de serviço bifásicas (uso geral): 220 V, fase/fase + terra, 20A/250V. (identificação "220 V"/ 

cor vermelha); 
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8.6.   ILUMINAÇÃO 

  

O projeto de iluminação foi desenvolvido tendo como princípio os aspectos da segurança e da 

conservação de energia, e para tanto se definiu os índices e o tipo de luminária para cada área. 

 A distribuição de luz visa manter as necessidades mínimas previstas em norma para as atividades 

normais. O escopo aqui atendido se refere ao fornecimento de luminárias de emergência e serviço, tendo a 

mão de obra para este escopo e ainda para a complementação das instalações dos equipamentos apontados 

nos projetos específicos de iluminação cênica. 

 

 

8.7. TELEFONIA / DADOS 

 

O projeto prevê uma entrada de telefone com duas tubulações de 75mm desde o alinhamento frontal 

até o quadro interno (DG) da sala do CPD. 

As interligações e distribuição nos setores, serão por meio de eletrocalhas e eletrodutos. 

Para o sistema de distribuição de dados, será compartilhada com a infraestrutura de telefone. 

Haverão Racks para voz e dados no CPD de onde partirão os cabos para os racks setorizados e os 

pontos de voz. 

 

9. MATERIAIS / COMPONENTES 

  

9.1.  ELETRODUTOS 

Na execução de instalações elétricas só será permitido o uso de eletrodutos que atendam 

integralmente as determinações da ABNT, para cada tipo específico de material, sendo vedada à utilização 

de eletrodutos de plástico flexíveis não normalizados em trechos embutidos da rede elétrica. 

Os eletrodutos previstos nas instalações aparentes deverão ser em aço com galvanização a fogo, 

convenientemente fixados com braçadeiras e tirantes, ou outros dispositivos que garantam perfeita rigidez 

ao conjunto, segundo alinhamentos, horizontais ou verticais, absolutamente rigorosos. 

Todos os eletrodutos deverão ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de derivação, em todo 

e qualquer desvio acentuado de direção. As curvas poderão ser compostas por eletrodutos metálicos 

flexíveis ( tipo " sealtubo ") ou serem executadas na obra, mediante o uso de dispositivos curvadores 

especificos. 
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As ligações entre eletrodutos e caixas, de passagem ou de derivação, deverão ser feitas por 

intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas na extremidade do eletroduto e 

fortemente apertadas. 

Todas as emendas deverão ser feitas por intermédio de luvas rosqueadas, e de modo que as 

extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se, nesses pontos, toda e qualquer rebarba que 

possa vir a danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiação. 

  

          Todo e qualquer corte em eletroduto deverá ser executado segundo uma perpendicular exata de seu 

eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa operação e dotando-se de rosca 

apropriada as novas extremidades de uso. 

          Todos os eletrodutos deverão ser instalados com enfiação de arame galvanizado, para servir de guia 

às fitas de aço que irão ser utilizadas na enfiação dos condutores. 

  

          Antes da enfiação dos condutores, os eletrodutos deverão ser limpos, secos, desobstruídos 

(eliminando-se eventuais corpos estranhos, que possam danificar os condutores ou dificultar sua passagem) 

e, sempre que necessário, convenientemente lubrificados com talco ou parafina. 

  

9.2. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

  

A disposição e o espaçamento, das diversas caixas de passagem e de derivação da rede elétrica, 

deverão ser criteriosamente planejados, de modo a facilitar os serviços de enfiação dos condutores, bem 

como os futuros serviços de manutenção do sistema. 

  Será obrigatória a instalação de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saída e emenda, 

dos condutores,  bem como nos locais de subdivisão dos eletrodutos. 

Todas as caixas deverão ser cuidadosamente instaladas, com nível e prumo perfeitos, na posição 

exata determinada em projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o 

revestimento final dos respectivos paramentos. 

  Nas ligações entre caixas e eletrodutos deverão ser removidos, única e exclusivamente, os "olhais" 

correspondentes aos pontos de conexão. 

