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APRESENTAÇÃO 

 
O Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA., empresa com atuação e 

compromisso na área de Conservação e Restauro de bens  patrimoniais de interesse cultural, 

móveis e imóveis, com larga experiência em pesquisa, projeto e execução de intervenções de 

conservação e restauro, educação patrimonial e consultoria em projetos na área, com sede à 

Via Anchieta, 1101, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04247-001, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.323.630/0001-10 e CAU-BR PJ7574-4, vem apresentar memorial descritivo para execução 

das instalações de climatização, parte integrante do projeto de restauro e adequações do 3º, 

4º e 5º pavimentos da Estação Júlio Prestes para implantação da São Paulo Escola de Dança. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Responsável técnico 

Marcelo Ramos Sarasá Martin, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR A25113-5 

 

Coordenador Geral e Restaurador 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

 

Coordenadores de Conformidade, Compatibilidade e Operações 

Olívia Alves 

Arthur Queiroz 

 

Gerentes de Projeto 

Hannah Kamuro 

Cauê Martins
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MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

ARQUITETURA  - Local da obra:   

Praça Júlio Prestes, 16, no bairro Campos Elísios, na cidade de São 

Paulo-SP.  Edificação – Estação Júlio Prestes - Ala Sudeste   

  - Áreas atendidas:  

3º PAVIMENTO   

 

   

4º PAVIMENTO   

 

 

5º PAVIMENTO  

FIGURA 1. PLANTA BASE: Distribuição de ambientes  
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1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no local antes de se iniciar a montagem. Os locais de instalação dos equipamentos 

deverão ser verificados e validados em conjunto com a fiscalização antes de qualquer 

procedimento. 

Deverão ser seguidas as especificações técnicas deste memorial e do 

conjunto de pranchas de projeto. Mediante aprovação prévia do usuário final, serão admitidas 

modificações que representem melhorias no produto a ser entregue. 

Os equipamentos e estruturas serão instalados em edifício tombado pelos 

órgãos de proteção do patrimônio cultural, a nível municipal, estadual e nacional. Por este 

motivo, todo o processo de descarga do material no local, transporte interno, acondicionamento 

e montagem deverá ser feito com o máximo de cuidado, implantando-se, sempre que 

necessário, proteções nos pisos, paredes, forros e esquadrias. Nenhum procedimento de 

instalação poderá acarretar quebras, remoções ou demolições de revestimentos de pisos e 

paredes; havendo necessidade de efetuar quebras, remoções ou demolições, deverá ser 

solicitada autorização prévia do proprietário do imóvel e dos órgãos de proteção do patrimônio 

cultural. 

Todos os trabalhadores deverão usar uniforme em bom estado de uso e 

equipamentos de proteção individual adequados à atividade realizada. 

A CONTRATADA deverá fornecer o transporte dos equipamentos e estruturas 

até o local de montagem e instalação, bem como todos os utensílios e ferramentas e a mão de 

obra necessários para montagem e instalação das peças. 

Deverá ser fornecido projeto as built e manual de uso, operação e 

manutenção, tal como as garantias dos equipamentos empregados do sistema de climatização. 

 

1.1. medidas de segurança   

Todos os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção individual  

adequados à atividade realizada. A obra deve seguir todas as recomendações técnicas de 

segurança  do trabalho para preservar a integridade física dos operários e eventuais visitantes. 

Também deve-se  tomar todos os cuidados possíveis e necessários para evitar que materiais 

ou produtos químicos  causem danos aos usuários do edifício e ao meio ambiente. Importante 

ressaltar que todas as  intervenções serão realizadas com os demais pavimentos da edificação 
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em uso, o que requer cuidado  para o transporte de todo e qualquer material para não causar 

transtornos aos usuários do imóvel nem  danos ao próprio edifício.  

1.2. comunicação e informação   

A CONTRATADA deverá manter no escritório de obra o conjunto de projetos  

arquitetônico e complementares, detalhamentos, especificações, memoriais descritivos e 

planilhas,  atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da FISCALIZAÇÃO, 

bem como o diário  de obra, preenchido diariamente, com todas as páginas numeradas, 

informações sobre número de  funcionários, equipamentos, condições de trabalho e 

meteorológicas, serviços executados, registro de  ocorrências e comunicados à fiscalização 

sobre o cronograma, por exemplo, e demais anotações  pertinentes à evolução dos serviços e 

seu registro.   

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no  local antes de qualquer intervenção no edifício.   

A sequência de execução dos serviços deverá ser iniciada pelas áreas de 

acesso e  salas de todas as danças - em destaque no mapa abaixo, em direção ao ambiente 

dos vestiários,  correspondendo às fases 01 e 02. 

O projeto apresenta o material completo para as duas fases, entretanto 

apenas serão elemento de licitação os ambientes e equipamentos determinados como FASE 

01. 

