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1. DESCRIÇÃO GERAL 

1.1 Introdução. 

Este Memorial Descritivo visa determinar as condições técnicas dos Sistemas de Ventilação e Exaustão 

Mecânica à serem implantados na Cozinha da Escola SESC Pantanal, em estrita observância às prescrições 

dos normativos técnicos vigentes. 

 

1.2 Objetivo. 

O presente memorial tem por finalidade complementar as informações constantes dos desenhos de projeto, 

apresentando especificações, parâmetros de dimensionamento, descrição dos sistemas e critérios de 

instalação dos sistemas de HVAC propostos à edificação em referência. 

 

 

1.3 Normas e Códigos. 

Deverão ser observadas as Normas e Códigos de Obras aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 

prescrições da ABNT-NBR 14518 - “Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais”, bem como 

da ABNT-NBR 5410 - “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”, serão consideradas como elementos de 

base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e equipamentos. 

 

Na falta desta ou onde a mesma for omissa, deverão ser consideradas as prescrições, indicações e normas 

das entidades abaixo relacionadas e demais entidades constantes neste Caderno Técnico: 
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ANVISA 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
ASHRAE 

 

American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers 

AMC Air Moving and Conditioning Association. 

 
SMACNA 

 

Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National 
Association, Inc. 

ANSI American National Standard Institute. 

 
ACGH 

 

American Conference of Governmental Industrial Hugienists  
(Section 5). 

ASTM American Society for Testing and Materials. 

NEMA National Electrical Manufacturer. 

MIN. SAUDE Ministério da Saúde. 

 
ISA 

 
Instrumentation Society of Automation. 

AHRI Air-Conditioning, Heating, & Refrigeration Institute. 

ADC Air Diffusion Council. 

AABC Associated Air Balance Council. 

BS-5588 British Standards Institute. 

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc. 
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1.4 Descrição dos Sistemas. 

Introdução. 

Neste item descreveremos, basicamente, os sistemas a serem futuramente, fornecidos e instalados. As 

demais informações serão complementadas através do item “Características Principais dos Equipamentos 

e Instalações" da presente especificação. 

 

Escopo Básico de Projeto. 

Sistemas de tratamento de ar, por intermédio de conjuntos moto ventiladores centrífugos, rede de 

distribuição de ar em chapas de aço galvanizado e aço inoxidável, captores, lavadores de gases, acessórios 

de difusão/controle de vazão e demais complementos inerentes à implantação dos projetos em pauta. 

Sucintamente, o escopo de instalação incluirá a seguinte relação de equipamentos e serviços: 

- Fornecimento e Instalação dos Conjuntos Moto Ventiladores Centrífugos Especificados na Documentação 

de Projeto; 

- Fornecimento e Instalação dos Captores Especificados na Documentação de Projeto; 

- Fornecimento e Instalação dos Lavadores de Gases Especificados na Documentação de Projeto; 

- Fornecimento e Instalação das Redes de Distribuição de Ar (Dutos e Acessórios de Difusão/Controle de 

Vazão) Especificadas na Documentação de Projeto; 

- Fornecimento de Materiais para montagem da Infraestrutura Mecânica, Elétrica e de Comando/Controle 

das Instalações; 

- Fornecimento de Todo Ferramental e Maquinário Necessário a Execução dos Projetos;  

- Engenharia de Campo e Supervisão de Montagem; 

- Testes, Ajustes e Balanceamento das Instalações; 

- Elaboração dos Projetos “As Built”, após a conclusão dos serviços. 
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1.5 Memória de Cálculo. 

1. Premissas: 
 

Linha de Captores Considerados para Efeito de Cálculo: Ilha e Parede. 

 

Classificação Aplicada aos Equipamentos de Cocção: Leve e Moderada e Severa. 

 

Classificação do Sistema de Exaustão (NBR 14.518): Tipo I. 

 

 

2. Equações: 
 

Vazão de ar de exaustão definida pelo maior resultado entre as equações: 

 

Qe 1 = v1 x A1 ; A1= L x b , v1 = 0,40 m/s. 

 

Qe 2 = v2 x A2 ; A2 = P x h; P = 2b+L, para um lado longitudinal fechado , v2 = 0,25 m/s. 
 

Qv = Qe * 89%. (assegura-se depressão mínima da cozinha às áreas adjacentes >=10%). 

 

 

Sendo: 

 

Qe é a vazão de ar de exaustão (maior valor entre Qe1 e Qe2), em metros cúbicos por segundo; 

 

Qv é a vazão de ar externo de compensação, em metros cúbicos por segundo; 

 

A é a área, em metros quadrados; v é a velocidade de face, em metros por segundo; 

 

L é o comprimento, em metros; b é a largura, em metros; h é a altura, em metros; 

 

P é o perímetro aberto, em metros; D é o diâmetro; R é o raio. 

 

 

3. Captores/Moto Ventilador de Exaustão: 
 

Coifa Central – Ilha – Moderada/Severa:  

Qe 1 = 1,2 *  2,7 * 0,4 * 3600 * 1,1 = 5.123,16. 

Qe 2 = ((2 * 1,2) + 2,7) * 0,94 * 0,25 * 3600 * 1,1 = 4.746,06. 

Qe = 5.600,00 m³/h (Prevendo arredondamento, e fator de segurança (=~10%)). 

 

Coifa Lavadora de Pratos – 02 – Parede - Leve: 

Qe 1 = 0,9 *  0,9 * 0,4 * 3600 * 1,1 = 1.283,04. 

Qe 2 = ((2 * 0,9) + 0,9) * 0,6 * 0,25 * 3600 * 1,1 = 1.603,80. 