 

9.3. CONDULETES 

 

Condulete em alumínio do tipo sem rosca, constituído por corpo e tampa separada por junta de material 

maleável, com encaixe para eletrodutos de aço galvanizado com parafuso e fixação. 
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Os conduletes de alumínio quando utilizados como ponto para instalação de interruptores, tomadas e ou 

pontos de dados e voz, deverão ter as tampas com furação compatível conforme a utilização. 

  

9.4. CONDUTORES 

  

Os condutores, de uma maneira geral, deverão ser instalados de modo a suportarem apenas esforços 

compatíveis com sua resistência mecânica. 

Nas redes de baixa tensão deverão ser utilizados condutores com alma de metal eletrolítico de alta 

condutibilidade, com 99,9% de pureza e têmpera mole, dotados de isolamento termoplástico para 750V em 

circuitos terminais internos às edificações e 0,6/1KV PVC 70º C para alimentadores dos quadros. 

As emendas e as derivações de condutor deverão ser executadas de modo a assegurarem contato 

elétrico perfeito e permanente, além de resistência mecânica adequada, utilizando-se conectores de pressão 

apropriados, sempre que necessário.  

As emendas e as derivações de condutor deverão ser cuidadosamente isoladas, através de 

dispositivos próprios ou com fita isolante de comprovada eficiência aderente, de modo a apresentarem nível 

de isolamento, no mínimo, equivalente ao do respectivo condutor. 

Todas as emendas de condutor deverão ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de passagem 

e derivação, ficando absolutamente vedada sua introdução nos eletrodutos. 

A enfiação dos condutores só poderá ser executada após a conclusão dos serviços de revestimento 

em paredes, tetos e pisos, quando deverão ser retiradas as obturações dos eletrodutos e das caixas de 

passagem e derivação. 

A passagem dos condutores pelos eletrodutos deverá ser obtida mediante o uso de guias de aço 

adequadas, facilitada, sempre que necessário, pela prévia lubrificação dos condutores, com talco ou 

parafina. 

  Na ligação dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica, principalmente 

aparelhos, só será permitido o uso de parafusos de cobre ou latão, especialmente quando se tratar de 

parafusos que participem diretamente do contato elétrico. 

 

9.5. CABOS 

 Os cabos utilizados nas redes de distribuição terão as seguintes características  

 

9.5.1.  CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO 

 Cabos de força de baixa tensão (redes prediais internas): 
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Seção maior ou igual a 2.5 mm² até 6 mm² - Cabo singelo, condutores de cobre, isolação classe 750V, PVC 

70°C e cobertura em PVC (antichama), baixa emissão de fumaça e gases. 

  

9.5.2.  CABOS  ALIMENTADORES INTERNOS 

  

          Seção maior ou igual a 10 mm² até 240 mm² - Cabo singelo, condutores de cobre, isolação classe 

0,6/1kV, PVC 70°C e cobertura em PVC, baixa emissão de fumaça e gases. 

  

9.5.3. CABOS DE COMANDO E CONTROLE 

  

          Cabo multipolar, condutores de cobre, encordoamento flexível, isolação classe 0,6/1kV, PVC– 70º C, 

e cobertura PVC 

  

9.6. FUSÍVEIS DE BAIXA TENSÃO 

  

          Os fusíveis de baixa tensão deverão ser unipolares, do tipo limitadores de corrente, montados sobre 

bases  apropriadas com isoladores, tendo capacidade de interrupção nominal de 25 kA em 500 V. 

          Para os circuitos de distribuição deverão ser empregados fusíveis NH e para os circuitos auxiliares 

fusíveis do tipo Diazed. 

  

9.7. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, QUADROS DE FORÇA E LUZ. 

  

          Esta especificação técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, fabricação, 

inspeção e ensaios na fábrica, de Quadros de Distribuição, Quadros de Força e Luz. 

