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1. Considerações iniciais 
 

1.1. Objetivo  
 

1.1.1. O objetivo deste guia é estabelecer orientações básicas para a elaboração de projetos 
de ar condicionado para edificações dos Correios de pequeno e médio portes, buscando 
simplicidade, controle, eficiência, facilidade de manutenção em consonância com a 
arquitetura do local, objetivando o conforto dos usuários, refletindo na boa imagem da 
Empresa. 
 
1.1.2. É importante ressaltar que diante da diversidade de atividades executadas no âmbito 
da empresa e da abrangência geográfica, a elaboração de projetos de condicionamento de ar 
deve ser realizada considerando-se os fatores específicos para cada situação. 
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2. Referências legais e normativas 
 

2.1. Legislações para projetos de ar condicionado 
 

2.1.1. De modo a atender as condições de conforto térmico dos ambientes condicionados, os 
projetos de ar condicionado devem atender aos requisitos estipulados pelos seguintes 
documentos: 

 

a) Norma ABNT NBR 16.401/2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Partes 1, 2, e 3. 

b) Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde. 

c) Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

d) Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-15 – Atividades e 

Operações Insalubres. 

e) Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia. 

f) Norma ABNT NBR 5413/1992 – Iluminância de interiores. 

g) Norma ABNT NBR 13971/2014 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de 

ar, ventilação e aquecimento – Manutenção programada. 

h) Norma ABNT NBR 14679/2012 – Sistema de ar condicionamento de ar e 

ventilação – Execução de serviços de higienização. 

i) Norma ABNT NBR 5410/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

j) Norma ABNT NBR 15220-2 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2. 

k) Resolução CONAMA nº 001 de 08/03/1990 – Controle de ruídos no meio 

ambiente. 

l) ANSI/ASHRAE Standard 111/1988 – Practice for measurement, testing, adjusting 

and balancing of building hearing, ventilating, air conditioning and refrigeration 

systems. 

m) ARI 550/590 – Performance rating of water chilling packages using the vapor 

compressor cycle. 

n) DIN 4102-6:1977 – Fire behavior of materials and building componens – Ventilation 

ducts, definitions, requirements and test. 

o) SMACNA 2005 – HVAC Duct construction standards – Metal and flexible. 

p) SMACNA 2002 – HVAC Systems – Testing, adjusting and balancing. 
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3. Generalidades  
 

3.1. Integração 
 

3.1.1. A elaboração de um projeto é um processo complexo que envolve além dos projetos 
em si, diversas interfaces com outras especialidades técnicas. Portanto, a coordenação de 
um projeto deve considerar a necessidade de integração das equipes, dos conhecimentos e 
das experiências. Além disso, a dinâmica atual tem exigido otimização cada vez maior dos 
projetos para garantir melhor planejamento e controle das obras. 

 

3.1.2. Para que essa otimização seja possível, é necessário o estabelecimento de um fluxo 
de trabalho estável e padronizado na elaboração de projetos de um empreendimento, onde as 
etapas realizadas atendam adequadamente às necessidades de todos os intervenientes e 
contribuam para a interação eficiente entre as diversas equipes. 

 

3.2. Informações 
 

3.2.1. Para elaboração do projeto do sistema de ar condicionado, o responsável pelo seu 
desenvolvimento deve possuir, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) Plantas de localização/situação do terreno contendo endereço, latitude, altitude e 

orientação geográfica, com dimensões das divisas e área resultante;  

b) Definição quanto à propriedade do imóvel, se é próprio ou locado, uma vez que 

instalação em imóveis locados devem ter um tratamento diferenciado; 

c) Dados gerais do empreendimento: área, número de pavimentos, tipo de ocupação, 

horário de funcionamento, etc; 

d) Disponibilidade local de energia elétrica; 

e) Disponibilidade e qualidade da água no local; 

f) Qualidade do ar externo para definição da filtragem; 

g) Padrões e critérios de desempenho desejado; 

h) Estudos arquitetônicos, contendo plantas baixas, cortes, fachadas e memorial 

descritivo; 

i) Projeto estrutural (plantas de formas). 

j) Tipo de atividade, lotação e horário de ocupação dos ambientes; 

k) Definição de áreas a serem condicionadas; 

l) Definição de áreas que necessitam ventilação mecânica; 
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m) Requisitos específicos de temperatura, umidade relativa e diferencial de pressão 

de cada ambiente; 

n) Dissipação térmica de equipamentos de processo/trabalho; 

o) Definição se haverá certificações de sustentabilidade e outras e qual nível 

pretendido; 

p) Leiaute preliminar das instalações no centro; 

q) Características dos elementos construtivos (paredes, vidros, coberturas); 

r) Indicação dos ambientes com requisitos legais de renovação de ar forçada; 

s) Necessidade de redundância com equipamentos reservas; 

t) Tipo e potência estimada de luminárias; 

u) Projeto preliminar de instalações elétricas, hidrossanitárias, sonorização, sistemas 

de detecção, alarme e combate a incêndio e sistema de controle de acesso; 

v) Definição de arranjos de equipamentos e leitos de cabos nos ambientes a 

condicionar; 

w) Definição quanto a outras fontes internas de calor sensível e latente 

(computadores, impressoras, máquinas fotocopiadoras, etc.); 

x) Número de pessoas que irão ocupar simultaneamente cada ambiente; 

y) Nível de automação requerido. 
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4. Etapas de elaboração do projeto 
 

4.1. Concepção da instalação 
 

Para realização desta etapa é fundamental que estejam definidos e contratados todos 
os projetistas e consultores de cada especialidade que serão demandados no projeto.  

