
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Projeto Elétrico Descritivo – CRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curitiba – PR 
Março de 2014



Assessoria em Eletroeletrônica 
emjel.assessoria@gmail.com 
www.emjel.ufpr.br 
41 3361-3416 

UFPR Centro Politécnico – Departamento de Eletricidade 
CEP 81530-000 – Jardim das Américas – Curitiba-PR 

 

Sumário 
 
1. Introdução ................................................................................................................. 3 

1.1 Local da Obra ......................................................................................................... 3 

1.2 Referências Normativas ......................................................................................... 3 

2. Objeto ........................................................................................................................ 4 

2.1 Hall ......................................................................................................................... 4 

2.2 Recepção ............................................................................................................... 4 

2.3 Biblioteca ............................................................................................................... 5 

2.4 Banheiro da Biblioteca ........................................................................................... 5 

2.5 Auditório ................................................................................................................ 5 

2.6 Banheiro do Auditório ........................................................................................... 5 

2.7 Cozinha .................................................................................................................. 5 

2.8 Sala de Ética ........................................................................................................... 6 

2.9 Direção ................................................................................................................... 6 

2.10 Coordenação Técnica ............................................................................................ 6 

2.11 Banheiro da Coordenação Técnica ........................................................................ 6 

2.12 Almoxarifado ......................................................................................................... 6 

2.13 Financeiro .............................................................................................................. 7 

2.14 Banheiro do Financeiro ......................................................................................... 7 

2.15 Inscrição Cadastral ................................................................................................. 7 

2.16 Banheiro da Inscrição Cadastral ............................................................................ 7 

2.17 Fiscais 1 .................................................................................................................. 7 

2.18 Fiscais 2 .................................................................................................................. 8 

2.19 Corredor................................................................................................................. 8 

2.20 Banheiro do Corredor ............................................................................................ 8 

3. Descrição do Projeto Elétrico .................................................................................... 9 

3.1 Entrada de Energia ................................................................................................ 9 

3.2 Quadro de Distribuição Geral (QDG) ................................................................... 10 

3.3 Tomadas .............................................................................................................. 12 

3.4 Interruptores ....................................................................................................... 13 

3.5 Canaletas, Eletrodutos e Eletrocalhas ................................................................. 13 

3.6 Cabos ................................................................................................................... 14 

3.7 Instalações de Cabeamento Estruturado ............................................................ 16 

4. Lista de Materiais .................................................................................................... 19 

5. Considerações Finais ............................................................................................... 20 

 



Assessoria em Eletroeletrônica 
emjel.assessoria@gmail.com 
www.emjel.ufpr.br 
41 3361-3416 

UFPR Centro Politécnico – Departamento de Eletricidade 
CEP 81530-000 – Jardim das Américas – Curitiba-PR 

 

1 Introdução 

 Este memorial descreve as características básicas dos projetos para a reforma 

elétrica da sede do Conselho Regional do Serviço Social (CRESS). 

 O documento abrange os projetos de Força, Iluminação, Rede de 

Telecomunicações. Nestes projetos constam seus respectivos dimensionamentos, 

detalhes e orientações construtivas. 

1.1 Local da Obra 

Edifício Banco Nacional do Comércio 

Rua Monsenhor Celso, nº 154, 13° andar, Centro 

Curitiba – PR 

1.2 Referências Normativas 

Para a confecção deste trabalho, foram utilizadas as seguintes referências 

normativas: 

 NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO – ABNT; 

 NBR 14565 – PROCEDIMENTO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 

REDE INTERNA ESTRUTURADA - ABNT; 

 NBR 5413 – ILUMINÂNCIA DE INTERIORES 

 ANSI/TIA/EIA 568 – COMMERCIAL BUILDING 

TELECOMMUNICATIONS WIRING STANDARD; 

 ANSI/TIA/EIA 569-C - TELECOMMUNICATION PATHWAYS AND 

SPACES; 

 ANSI/TIA/EIA 606-B – ADMINISTRATION STANDARD FOR 

TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE;  

 NR 10 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - MTE; 

 NBR 10898 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ABNT; 
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 NTC 901100 – FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE 

DISTRIBUIÇÃO - COPEL; 

 NTC 910100 – CAIXA PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - COPEL. 

2 Objeto 

O projeto destina-se à reforma das instalações elétricas da sede do Conselho 

Regional do Serviço Social em Curitiba-PR 

Foram realizados os projetos de força, iluminação, alimentação de ares-

condicionados, projeto telefônico e de redes de dados. Foram alocados novos pontos 

de força, de rede, telefone e iluminação, de modo a melhor atender as necessidades 

dos usuários. Também foram replanejados os caminhos de distribuição, substituindo 

os eletrodutos corrugados por canaletas aparentes a fim de possibilitar a instalação 

dos novos pontos e facilitar futuras alterações na instalação. 