 

FIGURA 2. PLANTA BASE: FASES DE EXECUÇÃO 

http://www.estudiosarasa.com.br/


 

7 / 25 
Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA. 

Via Anchieta, 1101 – Ipiranga – São Paulo / SP – CEP 04247-001 
+55 11 2946 1297 – www.estudiosarasa.com.br – estudiosarasa@gmail.com 

 

1.3. lista de documentos – Projeto Básico   

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas:   

 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-901-A; 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-201-C; 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-202-C; 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-204-C; 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-205-C; 

⮚ SPED-2022-2B-CFT-SAR-I-T0-206-C; 

⮚ SPED-PROJ-ENG-INST-CLIM-CARGAS E EQUIPAMENTOS; 

⮚ TP009 - Climatização - Planilha Orçamentária (Modelo); 

⮚ TP009 - Climatização - Planilha Orçamentária (Referencial) 

 

2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES:   

As atividades civis compreendem as ações necessárias para assegurar a  

implantação das propostas do Projeto aqui indicado - em sua ETAPA 2B. Trata-se de atender 

condições  de habitabilidade e operação do equipamento, em compatibilidade com as 

necessidades e  apontamentos dos projetos e processos de licenciamento envolvidos entre os 

órgãos de patrimônio,  concessionárias, corpo de bombeiros e prefeitura.   

O programa lançado nos três pavimentos da ala sudeste da edificação 

está  compreendido em quatro tipologias construtivas:   

➔ AMBIENTES PARA DANÇA : concentram instalações específicas para a prática da 

dança como  piso flutuante, estrutura de cenotecnia, acústica e infraestrutura para 

instalações de palco   

➔ AMBIENTES TÉCNICOS : concentram instalações específicas para as práticas previstas 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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no  plano pedagógico, como estúdio de gravação, laboratórios de produção e 

desenvolvimento,  informática e costura, dispondo para isso instalações de áudio, 

dados e acústica.   

➔ AMBIENTES OPERACIONAIS : concentram as salas destinadas à equipe de gestão, 

controle e  fomento da escola, e se assemelham aos ambientes corporativos de 

escritório, além de áreas  de recepção e acolhimento, convivência e reunião. Possuem 

acabamentos e iluminação  dedicada para a melhor experiência, permanência e 

conforto da população   

➔ AMBIENTES FUNCIONAIS : concentram os ambientes necessários para a composição 

do  programa delimitado pelas 03 (três) tipologias aqui indicadas. São elas: áreas 

molhadas, depósitos, shafts, áreas técnicas, suportes para a operação e funcionamento 

dos sistemas de  infraestrutura e prediais para o equipamento, circulações.   

Dentre estes ambientes foram projetados os sistemas descritos a seguir, e para a 

implantação deverá ser considerado apenas os ambientes destacados na FASE 01, 

conforme diagrama abaixo, também exposto no documento técnico caderno de Projeto 

[ 901 ] e Anexo 01 - Planilha de especificações [ 901 ]   : 
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2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Deverá ser registrada no Conselho de Engenharia (CREA) a Responsabilidade 

Técnica relativa à produção e à instalação dos equipamentos e estruturas e deverá ser entregue 

à FISCALIZAÇÃO uma das vias, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado. 

 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

É obrigatória a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

das Empresas de Engenharia e Arquitetura. A apólice deverá ser apresentada pelo profissional 

responsável técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de acordo com o RRT ou ART 

emitido e registrado no respectivo conselho de classe, conforme edital de licitação e/ou minuta 

contratual. 

 

4 CLIMATIZAÇÃO 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

Este Memorial Descritivo refere-se aos sistemas de ventilação e ar 

condicionado para os ambientes da São Paulo Escola de Dança localizada na Rua Mauá, 51 - 

Luz, na cidade de São Paulo/SP com o objetivo definir os critérios e características técnicas dos 

componentes dos sistemas de ar condicionado e ventilação, garantindo a execução das 

instalações dentro dos padrões de qualidade e funcionalidade considerados no projeto. 

