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01.00.000  GENERALIDADES 
 

OBJETO 

Obra: Reforma e revitalização do estádio do CAVE 
Endereço: QE 23, Área especial 01, Guará, Brasília, Distrito Federal 
Contratante: Novacap; 
Contratado: Power Engenharia ltda. 
 

ESCOPO 

São contempladas, neste documento, as especificações de materiais, serviços e testes das 
instalações. 
 
As soluções técnicas adotadas no projeto são apresentadas através das especificações de 
serviço e materiais, memórias de cálculos, planilhas orçamentárias e desenhos. 
 
NORMAS, IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDA 

Exceto onde especificamente mencionado em contrário, todos os equipamentos e materiais 
serão projetados de acordo com as últimas revisões das normas da ABNT e na ausência delas, 
serão adotadas normas da IEC e ANSI. 
 
Serão usadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas (SI), conforme decreto 81.621 
de 03/05/78 (D.O. 04/05/78 pag. 6281). Se necessário ou conveniente indicar valores em 
outras unidades, isto se fará entre parênteses logo após o dado em SI.  
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05.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

05.01.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
O projeto do sistema de distribuição de água da edificação foi concebido de modo a garantir 

critérios aceitáveis de potabilidade, pressão e volume. 

 

O dimensionamento obedece às disposições das seguintes normas da ABNT: 

 NBR-5626/1998: Instalações prediais de água fria. 

 NBR 5648/1999: Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC, com 

junta soldável; 

 Posturas da Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB. 

 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: 

O novo sistema de distribuição de água fria do CAVE será suprido pela rede de abastecimento 

externa da Caesb. Serão construídos novos reservatórios elevado e enterrado próximo a 

tribuna. 

 

Toda a rede hidráulica serão em tubo PVC marrom soldável, classe 15. Somente na entrada da 

Concessionária será empregado duto classe 20.  

 

Os dutos de água fria foram dimensionados trecho a trecho, funcionando como condutos 

forçados, ficando caracterizados, para cada trecho, os quatro parâmetros hidráulicos do 

escoamento, a saber: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante. 

 

O dimensionamento dos ramais de distribuição foi feito com base no método dos pesos, 

previsto na norma NBR-5626 da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos 

pontos desfavoráveis da rede de distribuição e evitar que os pontos críticos possam operar 

com pressões negativas em seu interior. 

 

A tubulação hidráulica do barrilete se originará na face lateral do reservatório superior. As 

colunas serão instaladas dentro dos shafts juntos aos sanitários e copa com ramificações para 

os dispositivos hidráulicos. Os ramais serão instalados sobre o forro nos pavimentos. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 

apresentar declividade mínima de 1% no sentido do escoamento. 
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As mudanças de direção serão efetuadas sempre por meio de conexões. 

 

As canalizações serão assentadas antes do fechamento das alvenarias de tijolos, contra-pisos 

ou forros. 

 

As tubulações serão embutidas nas alvenarias das paredes, evitando sua inclusão no concreto. 

 

Nos casos em que as tubulações devam ser aparentes ou suspensas em lajes, devem ser 

fixadas por suportes ou braçadeiras. 

 

Quando as canalizações perfurarem elementos de concreto estruturais, deverão ser alojadas 

em reentrâncias previstas antes da concretagem. 

 

Nas tubulações que contenham metais com acabamento é importante verificar a profundidade 

para que não sejam necessárias adaptações a não ser as previstas pelos próprios 

equipamentos. 

 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, 

não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel a tal fim. 

 

ENSAIOS: 

No ensaio de recebimento, a instalação será testada antes do fechamento dos rasgos das 

alvenarias e de seu envolvimento por argamassas. Os dutos serão lentamente cheios com 

água até a eliminação completa de ar, e em seguida, submetidas à prova de pressão interna. 

 

Todas as tubulações serão ensaiadas quanto a estanqueidade com pressão interna de água 

50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum 

da tubulação, a menos de 0,1 Mpa. A duração da prova será de 6 horas, no mínimo. 

 

Os pontos de água serão postos para funcionar com a peça de utilização correspondente, 

determinando-se a subpressão, na abertura rápida, às condições de vazão e a subpressão de 

fechamento rápido. 