  

          Os Quadros deverão ser fornecidos completos, com todos os seus componentes e acessórios, 

incluindo as peças sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessários à montagem e 

manutenção, sendo que a localização referencial para instalação bem como os detalhes técnicos para o 

Quadro Elétrico de Computadores e o Quadro Elétrico de Impressoras deverão ser construídos conforme 

projeto referencial fornecido juntamente a este Memorial Descritivo. 
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          Quadro Elétrico para Iluminação, Quadro Elétrico para Sistema de Ar Condicionado, Quadro Elétrico 

para Uso Geral e Quadro Geral de Distribuição em Baixa Tensão ( QGBT ) deverão ter seu projeto, 

construção e instalação a cargo dos responsáveis do empreendimento, respeitando os pressupostos 

técnicos contidos neste Memorial Descritivo. 

 

10.  ESCOPO DO FORNECIMENTO 

  

Os Quadros deverão ser fornecidos conforme os diagramas trifilares que constam no projeto. 

Os quadros cobertos por esta especificação técnica deverão ter projeto, fabricação, características e 

ensaios de acordo com a última revisão das Normas ABNT, IEC e NEMA. 

 

11. SISTEMAS EXISTENTES 

Para os circuitos existentes devem ser consideradas as seguintes ações:  

- Circuitos existentes deverão ser realocados ao novo posicionamento dos quadros e 

infraestrutura, tai como o sistema de iluminação a manter no corredores, cuja instalação 

está embutida em laje; 

Eventualmente poderão ser adotadas emendas para adequação da dimensão a ser 

compatibilizada na nova distribuição. 

Sobre a presença e funcionamento de circuitos para atendimento de outros núcleos da edificação, de 

uso dos demais inquilinos - Secretaria de Estado da Cultura e Sala São Paulo, visto que não foram 

disponibilizados as-builts destas instalações, as mesmas não puderam ser avaliadas e, portanto, não serão 

elementos de escopo deste memorial. 

Por esta razão, todas as novas instalações serão dispostas em novas eletrocalhas devidamente 

sinalizadas. Demais eletrocalhas e tubulações existentes serão analisadas individualmente para 

compatibilização junto aos layouts de cada ambiente. 

 

11.1. As Built e validação dos circuitos existentes 

Considerando a ausência de informações sobre os circuitos existentes, caberá ao executor 

apontar o As Built das instalações existentes, sobretudo das infraestrutura que hoje tem forte influência 

sobre as condições construtivas da edificação. Desta forma, é imprescindível que o executor tenha 

comprovação de experiência em bens tombados. 

E ainda considere a eventual redistribuição da infraestrutura face as interfaces que poderão ser 

descobertas com as prospecções dos serviços de mapeamento dos circuitos existentes e da distribuição 

da nova infraestrutura ( eletrocalhas e conduletes ) sobre a infraestrutura existente e que atende os 

demais inquilinos da edificação. 
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Para a carga geral, deverá ainda ser avaliada a condição entre os usos e inquilinos da edificação, 

sendo contemplado neste escopo apenas a consultoria e acompanhamento para aas tratativas junto a 

concessionária responsavel pelo fornecimento de energia. 

 

12. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 

 

14.1. Quadros 

Os quadros serão metálicos instalados aparente, eventualmente nos painéis propostos pela 

arquitetura.  

 Os quadros cobertos por esta Especificação Técnica compreendem todas as combinações de 

dispositivos e equipamentos de manobra, controle, proteção e regulação aplicáveis, de acordo com os 

circuitos trifilares indicados nos projetos, completamente montados, com todas as interligações elétricas e 

mecânicas internas e partes estruturais. Todo o conjunto será constituído e montado pelo fornecedor de 

acordo com o tipo ou sistema estabelecido. 

           Os Quadros deverão ser para montagem externa, em parede de alvenaria ou concreto, sobre 

perfis metálicos, instalação interna, fabricados em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm. 

           Os chumbadores e/ou ferragens de fixação deverão ser fornecidos pelo próprio fabricante. O 

Quadro deverá possuir placa espelho aparafusada e porta com dobradiças e trinco. Nas faces, superior e 

inferior dos Quadros deverão ser previstas janelas fechadas por chapas aparafusadas que permitam a 

furação para a conexão de eletrodutos, por meio de buchas e arruelas. 

O grau de proteção especificado será IP-45. 