Qe = 1.600,00 m³/h (Prevendo arredondamento, e fator de segurança (=~10%)). 
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Coifa Forno a Gás – Parede – Moderada/Severa:  

Qe 1 = 0,9 *  1,2 * 0,4 * 3600 * 1,1 = 1.283,04. 

Qe 2 = ((2 * 0,9) + 1,2) * 0,6 * 0,25 * 3600 * 1,1 = 1.782,00. 

Qe = 1.800,00 m³/h (Prevendo arredondamento, e fator de segurança (=~10%)). 

 

4. Caixa de Ventilação de Insuflamento/Ar Externo: 
 

CV-01:  

Qv = 9.000 * 0,89 = 8.010,00. 

Qv = 8.000,00 m³/h (Prevendo arredondamento). 
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2. ENCARGOS DA CONTRATADA 

2.1 Introdução. 

O objetivo deste memorial é o de definir: 

• Os deveres gerais da CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

• Um sistema mecânico completo, como o indicado nos desenhos e neste documento. 

Fica aqui definido que a pessoa jurídica contratada será doravante chamada apenas de "CONTRATADA", 

e o Serviço Social do Comércio – AN será doravante chamada apenas de "CONTRATANTE". 

De forma a atender os objetivos deste memorial, a CONTRATADA deverá prover todos os serviços de 

engenharia, materiais, equipamentos e mão de obra necessários, de modo a entregar o sistema em 

condições plenas de funcionamento. 

Os termos deste memorial são considerados como parte integrante das obrigações contratuais da 

CONTRATADA, devendo ainda ser atendidas as seguintes condições: 

a. As especificações e os desenhos destinam-se à descrição e à execução de uma obra completamente 

acabada, em perfeitas condições operacionais. Eles devem ser considerados complementares entre si, e o 

que constar em um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos; 

b. Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes deverão ser 

considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades necessárias 

para que seja provido um sistema completo, em perfeitas condições operacionais; 

c. Pequenos detalhes, materiais, equipamentos e serviços que não são usualmente especificados ou 

indicados em desenhos ou no memorial descritivo, 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; 

d. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e memorial; 

e. A CONTRATADA após o término dos serviços deverá fornecer instruções necessárias ao pessoal 

designado para operar e manter a instalação, além de fornecer um manual de operação e manutenção, 

contendo catálogos dos equipamentos e desenhos atualizados da instalação; 

f. A CONTRATADA deverá garantir os serviços de instalação, bem como a integridade de quaisquer 

materiais de aplicação dedicados à infraestrutura civil, elétrica/eletrônica e mecânica à ser entregue pelo 

prazo de 5 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação ou instalação, salvo pelos equipamentos 

(conjuntos moto ventiladores e lavadores de gases) à serem instalados, que deverão apresentar garantia de 

01 (um) ano, imediatamente após o aceite definitivo da instalação objetivada por este projeto básico; 
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g. Para os serviços de execução das instalações constantes do projeto e descritos nos respectivos 

memoriais, a CONTRATADA se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais 

consagradas, citadas neste memorial, para uma perfeita execução dos serviços; 

h. Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os tubos e 

equipamentos, sendo cuidadosamente instalados e firmemente ligados à estrutura com suportes 

antivibratórios, fomando um conjunto mecânico satisfatório e de boa aparência. 

 

2.2 Serviços abrangidos este Memorial. 

Encontram-se abrangidos neste memorial, todos os serviços, equipamentos, materiais etc. necessários para 

a entrega dos sistemas completos e em condições de operação. 

Deverão estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mão de obra de execução e supervisão, 

máquinas, desenhos, serviços, materiais e equipamentos auxiliares etc. 

 

2.3 Atendimento ao Memorial. 

A instalação deverá ser feita inteiramente pela CONTRATADA, de acordo com o determinado neste 

memorial. Eventuais modificações, se necessário, deverão ser propostas, por escrito, pela CONTRATADA 

a CONTRATANTE, podendo este último autorizá-las ou não. 

Nenhuma alteração poderá ser feita nos termos deste memorial, sem aprovação prévia, e por escrito, da 

CONTRATANTE. 

Os casos omissos, também deverão ser objeto de prévia aprovação da CONTRATANTE. 

 

2.4 Levantamento em Campo. 

A CONTRATADA deverá executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se como 

referência pontos chaves da estrutura como, por exemplo, pilares, vigas etc. 

As medidas obtidas neste levantamento deverão ser comparadas aos desenhos do projeto executivo, 

previamente a execução dos serviços de instalação. 

Caso a CONTRATADA venha a detectar medidas e/ou cotas incompatíveis com o projeto executivo ou que 

venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, deverá comunicar a CONTRATANTE, 

por escrito, antes de prosseguir o trabalho. 

A CONTRATADA também deverá verificar a interferência com outros sistemas existentes na edificação, a 

fim de fazer a compatibilização do sistema proposto com os outros já executados ou a serem executados. 
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2.5 Atualização dos Projetos Executivos. 
 

Previamente ao início dos serviços de instalação objetivados pelo presente caderno técnico, deverá a 

CONTRATADA revalidar e atualizar os projetos executivos aprovados pelo SESC-AN, contemplando em 

seus encargos a vistoria/levantamento in-loco, a abertura geral dos forros da unidade para análise das 

interferências e ajustes necessários às novas instalações, prevendo ainda a compatibilização dos desenhos 

técnicos à linha de equipamentos (fabricação) e infraestrutura complementar dedicada aos mesmos, 

selecionada pela CONTRATADA para a composição da instalação, uma vez constatada a alteração da 

fabricação referencial indicada em projeto, salientando nesta eventualidade, a observância e o pleno 

cumprimento das características técnicas, construtivas e de eficiência energética das unidades, conforme 

descritivo contemplado neste documento. 