 

4.1.1. Esta etapa é destinada à: 
 

a) Análise conjunta entre o projetista, empreendedor e arquitetos sobre os impactos 

das soluções envolvendo o consumo de energia da edificação e os aspectos 

ambientais; 

b) Análise junto ao empreendedor da diretriz de enquadramento desejada por ele 

para obtenção de etiquetagem de eficiência energética do respectivo 

empreendimento; 

c) Coleta de dados sobre as condições que possam ter influência na concepção das 

instalações, tais como incidência solar, edificações na vizinhança, condições do 

meio externo, tipo de ocupação, etapas da implantação do empreendimento, 

exigências específicas das autoridades locais, propriedade do imóvel, se próprio 

ou alugado, etc.; 

c.I) Para imóveis alugados deverá ser avaliado o reaproveitamento dos 

equipamentos de sistemas adotados em outras edificações, considerando o 

tempo de locação e vida útil dos equipamentos; 

d) Coleta de dados preliminares de requisitos de tratamentos de ar, parâmetros para 

os cálculos de carga térmica e especificações dos detalhes arquitetônicos da 

edificação tais como: condições específicas de temperatura, umidade relativa, 

pressão interna, renovação de ar e classe de filtragem requerida, leiaute e 

dissipação térmica de equipamentos, altura de entre forros, tipos de vidro e 

materiais e revestimentos de coberturas e paredes, dispositivos de sombreamento, 

etc.; 

e) Análise comparativa de sistemas viáveis de serem aplicados, a partir de um 

levantamento preliminar de carga térmica; 

f) Indicação preliminar das necessidades de áreas e espaços técnicos, com 

estimativa de carga estática e consumo elétrico dos equipamentos. 
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4.1.2. Produtos a serem entregues nesta etapa: 
 

a) Cálculo da carga Térmica conforme item 5.5 deste guia; 

b) Relatório justificativo da concepção do projeto conforme item 5.2 deste guia; 

c) Relatório de Compatibilização e Integração do Projeto conforme item 5.3 deste 

guia. 

 

4.2. Projeto Preliminar 
 

4.2.1. Esta etapa se constitui na representação das informações técnicas das instalações, 
ainda não completas ou definitivas, mas já com as soluções de interferências entre sistemas 
acordadas, tendo todas as suas interfaces resolvidas.  

 

4.2.2. Nesta etapa o projetista de ar condicionado deverá: 
 

a) Fazer seleção preliminar de equipamentos, com dados referenciais de dimensões, 

capacidade, consumo energético, consumo de água e peso; 

b) Definir distribuição e quantificação de ventiladores de alta vazão e baixa 

velocidade no ambiente; 

c) Definir localização das casas de máquinas e suas dimensões; 

d) Dimensionar preliminarmente redes de dutos principais e definir espaços de 

passagem vertical e horizontal necessários; 

e) Dimensionar preliminarmente as redes hidráulicas e frigoríficas principais e definir 

espaços para passagem vertical e horizontal necessários; 

f) Representar graficamente as instalações de forma esquemática ressaltando 

soluções para interferências. 

g) Definição do nível de automação e (ou) possível integração com sistemas de 

automação.  

h) Locação dos equipamentos do sistema de controle indicando a posição de 

estações de trabalho, painéis, sensores, atuadores e encaminhamento da rede de 

controle. 

i) Representar as necessidades a serem supridas pela infraestrutura das instalações 

prediais de energia elétrica, gás combustível, água e esgoto; 

j) Apresentar minuta do memorial descritivo. 
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k) Apresentar minuta das especificações técnicas. 

 

4.2.3. Produtos a serem entregues nesta etapa: 
 

a) Desenhos preliminares; 

b) Minuta do Memorial Descritivo conforme item 5.6 deste guia; 

c) Minuta das Especificações Técnicas conforme item 5.7 deste guia. 

 

4.3. Projeto executivo 
 

4.3.1. Esta etapa é destinada a consolidar o conceito de projeto adotado e a representação 
final das informações técnicas das instalações, completas, definitivas, necessárias e 
suficientes à contratação e à execução dos serviços.  
 

4.3.2. O resultado desta etapa deve conter elementos suficientes para garantir a correta 
compreensão do conceito adotado no projeto e a perfeita caracterização das instalações, 
envolvendo distribuição de fluidos térmicos, distribuição de ar, controle, alimentação e 
comando elétrico e todas as especificações necessárias para permitir a tomada de preços, 
aquisição, execução e colocação em operação das instalações. 