 

Deverão, também, ser efetuados ensaios de funcionamento das instalações elevatórias, 

observando-se as disposições das normas próprias para os casos da espécie, conforme NBR-

5626 - Instalações Prediais de Água Fria. 
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O projeto prevê que as peças de utilização sejam ensaiadas. Não devem provocar na abertura 

rápida, subpressão na rede e não devem baixar a pressão no ponto a menos de 0,005 MPa. 

No fechamento rápido, a sobrepressão não deve elevar a pressão a mais de 0,2 MPa acima da 

pressão estática. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: 

 
TUBOS: 

PVC 

Tipo rígido, classe 15/20 (pressão de serviço de 7,5/10 kg/cm2) soldável. 

 

CONEXÕES: 

PVC 

Tipo soldável, classe 15/20 (pressão de serviço de 7,5/10 kg/cm2). 

 

PVC reforçado 

Tipo solda/rosca, reforçado com bucha de latão internamente e anel de ferro galvanizado 

externo, classe 15. 

 

VÁLVULAS: 

VÁLVULAS DE GAVETA 

Corpo castelo e cunha em bronze ou latão, comando manual com haste ascendente, entrada 

e saída flanges faceamento plano pelo padrão ANSI B-16.1 classe ANSI-125. 

 

VÁLVULAS DE RETENÇÃO 

Tipo portinhola, corpo em bronze e latão, com roscas fêmeas na entrada e saída ABNT-NBR-

6414 (BS.21=BSPT), pressão de serviço 20,7 bar (300 lbf/pol2) - classe ANSI 150. 
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05.02.000  ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS 

 
O sistema de esgoto sanitário das edificações foi projetado de maneira a garantir um 

escoamento suave, buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de 

direção e dotado de dispositivos de inspeção que permitirão futuras limpezas e desobstruções 

nos pontos considerados mais críticos e sujeitos a entupimentos ou depósitos de sólidos. 

 

O dimensionamento das instalações tem por base os critérios fixados pela NBR - 8160, 

baseados em um fator probabilístico numérico que representa a freqüência habitual de 

utilização associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários da 

instalação em funcionamento simultâneo. No projeto também foram obedecidas às disposições 

dos Regulamentos da Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

As extremidades abertas dos tubos ventiladores deverão emergir, no mínimo, 30 cm acima da 

cobertura da edificação. 

 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas. 

 

As canalizações não poderão, jamais, estender-se embutidas e solidárias ao concreto da 

estrutura. Quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias (encaixes) previstos na 

estrutura antes da concretagem. 

 

Deverão ser respeitadas as declividades mínimas para os coletores e subcoletores conforme a 

tabela 03 da NBR-8160/1999. 

  

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos 

sanitários. 

 

Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar a entrada de 

detritos nas tubulações. 

 

Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e tetos bem como 

obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras. 

 

Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito 

funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de 

contaminação de água potável. 
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ENSAIOS: 

Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com 

água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3m de coluna d’água, antes da instalação dos 

aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça sob pressão mínima 25 mca, depois da 

colocação dos aparelhos. A duração do teste deve ser de 15 minutos. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: 

 

TUBOS E CONEXÕES: 

DIÂMETRO ATÉ 40 MM 

Em PVC, tipo rígido com ponta e bolsa ou pontas lisas (junta rígida), soldável, linha sanitária 

conforme NBR - 5688/1999 - ABNT. 

 

DIÂMETRO SUPERIOR A 40 MM 

Em PVC, linha sanitária, com ponta e bolsa, junta elástica, fabricados conforme a norma NBR 

- 5688/1999 - ABNT. As curvas nos tubos de queda serão do tipo reforçado. 

RALOS: 

SIFONADOS PARA EFLUENTES DOS LAVATÓRIOS 

Em PVC saída de 75mm seção circular de 150mm, altura de 200mm fecho hídrico de 50mm 

de altura, dispositivo de inspeção do ramal de esgoto, grelha quadrada metálica do tipo 

giratória.  

 

SIFONADOS PARA EFLUENTES DOS MICTÓRIOS 

Em PVC saída de 75 mm, seção quadrada de 150 mm, altura de 200 mm fecho hídrico de 

50mm de altura, dispositivo de inspeção do ramal de esgoto, grelha quadrada cega 

(hermética). 

