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SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO SESC – PRÉDIO SEDE 9º e 10º PAVIMENTOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

1 – OBJETIVO 
 
 Este caderno tem por objetivo apresentar as especificações técnicas e características dos materiais e 
equipamentos do projeto das instalações do sistema de ar condicionado que serão utilizados na execução da obra do 9º 
e 10º pavimentos do Prédio Sede do SESC em Belém, estado do Pará. Este documento estabelecerá as normas 
específicas para a execução dos sistemas frigoríficos e mecânicos devendo ser entendido como complementar aos 
desenhos de execução e demais documentos contratuais. 
 

Deverão ser observadas na execução dos serviços, todas as recomendações da NBR 16.401/2008 e demais 
Normas Técnicas da ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, especificações dos 
fabricantes dos materiais quanto à forma correta de instalação, e legislação vigente, em nível Federal, Estadual e 
Municipal. 
 
 O foco da especificação é garantir o nível mínimo de qualidade, confiabilidade e eficiência energética, 
determinando parâmetros mínimos aceitáveis para aquisição dos equipamentos e materiais de instalação que serão 
utilizados. 

 
2 – GENERALIDADES – EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. 
 

Para os equipamentos e materiais também deverão ser respeitadas as normas e manuais de instalação 
fornecidos pelos fabricantes. As redes frigoríficas especificadas nos desenhos são orientativas, já que cada fabricante 
adota bitola das linhas de acordo com as necessidades e características do seu equipamento. Porém, o conceito do 
projeto deve ser seguido, ou seja, cada circuito refrigerante no trajeto proposto, evitando conflitos com as demais 
instalações prediais projetadas ou existentes. 
 

Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção 
contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos, que deverão ser feitos de material incombustível ou auto 
extinguível, como visto adiante. 
 

Todo material fornecido pela contratada deverá ser novo, de primeira qualidade, da melhor procedência e de 
acordo com as especificações deste projeto. A contratada deverá fornecer além dos materiais e equipamentos, a mão-
de-obra especializada, supervisão, administração, ferramentas e equipamentos, inclusive os de proteção individual, e 
tudo mais que for necessário à perfeita e completa execução dos serviços, devendo a obra ser entregue limpa e sem 
entulho. Qualquer alteração e/ou complementação nessas especificações deverá ser submetida previamente ao 
contratante, o qual poderá, a seu critério, aceitar ou sugerir alternativas técnicas que melhor atendam aos serviços 
propostos. 
 

Os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais serão impugnados pela Contratante, ficando a 
contratada obrigada a refazer os mesmos logo após a comunicação da ocorrência. 

    
2.1-CONDIÇÕES DE PROJETO  

 
a) CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO.  

Belém – Pará – Brasil 
Temperatura de Bulbo Seco (TBS): 32,8° C 
Temperatura de Bulbo úmido (TBU): 27,6° C 
 
 

 
b) CONDIÇÕES INTERNAS DE PROJETO.  

Temperatura de Bulbo Seco (TBS) a ser mantida: 23,0 +/- 2 °C 
Temperatura de Bulbo Úmido (TBU) a ser mantida: 20,0 °C (não controlada) 
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Umidade Relativa (HR%): 55% +/- 10% (não controlada) 
 

2.2-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

 Efetuar levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, antes de iniciar os serviços de 
montagem; 

 Fornecer e Instalar todos os equipamentos conforme projeto executivo; 

 Efetuar, sob sua responsabilidade, o transporte dos equipamentos na obra, até as bases de 
assentamento; 

 Efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para apreciação e aprovação dos 
engenheiros fiscais, para efeito de entrega da instalação; 

 Restauração de todo e qualquer material danificado na execução dos serviços, inclusive recomposição 
de paredes, pisos e/ou teto; 

 Elaborar e entregar a Fiscalização um jogo de desenhos atualizados da instalação que incorporem 
todas as modificações eventualmente introduzidas durante a execução (as built), conforme exigência 
normativa; 

 Deverá ser dada a garantia mínima de 01 (um) ano para toda instalação contra quaisquer defeitos de 
qualidade, fabricação ou montagem, contada a partir da data de entrega da instalação em 
funcionamento; 

 Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos para todos os 
componentes. 