 

4.3.3. Produtos a serem entregues nesta etapa: 

 
a) Memorial Descritivo conforme item 5.6 deste guia; 

b) Memorial de cálculo da carga térmica conforme item 5.5 deste guia; 

c) Especificações Técnicas conforme item 5.7 deste guia; 

d) Desenhos conforme itens 5.1.1 e 5.24 deste guia; 

e) Orçamento conforme item 5.25 deste guia; 

f) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto conforme item 

5.27 deste guia; 

g) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao orçamento conforme 

item 5.27 deste guia; 

h) Cronograma físico financeiro da obra conforme item 5.26 deste guia. 
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5. Diretrizes de projeto 
 

5.1. Apresentação dos Produtos 
 

5.1.1 Desenhos 

a) Serão apresentados em Autocad ou Microstation, versão compatível com a dos 

Correios e arquivados em CD ROM; 

b) Serão apresentados em cópias impressas em formato padronizado pela ABNT 

dobradas no formato final A4, assinadas pelo responsável técnico e contendo o nº 

da ART. 

c) Serão apresentados em escala que permita a visualização e entendimento de 

todos os elementos e detalhes necessários à perfeita execução dos mesmos.  

d) Possuirão o carimbo padronizado dos Correios, a ser requisitado quando da 

elaboração do projeto. 

 

5.1.2 Textos 

O memorial descritivo, memorial de cálculo, as especificações técnicas, as minutas e demais 
textos devem ser entregues em mídia CD-ROM, em formato “doc” e uma via impressa no 
formato A4, assinada pelo responsável técnico, contendo em todas suas páginas o número da 
ART. 

 

5.1.3 Planilhas  

As planilhas devem ser entregues em mídia CD-ROM, em formato “xls” ou “xlsx”, e uma via 
impressa, dobrada em formato A4, assinada pelo responsável técnico, contendo em todas 
suas páginas o número da ART. 

 

5.2. Relatório Justificativo da Concepção do Projeto 
 

5.2.1. Abordar as concepções viáveis do projeto, levando em consideração fatores tais como 
imposições arquitetônicas, deficiências de infraestrutura do local, situações pré-existentes, 
prédio próprio ou locado, destinação, estimativa de custos, vida útil do equipamento, 
características do ar externo, etc, contendo comentários e recomendações preliminares sobre 
as variáveis arquitetônicas que influenciam no desempenho dos sistemas, tais como altura de 
entreforro, tipo de vidro, materiais de construção, sombreamento, afastamento com vizinhos, 
orientação solar, requisitos de tomada de ar exterior e descarga de exaustão, pontos de força, 
reserva de água, espaços ocupados. 
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5.2.2. Para cada variação de concepção do projeto deve ser apresentada a composição 
básica com a indicação de quantidade, capacidade e características básicas dos 
equipamentos. 

 

5.2.3. Deve ser apresentado Relatório descrevendo as vantagens, desvantagens, restrições 
e comentários de cada uma das possíveis soluções e comparativos entre as mesmas. As 
comparações devem abordar estimativas de custo de implantação, prazo de execução, custo 
de operação e manutenção e vida útil do sistema. 

 

5.2.4. A conclusão deste Relatório deve apontar a melhor opção para climatização.  
 

5.3. Relatório de Compatibilização e Integração do Proje to 
 
5.3.1. Devem ser apresentados os pontos de interferência e outros dados, necessários para 
a compatibilização e integração do projeto de climatização com os demais projetos. 

 

5.3.2. Devem ainda ser apresentadas as necessidades de infraestrutura (energia elétrica, 
hidráulica, esgoto, estrutura, áreas, etc) para a perfeita instalação e funcionamento do 
sistema de climatização definido. 

 

5.4. Parâmetros para conforto a considerar, salvo casos específicos: 
 

a) Porcentagem do total das horas do ano em que as tem peraturas de projeto 

indicadas serão provavelmente ultrapassadas (Norma ABNT NBR 16401-1 

item 5.1.1):       - 1% 

b) Condições Internas: (conforme Relatório PRT/VITE C-939/2013) 

� Temperatura Interna de Bulbo Seco  - 24,0°C + ou – 1°C 

� Umidade Relativa     - 50 +/- 10% 

c) Taxas de Renovação de Ar: 

� Conforme determinações da ABNT-NBR 16401/2008 – Parte 3. 

d) Nível de Filtragem para ar externo em condições favoráveis 

� G4 laváveis.  

e) Infiltrações 

� Conforme NBR-16.401/2008 
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5.5. Cálculo da Carga Térmica 
 
5.5.1. A memória de cálculo da carga térmica deverá conter no mínimo as seguintes 
informações: 
 

a) A metodologia empregada; 

b) As premissas de cálculo tais como: condições externas e internas, taxa de 

ocupação, taxa de iluminação, dissipação térmica por equipamentos, taxa de 

renovação de ar, descrição dos materiais da envoltória informando os respectivos 

coeficientes de transferência de calor; 

c) Os desenhos representando as zonas de cálculo; 

d) O resultado apresentado em tabelas resumidas informando para cada zona de 

cálculo:  

e) Carga térmica total;  

f) Carga sensível total; 

g) Carga latente total; 

h) Vazão total de ar de insuflamento; 

i) Vazão de ar exterior; 

j) TBS/TBU entrada da serpentina; 

k) Carga térmica total de cada ambiente que compõe a zona de cálculo; 

l) Vazão de ar de insuflamento de cada ambiente que compõe a zona de cálculo. 

m) Carga térmica máxima simultânea da edificação.  