 

 

2.6 Projeto Como Construído “As-Built”. 
 

Na entrega dos serviços em campo, a CONTRATADA obriga-se a entregar os Projetos “Como 

Construído/As-Built” dos sistemas, no intuito de formalizar todas as alterações dos projetos executivos, 

advindas de interferências, dificuldades ou novas orientações verificadas no momento da instalação. 

Os projetos deverão ser assinados por profissional qualificado como Engenheiro(s) Mecânico(s), devendo 

ainda conter nos mesmos, junto à respectiva assinatura, o respectivo número de registro no sistema 

CREA/CONFEA.  

O profissional supra mencionado deverá estar legalmente vinculado à empresa CONTRATADA. 

 

 

2.7 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Visto para Execução de Obras 

A CONTRATADA obriga-se apresentar a ART dos serviços propostos no presente memorial. 

Ademais, para empresas registradas em outras unidades federativas, deverá ser apresentado, na data de 

assinatura do contrato, o respectivo Visto para Execução de Obras, nominal aos profissionais e a pessoa 

jurídica contratada, expedido pelo CREA local. 
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3. EQUIPAMENTOS 

 

3.1 Introdução. 

Neste Item, contemplam-se as características principais de fabricação dos materiais e procedimentos para 

execução dos serviços necessários à Obra em questão. 

 

3.2 Moto Ventilador Centrífugo de Insuflamento – Caixa de Ventilação. 

Detalhamento Construtivo. 

Fornecido com perfis de alta resistência fixados sobre base única e painéis em chapas de aço galvanizado. 

Bases para motores com regulagem para esticamento das correias em aço galvanizado montadas sobre o 

próprio corpo do ventilador para motores até carcaça 132. 

Possuirão, ainda, um sistema de fixação do painel de acesso ao acionamento para fácil e rápida abertura 

para conexões e manutenção da unidade. As tampas de acesso para conexões elétricas ou manutenção 

são providas de fechos rápidos para fácil remoção.  

 

Ventiladores. 

Fabricados com carcaças em chapas de aço galvanizado, possuem sistema de fechamento por cravação 

entre cinta espiral e lateral o que lhes confere elevada rigidez. 

Os bocais de aspiração deverão ser projetados e desenvolvidos para assegurar uma perfeita continuidade 

aerodinâmica, obtendo-se elevados rendimentos dos ventiladores. 

 

Rotores. 

Rotores com pás curvadas para trás, construídos em chapas de aço carbono com posterior pintura 

anticorrosiva. 

Especificamente projetados para desenvolver elevadas vazões de ar e médias pressões diferenciais, são 

estática e dinamicamente balanceados de acordo com o grau de qualidade G 6.3 da Norma VDI 2060. 

 

Eixos. 

Fabricados em aço carbono SAE 1045 reticado de alta qualidade, com dupla ponta de eixo e rasgos 

de chaveta nas extremidades e no ponto de acoplamento ao rotor. Após montagem deverão receber 

cobertura de verniz anticorrosivo. 
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Mancais e Rolamentos. 

Fornecidos com rolamentos autocompensadores projetados para uma vida útil média de 100.000 horas de 

funcionamento. 

 

Porta Filtros e Elementos Filtrantes. 

Do tipo gaveta, destinados à utilização com litros padronizados tipo placa plana, fabricados em perfis de aço 

galvanizado.  

Os elementos filtrantes terão dimensões padronizadas, sendo do tipo de fibra de poliéster (Grau G4+F8). 
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3.3 Moto Ventilador Centrífugo de Exaustão – Simples Aspiração. 

Carcaça 

Construídas integralmente em chapas de aço carbono com sistema de fechamento por cravação 

tipo Pittsburgh entre cinta espiral e lateral o que lhe confere alta rigidez e vedação eficaz (sob consulta 

também em construção soldada). Furos ou porcas embutidas nas laterais das carcaças dos ventiladores 

possibilitam a rápida fixação de acessórios ou a fácil instalação do ventilador a gabinetes ou outros 

equipamentos por meio de simples parafusos. 

O fornecimento deverá incluir colarinho liso na aspiração e nos tamanhos 450 e acima, flange de descarga.  

Os bocais de aspiração dos ventiladores devem ser projetados de maneira a preservar a continuidade 

aerodinâmica de entrada assegurando o natural escoamento do fluxo de ar evitando-se, assim, perdas por 

descolamento ou turbulências, garantindo características de operação particularmente elevadas. 

 

Rotores 

De simples aspiração, com pás curvadas para trás, projetados de maneira a desenvolver altas pressões e 

vazões de ar mantendo uma operação suave com baixo nível de ruído e livre de vibrações mesmo a elevadas 

velocidades periféricas. 

Fornecidos em chapas de aço carbono, soldados, com pintura em esmalte sintético de alta performance. 

Os cubos, rigidamente ligados ao rotor, são construídos em alumínio fundido até tamanho 710 e em ferro 

fundido do tamanho 800 a 1000. 

Deverão ser estática e dinamicamente balanceados segundo grau de qualidade G 6.3 de acordo com 

normas VDI 2060. 

 

Eixos. 

Fabricados em aço carbono SAE 1045 reticado h7 de alta qualidade, com rasgos de chaveta na extremidade 

de acionamento e de acoplamento ao rotor. Após montagem recebem cobertura de verniz anticorrosivo. 

 

Mancais e Rolamentos. 

Fornecidos com rolamentos autocompensadores de uma carreira de esferas com fixação ao eixo por anel 

excêntrico. 

De lubricação permanente são projetados para suportar uma vida útil média de 40.000 horas de 

funcionamento quando operando no ponto máximo da sua curva de desempenho. 
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3.4 Unidade Lavadora de Gases. 

Unidade construída em aço inoxidável, totalmente soldada em atmosfera de gás inerte argônio. 

 

Carcaça de secção retangular, formando uma câmara de condensação de baixa velocidade. Montagem em 

painéis e fixada através de parafusos. 