Ressalta-se que as informações contidas no memorial descritivo, quanto às 

especificações técnicas e quantidades, estão complementadas pela lista de materiais e 

pelos desenhos e detalhes em projetos. 

2.1 Hall 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos quadros; 

2.2 Recepção 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 
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2.3 Biblioteca 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação; 

 Instalar infraestrutura elétrica para pontos de rede do local e para distribuição 

dos demais pontos. 

2.4 Banheiro da Biblioteca 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação do ponto de tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.5 Auditório 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação; 

2.6 Banheiro do Auditório 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.7 Cozinha 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 
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2.8 Sala de Ética 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.9 Direção 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.10 Coordenação Técnica 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.11 Banheiro da Coordenação Técnica 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.12 Almoxarifado 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 
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 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.13 Financeiro 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.14 Banheiro do Financeiro 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.15 Inscrição Cadastral 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.16 Banheiro da Inscrição Cadastral 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.17 Fiscais 1 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 
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2.18 Fiscais 2 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação. 

2.19 Corredor  

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos equipamentos de ar-

condicionado; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação da iluminação de emergência. 

2.20 Banheiro do Corredor 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de iluminação; 

 Instalar infraestrutura elétrica para alimentação dos pontos de rede, telefonia e 

tomada. 
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3. Descrição do Projeto Elétrico 

 Abaixo segue o memorial referente à instalação de força, iluminação, ar-

condicionado, rede e telefonia. É imprescindível que estas informações sejam 

complementadas pelas plantas do projeto elétrico. 

3.1 Entrada de Energia 

 O andar recebe  energia do condomínio por meio de  5  fios  (3 fases  + neutro  

+  Terra),  na  tensão  de  220/127  V, até o centro de medição. 

A sede do órgão se localiza no 13º andar do edifício. Atualmente existem  5 

medidores no andar, conectados a um disjuntor bifásico de 50A cada, com um 

disjuntor geral trifásico do centro de medição de 125A. A alimentação é tomada 

diretamente dos medidores, sem a existência de um quadro de distribuição. 

 O projeto prevê a mudança para um único medidor, com disjuntor de entrada 

geral trifásico de 125A, que alimentará o quadro geral de distribuição. A caixa para 

medidor e disjuntor polifásico existente deverá ser substituída por uma caixa “GNE”. 

A alimentação do QDG deverá ser realizada utilizando condutores de cobre, 

isolados em termofixo e admitindo uma temperatura de 90°C, de fase de seção 

nominal de 50 mm², de neutro 35 mm² e de terra 35 mm², nas cores:   

 Fase A: Amarelo;  

 Fase B: Branco;  

 Fase C: Vermelho;  

 Neutro: Azul Claro;  

 Terra: Verde; 

E através de eletroduto de PVC rígido antichama de diâmetro de 2 polegadas. 
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3.2 Quadro de Distribuição Geral (QDG) 

Atualmente não existem quadros de distribuição. É prevista a instalação de um 

quadro de sobrepor no corredor, como consta nas plantas. Este quadro abrigará os 

disjuntores de todos os circuitos listados no diagrama unifilar. São eles: 

 Circuitos de iluminação; 

 Circuitos de ar-condicionado; 

 Circuitos de tomada; 

 Circuito de alimentação de iluminação de emergência; 

 Circuitos do fogão e da torneira elétrica. 

O QDG - Quadro de Distribuição Geral deve ser instalado a 120cm do piso 

acabado. Deve possuir Disjuntores Diferenciais Residuais (DRs) com corrente nominal 

conforme os quadros de carga, corrente diferencial residual máxima de 30mA. 

A estrutura metálica do quadro será conectada à  barra  de  terra  para garantir 

segurança do operador em caso de eventual falha. Os disjuntores e cabos devem 

possuir identificação do circuito ao qual pertencem.  

O quadro é alimentado por uma  entrada  de  220/127  V  com disjuntor geral 

de 125A trifásico e barramentos de dimensões 3/4”x1/8”. 