 

5.6. Memorial Descritivo 
 
5.6.1. O memorial descritivo deve abordar os seguintes tópicos: 

 

a) Objetivo  – definir o fornecimento e instalação do sistema adotado informando o 

local da obra; 

b) Legislação e Normas Técnicas atendidas  – relacionar as normas, resoluções e 

portarias seguidas na confecção do projeto; 

c) Premissas do projeto e memória da Carga Térmica  – apresentar os dados 

conforme itens 5.4 e 5.5 destas diretrizes; 

d) Relação de documentos integrantes do projeto  – relacionar toda a 

documentação que compõe o projeto, tais como, desenhos, memoriais, planilhas, 

ART’s, etc. 
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e) Descrição geral do projeto  – descrever detalhadamente as instalações 

projetadas, informando o sistema utilizado e sua capacidade, justificativas da 

solução adotada, serviços e responsabilidades a cargo da empresa instaladora e 

do contratante, redundâncias, lógicas operacionais, referências normativas para o 

fornecimento e montagem das instalações. Descrever as lógicas e 

intertravamentos elétricos de operação, proteção, manobra, medição e sinalização. 

Posicionamento de condicionadores de ar, trajetória de redes de dutos, frigoríficas, 

hidráulicas e elétricas.  

f) Descrição da Lógica do Sistema de controle  – abordar o sistema de controle 

desde os elementos sensores até os controladores descrevendo a funcionalidade 

de cada um no contexto. As lógicas e o projeto do sistema de controle e operação 

devem ser concebidos de acordo com as funcionalidades estabelecidas, 

características operacionais dos equipamentos, nível de automação definido e (ou) 

possível integração com sistemas de automação.  

g) Descrição das intervenções necessárias (caso se apl ique) – o memorial deve 

explicitar quais as intervenções serão necessárias para permitir a instalação do 

sistema de ar condicionado tais como ampliações/modificações nas instalações 

elétricas, modificações na alimentação de água, esgoto, criação de reforços 

estruturais, construção de septos, etc, bem como quaisquer instalações 

complementares necessárias para o perfeito funcionamento do sistema projetado. 

h) Descrição do escopo do fornecimento informando os m ateriais, 

equipamentos e serviços necessários  – detalhar claramente e sucintamente o 

que se pretende contratar, para melhor esclarecimento da empresa licitante. Incluir 

no escopo de fornecimento o manual de operação e manutenção da instalação. 

i) Planejamento / Sequência de execução da obra  – o memorial deve conter o 

planejamento de execução da obra, levando-se em consideração a possibilidade 

de a edificação estar ocupada. A seqüência de execução deve ser detalhada, 

buscando compatibilizar as necessidades dos Correios com os prazos estipulados 

por fornecedores. 

j) Critério de Similaridade  – constar o texto abaixo: 

 “Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos 

neste projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos 

específicos do sistema e de qualidade. 
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De acordo com a Lei N.º 8.666/93, Seção III, Art. 7º, § 5º, todos os 

materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto, 

poderão ser substituídos por outros similares propostos pela empresa 

contratada, desde que a alternativa proposta seja previamente aprovada 

pela fiscalização da Contratante. 

A fiscalização deverá efetuar as devidas consultas à área de projetos a 

qual poderá exigir a comprovação de similaridade por equivalência ou 

semelhança a ser verificada por Instituição especializada. O custo dos 

serviços de comprovação de similaridade correrá por conta da contratada.” 

 

5.7. Especificações técnicas 
 

5.7.1. As especificações técnicas compõem um caderno separado do memorial descritivo 
compostas das descrições das características técnicas detalhadas de todos os itens do 
projeto, tais como, equipamentos, acessórios, materiais, subsistemas e serviços com base na 
norma NBR-ABNT-16401 e outras normas afins. 

 

5.7.2. As especificações de equipamentos devem indicar as características técnicas 
exigidas, tais como as capacidades, características construtivas e condições operacionais, 
como temperaturas de entrada e saída de ar e de água, vazões de ar e água, pressão, 
potência e voltagem de equipamentos elétricos e outros dados necessários para a correta 
seleção destes. 

 

5.7.3. As especificações gerais de componentes e materiais a serem fornecidos, devem 
indicar as características exigidas e as referências normativas e padrões técnicos a serem 
obedecidos. 

 

5.7.4. Para atender a forma requerida na apresentação da planilha de quantitativo é 
necessário que no caderno de especificações técnicas cada item especificado contenha 
numeração, o que possibilitará sua identificação na planilha de quantitativo.  

 

5.7.5. As especificações devem contemplar o maior número possível de fabricantes no 
sentido de ampliar a concorrência, descartando características não justificáveis de um produto 
que sejam exclusivas de um determinado fabricante.  

 

5.7.6. Não devem ser mencionadas marcas e modelos no projeto e especificações nem a 
título de referência. As características técnicas e os dados fornecidos devem ser suficientes 
para a seleção de equipamentos e acessórios.   
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5.7.7. Equipamentos devem ser caracterizados de maneira a atender as exigências legais 
quanto ao emprego de gás refrigerante, quanto ao tipo de construção visando melhor 
eficiência e facilidade de obtenção de peças de reposição. 

