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1- Objetivo: 

O presente memorial visa descrever o Projeto de Modernização do sistema de iluminação 

pública, na Rua Gala, em Fraiburgo, Santa Catarina. Será realizado uma extensão de rede 

de baixa tensão, que será doada à concessionária  para  instalação de luminarias. 

Os fabricantes dos materiais deverão ter o protótipo de suas respectivas peças aprovados 

pela CELESC, e possuírem Certificado de Registro de Fornecedor. 

Quando à execução deste projeto, consultar as normas da concessionária para 

determinação das marcas dos fabricantes aceitas na época da execução. 

2- Local: 

Rua Gala, em Fraiburgo, Santa Catarina, via pública definida segundo Lei municipal 

886/1991. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Delimitação Rua Gala - Fraiburgo 
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3- Normas: 

Na elaboração do projeto, foram utilizadas as seguintes normas: 

- E-313.0002 - Estruturas para Redes Aéreas Convencionais de Distribuição; 

- E-313.0078 - Rede de Distribuição Aérea Secundária Isolada até 1kV; 

- Lei Federal 11.337 de 26/07/2006 – Obrigatoriedade do uso condutor terra 

-E-313.0052 - Especificação de Cabos de Alumínio Multiplexados Autossustentados com 

Isolação Extrudada de Polietileno Termofixo XLPE para Redes de Baixa Tensão e Ramal de 

Ligação 0,6/1 kV; 

- E-313.0007 - Acessórios e Ferragens de Distribuição; 

- E-313.0010 - Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuição; 

- E-313.0011 - Isoladores de Porcelana; 

- E-313.0012 - Para-raios Poliméricos de Resistor não Linear a Óxido Metálico, Sem 

Centelhadores, para Redes de Distribuição e Subestações; 

- E-313.0032 - Especificação de Condutores de Cobre Nu; 

- E-313.0036 - Conector Cunha; 

- E-313.0048 – Equipamentos; 

- E-313.0049 – Isoladores; 

- E-313.0059 - Conector de Perfuração, Tipo Piercing para Redes de Baixa Tensão Isolada; 

Os materiais a serem utilizados na rede de distribuição CELESC, deverão ser homologados 

pela CELESC. 
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4- Dados Técnicos: 

• Contratante ................................................................. Prefeitura Municipal de Fraiburgo 

• Tipo de obra .................................................. Extensão de Rede para Iluminação Pública 

• Tensão em B.T. ............................................................................................... 380/220 V 

• Resronsável Técnico..........................................Claudio de Oliveira CREA: ES-14890/D 

5- Procedimentos: 

O objetivo da extensão de rede, é o atendimento das luminárias para iluminação pública. Os 

condutores a serem utilizados estão dimensionados conforme normas CELESC, estando estes 

de acordo com as necessidades do trecho a ser alimentado. Os postes a serem utilizados para 

a extensão de rede, foram dimensionados conforme normas CELESC. 

6- Materiais: 

Todos os materiais e equipamentos necessários à execução do projeto devem ser de 

fornecedores com materiais/equipamentos certificados, conforme a Especificação E-313.0045- 

Certificação e Homologação de Produtos e de fornecedores avaliados, conforme a 

Especificação E-313.0063 - Avaliação Industrial de Fornecedores, junto à Celesc Distribuição 

S.A. 

O material somente poderá ser aplicado após a emissão do Boletim de Inspeção de Material 

- BIM ou a autorização de entrega, emitida pela Divisão de Inspeção e Controle de Qualidade - 

DVCQ onde deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Número de série para os equipamentos que possuírem; 

b) Número do lote; 

c) Número de identificação das bobinas de cabos; 

d) Fornecedor; 

e) Marca do fabricante; 

f) Número da Celesc D referente ao processo relativo ao empreendimento; 

g) Data local; 

h) Demais informações que o inspetor julgar necessário. 
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A solicitação de inspeção de qualidade dos materiais deve, obrigatoriamente, ser 

realizada através do e-mail dvcq@celesc.com.br, à Divisão de Inspeção e Controle de 

Qualidade - DVCQ, responsável pela emissão do Boletim de Inspeção de Material - BIM com, 

no mínimo, 15 dias úteis de antecedência. A inspeção deve ser realizada nas instalações do 

fabricante do material/equipamento e em hipótese alguma os materiais ou equipamentos 

poderão ser inspecionados após a aplicação na obra. 