Carga total instalada:  74 640W 

Demanda máxima: 45 755W 

A distribuição das cargas pode ser observada na Tabela 1: 

N° do Circ. Potência Instalada 
Quantidade de 

fases na carga 

Potência Instalada/Fase (VA) 

Fase A Fase B Fase C 

1 1280 1 1280     

2 1720 1 1720     

3 1440 1   1440   

4 2000 2 1000 1000   

5 2000 2   1000 1000 

6 2000 2 1000   1000 
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7 2000 2 1000 1000   

8 2000 2   1000 1000 

9 1200 2 600   600 

10 1200 2 600 600   

11 1200 2   600 600 

12 1200 2 600   600 

13 1200 2 600 600   

14 1200 2   600 600 

15 1200 2 600   600 

16 1200 2   600 600 

17 1200 2   600 600 

18 1500 1   1500   

19 7000 2 3500 3500   

20 5500 2   2750 2750 

21 2000 1 2000     

22 2000 1 2000     

23 2000 1     2000 

24 2000 1 2000     

25 1500 1     1500 

26 2000 1     2000 

27 2000 1 2000     

28 2000 1   2000   

29 1500 1     1500 

30 2000 1 2000     

31 2000 1   2000   

32 1500 1     1500 

33 2000 1 2000     

34 2000 1   2000   

35 2000 1     2000 
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36 1500 1     1500 

37 2000 1   2000   

38 1300 1     1300 

39 900 1     900 

40 1200 2 600   600 

Total 74640   25100 24790 24750 

Tabela 1. 

3.3 Tomadas 

 Todas as tomadas existentes serão desativadas e cobertas com espelhos cegos. 

Estas serão substituídas por tomadas de sobrepor instaladas diretamente sobre as 

canaletas do Sistema arc 85x35 da Parcus na configuração C01. As novas tomadas 

seguirão o novo padrão da NBR 14136 e serão 10A, exceto nas tomadas de uso 

específico. Todas as tomadas deverão possuir etiqueta de identificação com indicação 

de tensão (inclusive os plugues de ligação de luminárias) a fim de evitar conexão de 

aparelhos com outra tensão nominal. 

 Os pontos de ares-condicionados previstos serão caixas de sobrepor com 

espelho cego do Sistema arc. 

 As tomadas utilizadas serão dos tipos:  

o Tomada simples de embutir 2P+T instalada a 120cm do piso; 

o Tomada industrial de sobrepor 2P+T instalada a 30cm do piso; 

o Suporte de sobrepor Sistema arc 85x35 instalada a 30cm do piso; 

o Suporte de sobrepor Sistema arc 85x35 instalada a 120cm do piso; 

o Suporte de sobrepor Sistema arc 85x35 instalada a 210cm do piso; 

o Suporte de sobrepor Sistema arc 85x35 instalada no teto; 

o Tomada simples de sobrepor 2P+T instalada a 30cm do piso acabado Sistema 

arc 85x35; 

o Tomada simples de sobrepor 2P+T instalada a 120cm do piso acabado Sistema 

arc 85x35; 
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o Tomada simples de sobrepor 2P+T instalada a 210cm do piso acabado Sistema 

arc 85x35; 

o Tomada simples de sobrepor 2P+T instalada no teto Sistema arc 85x35; 

3.4 Interruptores 

 Os interruptores não serão trocados pois estão em bom estado e não ferem a 

norma vigente. 

3.5 Canaletas, Eletrodutos e Eletrocalhas 

 Os eletrodutos antigos da iluminação serão os únicos reaproveitados devido ao 

baixo preenchimento dos mesmos, não causando dificuldades na reutilização. Para as 

tomadas antigas e novas, serão adotadas canaletas do Sistema arc 85x35 da Parcus na 

configuração C01, estas serão instaladas a uma altura de 120cm a partir do piso 

(exceto no banheiro localizado no fim do corredor, na laje ou quando não for possível 

por causa da altura das janelas). Para as canaletas que passarem na laje ou na parede a 

uma altura de 210 cm ou mais, serão adotadas canaletas do Sistema arc 55x35 da 

Parcus na configuração D03CX, onde os cabos de dados ocuparão a parte superior e os 

espaços central e inferior serão ocupados pelos cabos de força. Para as canaletas das 

tomadas de iluminações de emergência, das tomadas do corredor e do banheiro da 

biblioteca, serão adotadas canaletas do Sistema arc mini 20x20 da Parcus. 

 Na conexão entre as canaletas de dimensões 55x35 com as de dimensões 

85x35, deve-se utilizar uma redução concênctrica 85x35/55x35. 

 Quando for realizar a instalção de mais do que duas tomadas de energia no 

mesmo local, utilizar o suporte para tomadas de energia com dois furos. 

As ferramentas básicas necessárias para a instalação das canaletas são: 

Esquadro; estilete; furadeira com broca de vídea 6mm; chave de fenda philips; arco de 

serra com serra de 18 ou 24 dentes por polegada; martelo de borracha. Outras 

possíveis ferramentas substitutas: Parafusadeira; serra de esquadria semi-automática; 
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serra de esquadria automática. Para a instalação deve-se utilizar as derivações e seus 

acessórios tais como curvas, buchas, arruelas, etc. 