 

5.7.8. Deve fazer parte da Especificação Técnica o detalhamento dos tópicos que compõem 
o escopo do fornecimento e das instalações, tais como:  

 

a) Equipamentos e seus componentes; 

b) Rede de dutos, acessórios, suportes, pintura, isolamento térmico; 

c) Rede frigorífica, acessórios, suportes, pintura e isolamento térmico; 

d) Rede hidráulica, acessórios, suportes, pintura e isolamento térmico; 

e) Rede elétrica, acessórios, suportes e pintura; 

f) Rede de dreno, acessórios, suportes e pintura; 

g) Sistema de automação; 

h) Montagem e instalação; 

i) Identificação das partes do sistema de acordo com o projeto; 

j) Testes, ajustes e balanceamento; 

k) Obras Civis; 

l) Remoção de equipamentos (caso se aplique); 

m) Limpeza; 

n) Serviços e instalações complementares; 

o) Manual de operação e manutenção. 

 

5.8. Equipamentos 
 

5.8.1. Especificar equipamentos cujas características e coeficientes de performance (COP) 
apontem para os melhores equipamentos na relação custo x benefício, procurando ampliar o 
leque de fabricantes e fornecedores. 
 

5.8.2. As especificações deverão cobrir os requisitos mínimos de seleção de equipamentos e 
componentes, abrangendo características técnicas, operacionais e construtivas adicionando 
procedimentos de inspeção e ensaios, quando cabíveis. 
 

5.8.3. Posicionar os equipamentos visando otimização de espaço e redução de ruído e 
vibração. 
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5.9. Casas de Máquinas  
 

5.9.1. Prever as casas de máquinas com as seguintes características: 
 

a) Paredes, o piso e teto em cores claras e com acabamento que permita a 

manutenção e limpeza; 

b) Possuir ponto de água e ralo sifonado; 

c) Com disposição e dimensionamento da iluminação em teto e paredes objetivando 

a perfeita visualização dos componentes instalados. 

d) Com suportes/bases sob equipamentos para permitir a limpeza e drenagem do 

condensado. 

e) Possuir tomada monofásica; 

f) Possuir sistema local de bloqueio e acionamento elétrico do equipamento; 

g) Possuir porta de acesso nas dimensões compatíveis com o equipamento, com 

abertura para fora; 

h) Com atenuação de ruído, quando necessário. 

i) Possuir identificação nas portas de acesso. 

 

5.10. Máquinas Instaladas Sobre o Forro  
 

5.10.1. Prever as condições para permitir e facilitar o acesso da manutenção. Devem ser 
especificadas em cada caso portas de inspeção, portas de acesso, escadas de acesso ou 
plataformas em torno do equipamento. 
 

5.10.2. Deve ser detalhada a forma de fixação da máquina.  
 

5.10.3. Prever a instalação de bandeja extra abaixo do equipamento para coleta de 
condensado.  
 

5.10.4. Prever tantos pontos de iluminação quantos necessários, ou tomadas para instalação 
de iluminação autônoma, de modo a possibilitar a visualização do equipamento para 
manutenção, em circuito independente ao de alimentação do equipamento. 
 

5.10.5. Possuir sistema local de bloqueio e acionamento elétrico do equipamento. 
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5.11. Qualidade do Ar Interior 
 

5.11.1. O sistema de climatização deve ser projetado para atender as determinações da 
ABNT-NBR 16401/2008 – Parte 3, Resolução RE-09: 2003 da ANVISA e Portaria GM/MS 
3523:1998 do Ministério da Saúde. 

 

5.12. Redes de Dutos de Ar 
 

5.12.1. Os dutos de distribuição de ar deverão ser executados segundo as diretrizes 
emanadas da Norma Brasileira NBR-16401/2008 e da SMACNA INC (Sheet Metal and 
Constructors National Association INC), para dutos de baixa velocidade, contidas no Manual 
HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS, METAL AND FLEXIBLE. 
 

5.12.2. Prever registros para regulagem da vazão de ar no insuflamento, retorno e ar exterior. 
 

5.12.3. Prever dispositivos de regulagem de vazão nas derivações/bifurcações. 
 

5.12.4. Adotar preferencialmente dutos para o retorno de ar. Quando não for possível, adotar 
o retorno livre ou através do “plenum” do forro. 
 

5.12.5. Especificar, quando necessário, as particularidades quanto à fabricação e montagem 
dos dutos. 
 

5.12.6. Prever nos dutos de insuflamento e retorno, portas de acesso para serviços de 
inspeção e limpeza interna dos mesmos. 
 

5.12.7. Não especificar componentes e revestimentos internos dos dutos que acumulem 
material particulado. 
 

5.12.8. Adotar preferencialmente a combinação de duto rígido e flexível sobre o forro para 
facilitar a montagem e o posicionamento dos difusores.  
 

5.12.9. Os trechos dos dutos que estiverem ao tempo deverão ser totalmente estanques 
externamente, vedados à passagem de água, e quando isolados devem ser do tipo 
“sanduíche”, ou seja, compostos por duas camadas de chapa galvanizada tendo entre elas o 
isolamento térmico. Em ambos os casos a chapa exposta ao tempo deve ser pintada com 
tinta anti-corrosiva. 
 

 

 



                                                                        

 

GUIA TÉCNICO PARA PROJETOS DE  

CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES DOS CORREIOS 

  

20/29 

 

Edição Jun /2014 

Revisão: 01  

 

5.13. Rede Frigorífica 
 

5.13.1. Especificar as características da rede frigorífica abordando espessura da parede dos 
tubos, material, etc. 
 

5.13.2. Especificar o tipo de solda, o isolamento térmico, proteção, suportes, fixação, testes 
de vazamento, vácuo e quebra de vácuo. 