 

SIFONADOS PARA EFLUENTES DOS CHUVEIROS 

Em PVC saída de 40 mm por baixo, seção cônica, diâmetro maior de 100 mm, saída lisa e 

grelha redonda. 
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06.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

 

06.01.000  ELÉTRICAS 

 

O suprimento de energia para a unidade será feito através da subestação existente a ser 

reformada. 

Na distribuição elétrica, os circuitos elétricos serão conduzidos em eletrocalhas sobre o forro 

fixadas à laje do teto. Serão empregadas luminárias e tomadas do tipo de embutir.  

 

Com exceção do sistema de ar condicionado e irrigação, todas as demais cargas serão 

alimentadas pelo sistema de emergência. 

  

NORMAS: 

No projeto, deverão ser seguidas as normas da ABNT e posturas da Concessionária de 

Energia local – CEB, ressaltando-se as seguintes normas enumeradas abaixo: 

-NBR-5410/2004: Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

-NBR IEC 60439-1/2003: Conjuntos de manobra e controle em baixa tensão – Parte 1: 

Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 

parcialmente testados (PTTA); 

-NBR IEC 60439-3/2003: Conjuntos de manobra e controle em baixa tensão – Parte 3: 

Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação 

em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização – Quadros de 

distribuição; 

-NBR IEC 60947-2/1998: Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão- Parte 2: 

Disjuntores; 

-NBR NM 60898/2004: Disjuntores para proteção de sobrecorrente para instalações 

domésticas e similares; 

-NBR 7286/2001: Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etileno-propileno 

(EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho; 

-NTD-6.01/1997: Normas Técnicas de Distribuição para Fornecimento de Energia - Elétrica em 

Tensão Secundária; 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: 

 

PAINÉIS/ARMÁRIOS 

O fabricante dos painéis elétricos deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART. 

 

Projetos: 
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O projeto para execução deverá ser apresentado à fiscalização para aprovação antes da 

execução, contendo as seguintes informações: 

-Detalhes construtivos. 

-Diagramas unifilar de força e comando. 

-Relação completa de equipamentos aplicados incluindo referência, marca, especificações 

técnicas e quantitativos. 

 

Normas: 

Os quadros de distribuição devem estar de acordo com a norma NBR-IEC 60439-1- 

Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão, e todas suas características elétricas e 

de operação devem estar expressas de acordo com estas normas. 

 

Todos os materiais utilizados, bem como a fabricação, ensaios, condições de serviço e 

desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis da ABNT, destacando-se as 

seguintes: 

-NBR IEC 60529 - Grau de Proteção, 

-NBR IEC 60947.2- Disjuntores de Baixa Tensão 

 

Todos os quadros de distribuição devem ser providos de dispositivos de proteção, 

aterramentos, isolação de terminais energizados e sinalização padronizada, conforme 

requisitos da NR10. 

 

Condições gerais de operação: 

Os equipamentos deverão ser dimensionados levando em consideração as condições abaixo: 

Utilização em ambiente interno; 

-Altitude superior a 1.000m; 

-Temperatura ambiente de  +35ºC. 

 

Características elétricas: 

O equipamento deverá ser fabricado e testado de acordo com os valores abaixo: 

-Classe de Isolação: 1000V  

-Freqüência: 50-60Hz 

-Corrente nominal do barramento principal: (conforme diagrama unifilar) 

-Corrente suportável de curta duração (1seg): (conforme diagrama unifilar) 

 

Quadros Elétricos: 

Painel de distribuição, metálico, padrão TTA, conforme ABNT NBR IEC 60439-3, tamanho 

conforme projeto, montagem trilho padrão IEC/DIN, IP-43, forma construtiva 2A, reversível, 
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com chassi e tampa de acabamento, espelhos porta etiquetas, porta documentos e fecho 

universal, compartimentação de filas. 

  

Ensaios: 

Ensaios de tipo: 

O fornecedor do painel deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes certificados de 

ensaios de tipo. As características declaradas nos relatórios deverão estar em conformidade 

com aquelas propostas /exigidas: 

-Limites de Elevação de Temperatura; 

-Propriedades Dielétricas; 

-Corrente Suportável de Curto-circuito; 

-Eficácia do Circuito de Proteção; 

-Distâncias de Isolamento e Escoamento; 

-Funcionamento Mecânico; 

-Grau de Proteção. 