Para a devida inspeção, as cópias das notas fiscais dos equipamentos e materiais 

deverão ser entregues ao inspetor, que deverá anexá-las ao processo. 

Para os empreendimentos que foram construídos sem a devida inspeção dos materiais 

e equipamentos realizados pela DVCQ, a Celesc D se reserva o direito de não realizar a 

energização aperto. 

 

7- Rede Projetada: 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados pela 

concessionária CELESC. 

 

7.1 - Posteação 

Os postes a serem utilizados para a extensão de rede são duplo T (DT), com resistência 

mínima de 300 daN. As alturas dos postes foram definidas de acordo com o tipo de rede que 

estes irão sustentar. Na extensão de rede projetada para a Rua Gala, há apenas a baixa 

tensão (BT), então os postes serão de 10 metros (m). O engastamento será feito diretamente 

no solo e se necessário, será auxiliado por concretagem de base, e deverá ser igual a 10% 

da altura do poste mais 0,60 metros. 

 

7.2 - Rede Secundária 

 

A ampliação de rede elétrica, para atendimento da iluminação pública será realizada com 

cabos multiplexados de alumínio, 2x1x35+35mm² - 0,6/1 kV, para a rede elétrica de baixa tensão 

bifásica. 

Os cabos multiplexados deverão estar de acordo com a norma E-313.0052, da CELESC 

e serem de fabricantes homologados na CELESC. 
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7.3 - Aterramentos 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição serão aterradas. Os para-raios 

serão aterrados em comum com o neutro. Todo final de linha efetivo terá o seu neutro 

aterrado. Os condutores utilizados para os aterramentos serão de cordoalha cobre nu, na 

bitola de 16mm² interligado, uso interno ao poste. Os valores de resistência da terra não 

deverão ser superiores a 10Ω para equipamentos e secundários em qualquer época do ano. 

8- Execução 

A empreiteira que executar as obras deve, obrigatoriamente, possuir homologação técnica 

válida na Celesc D, isto é, possuir Certificado de Homologação Técnica - CHTE válida, estar 

homologada para a realização de serviços e atender a Instrução Normativa I-134.0025 - 

Diretrizes Contratuais de Segurança e Saúde no Trabalho.  

A garantia do serviço será por um período de 60 meses, através do contrato firmado entre 

o empreendedor e a empreiteira, que deverá entregar cópia autenticada do mesmo, contado a 

partir da data da energização da rede do empreendimento.  

A Celesc D se reserva o direito de não realizar a energização do empreendimento para os 

seguintes problemas ocorridos na execução: 

a) No caso de loteamentos que serão incorporados a rede de distribuição da Celesc D, 

onde as instalações forem executadas por empreiteira que não possui cadastro válido; 

b) A aplicação de materiais não homologados; 

c) Não respeitar os procedimentos de inspeção de materiais e equipamentos; 

d) A utilização de materiais recuperados e/ou falsificados; 

e) Não cumprimento de qualquer requisito previsto nesta Instrução Normativa. 

A não garantia dos serviços e a não observância dos requisitos acima, implicará em 

punição e ou sansões para a empreiteira responsável, de acordo com a Instrução Normativa  

I-140.0001 - Aplicação de Penalidades a Fornecedor/Contratada. 

 

Cláudio de Oliveira 

CREA: ES-14890/D 

mailto:opos@opos.com.br