 

5.14. Instalações Elétricas 
 

5.14.1. As instalações elétricas do sistema de ar condicionado compreendem a rede elétrica 
desde o ponto disponibilizado pela Contratante até o ponto de instalação dos equipamentos e 
interligação com os demais componentes.  
 

5.14.2. Especificar as instalações elétricas abordando painéis elétricos, eletrodutos, 
eletrocalhas, acessórios, suportes, encaminhamento e cabeamento.  
 

5.14.3. As instalações elétricas de força, comando e controle devem ser independentes; 
 

5.14.4. Toda mudança de direção dos eletrodutos, quando aparentes, devem ser 
especificadas caixas tipo condulete do mesmo material dos eletrodutos. 

 

5.15. Rede Hidráulica 
 

5.15.1. Especificar as características da rede hidráulica abordando normas de fabricação, 
espessura da parede dos tubos, material, processo de fabricação, componentes etc. 
 

5.15.2. Especificar o isolamento térmico, montagem, pintura, proteção, suportes, fixação e 
testes de vazamento. 
 

5.15.3. Devem ser previstos válvulas de bloqueio que permitam o isolamento de partes da 
rede para reparo ou substituição. 
 

5.15.4. Devem ser previstos válvulas de balanceamento para o sistema hidráulico. 
 

5.15.5. Detalhar como serão executados os procedimentos necessários para realização dos 
testes e inspeções nas redes hidráulicas. 

 

 

 



                                                                        

 

GUIA TÉCNICO PARA PROJETOS DE  

CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES DOS CORREIOS 

  

21/29 

 

Edição Jun /2014 

Revisão: 01  

 

5.16.  Rede de Dreno, Acessórios, Suportes e Pintura 
 

5.16.1. Especificar as tubulações de dreno abrangendo norma de fabricação, material, 
dimensões, pintura e fixação dos tubos. 
 

5.16.2. Estabelecer que na conexão de saída de drenagem da unidade evaporadora deve ser 
provida de sifão que impeça a sucção de gases e facilite a drenagem. Tal dispositivo deve ser 
detalhado em desenho.  

 

5.17. Sistema de Controle e Operação 
 

5.17.1. O projeto do sistema de controle e operação deve ser concebido de acordo com as 
funcionalidades estabelecidas, características operacionais dos equipamentos, nível de 
automação definido e (ou) possível integração com sistemas de automação. Tais 
requerimentos devem ser definidos na fase de levantamento de dados e elaboração do 
projeto. 
 

5.17.2. Dependendo do nível de complexidade requerido, a definição do sistema de controle e 
operação deve observar:  

 

a) Exigência do sistema quanto à operação manual e automática,  

b) Exigência de unidades de controle local autônomas, ou seja, que não dependam 

da gerenciadora de rede para executarem suas funções. 

c) Características do software de controle quanto à autenticação de usuário e 

privilégios. 

d) Exigência de sistema de automação que utilize interface ethernet (TCP/IP). 

e) Exigência de sistema de automação que permita backups e upgrades quando 

necessário,  

f) Exigência de sistema que realize a geração de relatórios gerenciais e 

arquivamento da base de dados por período a ser definido pelos Correios. 

g) Exigência de que o software de controle e demais aplicativos fornecidos possuam 

licença que permita o funcionamento simultâneo do número de usuários requeridos 

pelos Correios.  

h) Proibição de sistemas que utilizem “hardlock” ou qualquer outro sistema de 

bloqueio de software 

i) O sistema deve ser concebido de tal forma que permita sua expansão e utilização 

de equipamentos de outros fabricantes, seja através de protocolo aberto ou a partir 
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de utilização de elementos que permitam a integração com outros sistemas de 

automação.  

j) O sistema de automação deverá ser compatível com componentes comuns de 

mercado (CLP, sensores, válvulas, etc.); 

k) Caso o sistema de automação necessite ser instalado em computadores de 

propriedade dos Correios, o software de controle deve ser compatível com os 

sistemas operacionais usuais nos Correios. 

 

5.18. Embalagens 
 
5.18.1. Constar neste item que todas as partes integrantes do fornecimento terão embalagens 
adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o 
local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por 
rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.   

 

5.19. Montagem e Identificação 
 
5.19.1. Constar neste item que deverá ser mantido na obra durante o período de montagem, 
engenheiro(s) e técnico(s) especializado(s) para acompanhamento dos serviços. Estes 
elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço. 

 

5.20.  Serviços de Montagem 
 
5.20.1. Constar neste item que os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos 
principais itens abaixo: 

 

a) Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação 

dos componentes; 

a) Nivelamento dos componentes; 

b) Fixação dos componentes; 

c) Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura 

conforme especificação anteriormente definida; 

d) Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou 

sustentação dos mesmos; 

e) Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos; 

f) Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou 

equipamentos; 
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g) Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme 

aplicável; 

h) Regulagem de todos os subsistemas que compõem o sistema de ar condicionado; 

i) Implantação do sistema de supervisão e controle; 

j) Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, comando e controle, de 

acordo com o projeto. 

 

5.21. Identificação das Partes do Sistema 
 
5.21.1. Constar neste item que todos os elementos do sistema de ar condicionado deverão 
ser identificados conforme caracterizados no projeto executivo. 
 