 

Ensaios de rotina: 

O montador do painel deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes relatórios dos ensaios 

de rotina: 

-Verificação da Fiação, ensaios de operação elétrica; 

-Ensaio dielétrico; 

-Verificação da proteção e continuidade elétrica do circuito de proteção; 

-Verificação da resistência de isolamento. 

 

Os proponentes deverão anexar junto às propostas os relatórios de ensaios de tipos e de rotina 

para analise, bem como a anotação de responsabilidade técnica (ART). 

 

LUMINÁRIAS 

1. Painel led de embutir ou suspender com tecnologia de retroiluminação (backlight 
system), com alto desempenho e baixo ofuscamento, alta uniformidade de iluminação, 
potência 40W, grade de proteção IP44, temperatura de cor 4000K, fluxo inicial 3200lm, 
dimensões 595x595x11mm, corpo da luminária feito em liga de alumínio 6063, tensão de 
operação 85~265V, 60Hz, fator de potência > 0,98, eficiência do driver > 85%, eficiência da 
luminária > 85%, índice de reprodução de cor > 80, vida útil > 50.000 horas, certificada com a 
diretiva EMC 2004/108/IEC de compatibilidade eletromagnética no seguintes padrões: 
EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-
4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61547, AS/NZS CISPR 15:2011 class b, 
certificada com a diretiva ROHS 2002/95/EC de restrição do uso de substâncias nocivas na 
composição do produto, nos seguintes padrões: EN1122B, EPA3050B, EPA3052, EPA3060A, 
EPA3540C, EPA7196A, EPA8270D, garantia 3 anos contra defeitos de fabricação. 
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2. Painel led de embutir ou suspender com tecnologia de retroiluminação (backlight system) 
com alto desempenho e baixo ofuscamento, alta uniformidade de iluminação, potência 48W, 
grade de proteção IP44, temperatura de cor 4000K, fluxo inicial 4100lm,  dimensões 
1295x295x11mm, corpo da luminária feito em liga de alumínio 6063, tensão de operação 
85~265V, 60Hz, fator de potência > 0,98, eficiência do driver > 85%, eficiência da luminária > 
85%, índice de reprodução de cor > 80, vida útil > 50.000 horas, certificada com a diretiva 
EMC 2004/108/IEC de compatibilidade eletromagnética no seguintes padrões: EN55015, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61547, AS/NZS CISPR 15:2011 class b, 
certificada com a diretiva ROHS 2002/95/EC de restrição do uso de substâncias nocivas na 
composição do produto, nos seguintes padrões: EN1122B, EPA3050B, EPA3052, EPA3060A, 
EPA3540C, EPA7196A, EPA8270D, garantia 3 anos contra defeitos de fabricação. 
 
3. Luminária led quadrada de embutir com tecnologia COB LED, alta eficiência 85~95%, com 
difusor anti ofuscamento, potência 30W, grade de proteção IP44, temperatura de cor 4000K, 
fluxo inicial 2400lm,  dimensões 220x220x67mm, corpo da luminária feito em liga de alumínio, 
tensão de operação 100~240V, 60Hz, fator de potência > 0,98, eficiência do driver > 85%, 
eficiência da luminária > 85%, índice de reprodução de cor > 80, vida útil > 50.000 horas, 
certificada com a diretiva EMC 2004/108/IEC de compatibilidade eletromagnética no seguintes 
padrões: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61547, AS/NZS CISPR 
15:2011 class b, certificada com a diretiva ROHS 2002/95/EC de restrição do uso de 
substâncias nocivas na composição do produto, nos seguintes padrões: EN1122B, 
EPA3050B, EPA3052, EPA3060A, EPA3540C, EPA7196A, EPA8270D, garantia 3 anos 
contra defeitos de fabricação. 
 