 

4.2. NORMAS E REGULAMENTAÇÕES CONSIDERADAS 

 

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e 

regulamentações: 

o NBR 16401:2008 - Instalações de Ar Condicionado – Sistemas centrais e unitários 

Partes 1, 2 e 3 

o American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 

o ASHRAE 90.1-2007 
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o Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association – Chapter Brasil 

(SMACNA) 

o American Society for Testing and Materials (ASTM) 

o American National Standards Institute (ANSI)    

o Ministério da Saúde - Portaria 3523/GM (28/08/1998) – Qualidade do Ar de Interiores e 

Prevenção de Riscos à Saúde dos Ocupantes de Ambientes Climatizados 

 

4.3. PREMISSAS DE PROJETO 

 

Local da Instalação: São Paulo – SP 

23,5º Sul, 46,3º Oeste 

760 m 

Temperatura de Verão: 32,0 ºC TBS / 18,0 ºC TBU 

Condições Internas: 

- Salas de Dança (Ar Condicionado) = 24 ± 1 ºC / UR 50% sem controle 

- Sanitários = 15 Trocas por Hora, temperatura e umidade sem controle 

- Copa = 10 Trocas por Hora, temperatura e umidade sem controle 

 

4.4. DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO 

 

SALAS DE DANÇA 

Serão atendidos através de sistemas de ar condicionado individuais e 

independentes, tipo “Split System” os seguintes ambientes: 

o FASE 02 - Sala para Todas as Danças – Ambiente 31-A (15 TR) 

 

Cada Sala será atendida por um sistema independente do tipo Expansão 

Direta com condensação a ar remoto, tipo “Split-system”.  

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Será considerado condicionador tipo “Split-system” de 15 TR para a Sala 31-

A. 

As Unidades Evaporadoras e Condensadoras serão instaladas nas áreas 

externas adjacentes aos ambientes condicionados, interligadas através de tubulações 

frigorígenas em tubos de cobre isolados termicamente. 

Os Condicionadores Split-system serão com compressores com rotação 

variável (Inverter). 

As Unidades Evaporadoras serão providas de Caixas de Mistura para a 

conexão dos dutos de retorno e da Tomada de Ar Externo. As Unidades Evaporadoras deverão 

ser instaladas sob proteções contra intempéries a serem instaladas nas regiões externas. 

A distribuição de ar será através de dutos convencionais em chapa de aço 

isolados termicamente, rechapeados e pintados. O insuflamento nas regiões condicionadas será 

através de Grelhas de dupla deflexão com registro nas laterais dos dutos e difusores quadrados 

com registro nas bases dos dutos. 

O retorno será através de dutos em chapa de aço sem isolamento térmico no 

interior das regiões condicionadas. A captação será através de grelhas de lâminas fixas com 

registro.   

Os trechos de dutos tanto de insuflamento e retorno deverão ser isolados com 

2” de lã de vidro, rechapeadas e pintadas. 

Observações: 

As posições das Unidades Evaporadoras e Condensadoras são aproximadas 

e poderão ser relocadas, sempre dentro das áreas indicadas atualmente. 

Os Dutos de Insuflamento e Retorno e as respectivas bocas de ar deverão ser 

pintadas na mesma cor. A princípio os dutos de Insuflamento e Retorno serão pintados de 

“Preto” no interior das regiões condicionadas.  

Nas regiões externas os dutos também deverão ser pintados, a princípio na 

cor “Cinza Claro”.  
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SALAS DE OCUPAÇÃO PROLONGADA 

 

Serão atendidos através de sistemas de ar condicionado individuais e 

independentes, tipo mini-splits, os seguintes ambientes: 

o FASE 02 - Tecnologia da Informação – Ambiente 11 (24.000 Btu/h) 

o FASE 02 - Sala de Professores – Ambiente 05-B (36.000 Btu/h) 

o FASE 01 - Formação Audiovisual - Estúdio de Gravação – Ambiente 40 

(18.000 Btu/h) 

o FASE 02 - Multimídia para Dança - Estúdio de Editoração – Ambiente 22 

(18.000 Btu/h) 

 

Cada Sala será atendida por um sistema independente do tipo Expansão 

Direta com condensação a ar remoto, tipo “mini-split”. 

As Unidades Evaporadoras com capacidades acima de 18.000 Btu/h, 

inclusive, serão do tipo teto instaladas rente aos forros, lajes e estão sujeitos a adequações 

conforme necessidade de compatibilidade entre projetos e ou instalações. As unidades com 

capacidades inferiores a 18.000 Btu/h serão do tipo hi-wall. 

As Unidades Condensadoras dos condicionadores serão instaladas nas áreas 

técnicas apontadas no Caderno do Projeto, viabilizando as condições de implantação para os 

equipamentos Devido a existência de outras condensadoras ajustes devem ser considerados. 

Estas unidades do 3º Andar , do tipo com descarga horizontal, devem ser consideradas  

instaladas na região próximo às fachadas no interior da edificação.  

Todas as salas do 3º Andar terão suprimento de ar externo através de sistema 

composto por Caixa de Ventilação com Filtro, dutos de insuflamento e distribuição de ar através 

de gralhas nas regiões próximas às Unidades Evaporadoras. 

As Salas do 3º, 4º e 5º Andares contarão com caixas de ventilação individuais. 