5.21.2. Especificar os materiais e o processo de fabricação das plaquetas de identificação. 
 

5.22. Pré-operação  
 

5.22.1. Constar neste item que a pré-operação do sistema de ar condicionado será feita no 
sentido de, preliminarmente, avaliar o funcionamento de equipamentos, painéis elétricos, 
acessórios diversos, intertravamentos elétricos, etc, simular todas as condições de falhas, 
verificando inclusive a atuação dos sistemas de emergências objetivando a detecção e 
correção de todos os problemas durante a pré-operação.  

 

5.22.2. Constar neste item que antes e após a pré-operação, a instalação será limpa e levada 
a condições adequadas, realizando-se, no mínimo, os seguintes serviços: 

 

a) Limpeza de máquinas e aparelhos; 

a) Remoção de qualquer vestígio de cimento, reboco ou outros materiais; graxas e 

manchas de óleo remover com solvente adequado; 

b) Limpeza de superfícies metálicas expostas; 

c) Limpeza com escova metálica de todos os vestígios de ferrugem ou de outras 

manchas; 

d) Limpeza da rede de dutos; 

e) Limpeza / substituição de filtros. 
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5.23. Especificações para Ensaios, Inspeções, Testes e Ba lanceamento dos sistemas 
 

5.23.1. Prever a realização dos Testes, Ajustes e Balanceamentos (TAB), após a pré 
operação do sistema, visando obter do sistema o melhor rendimento possível, atendendo 
todos os requisitos do projeto e verificar a eficiência dos dispositivos de segurança e controle. 

 

5.23.2. Estabelecer, com base no projeto desenvolvido, a relação de procedimentos de testes, 
ajustes e balanceamento para a verificação de desempenho e falhas do sistema, lembrando 
que esses procedimentos deverão ser feitos durante períodos de operação estável com 
mínima oscilação de carga e sob condições externas compatíveis com o modo de operação 
do sistema. Descrever o roteiro, os dados que deverão ser anotados em planilha e a relação 
de instrumentos necessários. 

 

5.24. Manual de Operação e Manutenção 
 

5.24.1. O projeto deverá indicar a obrigatoriedade da entrega de manual de operação e 
manutenção pela contratada na conclusão dos serviços de instalação, com as seguintes 
características: 

 

5.24.2. Apresentação 
 

5.25.2.1 A apresentação do manual de operação e manutenção deverá estar de acordo com 
os seguintes procedimentos: 

 

a) Pasta contendo toda a documentação impressa, assinada e datada pelo 

responsável técnico pela execução e gravada em CD ROM; 

a) Os textos deverão ser apresentados em editor de texto WORD versão compatível 

com a dos Correios, desenvolvido pelo Microsoft Inc.; 

b) Os desenhos deverão ser apresentados em Autocad, desenvolvidos pela Auto 

Desk Inc, versão compatível com a dos Correios, para ambiente Windows e ser 

elaborados em formato padronizado pela ABNT. As cópias impressas deverão ser 

dobradas no formato final A4. 

 
5.24.3. Conteúdo do Manual 
  

a) Descrição detalhada da instalação; 

b) Descrição detalhada da operação do sistema; 

c) Manuais dos equipamentos de ar condicionado contendo rotinas de manutenção; 

d) Manuais dos principais acessórios do sistema, tais como quadros de controle, 

sensores de temperatura, válvulas de duas e/ou três vias, etc.; 
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e) Relatório do sistema, informando os dados encontrados nos testes e 

balanceamentos de equipamentos e da instalação. Para balanceamento hidráulico 

é necessário a medição de vazão, posição de ajuste de válvulas e pressões para 

todos os pontos possíveis;                                                                                                                                                                                                                                                  

f) Certificados de garantia de todos os equipamentos e da instalação; 

g) Desenhos conforme construídos da instalação mecânica, elétrica, quadros 

elétricos, redes de dutos e outros; 

h) Relação de peças sobressalentes. 

 

5.25. Desenhos 
 

5.25.1. Devem ser apresentados de forma que possibilitem a perfeita interpretação do escopo 
projetado com nível de detalhamento de projeto executivo relativos aos subsistemas 
(Mecânico, Elétrico e de Controle) que compõem o sistema de climatização, devendo ser 
informadas e representadas as adequações arquitetônicas necessárias. 

 

5.25.2. Desenhos Mecânicos  
 

5.25.2.1 Os desenhos mecânicos devem ser compostos de tantos cortes e detalhes quantos 
se fizerem necessários para a perfeita compreensão do projeto. Devem ser representados no 
mínimo: 

 

a) Os equipamentos e acessórios;  

b) Afastamentos necessários para a operação e manutenção do sistema; 

c) Redes de dutos, frigoríficas, hidráulicas e de dreno informando todas as 

dimensões; 

d) Detalhes típicos de ligação de bombas, de isolamento hidráulico, de dutos, drenos, 

fixações e outros, caso se apliquem;  

e) Isométrico das redes frigorífica e hidráulica; 

f) Fluxogramas de ar, fluidos térmicos, redes frigoríficas quando necessários, em 

instalações de maior complexidade, para permitir a visualização das instalações de 

maneira esquemática e global; 

g) As áreas técnicas e bases de assentamento previstas para os equipamentos; 

h) Espaços reservados para passagem das instalações, soluções adotadas para 

compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e 

demais instalações prediais; 
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i) Legenda identificando equipamentos e acessórios da instalação informando os 

dados necessários para a seleção. 

