
 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
 

 
1. Apresentação:  

 O presente memorial técnico tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas referentes à projeto de substituição de iluminação pública Vapor 

Sódio para LED 100W e 180W, compreendendo diversas Ruas do perímetro urbano, de 

propriedade de MUNICÍPIO DE CUNHATAI, na sede do município. 

 

2. Especificações Técnicas: 

 A rede projetada prevê o atendimento das Ruas existentes, ficando a iluminação 

para melhoria da qualidade no tráfego de veículos e pedestres nesse local. 

 Foi adotada como referência chaves como: FU: 49100, 49070, 49014, 49015, 

49097, 49012, 49032, 49080, 49013 e 49081 existente próximo do local e de 

propriedade da permissionária CERAÇÁ. 

 O levantamento da rede foi feito no local observando-se as características de 

condições do terreno e traçado da rua para facilitar a execução. 

 Os materiais a serem empregados na execução da obra deverão ser de 

comprovada qualidade e conforme especificações da ABNT. 

 Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto, seguindo as 

normas e especificações da Padronização Brasileira e da permissionária CERAÇÁ de 

modo a que o sistema possa operar com segurança e eficiência. 

 

3. Características da rede Primária: 

O projeto em pauta, está sendo alimentado por rede trifásica em média tensão, 

com condutores de Alumínio 3#04CAA-23,1kV, em toda a sua extensão. 

 

4. Características da rede Secundária: 

 A alimentação das Ruas e Avenidas a ser readequada a iluminação, está sendo 

alimentada por condutores em tensão secundária pela rede trifásica 3F+N, composta de 

cabo 3#4(4)CA e 3#2(2)CA. 

Os condutores de baixa tensão foram dimensionados de maneira a ter-se no final 

dos ramais, uma queda de tensão sempre inferior a 3% de acordo com o que determina a 

norma para projetos de redes urbanas novas. 



 Será utilizada montagem de estruturas em baixa tensão para rede secundária, 

com cabos multiplexados, fixados em postes de concreto tipo duplo “T”, com altura de 

10 e 11 metros, conforme projeto. 

 

5. Características das luminárias: 

 A rede projetada prevê o atendimento de 130 luminárias de iluminação pública. 

As mesmas a serem substituídas, será do tipo kit luminária, com braço de 3 metros e 

lâmpada vapor LED 100W, sendo 64 unidades e  kit luminária, com braço de 3 metros e 

lâmpada vapor LED 180W, sendo 66 unidades, ambas com comando individual com 

relé fotoelétrico embutido. 

 

6. Transformador: 

A demanda das 130 lâmpadas será atendida pelos transformadores já existentes 

no local. 

 

7. Aterramento: 

 O neutro da rede secundária deverá ser aterrado no final dos ramais através da 

implantação de no mínimo 01 (uma) haste de aterramento do tipo Copperweld 

5/8”x240mm, interligada com cabo de cobre nu, 07 fios, bitola 25mm²”. 

 

 
Cunhataí, 13 de Agosto de 2021. 
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