Eletrodutos deverão ser utilizados na conexão entre os condutores da 

eletrocalha e a caixa de passagem, ou entre as caixas de passagem. Suas dimensões 

pordem ser visualizadas nas plantas. 

 As eletrocalhas deverão ser metálicas e fixadas no teto, onde a eletrocalha 

existente será reaproveitada para distribuir os cabos de força, ares-condicionados e 

iluminação, e uma nova deverá ser instalada ao lado, a 10 cm de distânica, para 

distribuir os cabos de dados e telefone. As eletrocalhas devem ser preferencialmente 

do tipo lisas com tampa para evitar o acúmulo de sujeira. 

As eletrocalhas utilizadas serão: 

 Eletrocalha metálica 75x50. 

 Eletrocalha existente no local. 

3.6 Cabos 

 Os critérios para o dimensionamento dos cabos foram a corrente a ser 

suportada e a queda de tensão no cabo. Os cálculos geraram a seguinte tabela: 

 

 

N° do Circ. 

Corrente 

Demanda 

Máxima (A) 

Queda de 

Tensão 

unitária 

Comprimento 

do circuito 

(km) 

Queda de 

Tensão (%) 
Condutores (mm²) 

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 

1 9,3 16,8 0,021 2,58 1#2,5(2,5)T2,5 

2 12,5 16,8 0,03 4,94 1#2,5(2,5)T2,5 

3 10,4 16,8 0,027 3,73 1#2,5(2,5)T2,5 

4 4,5 16,8 0,022 0,76 2#2,5T2,5 

5 4,5 16,8 0,01 0,35 2#2,5T2,5 
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6 4,5 16,8 0,015 0,52 2#2,5T2,5 

7 4,5 16,8 0,012 0,42 2#2,5T2,5 

8 4,5 16,8 0,021 0,73 2#2,5T2,5 

9 2,7 16,8 0,018 0,37 2#2,5T2,5 

10 2,7 16,8 0,025 0,52 2#2,5T2,5 

11 2,7 16,8 0,031 0,65 2#2,5T2,5 

12 2,7 16,8 0,027 0,56 2#2,5T2,5 

13 2,7 16,8 0,03 0,62 2#2,5T2,5 

14 2,7 16,8 0,038 0,79 2#2,5T2,5 

15 2,7 16,8 0,028 0,58 2#2,5T2,5 

16 2,7 16,8 0,019 0,40 2#2,5T2,5 

17 2,7 16,8 0,027 0,56 2#2,5T2,5 

18 7,1 16,8 0,029 2,72 1#2,5(2,5)T2,5 

19 15,9 7 0,024 1,21 2#6,0T6,0 

20 12,5 10,5 0,028 1,67 2#4,0T4,0 

21 11,0 16,8 0,017 2,48 1#2,5(2,5)T2,5 

22 11,0 16,8 0,021 3,06 1#2,5(2,5)T2,5 

23 11,0 16,8 0,016 2,33 1#2,5(2,5)T2,5 

24 11,0 16,8 0,023 3,35 1#2,5(2,5)T2,5 

25 8,3 16,8 0,027 2,95 1#2,5(2,5)T2,5 

26 11,0 16,8 0,025 3,65 1#2,5(2,5)T2,5 

27 11,0 10,5 0,029 2,64 1#4,0(4,0)T4,0 

28 11,0 10,5 0,03 2,73 1#4,0(4,0)T4,0 

29 8,3 10,5 0,04 2,73 1#4,0(4,0)T4,0 

30 11,0 10,5 0,026 2,37 1#4,0(4,0)T4,0 

31 11,0 10,5 0,031 2,83 1#4,0(4,0)T4,0 

32 8,3 16,8 0,025 2,73 1#2,5(2,5)T2,5 

33 11,0 16,8 0,018 2,62 1#2,5(2,5)T2,5 

34 11,0 16,8 0,007 1,02 1#2,5(2,5)T2,5 
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35 11,0 16,8 0,013 1,90 1#2,5(2,5)T2,5 

36 8,3 16,8 0,016 1,75 1#2,5(2,5)T2,5 

37 9,4 16,8 0,018 2,25 1#2,5(2,5)T2,5 

38 3,5 16,8 0,018 0,84 2#2,5T2,5 

39 4,3 16,8 0,013 0,73 1#2,5(2,5)T2,5 

40 2,7 16,8 0,009 0,19 2#2,5T2,5 

Tabela 2. 

