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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICA TIVA 

1- INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva refere-se à obra de reformulação das intra-estruturas 
eléctricas da Igreja de Santiago em Monsaraz. 

Na concepção e dimensionamento das instalações eléctricas tomou-se em 

consideração o cumprimento de todas as indicações contidas no Regras Técnicas das 

Instalações Eléctricas de Baixa Tensão. 

O edifício é considerado um estabelecimento recebendo público (801.2) e do tipo 
Turísticos e estabelecimentos similares (801.2.5 ). 

2- D/ME,~SIONAMENTOS 

Para o dimensionamento dos cabos de alimentação, teve-se em atenção, não só as correntes 

admissíveis nos condutores, como também as quedas de tensão que não podem ser superiores a 

3 e 5% respectivamente, para circuitos de iluminação, desde a origem até ao ponto de utilização 

(secção 525). 

3- CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES 

3.1- CANALIZAÇÕES 

Todas as canalizações a instalar deverão seguir um traçado horizontal e vertical tanto 

quanto possível, sendo dos tipos embebido ou à vista conforme a indicação em mapa 

de quantidades. 

A identificação dos condutores obedecerá à norma HD 308.S2 

A codificação dos condutores será a seguinte: 

- Condutor de fase: Cinzento, preto e castanho 

- Condutor neutro: Azul claro 

-Condutor de protecção: Verde/amarelo 
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3.1.1- CANALIZAÇÕES EMBEBIDAS 

Nas instalações embebidas serão aplicados condutores do tipo XV conforme HD 361 

enfiado em tubos do tipo VD com índices não inferiores a (IP44;1K07), obedecendo à 

EN 50 086 e com o diâmetro adequado. 

No estabelecimento das canalizações deve observar-se as seguintes regras gerais: 

- Os tubos não devem apresentar descontinuidade, sendo a ligação entre eles 

feita por meio de acessórios apropriados (uniões, curvas, etc.) devidamente 

colocados, ou de caixas de aparelhagem ou de derivação dotadas dos 

acessórios adequados (batentes, boquilhas, etc.); além disso, depois de 

cortados, os tubos não devem apresentar rebarbas, que possam danificar o 

isolamento dos condutores. 

- Cada tubo deve conter, apenas, os condutores pertencentes ao mesmo 

circuito. 

- O raio de curvatura dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o seu 

diâmetro exterior. 

- Quando houver perigo de acumulação de água de condensação no seu 

exterior, os tubos devem de ser montados com uma inclinação mínima de 2%. 

- A distância mínima a observar entre canalizações eléctricas e não eléctricas 

(gás, água, telefone, etc.) deve de ser 30mm. 

- Os condutores devem ser enfiados nos tubos após terem terminado os 

trabalhos de construção civil que os possam danificar (tapamento de roço, 

reboco das paredes onde estão embebidas caixas de derivação ou de 

aparelhagem, etc.). 

- Deve evitar-se os traçados oblíquos nas paredes e quando tal não for 

possível, os tubos devem ter uma protecção contra choques mecânicos não 

inferior a IK08. 

- As canalizações devem terminar sempre em caixas de aparelhagem ou em 

caixas de extremidade (aplique) dotadas de ligadores e destinadas à transição 

de canalizações fixas para canalizações flexíveis. 

Caso os tubos sejam colocados no pavimento ou na lage deverão ser de resistência 

elevada com IK>07 do tipo VRFE (IP44;1K08). 
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Os condutores e cabos serão da marca Cel-Cat ou equivalente e os tubos da marca 

Legrand ou equivalente. 

3.1.2- CANALIZAÇÕES À VISTA 

Nas instalações à vista serão aplicados cabos do tipo H 1 VV ou XV assentes nas 

paredes, sobre braçadeiras extensivas ou em esteira sobre calha perfurada. Caso se 

aplique esteira metálica esta deverá ser ligada à terra de protecção nas condições 

regulamentares (ligação equipotencial suplementar). 

Quando os cruzamentos não se poderem evitar, dever-se-á aproveitar as caixas de 

derivação para passar inteiro o cabo, sem lhe fazer qualquer corte, ou as travessias 

das paredes. 

Nas travessias das paredes os cabos serão protegidos por tubos de diâmetro não 

inferiores a duas vezes o diâmetro do cabo. 

Os cabos serão da marca Cel-Cat ou equivalente. 

3.2- CAIXAS DE DERIVAÇÃO 

Todas as caixas serão em baquelite ou plástico moldadas e terão as dimensões 

mínimas 80x80mm. 