 
3-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DESCRITIVA 

 
3.1-EQUIPAMENTOS SPLIT SYSTEM. 
 
a) CONTROLE REMOTO: Individual para cada unidade evaporadora. 

 Controle remoto sem fio, com display de cristal líquido, possibilitando o comando de operação, 
temperatura e velocidade de insuflamento de ar; 

 Status de programação, temperatura desejada e modo de funcionamento; 

 Movimento de controle automático de direcionamento vertical do ar.        
 

b) UNIDADE EVAPORADORA:  

 Material preferencialmente em termoplástico de alta resistência, com bandeja coletora de 
condensado, protegida contra corrosão; 

 Ventilação centrífuga com dupla aspiração de acionamento direto, com baixo nível de ruídos, segundo 
normas pertinentes; 

 Insuflamento e retorno de ar diretamente no ambiente, sem necessidade de rede de dutos; 

 Filtro de ar em tela lavável, classe G1; 

 Deverá ser dotada de sensor para acionamento por controle remoto sem fio; 

 Reinício automático de operação, quando da falta de energia e posterior retorno; 

 Botão de acionamento de emergência, em caso de perda ou dano do controle remoto. 
 
c) UNIDADE CONDENSADORA: 

 Gabinete construído preferencialmente em aço, com pintura de alta performance para instalação ao 
tempo; 

 Os compressores serão do tipo hermético rotativo ou scroll (não serão aceitos compressores 
alternativos) de acionamento direto, com válvula de serviço de descarga e sucção, devem ser 
protegidos contra sobrecarga e por sobreaquecimento (line break) e apoiados em calços flexíveis de 
borracha para redução de vibrações mecânicas. O fluido refrigerante utilizado deverá ser o R-410A; 

 Ventilação do tipo axial ou radial, com descarga vertical ou horizontal, conforme demonstrado nos 
desenhos. 

 
d) TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DAS SPLIT’S: 

 As unidades condensadoras serão interligadas às evaporadoras por meio de tubos e conexões em 
cobre, devidamente soldadas dentro dos padrões exigidos pelos fabricantes. Tendo em vista que a 
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pressão de sistemas com R-410A é superior ao utilizado com outros refrigerantes, as espessuras 
mínimas de parede recomendadas em algumas bitolas são:  

1/4"    - 0.8mm flexível 
3/8"    - 0.8mm flexível 
5/8"    - 0.8mm flexível 
7/8"    - 1,25mm rígido 

1"         - 1,59mm rígido 

 As bitolas dos tubos das linhas de sucção e líquido deverão obedecer às determinações dos 
fabricantes, bem como o comprimento e desnível máximo entre as unidades evaporadoras e 
condensadoras; 

 Deverão ser isoladas individualmente com tubos de polietileno com blindagem UV (esponjoso 
blindado) com aplicação de adesivo apropriado nas emendas. A espessura mínima para a linha 
de sucção é de 20 mm. Nos locais expostos às intempéries, as mesmas serão envelopadas 
com plástico do tipo black out; 

 As redes deverão ser firmemente fixadas à estrutura do prédio, em suporte com abraçadeira e apoio 
de borracha; 

 Os suportes deverão obedecer a um espaçamento máximo de 02 (dois) metros, que não permita 
deflexões ou vibrações nas redes; 

 Todas as uniões das linhas em suas conexões serão executadas com solda especial do tipo foscoper. 
Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos pelo refrigerante 
irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é obrigatório que seja injetado 
nitrogênio no interior da tubulação durante o processo de solda. O nitrogênio substitui o oxigênio no 
interior da tubulação evitando a carbonização e ajudando a remover a umidade. O procedimento 
consiste em tampar todas as pontas da tubulação onde não está sendo feito o serviço; pressurizando 
a tubulação com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psi) fechando a ponta onde se trabalhará com a mão. 
Quando a pressão atingir o ponto desejado remova a mão e inicie o trabalho; 

 A falta de atenção com a limpeza, testes de vazamentos, vácuo e carga adicional adequada, 
certamente provocam danos aos equipamentos. Os fabricantes são unânimes em afirmar que o 
diagnóstico desse tipo de ocorrência não será coberto pela garantia e resultará no descredenciamento 
da empresa responsável por negligência; 

 Em resumo, a montagem das redes, limpeza, vácuo, adição de óleo lubrificante e gás 
refrigerante, deverão obedecer às regras construtivas contidas nos manuais dos fabricantes. 

