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MEMORIAL DESCRITIVO

1. Introdução

Este documento tem por finalidade descrever o projeto elétrico da subestação transformadora de

112,5kVA para atender o MUNICÍPIO DE SAUDADES, localizada na SC 160, KM 72 a 75, Linha

Bonito, S/N, Interior, município de Saudades – SC.

2. Resumo – Faz parte do projeto:

• Presente Memorial Descritivo

• Anotação de Responsabilidade Técnica

• Pranchas

3. Generalidades

Proprietário: MUNICÍPIO DE SAUDADES

Endereço:                             SC 160, KM 72 a 75, Linha Bonito, S/N, Interior, Saudades – SC

 Responsável Técnico: Auri Robison Avila Eng° Eletricista – CREA 108.835-7

Tensão Primária: 23.000 V

Tensão Secundária: 380/220 V

Ligação: Delta estrela aterrado

Pot. Transformador a instalar: 112,5kVA a instalar

Número de Unidades: 01

4. Características da Rede Primária:

A subestação sera atendida em ramal de serviço aéreo, trifásico, tensão primária 23 kV, com

condutor de alumínio nu, bitola 2 AWG. O elo fusível da chave fusível do ramal de serviço deverá

ser de 5H.

Na subestação o ramal de ligação é ancorado em estrutura de média tensão do tipo PN3, destes

os cabos serão conectados as buchas do transformador por cabos de cobre nu.

As chaves fusíveis que serão instaladas serão unipolares para abertura sob carga, 25kV/100A,

capacidade de interrupção 6,3 KA. 

O neutro  contínuo  será  formado  por  um cabo  de  alumínio  nu  bitola  2  AWG  CA,  ligando  o

aterramento da subestação ao neutro da rede.

5. Transformador

O transformador será trifásico, com potência nominal de 112,5kVA, ligação delta-estrela aterrada

e tensão secundária 380/220V, freqüência 60Hz. Será instalado em poste concreto DT, com 11

metros de altura e 600daN de esforço no topo. 



6. Ramal de Entrada da Baixa Tensão

Do  secundário  do  transformador  partirão  1  condutores  de  cobre  isolado,  tipo  sintenax,

isolamento EPR ou XLPE 0,6/1KV, bitola 70mm, acondicionados em eletroduto PVC rígido, bitola

de 4”  até o quadro de medição, no abrigo de medição.

È importante salientar que os condutores deverão ser conectados, no borne do transformador, no

sentido de cima para baixo, a fim de evitar a entrada de água pela isolação e conseqüentemente

na medição. 

7. Medição

A medição será em cabine de medição junto ao poste do transformador A medição é equipada

com caixa para alojamento do disjuntor, caixa para medidor de demanda – MDR e caixa TC2

para 03 transformadores de corrente, relação 150:5A.

A proteção geral será feita através de disjuntor eletromagnético, trifásico, com corrente nominal

de 175A.

8. Aterramento

O  aterramento  do  neutro  e  partes  metálicas  deverá  ser  feito  diretamente  no  quadro  de  medição,

constituído  de  no  mínimo  05  hastes  de  terra  cobreadas,  com  5/8”  x  2.400  mm,  paralelas  e

distantes  3  metros  uma  da  outra,  interligadas  com  cabo  de  cobre  nu  50mm²,  circundando  o

abrigo.

O  condutor  de  interligação  dos  para-raios  deverá  ser  cabo  de  cobre  nu,  flexível,  seção

transversal  mínima  de  25mm²  e  o  de  descida  à  terra  de  seção  transversal  idêntica,  cobre  nu,

com  o  menor  comprimento  possível,  sem  curvas  e  ângulos  pronunciados,  o  qual  será

conectado  à  malha  de  aterramento  geral  da  subestação.  As  conexões  dos  para-raios  com  a

terra  deverão  ser  feitas  com  terminais  adequados  para  cabos  flexíveis.

Os  aterramentos  do  neutro  e  dos  pára-raios  deverão  ser  interligados  com  conectores

adequados  ou  solda  exotérmica.  Os  quadros  de  distribuição  deverão  ser  aterrados  e  possuir

barramento  de  neutro  e  terra  independentes.  O  valor  da  resistência  de  aterramento  deverá  ficar

próximo a 10 ohms.

Saudades / SC, 29 de Novembro de 2018.

     Auri Robison Avila                               PROPRIETÁRIO
 Engº Eletricista – CREA 108.835-7                            



PLANILHA DE CÁLCULO

Transformador de 112,5kVA

Carga Instalada: 122,5kW
Fator de Demanda Típica: 68%
Carga demandada: 83,3kW
Fator de Potência: 0,9
Demanda: 92,55kVA 

 Transformador: 112,5kVA 
 Cond. Por Fase e Baixa Tensão: 1x70 mm² / 1kV, EPR ou XLPE 90ºC. 
 Cond. Neutro da Baixa Tensão: 1x70 mm² / 1kV, EPR ou XLPE 90ºC. 
 Disjuntor: 175A 
 Condutor Aterramento: 50mm² – NU 
 Número unid. Consumidoras: 1 unid. 