A espacialização e o sistemas considerados podem ser observados no Caderno de Projeto, e 

ainda na lista de equipamentos.  Estão considerados equipamentos de ventilação nos seguintes 

ambientes: 

o FASE 02 - Tecnologia da Informação – Ambiente 11 

o FASE 02 - Superintendência Pedagógica – Ambiente 10 
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o FASE 02 - Apoio Educacional – Ambiente 09 

o FASE 02 - Sala de Professores – Ambiente 05-B 

o FASE 02 - Sala de Reuniões – Ambiente 08 

o FASE 02 - Formação Audiovisual - Estúdio de Gravação – Ambiente 

40 

o FASE 02 - Multimídia para Dança - Estúdio de Editoração – Ambiente 

22 

o FASE 01 - Administração – Ambiente 66 

o FASE 01 - Diretoria – Ambiente 69 

o FASE 01 - Sala de Reuniões – Ambiente 74 

   

 

SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPA 

 

Serão instalados sistemas de Exaustão Mecânica para os seguintes 

ambientes: 

o FASE 01 - Sanitários – Ambientes 61-A, 62-A e 63-A 

o FASE 01 - Sanitários PMR – Ambientes 35-A e 35-B 

o FASE 01 - Copa – Ambiente 60 

o FASE 02 - Vestiários – Ambientes 01-A, 01-B, 02-A e 02-B 

 

Os ambientes serão atendidos por sistemas de exaustão mecânica 

independentes compostos por Ventiladores Centrífugos, dutos de sucção e descarga e grelhas 

de simples deflexão com registros. 

Os Ventiladores serão instalados nas regiões externas adjacentes aos 

ambientes atendidos.  

Os ventiladores dos Sanitários serão interligados às respectivas iluminações 

e o da Copa terá acionamento através de interruptor. 

Observação: 

Os dutos serão em chapas de aço sem isolamento e pintados a princípio na 

cor “Cinza Claro”. 
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4.5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DOS 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 

 

4.5.1. CONDICIONADOR TIPO “SPLIT SYSTEM" 

GABINETE E CHASSIS 

Construção rígida, em aço galvanizado, com tratamento especial para ficar 

imune à oxidação. Nos equipamentos para instalação diretamente no ambiente, deverá ter 

gabinete em chapa de aço galvanizada com pintura de acabamento ou em plástico de alta 

resistência. Internamente o aparelho deverá possuir proteção termoacústica integral. 

COMPRESSOR: rotativo, do tipo hermético, provido de lubrificação forçada, 

proteção contra sobre cargas e superaquecimento. Deverá possuir funcionamento silencioso, 

será acionado por motor incluso na mesma carcaça. O resfriamento do motor deverá ser feito 

pelo gás frio aspirado pelo compressor. 

FILTROS DE AR: montado na aspiração do ventilador da unidade interna, 

deverá ser do tipo lavável, fabricado em material sintético, classe G3 (ABNT/NBR 16401). 

Deverá ser dimensionado para uma velocidade do ar na face não maior que 2,5 m/s e montados 

de forma a possibilitar fácil remoção para perfeita vedação entre filtro e montante. 

SERPENTINAS DE RESFRIAMENTO E CONDENSAÇÃO: deverão ser 

construídas com tubos de cobre, com aletas planas ou helicoidais de alumínio de espessura não 

inferior a 0,28 mm. Deverá haver perfeito contato entre os tubos e as aletas através de expansão 

dos tubos. A velocidade do ar não deverá ultrapassar a 3,5 m/s no resfriador. 

VENTILADORES: a unidade interna (evaporador) possuirá ventiladores 

centrífugos, acoplados a motor elétrico monofásico, com velocidade de descarga não superior 

a 6 m/s. A unidade externa (condensador) possuirá um ventilador axial, acoplada a motor elétrico 

monofásico ou trifásico. A velocidade de descarga não deverá ultrapassar 8 m/s. Todos os 

rotores ou pás deverão ser balanceados estática e dinamicamente. 

ELEMENTO DE EXPANSÃO: o efeito de resfriamento é obtido pela expansão 

do refrigerante em fase líquida de alta pressão para baixa pressão. Tal efeito será obtido por 

“tubo capilar” ou por “furo calibrado”. Ambos os dispositivos serão ajustados em fábrica. 
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LINHAS DE REFRIGERANTE, EQUIP. AUXILIAR OU REMOTO: as linhas 

deverão ser em cobre, devidamente isoladas e impermeabilizadas. Junto à sucção do 

compressor haverá um registro para carga de refrigerante. 