 
    
3.2-INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E CONTROLE. 
 

Caberá ao INSTALADOR, executar (e fornecer todo o material necessário) a interligação entre os pontos de 
força previstos em projeto e as respectivas unidades, e ainda, todos os circuitos de comando e controle entre as 
unidades evaporadoras e condensadoras e gabinetes de ventilação. 

 

 Tensões Disponíveis - As tensões disponíveis no local das instalações são: 
              - Monofásica: 220V AC / 60Hz. 
              - Trifásica: 220V AC / 60Hz. 

 
 Cabos Elétricos - os condutores empregados deverão ser de cobre eletrolítico ABNT NBR 6880, 

encordoados e isolados, com material termoplástico, retardante de chama (PVC ABNT NBR 7288), 
tensão de isolamento 0,7/1,0 kV. 

                 
3.3-GARANTIA 

 
A garantia descrita nos parágrafos acima, refere-se ao fornecimento de carta do FABRICANTE dos 

equipamentos de refrigeração com o compromisso de manter garantia pelo prazo estipulado contra defeitos de 
fabricação, contatos a partir do recebimento definitivo das instalações. Em caso de defeito neste período, o 
FABRICANTE deverá fornecer sem ônus para o Contratante ou para a empresa responsável pela manutenção, as 
peças de reposição para a sua substituição e retorno do sistema à normalidade. 
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3.4- DUTOS DE AR PARA RENOVAÇÃO. 

 
 Fabricados em chapa de aço galvanizado nas bitolas recomendadas pela NBR 16401/2008 e conforme 
manual SMACNA para sistemas de distribuição de ar em baixa pressão, de acordo com desenhos anexos.  

 
 As conexões entre os dutos e os gabinetes de ventilação serão feitas em lona impermeável ou do tipo com 
recobrimento plástico. Nas emendas das peças será aplicada massa calafetante (massa 3M ou silicone), evitando-se 
fuga de ar e infiltração dos trechos da rede. 
 

Os suportes deverão ser em cantoneiras cujas bitolas e espaçamentos deverão estar em conformidade com o 
manual SMACNA, e serem pintados com tinta anticorrosiva. 
 

As bocas de ar e grelhas serão em alumínio anodizado com pintura epóxi de cor a ser definida pela arquitetura, 
providas de registros apropriados para auxílio no balanceamento do sistema, conforme especificado no desenho. 

 
3.5-GABINETES DE VENTILAÇÃO. 
 

As unidades de ventilação são equipadas com ventiladores centrífugos de pás curvadas para frente (sirocco) 
construídos integralmente em chapas de aço galvanizado, possuindo painéis e estrutura em perfis de alta resistência 
em chapas de aço galvanizado com trilhos fixados à base inferior para instalação ao teto por meio de barras 
rosqueadas zincadas. 

 
Os modelos a serem instalados no prédio devem ser apropriados para instalação sobre o forro, com altura 

máxima de 30cm. Características construtivas: 
 Gabinete de ventilação equipado com ventilador/exaustor centrífugo, dupla aspiração; 

 Vazão 800 m³/h – PED 10 mmca; 

 Pintura 100% epóxi; 

 Acionamento por meio de polia e correia; 

 Porta filtro tipo gaveta, com filtro G4 lavável; 

 
O fornecimento desse sistema engloba todos os dispositivos necessários para o seu perfeito funcionamento e 

operação, incluso chaves de proteção elétrica e acionamento remoto em local a ser definido pela fiscalização. 

 
4-EMBALAGENS. 