As ligações dos condutores serão efectuadas por intermédio de placas de ligadores 

em policarbonato ou outros ligadores aprovados pela Fiscalização. 

Dentro de cada dependência ficarão à mesma altura do pavimento. 

As caixas e acessórios serão da marca Legrand ou equivalente. 
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3.3- ILUMINAÇÃO 

Todos os aparelhos de iluminação serão ligados ao condutor de protecção excepto se 

forem da classe li de isolamento. 

Todas as luminárias serão definidas no decorrer da obra pelo dono da obra, não 

ultrapassando a potência dimensionada. 

Iluminação normal 

-Interior: 

Tipo 1- Tira de leds flex strip 14.4w/m 12v 

Tipo 2- Projetor de leds 3000k 3000 lm preto 

Tipo 3- Projetor de leds 3000k 3000 lm branco 

Tipo 4- Tira de leds flex strip 14.4w/m 12v 5 
metros 

Tipo 5- Aplique 3xlw com driver niq. Mate 

4- QUADROS E CAIXAS 

Serão respeitados os requisitos estabelecidos pela secção 803.2.2 das RTIEBT, 

assim todo o equipamento a utilizar nas entradas ligadas directamente à rede de 

distribuição em esquema de ligações à terra TT deve, para além das regras indicadas 

na secção 511, ser da classe li de isolamento ou de isolamento equivalente, 

satisfazendo às condições indicadas na secção 413.2. 

4.1- QUADROS ELÉCTRICOS 

Os quadros deverão ser do tipo capsulado, com painel e porta com fechadura, serão 

equipados com disjuntores magnetotérmicos para protecção de sobrecargas e 

sobreintensidades obedecendo à CEI 60898. Possuirão barramento de fases, neutro 

e terra, dimensionados para 2Nmm2
, estabelecidos para o número de circuitos 

previstos nas peças desenhadas. A aparelhagem não deverá possuir poder de corte 

inferior ao indicado em peças desenhadas e será da marca Merlin Gérin ou 

equivalente. O tipo de montagem e características dos invólucros serão as indicadas: 

Os quadros deverão ser dotados de corte geral com protecção diferencial. 
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As saídas serão identificadas por etiquetas fixas ao painel. 

Os quadros deverão ser dotados de reservas ( 20% da capacidade). 

5- SISTEMAS DE PROTECÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉCTR/COS 

As medidas de protecção contra os choques eléctricos passam por: 

- Protecção contra contactos directos. 

- Protecção contra contactos indirectos. 

5.1- SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

Os modos de garantir a protecção de pessoas contra contactos directos são as 

definidas regulamentarmente (secções 412.1 a 412.4 e 481.2) em que se destaca: 

- Isolamento das partes activas. 

- Colocação de barreiras ou obstáculos. 

- Colocação das partes activas fora do alcance das pessoas. 

- Protecção complementar com dispositivos diferenciais. 

Todos os aparelhos de utilização e comando indicados cumprem estes requisitos. 

5.2- SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

O sistema de protecção contra contactos indirectos cumpre o disposto regulamentar 

(secções 413.1, 471 e 481). O sistema adoptado consiste na ligação das massas 

metálicas à terra de protecção do edifício em associação com dispositivo de corte 

automático do tipo diferencial e com o esquema de ligações à terra TT. 

Segundo a secção 801.2.5.3.1 das RTIEBT em hotéis e similares, cada quarto deve 

ser dotado de protecções contra os contactos indirectos e contra as sobreintensidades 

dos circuitos afectos exclusivamente ao mesmo, as quais não devem ser acessíveis 

ao público. 
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A protecção por corte diferencial automático da alimentação separa automaticamente 

da alimentação o circuito ou o equipamento quando surgir um defeito entre uma parte 

activa e uma massa. Esta medida de protecção contra os contactos indirectos 

destina-se a impedir que partes condutoras acessíveis, possam manter-se ligadas, 

durante um período de tempo suficiente que criem riscos de efeitos fisiopatológicos 

perigosos em caso de contacto para as pessoas. 

Nesta medida de protecção é necessário garantir: 

- A tensão de contacto não pode ultrapassar a tensão limite convencional 

Uc :::;; UL com UL =25V 

- O tempo de permanência da tensão de contacto seja t :::;; 5 segundo. 

O sistema TT cumprirá o estabelecido regulamentarmente (secções 312.2 e 413.1.4 ). 