DRENO DE CONDENSADO: deverá possuir sifão interno ao gabinete, 

impedindo a aspiração de ar pelo mesmo e assegurando uma coluna de líquido que compense 

a pressão do ventilador, e o devido escoamento do condensado. A interligação entre o gabinete 

e o ralo será em tubos de PVC rígido. 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

a. Bloqueios Elétricos: Para ligar o compressor será necessário que já 

tenham sido ligados os ventiladores; reciprocamente se por qualquer motivo forem desligados 

os ventiladores, o compressor deverá desligar. O ventilador do evaporador poderá ser acionado 

independentemente dos demais equipamentos, caso se deseje promover somente a ventilação 

do ambiente. 

b. Quadro Elétrico do Condicionador: deverá ter embutido ou externamente 

ao gabinete ou remoto um quadro elétrico contendo dispositivos de partida para os ventiladores 

e compressores, com proteção térmica para sobrecarga e fusíveis para curto-circuito. 

ACIONAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA: deverá ser do tipo 

“Controle Remoto Com Fio”, com as seguintes funções mínima: 

o Liga / Desliga 

o Ventilação / Refrigeração / Aquecimento 

o Ajuste de temperatura 

o Ajuste de velocidade do ar. 

o Timer de desligamento automático. 

 

4.5.2. CONDICIONADOR TIPO “MINI-SPLIT"  

GABINETE E CHASSIS 

Construção rígida, em aço galvanizado, com tratamento especial para ficar 

imune à oxidação. Nos equipamentos para instalação diretamente no ambiente, deverá ter 

gabinete em chapa de aço galvanizada com pintura de acabamento ou em plástico de alta 

resistência. Internamente o aparelho deverá possuir proteção termoacústica integral. 
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COMPRESSOR: rotativo, do tipo hermético, provido de lubrificação forçada, 

proteção contra sobre cargas e superaquecimento. Deverá possuir funcionamento silencioso, 

será acionado por motor incluso na mesma carcaça. O resfriamento do motor deverá ser feito 

pelo gás frio aspirado pelo compressor. 

FILTROS DE AR: montado na aspiração do ventilador da unidade interna, 

deverá ser do tipo lavável, fabricado em material sintético, classe G3 (ABNT/NBR 

16401).Deverá ser dimensionado para uma velocidade do ar na face não maior que 2,5 m/s e 

montados de forma a possibilitar fácil remoção para perfeita vedação entre filtro e montante. 

SERPENTINAS DE RESFRIAMENTO E CONDENSAÇÃO: deverão ser 

construídas com tubos de cobre, com aletas planas ou helicoidais de alumínio de espessura não 

inferior a 0,28 mm. Deverá haver perfeito contato entre os tubos e as aletas através de expansão 

dos tubos. A velocidade do ar não deverá ultrapassar a 3,5 m/s no resfriador. 

VENTILADORES: a unidade interna (evaporador) possuirá ventiladores 

centrífugos, acoplados a motor elétrico monofásico, com velocidade de descarga não superior 

a 6 m/s. A unidade externa (condensador) possuirá um ventilador axial, acoplada a motor elétrico 

monofásico ou trifásico. A velocidade de descarga não deverá ultrapassar 8 m/s. Todos os 

rotores ou pás deverão ser balanceados estática e dinamicamente. 

ELEMENTO DE EXPANSÃO: o efeito de resfriamento é obtido pela expansão 

do refrigerante em fase líquida de alta pressão para baixa pressão. Tal efeito será obtido por 

“tubo capilar” ou por “furo calibrado”. Ambos os dispositivos serão ajustados em fábrica. 

LINHAS DE REFRIGERANTE, EQUIP. AUXILIAR OU REMOTO: as linhas 

deverão ser em cobre, devidamente isoladas e impermeabilizadas. Junto à sucção do 

compressor haverá um registro para carga de refrigerante. 

DRENO DE CONDENSADO: deverá possuir sifão interno ao gabinete, 

impedindo a aspiração de ar pelo mesmo e assegurando uma coluna de líquido que compense 

a pressão do ventilador, e o devido escoamento do condensado. A interligação entre o gabinete 

e o ralo será em tubos de PVC rígido. 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

Bloqueios Elétricos: Para ligar o compressor será necessário que já tenham 

sido ligados os ventiladores; reciprocamente se por qualquer motivo forem desligados os 

ventiladores, o compressor deverá desligar. O ventilador do evaporador poderá ser acionado 
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independentemente dos demais equipamentos, caso se deseje promover somente a ventilação 

do ambiente. 

Quadro Elétrico do Condicionador: deverá ter embutido ou externamente ao 

gabinete ou remoto um quadro elétrico contendo dispositivos de partida para os ventiladores e 

compressores, com proteção térmica para sobrecarga e fusíveis para curto-circuito. 

AQUECIMENTO: o sistema de aquecimento dos condicionadores será através 

da reversão do ciclo frigorífico entre a unidade interna e externa, onde a unidade interna passa 

a ser o condensador e a unidade externa, o evaporador. Tal reversão é realizada por uma válvula 

de 4 vias e 2 posições. Haverá um sistema automático de degelo da serpentina da unidade 

externa, através de gás quente. Neste momento, o ventilador da unidade externa é desligado, o 

ciclo “reverso” volta para “refrigeração” de modo a aquecer a serpentina da unidade externa e 

proporcionar o degelo da mesma. 

ACIONAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA: deverá ser do tipo 

“Controle Remoto Com Fio”, com as seguintes funções mínima: 

o Liga / Desliga 

o Ventilação / Refrigeração / Aquecimento 

o Ajuste de temperatura 

o Ajuste de velocidade do ar. 

o Timer de desligamento automático. 

 

4.5.3. TUBULAÇÃO DE COBRE PARA SPLIT SYSTEM E CONDENSADOR REMOTO 

A interligação entre os condensadores e os condicionadores deverá ser feita 

através de tubos de cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido e brilhante, ou conforme 

recomendação da ASHRAE. 

A espessura das paredes deverá seguir a tabela abaixo, para o refrigerante 

R410a: 

 

Ø Tubulação Espessura mínima da parede (mm) 

¼” (6,35 mm) 0,79 

3/8" (9,52 mm) 0,79 
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1/2" (12,70 mm) 0,79 

5/8" (15,78 mm) 1,00 

3/4" (19,05 mm) 1,00 

7/8" (22,22 mm) 1,00 

1" (25,40 mm) 1,00 

1 1/8" (28,60 mm) 1,00 

1 1/4" (31,75 mm) 1,11 

1 3/8" (34,93 mm) 1,27 

1 5/8" (41,23 mm) 1,45 

1 3/4" (44,45 mm) 1,59 

2 1/8" (53,98 mm) 1,59 

 

Para sistemas utilizando refrigerante R22 a espessura da parede da tubulação 

será de, no mínimo, 0,79 mm. 

As tubulações flexíveis não deverão ter emendas; somente nas conexões dos 

condicionadores e dos condensadores as mesmas deverão ser feitas com flanges e porcas. 

Os trechos verticais com deslocamento do gás para cima, considerar sifão no 

início do trecho e novo sifão a cada 6 m. 

As tubulações de vapor e de líquido deverão ser isoladas termicamente com 

tubo de polietileno expandido de 15mm de espessura e lâmina de alumínio corrugado (trechos 

externos e casa de máquinas/ambiente instalado, nos demais trechos com fita de PVC). 

Serão suportados de 2,0m a 2,0m e a 0,5m das unidades evaporadora e 

condensadora.  

Deverão ser executados de acordo com os desenhos. 

 

4.5.4. TESTES DA TUBULAÇÃO DE COBRE E CARGA DE GÁS 
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REFRIGERANTE R410A 

Quando a tubulação estiver pronta para o primeiro teste de pressão, os 

registros dos compressores serão fechados. Verifique eventual vazamento nas tubulações de 

interligação utilizando gás nitrogênio na pressão de 30 kgf/cm2. 

Execute teste de estanqueidade pela junta de inspeção da válvula da linha de 

sucção e líquido. Pressurize com 25 kgf/cm2 e verifique se o ciclo esta estanque (pelo 

manômetro), somente depois eleve a pressão de teste até 30 kgf/cm2. Deverá ficar 24 horas 

sem alterações de pressão. 

Após a aprovação dos testes de pressão, a isolação deverá ser executada. 

Antes de iniciar o vácuo, a bomba, as mangueiras ou tubos de cobre deverão 

ser devidamente testados, a bomba deve atingir no mínimo, 200 mHg. Caso contrário, o óleo 

contido na bomba poderá estar contaminado e, portanto, deverá ser trocado.  

Conectar a bomba nas tomadas de pressão das válvulas de sucção e líquido, 

fazer vácuo até atingir a pressão de 500 micra Hg no vacuômetro com a bomba de vácuo 

isolada, colocar um registro entre a bomba e o circuito frigorífico. A leitura deverá ser efetuada 

em vacuômetro eletrônico após este registro estar totalmente fechado e posterior ao tempo de 

equalização (aproximadamente 2 minutos) 

Com o objetivo de melhorar o resultado no procedimento de vácuo, deve-se 

efetuar uma “quebra” do vácuo com pressão de nitrogênio em torno de 0,5 kgf/cm2. Realizar 

novo vácuo até atingir pressão menor ou igual a 500 mHg, conforme procedimento 

anteriormente citado. 

Carregar o refrigerante, conectando-se um “manifold” ao cilindro e à tomada 

(junta de inspeção) da válvula de serviço da linha de líquido. Completar a carga conforme 

recomendação de cada fabricante para a capacidade em questão. 

Cada cilindro de gás deverá ser pesado antes de utilização, para haver 

condição de se saber a carga de gás total injetada no sistema. 