 

Os painéis laterais também possuem função de porta de inspeção, gerando uma grande área de trabalho. 

 

O Tanque é totalmente soldado para garantir estanqueidade e compreende a parte inferior do equipamento, 

seu dimensional é projetado para minimizar acúmulo de resíduos nos fundos e com volume de água reduzida 

para recirculação do sistema hidráulico de lavagem. Um avanço lateral ao tanque dispõe as conexões 

hidráulica de fácil acesso. 

 

Todo sistema hidráulico é metálico, uma árvore faz a distribuição dos bicos spray em toda área da câmara 

de condensação. A drenagem ocorre de forma automática no final da operação. 

 

A atomização é formada por uma árvore de bicos spray contra fluxo, mantendo uma lavagem continua e de 

alta pressão. Os bicos são removíveis para limpeza. 

 

A central de automação prevê quadro de comando e partida da bomba hidráulica, dosagem de detergente 

MCX e drenagem, ambos comandados por temporizadores eletrônicos reguláveis. 

 

Perda de carga: 25 mmCA. 

 

Estágios de Filtragem: 

1º - Deflexão inercial e direcionamento para superfície úmida de retenção; 

2º - Bateria de bicos spray atomizadores contra fluxo para impactação e sequestro das partículas de gordura; 

3º - Câmara de baixa velocidade e condensação; 

4º - Filtragem Demister de percurso sinuoso e perfil especial de alto desempenho evitando o arraste de 

gotículas para o exaustor. 

 

Referência de Fabricação: Melting.  
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3.5 Captores de Efluentes de Cocção. 

Construído em aço inoxidável, acabamento externo escovado, totalmente soldada em atmosfera de gás 

inerte argônio; 

 

Filtragem: Filtros inerciais do tipo “Flame Guard” totalmente soldados nas dimensoes de 500 x 500 x 50 mm; 

 

Captação e contenção: Desenvolvido para a melhor captação e contenção dos vapores de cozimento 

através de um grande volume interno e otimizada pela tecnologia Back-Flow. 

 

Contenção dos condensados: Em todo perímetro inferior da coifa, uma calha promove o recolhimento dos 

condensados e remove por um dreno rosqueado com bujão; 

 

Perda de carga: Coifas com filtros inerciais “Flame Guard”, acarretando em perda de carga equivalente a 15 

mmCA; 

 

Acessórios inclusos: Luminárias pré-instaladas em fábrica, grau de proteção IP-65; instalação embutida de 

forma a garantir a menor superfície para acúmulo de gordura e melhor condição estética. 
 

Referência de Fabricação: Melting.  
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4. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 

4.1 Rede de Distribuição de Ventilação e Exaustão. 

O ar será distribuído nos ambientes beneficiados através de rede de dutos projetada de acordo com as 

recomendações da ABNT, NBR-7256/16401 e SMACNA de forma a proporcionar fluxo uniforme dentro dos 

limites de velocidade e níveis de ruído.  

Cada ambiente beneficiado terá a quantidade necessária de bocas de ar com dimensões e modelo 

selecionados conforme a vazão de ar calculada, alcance (THROW) do fluxo e o acabamento do local. 

 

Dutos de Ventilação Mecânica. 

Os dutos de ar para ventilação mecânica serão construídos em chapa de aço galvanizado #24, nas 

dimensões estabelecidas em projeto e em conformidade as prescrições da ABNT e SMACNA. Serão fixados 

e sustentados por perfilados metálicos, fixados na laje ou vigas por pinos, porcas e chumbadores, conforme 

detalhamento típico constante nas folhas de projeto. Deverão ser fornecidos com a aplicação de pintura de 

fundo (demão de tinta galvite, cor branca), seguida de acabamento (demão de esmalte sintético, cor branco). 

A interligação com a descarga dos Fan-Coil’s será executada com conexão flexível de lona. 

 

Dutos de Exaustão de Cozinha. 

Os dutos de exaustão de todos os captores serão construídos em chapas de aço inoxidável com 1,09 mm 

em toda extensão aparente a área interna à edificação, soldados ou flangeados (nas conexões aos 

damper’s, captores e demais elementos de linha).  

 

Será prevista a selagem de travessias de todos os dutos de exaustão. 

 

Em cumprimento aos subitens 5.2.4 da IT-38 do CBPMSP, às conexões dos dutos de exaustão de efluentes 

gerados por equipamentos moderados e/ou severos, serão integrados damper’s corta fogo, de acionamento 

mecânico/motorizado. 

 

Acessórios de Difusão e Controle de Vazão. 

As grelhas, difusores, damper’s e venezianas previstas em projeto serão fabricadas em alumínio e/ou em 

aço galvanizado (conforme indicações de projeto), submetido a tratamento anticorrosivo. A deflexão das 

aletas, bem como a previsão de registros para controle de vazão seguirão as determinações constantes nos 

desenhos e tabelas técnicas.  

Referência de Fabricação: TROX.  
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5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.1 Disposições Gerais. 

As ligações elétricas dos equipamentos obedecerão às prescrições da ABNT e aos regulamentos das 

empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica. 

Toda a fiação deverá ser feita com condutores de cobre, com encapamento termoplástico, devendo ser 

utilizados cabos com escapamento nas cores normalizadas pela ABNT e anilhas numeradas nos circuitos 

de comando e controle para melhor identificação. 

O cabeamento deverá ser protegido por eletrodutos rígidos em aço galvanizado a fogo/eletrotlítico. 

As uniões/conexões serão efetuadas por conduletes, luvas e buchas, conforme indicações constantes nos 

desenhos técnicos. 

A ligação final entre os eletrodutos rígidos e os equipamentos deverá ser executada por eletrodutos flexíveis 

com alma metálica, linha “sealtube”, fixados por meio de buchas e bornes apropriados. 