  

12.1.1. Entrada 

A entrada dos Quadros será através de disjuntores tripolares , conforme indicado em projeto. 

 

12.1.2. Saídas e Proteção 

As saídas e proteção dos circuitos serão através de disjuntores termomagnéticos unipolares, bipolares ou 

tripolares conforme indicado em projeto. 

 

12.1.3. Tratamento anticorrosivo e pintura 

Todas as chapas dos Quadros serão submetidas a tratamento anticorrosivo e pintura que consistirá 

no mínimo de: Desengraxamento por imersão; Decapagem com ácido por imersão; Fosfatização por 
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imersão; Pintura em pó Epóxi (para instalação abrigada); Pintura em pó Poliéster (para instalação ao tempo); 

Cura em estufa. 

A pintura de acabamento poderá ser na cor e padrão do fabricante. Em nenhum caso serão aceitas 

espessuras médias mínimas inferiores a 70 microns. 

 

12.1.4. Distribuição dos sistemas 

 

Os sistemas previstos elétrica, dados, segurança, áudio visual e climatização, estão agrupados 

em quadros distintos como segue: 

Quadros Grupo A :  elétrica geral e cenotecnica, dados, segurança e telefonia 

- QLF-02 

- QLF-03 

- QLF-04 

- QLF-05 

- QLF-06 

- QLF-07 

Quadros Grupo B : climatização 

- QAC-08 

- QAC-09 

Quadros Grupo C : áudio-visual 

 

Todos os quadros possuem um disjuntor dedicado à iluminação de emergência. 

 

Os quadros e painéis de distribuição de Luz e Força, serão construídos em chapa de aço # 14 

MSG de sobrepor e chapa # 12 MSG nos auto-sustentáveis, dobrada e reforçada onde necessário. 

Os elementos de painéis recebem jateamento semi branco, fundo base epóxi e demão final em 

cor padrão cinza claro Munsell n.º 6.5. 

As portas serão articuladas, dobradiças reforçadas e fecho será a prova de pó e guarnição de 

borracha de vedação. Os quadros serão a prova de pó e umidade, IP-54. 
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Os quadros de distribuição terminais serão constituídos de disjuntores unipolar e tripolar, 

montados em caixa de ferro, completa com porta, trinco, fechadura, 

espelho de arremate das chaves, com porta etiquetada, barramento de cobre eletrolítico de alta 

condutividade elétrica (99,9%). 

Deverá ser incluído no interior, porta desenhos e uma cópia plastificada dos funcionais e unifilares 

correspondentes. 

Chapa espelho interno parafusado. 

Os barramentos deverão ser protegidos contra contatos diretos através de placa 

de policarbonato. 

A classe dos equipamentos deverá ser de 600 V. 

Todos os quadros e painéis serão aterrados. 

Prever espaço suficiente para ligação dos cabos de entrada e saída. 

A empresa fornecedora deverá apresentar os desenhos, de fabricação para aprovação do cliente 

antes da fabricação dos quadros. 

Os painéis devem prever espaços reserva de acordo com recomendação do item6.5.4.7 da NBR-

5.410:2.004. 

 

14.2. Barramentos 

Os barramentos serão de cobre eletrolítico, prateado nas junções e derivações e identificados 

nas seguintes cores:   

Fase A: Azul Escuro 

Fase B: Branco 

Fase C: Violeta ou Marrom 

Neutro: Azul 

Terra: Verde 

Os barramentos deverão ser dimensionados com capacidade de condução de corrente de acordo 

com os valores indicados nos diagramas, sem que a elevação de temperatura ultrapasse os valores 

estipulados nas normas. 

Os barramentos e os painéis como um todo, deverão ser projetados para suportarem os esforços 

mecânicos da corrente de curto-circuito simétrico de 10 kA. 
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14.3. Cabeamento / Fiação 

A fiação de controle e outros dispositivos secundários deverão ser executados com condutores de 

cobre encordoados com isolamento em PVC retardante à chama, classe de tensão 750 V. 