 
Os materiais das embalagens dos equipamentos e demais componentes do sistema de ar condicionado e 

ventilação devem atender a Instrução Normativa nº 01/2010, devendo ser adequadas para proteger o conteúdo contra 
danos no transporte dos equipamentos, desde a fábrica até o local de montagem (incluindo embarques, desembarques, 
transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea) e deverão ainda ser adequadas à 
armazenagem por, no mínimo, 1 (um) ano nas condições citadas.  

 

5-TRANSPORTE. 

 
Todos os materiais a serem fornecidos pelo INSTALADOR são considerados postos no canteiro. São de 

responsabilidade do INSTALADOR: 
 Os transportes horizontais e verticais de todos os materiais e equipamentos, desde o local de 

armazenagem no canteiro até o local de sua aplicação definitiva; 

 Prever, em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis; 

 Prover equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisão das tarefas de transporte de todos os 
materiais e equipamentos. 

 
6-SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 
 

É de responsabilidade do CONTRATANTE o projeto e fornecimento de estrutura metálica para 
assentamentos das unidades externas (condensadores) na cobertura. 
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São de responsabilidade do INSTALADOR: 
 

 Nos locais onde esta especificação seja omissa quanto à qualidade dos materiais e equipamentos a 
serem fornecidos, eles deverão ser da melhor qualidade possível e aprovados pela fiscalização. 
Pequenos detalhes ou equipamentos não especificados ou mostrados em desenhos, mas que são 
necessários para que a instalação trabalhe e opere de maneira satisfatória, deverão ser incluídos no 
fornecimento e instalados como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato de 
instalação. Como exemplo: 

 As unidades condensadoras deverão ser assentadas sobre coxins em neopreme (antivibratório); 

 Restauração de todo e qualquer material danificado na execução dos serviços (piso, divisórias, 
parede, forro, calçada, etc...), inclusive recomposição de pintura. 

 
7-MONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO. 
 
 O INSTALADOR deverá manter na obra engenheiro(s) e técnico(s) especializados para acompanhamento e 
supervisão técnica da qualidade dos serviços. Deverá montar os equipamentos e componentes dos Sistemas de acordo 
com as indicações e especificações dos itens correspondentes, provendo todos os materiais e equipamentos de uso 
esporádico, que possibilitem perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido. 
 
 O INSTALADOR antes da execução dos serviços deverá verificar se há interferência dos sistemas ora 
descritos com outros sistemas na estrutura, tais como rede elétrica, hidráulica, sonorização, incêndio, etc. Qualquer 
interferência detectada deverá ser corrigida sem qualquer ônus para a Contratante. O INSTALADOR deverá ter em 
mente que todos os equipamentos deverão ser instalados de maneira a permitir, da melhor maneira possível, a sua 
manutenção. E a localização dos mesmos nas casas de máquinas deverá ser feita de tal maneira a permitir acesso à 
manutenção. 
 
 O INSTALADOR deverá providenciar a aprovação do projeto e da execução da obra junto aos órgãos 
governamentais que tenham jurisdição sobre este tipo de trabalho, obtendo todos os certificados aplicáveis, de modo 
que, ao final da obra, a mesma esteja em condições de funcionamento não só do ponto de vista técnico, mas também 
do legal. 
 
 O INSTALADOR deverá fornecer desenhos de instalação de acordo com o projeto efetivamente executado 
ao final dos serviços, contendo todas as modificações que porventura tenham sido necessárias durante a obra (AS 
BUILT). 

 
8-TESTES DO SISTEMA. 

 
O sistema, após o seu completo balanceamento pelo INSTALADOR, deverá ser testado e ter seu desempenho 

comprovado pela fiscalização dos serviços. Caso haja qualquer ponto que apresente problemas, os mesmos deverão 
ser imediatamente corrigidos sem ônus ao PROPRIETÁRIO. 
 

 
9-PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 
SERVIÇO/FORNECIMENTO PRAZO 

Rede frigorífica Até 30 dias 

Entrega equipamentos Até 30 dias 

Interligação, testes e treinamento. Até 60 dias – Total da Obra 

 

 