A CONTRATADA deverá prever o fornecimento e a passagem do cabeamento de força, bem como a 

infraestrutura de proteção mecânica, partindo dos quadros elétricos à serem fornecidos, até o ponto de 

interligação/alimentação das unidades de climatização, bem como das caixas de ventilação. 

As interligações de comando serão executadas em cabo multipolar shieldado/blindado, conforme 

dimensionamento previsto em projeto. 

 

5.2 Quadros Elétricos. 

Descrição Geral. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os quadros previstos em projeto, em acordo aos diagramas 

previstos em projeto, seguindo em complemento as disposições doravante descritas:  

Deverão ser montados em caixas metálicas, sobrepostas às paredes indicadas em planta. 

Os painéis deverão ser equipados com disjuntor geral e barramentos de cobre eletrolítico para as três fases, 

neutro e terra, de secção compatível com a carga instalada, conforme norma NBR 5410. 

Os barramentos de fases e neutro deverão ser isolados da carcaça e o de terra deverá ser conectado à 

mesma. Os painéis deverão ser munidos de espelho interno frontal em policarbonato para proteção das 

partes vivas. As conexões internas deverão ser arranjadas de modo a atender a uma distribuição equilibrada 

de cargas nas três fases. 

Todos os disjuntores tripolares devem ter capacidade de ruptura não inferior a 10 KA em 220 V, e os 

monopolares, não inferior a 6 KA, na mesma tensão. 

Todos os disjuntores devem ser do tipo minidisjuntores tipo industrial, curva “C”, atendendo à norma da 

ABNT. Não será permitido o acoplamento de disjuntores monopolares para substituição de disjuntores 

bipolares ou tripolares. Referência de Fabricação: Siemens, ABB, Schneider, WEG. 
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Não será permitida a utilização de fusível tipo rolha, tipo cartucho ou chave faca de qualquer espécie.  

É obrigatório o uso de disjuntores padrão IEC.  

Não será admitido o uso do padrão NEMA (Disjuntores “pretos”). 

As tampas externas dos quadros devem possuir plaqueta de identificação com o nome do quadro. 

As tampas internas dos quadros devem conter identificação de todos os circuitos parciais, indicando o 

disjuntor e a função do circuito, em papel plastificado colado à tampa. Junto à tampa também deve haver 

impressão do diagrama. 

Deverão ser compostos de placas de montagem em seu fundo, que permita o atendimento norma. As placas 

de montagem deverão ser aparafusadas em buchas distanciadoras que permitam regulagem da distância. 

Os quadros serão do tipo fechado, de modo a garantir no mínimo grau de proteção IP 54 contra contatos 

diretos (choque elétricos).   

A estrutura do conjunto deverá ser adequada, em especial aos danos decorrentes de curtos-circuitos 

internos e/ou externos. 

Devem possuir sinalização de risco de choque elétrico fixado na porta do painel. 

 

Características Mecânicas e Elétricas. 

As portas dos quadros elétricos devem possuir fechos do tipo yale. 

As fechaduras e dobradiças serão de latão cromado ou aço inoxidável sempre aparafusada e não soldadas. 

Internamente aos quadros terminais, em uma de suas laterais, deverá ser instalada barra terminal de 

aterramento e no outro lado a barra de neutro, quando aplicável. 

Toda a fiação (comando, controle, etc.) dos quadros deverá estar obrigatoriamente contida no interior de 

canaletas, não se aceitando a confecção de “chicotes” aparentes. 

Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho certificado do esquema elétrico e funcional, colocado em 

porta projeto instalado na porta do painel. 

Todos os circuitos/componentes deverão ser identificados internamente ao quadro e acima do elemento a 

ser identificado. 

As plaquetas de identificação deverão ser de acrílico com fundo preto e letras brancas. 

Réguas de bornes, fios e cabos deverão conter conectores parafusados, sem partes vivas salientes e estar 

sempre identificadas em plena concordância com os esquemas funcionais. 

Fiação e cabos de comando e controle deverão estar sempre identificados com anilhas obedecendo sempre 

o esquema aprovado para fabricação. Para todo o painel deverá ser prevista uma folga de 20% no nº total 

de conectores. 
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Tratamento e Pintura. 

Os quadros deverão receber tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe, 

desoxidação, e fosfatização à base de fosfato de zinco). A pintura dos quadros deverá ser executada como 

abaixo: 

Porta, espelho e moldura (parte interna e externa): 

Tinta de fundo: uma demão de primmer epóxi curado com poliamida pigmentado com óxido de ferro com 

espessura de 80 +/- 5 mícron. 

Tinta de acabamento: uma demão de acabamento epóxi curado com poliamida de dois componentes com 

espessura de 80 +/- 5 mícron. 

Caixa e espelho (interna e externa): 

Tinta de fundo: uma demão de primmer epóxi curado com poliamida pigmentado com óxido de ferro com 

espessura seca de 80 +/- 5 mícron. 

Tinta de acabamento: uma demão de acabamento epóxi curado com poliamida de dois componentes com 

espessura de 80 +/- 5 mícron. 

Placa de montagem: 

Aplicação de duas demãos de primmer epóxi anticorrosivo na cor laranja. 

A chapa deverá ser aterrada com cabo de cobre nú #25mm².  

 

Chaparia e Barramentos. 

Estrutura em chapa de aço carbono 14 MSG, portas e fechamentos em chapa de aço carbono 14 MSG, 

gavetas, placas e suportes em chapa de aço galvanizada 14 MSG. Ver folha de dados. 

O dobramento das chapas deverá ser feito à frio, mediante processo de estamparia. 

Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico, dimensionados para a corrente nominal indicada nos 

documentos do projeto. 