As emendas deverão ser do tipo contrátil a frio tubular em borracha EPDM pré-expandida com Mastic 

incorporado, para isolação de cabos de energia, classe de tensão até 0,6/1 kV e seções até 630mm². 

 

14.3.1. Entrada e saída de cabos 

          A entrada e saída dos circuitos serão feitas pela parte superior e inferior com eletrodutos, devendo 

ser previsto espaço para os suportes de fixação para os cabos e fios (braçadeiras e/ou canaletas plásticas). 

           

          As terminações para os cabos e fios deverão estar incluídos no fornecimento dos quadros, conforme 

bitolas indicadas nos diagramas. 

  

14.3.2. Placas de identificação 

          As placas de identificação deverão ser feitas com fundo amarelo e letras pretas e com as seguintes                 

dimensões: Placa: 30 mm x 100 mm Letras: Altura 18 mm 

          Na parte interna da porta deverá haver uma moldura para receber o respectivo diagrama do quadro. 

  

          Todos os circuitos do quadro deverão ter a identificação da sua função por meio de etiquetas, fixadas 

no fechamento interno do quadro por meio de parafusos. 

  

          Componentes Todos os dispositivos e componentes dos quadros deverão ser de fabricação nacional 

e de fácil aquisição nas principais cidades do país. 

  

          Os componentes dos quadros deverão ser de fornecedores de reconhecida qualidade na praça. 

  

          Os componentes de outros fornecedores não indicados na relação de componentes da proposta, só 

serão aceitos mediante justificativa e aprovação prévia do comprador. 
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14.4. Disjuntores 

           Os disjuntores principais deverão ser do tipo caixa moldada com capacidade de interrupção de 

correntes de curto circuito simétrico de 18 kA conforme norma NBRIEC 60947-2, com corrente nominal 

conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto. 

  

          Os disjuntores de distribuição deverão ser termomagnéticos padrão DIN, curva C com capacidade de 

interrupção de correntes de curto circuito simétrico de 10 kA conforme norma NBRIEC 60898, com corrente 

nominal conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto. 

 

 

14.5. ELETROCALHAS 

  

         Eletrocalha lisa tipo U fabricada em chapa de aço galvanizada com dimensões descritas em projeto, 

fornecidos em barras de 3,0 metros para facilitar a instalação e diminuir o número de emendas. 

  

          A instalação deste material requer o emprego de alguns acessórios, tais como: curva vertical externa, 

“T” reto horizontal, cruzeta reta, curva de 90°, suspensão para tirante, suspensão para eletrocalha, tirante 

de aço rosca total. Haverá septo na eletrocalha destinada a voz, dados e elétrica. 

  

13. APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

  

          Todos os aparelhos e equipamentos, de força ou de iluminação, a serem utilizados na execução das 

instalações elétricas, deverão ser de primeira qualidade, fabricada de modo a atender integralmente as 

normas da ABNT pertinentes, bem como as presentes especificações. 

  

          Antes de sua instalação, todos os aparelhos e equipamentos deverão ser cuidadosamente 

examinados, eliminando- se aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito, de fabricação ou decorrente 

de transporte e manuseio inadequados. 

          A instalação dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessórios, deverá ser 

feita com o máximo cuidado e rigorosamente de acordo com as indicações de projeto, com as 

recomendações do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificações. 
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15.1. APARELHOS DE ILUMINAÇÃO 

  

          Os aparelhos de iluminação, bem como os espelhos de interruptores, tomadas, etc., só poderão ser 

instalados após a conclusão dos serviços de pintura, com os cuidados necessários para não causar qualquer 

tipo de dano aos serviços já executados. 

          Os aparelhos de iluminação a ser fornecidos e instalados (assim como lâmpadas, aceassórios, etc.), 

deverão obedecer às descrições contidas na relação de materiais, bem como as especificações técnicas e 

referências contidas nos critérios de renumeração referenciadas às codificações da planilha orçamentária 

da CPOS. 

  

14. TESTES DE ACEITAÇÃO 

  

          Os testes de aceitação, aqui especificados, serão definidos como testes de inspeção, requeridos para 

determinar quando o equipamento pode ser energizado para os testes operacionais finais. 