 

5.25.2.2 Os componentes deste sistema devem ser destacados em relação aos desenhos de 
arquitetura. 

 

5.25.3. Desenhos Elétricos 
 

5.25.3.1 Os desenhos elétricos devem representar no mínimo: 
 

a) Planta, cortes e isométrico da rede elétrica de alimentação e interligação entre os 

diversos componentes do sistema de climatização e entre painéis elétricos 

existentes ou projetados indicando as dimensões de eletrodutos, eletrocalhas e 

cabos.  

b) Quadros elétricos, diagramas de força e comando identificando os componentes e 

informando as dimensões; 

c) Modificações e ampliações em quaisquer pontos da instalação existente, 

necessárias para a implantação e ao perfeito funcionamento do sistema de 

climatização projetado (Caso se aplique). 

d) Legenda identificando componentes e acessórios informando suas características; 

e) Os componentes deste sistema devem ser destacados em relação aos desenhos 

de arquitetura. 

 

5.25.4. Desenhos do Sistema de controle 
 
5.25.4.1 Os desenhos do sistema de controle devem representar no mínimo: 

 

a) Planta, cortes e isométrico com posicionamento dos sensores, atuadores, quadros 

de controle e rede de interligação dos componentes;  

b) Diagrama do sistema de controle identificando os quadros, entradas/saídas 

binárias e analógicas e componentes. 

c) Quadros de controle com os diagramas de interligação internos. 

d) Legenda identificando componentes e acessórios informando suas características. 
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5.25.4.2 Os componentes deste sistema devem ser destacados em relação aos desenhos de 
arquitetura. 

 

5.26. Orçamento 
 

5.26.1. O orçamento deverá ser elaborado por engenheiro devidamente registrado no CREA. 
 

5.26.2. O orçamento deverá seguir as instruções do Guia de Orçamento de Obras e Serviços 
de Engenharia dos Correios, que está disponibilizado na página do Departamento de 
Engenharia. 

 

5.26.3. A planilha orçamentária deve ser composta de todos os itens da instalação, com o 
maior nível de detalhamento possível. 

 

5.26.4. A planilha deverá conter no mínimo as seguintes colunas para cada item, além de 
outras constantes do guia de orçamentos já mencionado: 

 

a) Numero do item do orçamento. 

b) Número do item correspondente às especificações. 

c) Especificação dos serviços / materiais. 

d) Fonte de referência de preço. 

e) Unidades. 

f) Quantidades 

g) BDI. 

h) Valor unitário 

i) Valor total. 

 

5.26.5. Sempre que necessário, deverá ser apresentada planilha contendo a composição 
detalhada de insumos, mão de obra, encargos sociais e BDI para a perfeita compreensão do 
item.  

 

5.27. Cronograma físico – financeiro 
 

5.27.1. O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado por engenheiro devidamente 
registrado no CREA. 
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5.27.2. O cronograma físico-financeiro deverá seguir as instruções do Guia de Orçamento de 
Obras e Serviços de Engenharia dos Correios, que está disponibilizado na página do 
Departamento de Engenharia. 

 

5.27.3. Informar o prazo para execução das obras e das instalações do sistema. Relacionar 
as parcelas de desembolso em função da execução dos serviços durante a obra, 
considerando os prazos para entrega de equipamentos e materiais e prazos de instalação.  

 

5.27.4. As informações deste item deverão ser apresentadas em planilha eletrônica. 
 

5.28. Anotação de Responsabilidade Técnica 
 
5.28.1. Deve ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao 
projeto de climatização, orçamento e cronograma físico-financeiro. 

 

5.28.2. Conforme artigo 28 da Resolução 1025/2009 do CONFEA, a ART relativa à execução 
de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade 
técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes. Pelo 
§1º, no caso de obras públicas a ART pode ser registrada em até dez dias após a liberação 
da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde 
que não esteja caracterizado o início da atividade. 
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6. Informações Complementares 
 

6.1. Arremates de Obras Civis 
 

6.1.1. Constar neste item que a Contratada deverá recompor todo e qualquer elemento 
arquitetônico (tais como forros, rebaixamentos de teto, alvenarias, esquadrias, divisórias, 
pinturas ou quaisquer outros tipos de acabamento) ou de instalações existentes 
eventualmente danificados por força da execução da instalação do sistema de climatização, 
deixando todos os elementos arquitetônicos e de instalações do local como originalmente 
construído. 
 

6.2. Garantia 
 

6.2.1. Constar neste item que a empresa contratada dará garantia total dos equipamentos, 
materiais, etc., assim como do bom funcionamento do conjunto fornecido durante 12 (doze) 
meses, a partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo do mesmo. Essa 
garantia implica na substituição ou reparação gratuita de qualquer componente do 
equipamento reconhecidamente defeituoso, incluindo peças, mão de obra, transporte, 
impostos e taxas incidentes.  
 

6.2.2. A Contratada será a única responsável pela garantia do fornecimento de serviços e 
equipamentos, independentemente da origem dos defeitos ou vícios de fabricação, montagem 
ou instalação detectados no sistema. 

 

6.3. Atestados Técnicos 
 

6.3.1. Sugerir o acervo do responsável técnico a ser exigido para credenciá-lo a executar a 
obra. 
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