A padronização de cores para identificação de cabos de cobre deverá obedecer ao estabelecido para 

barramentos de cobre eletrolítico. 

Para os condutores de proteção e neutro, no caso de cabos ou barramentos, devem ser usadas no caso de 

identificação por cor, a cor verde e azul claro, como indicado na NBR-5410. 

O dimensionamento das barras de cobre considerará como se o barramento fosse de barras lisa e sem 

pintura. 

Os barramentos serão dimensionados também para os esforços eletromecânico, decorrente de curto-

circuito. 

As junções do barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os pontos de contato 

previamente prateados. 
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Disjuntores de Manobra e Proteção.  

Concebidos no padrão curva C, mono/bi/tripolares (conforme indicações de projeto), fornecidos em 

consonância ao quadro de características técnicas/construtivas mínimas doravante elencado. 

 

Modelo Referencial: iDPN Schneider. 
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Dispositivos de Proteção Contra Sobretensão.  

Deverão seguir às disposições construtivas constantes na norma ABNT NBR IEC 61643-1:2007 

(Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a 

sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio). 

Os dispositivos de proteção contra sobretensões deverão ser construídos por varistores de óxido de metálico 

de baixa energia e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento/proteção geral e a 

montante do dispositivo DR, conforme projeto. 

Os dispositivos DPS deverão ainda atender as seguintes características técnicas: 

a) Aplicação: na entrada de energia QGBT (Classe I)  

- tecnologia: varistores múltiplos (óxidos metálicos) 

- tensão nominal AC Fase/Terra : 220 ou 127V - 60Hz  

- modos de proteção: F-Te / N-Te 

- encaixe em trilho 

- corrente máxima de descarga (Iimp.) - (10/350) μs: mínimo 25 kA 

- temperatura operacional: -40°C até + 65°C 

b) Aplicação: Painéis de distribuição terminal (Classe II) 

- tecnologia: varistores múltiplos (óxidos metálicos) 

- tensão nominal AC Fase/Terra : 220 ou 127V - 60Hz  

- modos de proteção: F-Te / N-Te 

- encaixe em trilho 

- Imax: corrente máxima 8/20μs, 01 pulso: mínimo 20 kA 

- corrente de descarga nominal(In) - (8/20) μs, (15 a 20 aplicações): 10 kA  

- temperatura operacional: -40°C até + 65°C 

Os dispositivos deverão possuir sinalização local luminosa, através de LED’s, que indique seu estado de 

operação. 

Fabricantes de Referência: Siemens, Clamper ou similar tecnicamente equivalente 
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Detalhes Complementares.  

Deverão ser instaladas placas de policarbonato de proteção contra contatos diretos de forma que somente 

os punhos ou manoplas fiquem acessíveis. 

Todos os dispositivos de proteção (chaves seccionadoras e disjuntores) deverão ser dotados de dispositivo 

de lock out. 

Os barramentos serão em cobre eletrolítico de alta pureza (99,9%) com capacidade de curto- circuito no 

mínimo igual a capacidade do maior componente. 

As fases deverão ser dispostas no sentido horário a começar pela fase "R", em seguida a "S" e "T". 

Os componentes deverão ser claramente identificados. 

Deve-se prever espaço adequado para organização e passagem dos cabos (ocupação até 40%). 

As conexões serão feitas com terminais pré-isolados. 

Os dispositivos que apresentam dissipação térmica deverão ser dispostos na parte superior do quadro. 

Deverão ser fornecidos os ensaios de rotina. 

As partes metálicas deverão ser solidamente aterradas. 

As portas dos quadros deverão ser dispostas de forma a propiciar abertura de 90 graus. 

Todos os elementos de fixação, tais como parafusos, arruelas e porcas devem ser de aço cadmiado ou 

galvanizados. 

A altura do topo dos quadros deverá ser de no máximo 1,90m. 

 

 

5.3 Proteção Mecânica dos Circuitos. 

Eletrodutos. 

Os eletrodutos de aço destinam-se às instalações elétricas aparentes ou embutidas a fim suportar e proteger 

cabos de circuitos elétricos e de sinal entre unidades. 

Os eletrodutos em aço deverão possuir acabamento superficial (Revestimento) feito por aplicação de zinco 

por imersão a quente (zincagem), do “tipo pesado”, ponta lisa/roscável, obedecendo às normas NBR 5597 

e NBR 5598. 

Acessórios incluídos: luvas, emendas, curvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, tirantes/suportes de fixação, 

prensa cabos, etc. 

Fabricantes de Referência: Thomeu ou similar tecnicamente equivalente. 

Normas aplicáveis:  

- NBR 5597: 2006 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT – 

Requisitos. 

- NBR 5598: 2009 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – 

Requisitos. 
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Eletrodutos Metálicos Flexíveis linha Sealtube. 

Fabricados com fita de aço doce galvanizada, com ou sem revestimento externo com camada de cloreto de 

polivinila flexível (PVC), extremamente flexível destinam-se às instalações elétricas aparentes a fim de 

suportar e proteger cabos de circuitos terminais elétricos e de sinal entre unidades. 

Acessórios incluídos: luvas, emendas, curvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, tirantes/suportes de fixação, 

prensa cabos, etc. 

Fabricantes de Referência: Elecon, Abaflex ou similar tecnicamente equivalente. 

 

 

Conduletes. 

Os conduletes destinam-se às instalações aparentes e embutidas, a fim de prover a conexão e as mudanças 

direcionais entre as barras rígidas de eletroduto em aço supra indicadas. 

Os conduletes deverão possuir corpo e tampa de alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão. 

Tampas intercambiáveis com outros modelos equipados com tomadas elétricas/telecomunicações, 

interruptores, etc. Tampa com vedação, Acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. Parafusos em aço 

zincado bicromatizados. 