  No cálculo da queda de tensão, a queda de tensão unitária foi retirada das 

tabelas da Prysmian, para cabos antichama, admitindo uma temperatura de até 70ᵒC, 

eletroduto/eletrocalha de material magnético (a eletrocalha é metálica) e fator de 

potência 0,95. 

Os condutores devem possuir isolamento em termoplástico, antichama, classe 

750V, 70°C e a seção transversal pode ser visualizada na Tabela 2 ou no diagrama 

unifilar. As cores dos isolamentos deverão seguir o padrão: 

 Fase A: Amarelo; 

 Fase B: Branco; 

 Fase C: Vermelho; 

 Neutro: Azul Claro; 

 Terra: Verde 

 Retorno: Preto. 

As emendas devem ser realizadas com fita autofusão e com fita isolante 

plástica. 

3.7 Instalações de Cabeamento Estruturado 

A instalação de telefone e dados é alimentada à partir do QD-TEL, que será 

conectada ao rack de sistemas, de onde será realizado a distribuição através da 

eletrocalha. 
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Para cada cabo conectado dos Switches aos Patch Panels através de Patch 

Cables com conectores RJ-45 macho, dos Patch Panels estará saindo um segmento de 

cabo UTP para o ponto de rede, terminando a outra ponta em uma tomada fêmea RJ-

45, a ser instalada nos pontos de rede para conexão das estações de trabalho. Deverão 

ser utilizados os lines cords, para conexão da estação de trabalho no ponto de rede 

mais próximo. 

A escolha da pinagem do conector RJ-45 (T568A ou T568B) deverá ser realizada 

pela empresa executora, sendo recomendada o tipo que já é utilizado no local. 

De acordo com a norma NBR14565, a distância máxima possível entre o ponto 

de telecomunicações e o Patch Panel, referente ao cabeamento secundário, 

correspondente é de 90 metros, valor este que no projeto não foi ultrapassado. 

A comunicação de voz a ser utilizada pelos usuários serão todos via telefone. 

Para cada cabo telefônico vindo do PABX ou central de comutação será conectados aos 

Patch Panels de telefonia com conectores RJ-11 macho. Dos Patch Panels estará saindo 

um segmento de cabo telefônico para o ponto de telefone, terminando a outra ponta 

em uma tomada fêmea RJ-11, a ser instalada nos pontos de telefonia. 

O sistema de cabeamento estruturado envolve uma grande quantidade de 

cabos de diversos tipos, em diversos caminhos e diferentes conexões, que requerem 

um esquema de identificação que permita a fácil localização física das tomadas, portas 

de patch panel, bem como o encaminhamento dos cabos. Todo o sistema de 

cabeamento estruturado instalado, incluindo, racks, patch panel, tomadas, cabos, 

patch cords, etc. Serão marcados com etiquetas apropriadas de acordo com a Norma 

EIA/TIA 606-B, identificando todos os pontos de conexões da maneira mais simples e 

entendível possível. 

Deverão ser realizados testes de performance de todo o cabeamento instalado 

(certificação cat. 5e ou superior), com vistas à comprovação da conformidade com as 

normas referidas neste memorial, no que tange a: Wiremap, Continuidade, Polaridade, 

Perda de retorno, Perda de inserção, Curto-circuito, Circuito aberto, Atenuação, NEXT 
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(Near End Cross Talk - diafonia), ELFEXT, Atraso de propagação, entre outros. Para isso 

deverá ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 5e (ou categoria superior) – Tipo 

Scanner, preferencialmente FLUKE DTX 1800. Caso sejam utilizados cabos UTP 

Categoria 6, os testes devem obrigatoriamente ser realizados com equipamento de 

precisão nível III. 

Os cabos deverão ser testados antes e depois da instalação, devendo ser 

apresentados relatórios de cada ensaio e medição por cabo, sendo que os cabos 

reprovados nos testes deverão ser obrigatoriamente substituídos e submetidos à 

certificação. Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser 

testados, na extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor 

(bidirecional). 
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4. Lista de Materiais  
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5. Considerações Finais 

 

Após a conclusão das obras, a empresa executora deverá apresentar projeto 

executivo atualizado de todas as instalações, apresentando cópia em arquivo digital. O 

as built é importante para realizar manutenções e futuras reformas. 

Todas as normas referidas deverão ser respeitadas e a leitura dos manuais dos 

equipamentos adquiridos é recomendada, sempre verificando a tensão elétrica 

nominal dos mesmos.   

Todos os materiais utilizados nas obras serão preferencialmente novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições 

estipuladas nas especificações. 

Segue em anexo os catálogos das canaletas especificadas com as instruções de 

como instalá-las. 