Neste sistema para que a protecção seja garantida é necessário que se verifique a 

condição: 

R11 - Soma das resistências do eléctrodo de terra e dos condutores de protecção das 

massas. 

I" - Corrente de defeito no caso de um primeiro defeito franco entre um condutor de 

fase e uma massa. 

A ligação das massas à terra é fundamental para o funcionamento correcto do 

aparelho diferencial 

7.3- SISTEMA DE TERRA 

O sistema terra de protecção cumpre o disposto regulamentar (secção54 e anexos 

das RTIEBT) e será constituído por: 

- Eléctrodo de terra. 

- Condutor de terra. 

- Terminal principal de terra. 

- Ligações equipotenciais. 
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- Condutor principal de protecção. 

- Condutores de protecção dos circuitos 

O circuito de protecção geral será estabelecido pelo condutor de protecção da 

canalização, derivando para as utilizações. A ligação do eléctrodo ao terminal 

amovível será efectuada por um condutor do tipo HO?V-R com secção de 35mm2 e 

isolamento verde/amarelo. 

O eléctrodo de terra cumprirá as disposições regulamentares (secção 542 das 

RTIEBT), será estabelecido no exterior do edifício, enterrado verticalmente a uma 

profundidade de 0,80m da superfície e será um piquet do tipo COPERWELD 

constituído por uma vareta de aço revestida a cobre, com espessura mínima de 

O,?mm, diâmetro exterior de 15mm e comprimento mínimo de 2m, cumprindo o 

disposto nas secções 542.2.1 e 542.2.2 das RTIEBT. 

Poderá também ser aplicado qualquer outro tipo de eléctrodo desde que seja 

regulamentar e obedeça às condições técnicas definidas. 

Atendendo a que UL ::; 25V e que a malha de defeito prevista terá obrigatoriamente 

impedância inferior a 1 O.O e que os interruptores diferenciais são de média e alta 

sensibilidade, o valor de 25V atrás referido fica automaticamente minorado. 

Segundo a secção 702.413.1.6 das RTIEBT, nas piscinas, deve ser feita uma ligação 

equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores dos volumes 

O, 1 e 2 (incluindo os pavimentos não isolantes) com os condutores de protecção de 

todas as massas que estejam nesses volumes. 



Município de Reguengos de Monsaraz 

6- REGULAMENTAÇÃO 

Na concepção e cálculo das instalações projectadas tomaram-se em consideração as 

prescrições das Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão 

(Portaria n.º949-N2006 de 11 de Setembro) 

Em tudo quanto seja omisso seguir-se-à a Legislação vigente e as regras de arte 

habituais na profissão. 

Reguengos de Monsaraz, 11 de Maio de 2017 

O Técnico Responsável 

Pedro Amorim 

(0.E.nº 66599,Engenheiro Eletrotécnico) 



Mapa de Quantidades ] 
Igreja de Santiago em Monsaraz 

Designação Unidades (m) 
ELETRICIDADE -

1 - Fornecimento e montagem de alimentadores e aparelhos de iluminação, 

para nave central a colocar a uma altura de 7 metros: 

1.1- Tira de leds flex strip 14.4w/m 12v 32 
1.2- Perfil de aluminio micro plxled 2m 22 
1.3- Alimentador 320w 12v 2 

1.4- Calha trifasica saliente preta c/ acessórios 9 
1.5- Alimentador de calha trifásica 9 
1.6- Projetor de leds 3000k 3000 lm preto 15 

1. 7- Calha trifasica saliente branca c/ acessórios 10 
1.8- Projetor de leds 3000k 3000 lm branco 12 
1.9- Tira de leds flex strip 14.4w/m 12v 5 

metros 
2 

1.10- Alimentador lOOw 12v 2 
1.11-Aplique 3xlw com driver niq. Mate 1 

2- Reparação de quadros eletricos (substituição das protecções existentes e 

colocação das protecções de novos circuitos) 

2.1- Sustituição de Armaria para armaria em poliester de classe li 1 

2.2- Dijuntor de 16 A 10 
2.3- Dijuntor de lOA 7 

2.1- lnterrupetor Diferencial 63 A 1 

3- Fornecimento de cabos instalados em roço, incluindo a tubagem e o 

tapamento do do roço na sua forma original. 

3.1- Cabo xv 3xl.Smm 600 

3.2- Cabo xv 5xl.Smm 450 

3.3- Cabo vx 3x2.5mm 400 
3.4- Caixa de derivação com ligadores 20 

4- Montagem e Desmontagem de Estaleiro 1 