Fabricante: Daisa, Wetzel ou similar tecnicamente equivalente. 

Normas aplicáveis: NBR 15701:2009 (Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de 

eletrodutos) e normas complementares exigidas. 
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5.4 Condutores. 

Condutores Elétricos. 

Os cabos até 6,0mm2: classe 450/750V 70ºC, deverão seguir a  NBR 13248  Cabo com revestimento 

termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado,  com características de não propagação e 

auto-extinção de fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, classe 450/750V, 

temperaturas máximas de serviço contínuo: 70°C, sobrecarga: 100°C, curto circuito: 160°C; Encordoamento 

Classe 5. Ex: Afumex Plus 450/750V, fabricação Prysmian ou equivalente: 

Para os cabos acima de 10,0mm2 (inclusive): classe 0,6/1kV- 90ºC, deverão seguir a NBR 13248.  

Os cabos deverão ser flexíveis, com isolamento em composto termofixo dupla camada de borracha HEPR, 

classe 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, baixa emissão de fumaça 

e gases tóxicos e corrosivos, temperaturas máximas de serviço contínuo: 90°C, sobrecarga: 130°C, curto 

circuito: 250°C; Encordoamento Classe 5. Ex: Afumex 06/1kV de fabricação Prysmian ou equivalente. 

A instalação dos cabos elétricos deverá ser efetuada com os seguintes acessórios incluídos: anilhas 

plásticas de identificação e abraçadeiras. 

Obs.: A identificação dos cabos deverá ser feita no quadro elétrico e junto a cada tomada. Deverão ser 

identificados todos os condutores fases, neutro e terra. 

Deverá ser feito o alinhamento dos cabos Fase/Neutro/Terra para a identificação dos circuitos em cada 

ponto de força e nos Quadros.  

Deverá ser executada a seguinte identificação: 

Ponto de Força :    (Exemplo PF n.º 7) 

Fase =     Alinhamento : C07  

Neutro =    Alinhamento : N07  

Terra =     Alinhamento : T07 

Os cabos deverão ser instalados nas cores recomendadas pela NBR 5410: 

- Fases:    Preto; 

- Neutro:   Azul claro; 

- Condutor de Proteção: Verde ou verde-amarelo; 

- Retorno:    Cinza. 

Normas aplicáveis:  

- NBR 13248:2000 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação 

extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho. 

- NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados. 

- ABNT NBR 13570:1996 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos 

NBR 13248:2000. 
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6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

6.1 Profissionais Designados. 

A administração LOCAL da obra será executada pela relação mínima de profissionais doravante descritos: 

- Engenheiro Mecânico Sênior, detentor da ART de execução das atividades inerentes à suas atribuições 

profissionais, responsável pela coordenação/administração da obra, sendo este o contato direto da 

CONTRATADA perante a fiscalização da CONTRATANTE, também encarregado pela prestação de todas 

as informações, documentos e quaisquer outras solicitações por esta exigidas/solicitadas; 

- Encarregado Geral de Obra, designado como líder da equipe, em todas as disciplinas profissionais 

exigidas na execução do escopo; 

Reforça-se que, além da presença dos profissionais supramencionados como encarregados da 

administração local da obra, a Contratada deverá dispor em seu quadro técnico de profissionais habilitados 

em todas as disciplinas cujo projeto em pauta prevê a execução de atividades técnicas (à saber, nas 

disciplinas de mecânica, elétrica e civil), em atendimento as resoluções vigentes do CONFEA. 
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DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Envolvimento com os Demais Participantes da Obra. 

A CONTRATADA deverá cooperar com as demais partes envolvidas na obra, inclusive os próprios 

trabalhadores do local, devendo fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quaisquer 

informações para permitir o bom andamento da obra causando o mínimo transtorno possível a todos os 

ocupantes. 

 

Materiais, Armazenamento e Mão de Obra. 

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessários para a instalação do sistema, deverão ser 

novos e de qualidade superior. 

Nos pontos onde este memorial for omisso no que tange a qualidade dos equipamentos, componentes e 

materiais a serem fornecidos, estes deverão ser da melhor qualidade possível e previamente aprovados, por 

escrito, pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será responsável pelo armazenamento dos equipamentos, componentes, materiais, 

ferramentas etc., de maneira cuidadosa, em local definido pela CONTRATANTE, seu representante ou pela 

administração da obra, durante a execução da obra, quando a instalação destes não for imediata. 

Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens não apropriadas serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. Ficam excluídos aqueles causados no campo por vandalismo de 

terceiros, roubo etc., cabendo neste caso a responsabilidade a CONTRATANTE. 

A mão de obra a ser utilizada pela CONTRATADA, seja ela de execução, supervisão ou auxiliar, deverá ser 

especializada e de alto nível para a função que for realizar. 

 

Vibrações e Ruídos. 

Todos os equipamentos dos sistemas a serem fornecidos e instalados deverão operar de forma silenciosa, 

sem vibrações ou ruídos anormais sob quaisquer condições de operação. 

O nível de ruído do sistema deverá ser apropriado ao ambiente a ser atendido (características arquitetônicas 

e tipo de ocupação), de forma a não gerar ruídos que venham incomodar os trabalhadores.  

Assim, deverá ser atendido, no mínimo, o indicado nos padrões básicos estabelecidos pela ASHRAE, HVAC 

Applications Handbook 2003, capítulo 47, página 47.29, tabela 34, salvo indicação contrária. 
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Transporte e Outros. 

O transporte horizontal/vertical de todos os materiais, equipamentos (provisórios e/ou definitivos) e 

componentes consequentes da execução do projeto, bem como a remoção de materiais, infraestrutura e 

equipamentos existentes (à serem substituídos pelo novo sistema) serão encargos da CONTRATADA. 