 

REFRIGERANTE R22 

Quando a tubulação estiver pronta para o primeiro teste de pressão, os 

registros dos compressores serão fechados e o refrigerante R-22 será injetado até 35 libras de 
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pressão, completando com nitrogênio até 350 libras. Deverá ficar no mínimo 72 horas sem 

alterações de pressão. 

Após a aprovação dos testes de pressão, a isolação deverá ser executada. 

O vácuo será feito com bomba de alto vácuo. As válvulas do compressor 

permanecerão fechadas para este serviço. Um manômetro eletrônico, capaz de registrar um 

vácuo de até 50 micra Hg, será interligado. 

Fazer vácuo no sistema até 1.500 micra Hg e quebrar o mesmo com nitrogênio 

até 2 libras. Repetir a mesma operação mais uma vez, quebrando com R-22 até 2 libras. 

Depois da colocação de novos filtros de líquido, abrir as válvulas do 

compressor e fazer um vácuo máximo de 500 micra Hg, deixando a bomba de vácuo funcionar 

no mínimo 2 horas, sem interrupção, retirando-a em seguida, caso seja atingido o vácuo 

determinado. Deixar por 24 horas sem bomba. No fim deste tempo, medir as pressões para a 

confirmação da não alteração. Caso não haja alteração, começar a colocação da carga de gás 

R-22. 

O refrigerante será colocado no sistema, passando por um filtro secador e 

sendo trocado a cada dois cilindros. O refrigerante será colocado através da linha de líquido. Se 

por acaso for introduzido pela linha de sucção, este somente poderá ser injetado em forma de 

gás (vapor). 

Cada cilindro de gás deverá ser pesado antes de utilização, para haver 

condição de se saber a carga de gás total injetada no sistema.  

 

4.5.5. VENTILADOR CENTRÍFUGO 

Serão unidades do tipo centrífugo, de simples ou dupla aspiração, com rotor 

de pás curvadas para frente, cada uma com os seguintes dados: 

 

o Acionamento por motor elétrico de 6 pólos. 

o Acoplamento direto 

o Velocidade de ar na descarga não superior a 8 m/s. 

o Acessórios: 

o conexões flexíveis de plástico na boca de descarga e 

aspiração; 
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o base única para o conjunto motor-ventilador em perfilados de 

aço, com calços de borracha. 

o Acabamento: pintura com tinta à base de epóxi. 

o Balanceamento: deverá o conjunto rotor-polia ser balanceado, estática 

e dinamicamente. 

 

 

4.5.6. REDE DE DUTOS 

CONSTRUÇÃO: Chapa de aço galvanizada nas bitolas recomendadas pela 

norma ABNT/NBR-16401, obedecendo em princípio aos desenhos anexos. 

A vincagem em "X" ("crossbreaks") jamais será usada como recurso para 

redução da espessura das chapas. Trabalhando com a espessura das chapas e a classe de 

rigidez das juntas transversais, que, por si só, já constituem reforços, o uso de reforços 

intermediários será praticamente eliminado, ficando a sua aplicação apenas para casos 

especiais. 

As chapas galvanizadas serão com revestimento tipo B (260 g/m² de zinco 

depositado nas duas faces “a quente”), recebendo pintura anticorrosiva apenas onde a 

galvanização possa ter sido danificada no processo de corte e conformação dos dutos. 

Preferencialmente, os dutos serão do tipo TDC flangeados.  

Opcionalmente, os segmentos de dutos serão unidos por juntas transversais 

recomendadas pela SMACNA, como chavetas ("drive slip"), juntas "S" ("hemmed S slip"), junta 

"S" reforçada ("reinforced S slip") e / ou perfis especiais (flanges), devidamente classificados 

pelos mesmos critérios de resistência mecânica, que podem substituir as juntas já citadas e 

principalmente os tradicionais flanges de barras angulares (ferro cantoneira) conforme 

destacamos adiante. 

Internamente a superfície dos dutos será a mais lisa possível, livre de 

obstáculos, para que a resistência à passagem do ar seja a menor possível. Elementos 

montados internamente nos dutos terão a função de regulagem e balanceamento ou de melhoria 

do escoamento do fluxo de ar, reduzindo perdas de carga, como é o caso das veias defletoras 

colocadas em cotovelos. 
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Dutos internos serão em chapa galvanizada do tipo circular face lisa, 

calandrados, com juntas longitudinais soldadas ou tipo união macho-fêmea com juntas 

transversais e luva interna 

Os dispositivos de fixação e sustentação serão constituídos de tiras de chapas 

galvanizadas, ou de barras roscadas galvanizadas, ou de barras de aço retangulares (ferro 

chato) e/ou angulares (ferro cantoneira) com pintura anticorrosiva à base de cromato de zinco. 