          A aceitação final dependerá as características de desempenho determinado pôr estes testes, além 

de operacionais para indicar que o equipamento executará as funções para as quais foi projetada. 

          Estes testes destinam-se a verificar que a mão de obra, ou métodos e materiais empregados na 

instalação do equipamento em referência, estejam de acordo com as normas da ABNT e principalmente de 

acordo com: Especificações de serviços elétricos do projeto Instruções do fabricante Exigências da 

proprietária/fiscalização 

 

15.  RESPONSABILIDADES 

  

A CONTRATADA será responsável por todos os testes. 

  

          Os testes deverão ser executados por conta da CONTRATADA e deverão ser feitos somente por 

pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. 

          Todos os materiais de testes de inspeção, com completa informação de todas as leituras tomadas, 

deverão ser incluído num relatório para cada equipamento testado. 

          Todos os relatórios testes devem ser preparados pela CONTRATADA, assinadas por pessoas 

acompanhantes,  autorizados e aprovados pelo engenheiro da fiscalização/proprietária. 
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          A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários, e será responsável 

pela inspeção desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar, na preparação para os testes de 

aceitação. 

           Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo engenheiro da 

fiscalização/ proprietária. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença. 

          A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio de 

equipamentos, antes do teste. 

          A CONTRATADA será responsável pelas lâmpadas e fusíveis queimados durante os testes, devendo 

entregar todas as  lâmpadas acesas e fusíveis em perfeitas condições de utilização. 

  

           

16.  TESTES DE ISOLAÇÃO 

  

          Todos os testes deverão ser executados com aparelhos do tipo "Megger" a menos que aprovado de 

outra forma pela FISCALIZAÇÃO. 

           Os testes com "Megger" deverão seguir as recomendações da NBR-5410, item 7.3.5. 

           A defasagem e a identificação de fase devem ser verificadas antes de energizar o equipamento. 

           Em todos os equipamentos deverá ser feita previamente uma inspeção visual e uma verificação 

dimensional. 

           Todos os cabos, a excessão dos cabos de média tensão, que devem ser ensaiados por “HiPot”, 

deverão ser testados através de um "Megger" quanto à condutividade elétrica e resistência de isolação. 

          Cada cabo de alimentação deverá ser testado com "Megger" permanecendo conectado ao 

Barramento do quadro e com cabos de terra, isolados e todas as cargas desconectadas. 

          A leitura mínima para cabos não conectados deverá ser de 1.000 Megohms, ou de acordo com os 

valores explícitos fornecidos pelo fabricante. 

 

17. NOTAS GERAIS 

São previstas ações de compatibilização entre os vários subsistemas envolvidos na 

reforma e adequação da edificação resultando no correto andamento da obra evitando improvisações, ou 

descontinuidade nos serviços entre as diferentes equipes especializadas envolvidas. 

Os fabricantes dos materiais citados podem vir a ser substituídos desde que seja 

comprovada a sua equivalência técnica e tenha aprovação prévia da fiscalização e/ou equipe técnica 

responsável. 
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Há outras exigências no âmbito da segurança e saúde no trabalho, de competência de 

órgãos das esferas Federal, Estadual ou Municipal, específicas às atividades dos canteiros de obras, tais como 

Ministério da Saúde e INSS; Vigilância Sanitária e órgãos estaduais sobre meio ambiente;  Código de Obras 

do município, Corpo de Bombeiros e autoridades de trânsito; Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho; 

Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; Normas e Recomendações Técnicas expedidas pela ABNT 

e INMETRO eventualmente não citadas que também devem ser asseguradas pelo CONTRATADO conforme 

a natureza da atividade exercida.  

São partes indissociáveis deste Memorial as pranchas técnicas de desenho e a planilha 

orçamentária, documentos listados no item 1.3 – Lista de Documentos, sendo seus itens e especificações 

passíveis de substituição ou adequações para salvaguardas da qualidade e condições de prazo e execução 

dos serviços, desde que aprovada pela fiscalização e contratante, desde que salvaguardadas as características 

do projeto.  
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