Da mesma forma, o fornecimento de bancadas, andaimes, plataformas elevatórias e escadas para os 

serviços de montagem do novo sistema e desmontagem dos sistemas existentes correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

 

Testes e Ensaios de Desempenho. 

Após a conclusão da instalação dos sistemas, porém antes da aceitação dos serviços pela fiscalização, 

deverão ter início os serviços de balanceamento e testes, de modo que as condições operacionais indicadas 

no projeto venham e ser alcançadas. 

Todos os instrumentos utilizados para balanceamento e regulagem deverão ter sido calibrados pelo menos 

doze (12) meses antes do trabalho. 

 

Balanceamento das Vazões de Ar. 

Através de termo anemômetro calibrado, deverá a CONTRATADA proceder pelo registro das vazões nas 

faces de todos as grelhas/difusores de insuflamento, retorno e tomadas de ar externo, comparando as 

vazões registradas às vazões efetivamente indicadas em projeto. 

 

Admitir-se-á tolerância máxima de +/-10% entre os resultados das medições vs os parâmetros de projeto, 

de tal forma que em eventuais obtenções divergentes da faixa admissível neste subitem, deverá a 

CONTRATADA proceder pelo ajuste dos registros e/ou elementos de transmissão dos módulos ventiladores, 

objetivando o cumprimento pleno do disposto neste memorial. 

Ao término da atividade de balanceamento, deverá ainda a CONTRATADA submeter a fiscalização do 

CONTRATO o relatório de medições obtidas em campo, desenvolvido e assinado pelo Engenheiro Mecânico 

designado como Responsável Técnico do escopo contratual. 
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Medições Elétricas. 

Através de multímetro calibrado, deverá a CONTRATADA proceder pelo registro das grandezas elétricas 

doravante elencadas, comparando-as com as especificações do presente PROJETO, bem como às 

dispostas nos catálogos técnicos dos fabricantes elencados: 

- Corrente nominal dos equipamentos, admitindo-se tolerância máxima de +/-10% entre os resultados das 

medições vs os parâmetros de projeto. 

- Diferencial de tensão entre a origem e as fontes de consumo, verificando se a queda de tensão situa-se 

dentro da tolerância estipulada em memória de cálculo (3%). 

Ao término, deverá ainda a CONTRATADA submeter a fiscalização do CONTRATO o relatório de medições 

obtidas em campo, desenvolvido e assinado pelo Engenheiro designado como Responsável Técnico do 

escopo contratual. 

 

 

Start-Up dos Equipamentos. 

Concluída a integralidade de procedimentos de instalação dos conjuntos, deverá a CONTRATADA convocar 

Técnico/Engenheiro Responsável Técnico pela Execução, determinando que o mesmo efetue a verificação 

de compatibilidade dos critérios prescritos em catálogo técnico, com ulterior ativação das unidades. 

Concluída a referida ativação, solicitar-se-á cópia do documento gerado pelo RT designado ao start-up, bem 

como o certificado de garantia dos equipamentos instalados. 

Todos os procedimentos receberão acompanhamento da FISCALIZAÇÃO do Contrato. 
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Aceitação do Sistema. 

Ao término dos testes e ensaios supra elencados, a CONTRATANTE ou seu fiscal designado executará uma 

vistoria para aprovação do referido subsistema e indicará, em relatório, as correções (caso existam) a serem 

feitas. 

Caberá a CONTRATADA executá-las, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, em um período que não cause 

atrasos à obra como um todo, sob pena de multa ou rescisão de contrato. 

A CONTRATANTE e/ou sua fiscalização deverá ser informado da conclusão de cada evento, com um prazo 

mínimo de antecedência de sete (07) dias, para que possa tomar as providências necessárias com a devida 

antecedência. 

Considerar-se-á a INSTALAÇÃO efetivamente entregue, uma vez constatado o cumprimento das etapas 

doravante elencadas, à encargo da CONTRATADA: 

- Recebimento de arquivo/documento de vistoria expedido pela FISCALIZAÇÃO do Contrato, atestando não 

restarem óbices e/ou quaisquer elementos com iminente necessidade de correção/substituição; 

- Laudo fotográfico completo de todos os elementos contemplados pela obra; 

- Relatórios de ensaios e medições; 

- Catálogos técnicos de todos os equipamentos contemplados nos projetos, em via física e em mídia digital, 

quais deverão abranger: 

 - Manual de Instalação, Operação e Controle; 

 - Data-Sheet (Folha de Dados) de Cada Equipamento Instalado; 

 - Catálogo de Peças de Cada Equipamento Instalado; 

- Desenhos Técnicos em Vista Explodida com Legenda de Identificação de Peças de Cada 

Equipamento Instalado. 

- Jogo de Projetos “As-Built”, em mídia digital e em 02 vias coloridas plotadas. 
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Garantia. 

A CONTRATADA deverá fornecer garantia para todos os equipamentos e componentes da instalação, com 

duração mínima de: 

• Cinco (05) anos a contar da data do início real da operação, aceito pela CONTRATANTE e/ou sua 

fiscalização, garantindo todos e quaisquer serviços, bem como insumos e materiais de aplicação 

integrantes das obras/instalações civis, elétricas/eletrônicas e mecânicas à serem entregues; e; 

• Um (01) ano a contar da data do início real da operação, aceito pela CONTRATANTE e/ou sua 

fiscalização, garantido a integridade dos equipamentos (conjuntos moto ventiladores e lavadores de 

gases) à serem instalados e seus respectivos componentes (mecânicos, elétricos e eletrônicos) internos, 

estando a validação/efetivação desta vinculada a contrato de manutenção à ser firmado entre a 

CONTRATANTE e empresa terceira credenciada, imediatamente após o aceite definitivo da instalação 

objetivada neste projeto básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