A ligação dos dutos com os equipamentos correspondentes será executada 

com colarinhos flexíveis de lona apropriada, de modo a evitar transmissão de vibrações para a 

rede de distribuição de ar. 

FIXAÇÃO: Cantoneiras ou ferro chato, fixadas na laje ou vigas por pinos e 

porcas Walsywa ou similar. 

ISOLAMENTO: (quando existir nos locais indicados): Manta mineral de lã de 

vidro nas espessuras indicadas, com densidade mínima de 20 kg/m³, colada na superfície do 

duto, com cantoneiras de chapa de aço galvanizada nas extremidades e amarradas com fita 

plástica equidistantes. Dentro da casa de máquinas será com placas de poliestireno expandido 

auto extinguível, coladas na superfície do duto, com rejunte e barreira de vapor em frio asfalto, 

com cantoneiras de chapa de aço galvanizada nas extremidades e amarradas com fila 

equidistantes. 

ACABAMENTO DO ISOLAMENTO: Em filme de alumínio reforçado com 

malha de nylon incorporado ao isolante, com emendas em fita de PVC adesiva aluminizada 

Wilton ou Cyclop. As emendas entre folhas deverão ser em fita adesiva aluminizada de PVC. 

Nos trechos externos, o duto isolado será protegido com chapas de aço galvanizada de bitola 

#26, calafetadas e pintadas. 

INTERLIGAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS: A interligação dos dutos com os 

equipamentos será feita com conexões flexíveis. 

DUTOS FLEXÍVEIS: Serão fabricados com laminado de poliéster com 

alumínio ou outro polímero com propriedades equivalentes, e suas propriedades dimensionais 

e mecânicas devem obedecer a norma EN 13180. O isolamento térmico será em lã de vidro 

(densidade de 20 kg/m³) de espessura mínima de 25 mm, recoberto por papel aluminizado. Nos 

trechos diretamente sob telhado, o isolamento térmico terá 50 mm de espessura. As conexões 

nos dutos principais serão por colarinhos com registro borboleta. Os difusores de ar terão, 

obrigatoriamente, caixas plenum providas de equalizador de fluxo. 
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DETALHES: 

o Todas as saídas de ar deverão ter reguladores de vazão. 

o Todas as derivações de ramais deverão ser providas de defletores 

móveis para a regulagem da vazão do ar, com seus eixos ligados a 

quadrantes externos, providos de porcas tipo borboleta, para a fixação 

dos mesmos. 

o Todas as curvas de 90º deverão ter veias direcionais fixas. 

. 

4.5.7. GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR 

GERAL: A grelha deve ser adequada para insuflar o ar nos ambientes, tanto 

na aparência como na aerodinâmica. 

CARACTERÍSTICAS 

o Construção robusta 

o Baixa perda de pressão 

o Sistema fácil de remoção 

o Possuir registro de vazão de lâminas opostas, onde indicado 

MATERIAL: Alumínio anodizado. 

COLOCAÇÃO: Fixado por parafusos de modo a garantir fácil remoção. 

 

4.5.8. GRELHA DE RETORNO DE AR 

GERAL: A grelha deve ser adequada para retornar o ar dos ambientes, tanto 

na aparência como na aerodinâmica. 

CARACTERÍSTICAS: 

o Construção robusta 

o Baixa perda de pressão 

o Sistema fácil de remoção 

o Possuir onde indicado registro de vazão de lâminas opostas 

MATERIAL: Alumínio anodizado. 

COLOCAÇÃO: Parafusada ou a pressão, deve garantir fácil remoção. 
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4.5.9. REGISTRO MULTIPALHETA 

GERAL: O registro deve ser estanque, quando na sua posição fechada. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 

o Construção robusta 

o Baixa perda de pressão 

o Fácil colocação de acessórios: tela, veneziana, etc. 

MATERIAIS: Chapa de aço galvanizado. 

COLOCAÇÃO: Chumbado ou parafusado. 

 

4.6. RETIRADA DE ENTULHO 

Todo o entulho gerado deverá ser ensacado e conduzido por meio de 

transporte manual até caçamba coletora de entulhos. A caçamba deverá ser fornecida por 

empresa devidamente licenciada e autorizada a prestar os serviços de transporte e destinação 

de entulhos. Deverá ser apresentado à fiscalização o documento CTR para cada caçamba 

retirada da obra. 

 

4.7. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e liberada para uso. A limpeza 

abrange os ambientes de implantação do sistema de climatização e exaustão, áreas técnicas 

para disposição das condensadoras, inclusive os ambientes de circulação que sejam utilizados 

apenas para passagem de material e transporte de resíduos, incluindo escadas e elevadores. 

 

 

 

Marcelo Ramos Sarasá Martin 

Responsável técnico – Arquiteto e Urbanista, CAU-SP A25113-5 
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Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

Coordenador e restaurador-conservador 
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