4. painel led circular de embutir, potência 30W, com difusor anti ofuscamento, grade de 
proteção IP44, temperatura de cor 4000K, fluxo inicial 2490lm, dimensões 230x86mm, corpo 
da luminária feito em liga de alumínio e magnésio, tensão de operação 85~265V 60Hz, fator 
de potência > 0,98, eficiência do driver > 85%, eficiência da luminária > 85%, índice de 
reprodução de cor > 80, vida útil > 50.000 horas, certificada com a diretiva EMC 2004/108/IEC 
de compatibilidade eletromagnética no seguintes padrões: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, 
EN61000-4-11, EN61547, AS/NZS CISPR 15:2011 class b, certificada com a diretiva ROHS 
2002/95/EC de restrição do uso de substâncias nocivas na composição do produto, nos 
seguintes padrões: EN1122B, EPA3050B, EPA3052, EPA3060A, EPA3540C, EPA7196A, 
EPA8270D, garantia 3 anos contra defeitos de fabricação. 
 
 

EMC-Padrões de Compatibilidade Eletromagnética 
 
Directiva 2004/108/IEC do Parlamento Europeu e do Conselho 
 
A presente directiva regulamenta a compatibilidade electromagnética dos 
equipamentos. Exige que os equipamentos cumpram um nível adequado de 
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compatibilidade electromagnética. A presente diretiva é aplicável aos equipamentos 
definidos abaixo: 
 
(a) "Equipamento", qualquer aparelho ou instalação fixa; 
 
(b) "Aparelho", qualquer aparelho ou a combinação dos mesmos acabado, 
comercialmente disponível como uma única unidade funcional, destinado ao utilizador 
final e susceptível de gerar perturbações eletromagnéticas ou cujo desempenho é 
susceptível de ser afetado por tais perturbações; 
 
(c) "Instalação fixa", uma combinação específica de diversos tipos de aparelhos e, em 
certos casos, de outros dispositivos, que são montados, instalados e destinados a ser 
utilizados de forma permanente em um local pré-definido; 
 
(d) "Compatibilidade electromagnética", a capacidade do equipamento para funcionar 
satisfatoriamente no seu ambiente electromagnético sem introduzir interferências 
electromagnéticas intoleráveis a outro equipamento nesse ambiente; 
 
(e) "Perturbação electromagnética", qualquer fenómeno electromagnético que possa 
degradar o desempenho do equipamento. Uma perturbação electromagnética pode ser 
um ruído electromagnético, um sinal indesejado ou uma alteração do próprio meio de 
propagação; 
 
(f) "Imunidade", a capacidade do equipamento para funcionar como previsto, sem 
sofrer degradação na presença de uma perturbação electromagnética; 
 
(g) "Razões de segurança" , as razões de salvaguarda da vida humana ou dos bens; 
 
(h) "Ambiente electromagnético", todos os fenómenos electromagnéticos observáveis 
em um determinado local. 
 
2 . Para efeitos da presente directiva, deve ser considerado um aparelho , na acepção 
do parágrafo 1 (b ) : 
 
( a) " componentes " ou " subconjuntos " destinados a serem incorporados num 
aparelho pelo utilizador final , que são susceptíveis de gerar perturbações 
electromagnéticas ou cujo desempenho é susceptível de ser afectado por tais 
perturbações ; 
 
( b) "instalações móveis " definidos como uma combinação de aparelhos e, se for o 
caso , outros dispositivos destinados a serem movidos e utilizados numa série de 
locais. 
 
CISPR 15 - Limites e métodos de medição das características de perturbação de rádio 
de equipamentos de iluminação elétrica ou equipamento similar 
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     CISPR 15 aplica-se à emissão (condução e radiação) e à imunidade à pertubações 
de frequência de rádio de: 

 Todo o equipamento de iluminação com uma função primária de geração e / ou 
distribuição de luz destinado para fins de iluminação, e destinado, quer para ligação à 
baixa tensão de alimentação de energia elétrica e de operação à bateria;  

 A parte de iluminação de equipamento multifuncional em que uma das funções 
primárias é iluminação;  

 Auxiliares independentes exclusivamente para uso com equipamentos de iluminação; 
 Equipamentos de radiação IR e UV;  
 Placas de propaganda neon; 
 Iluminação pública destinado apenas para uso ao ar livre;  
 Iluminação de transporte (instalado em ônibus, trens, etc.) 

Low Voltage Directive (LVD) 

O LVD garante que o equipamento eléctrico dentro de certos limites de tensão, proporcione 
um elevado nível de protecção. A directiva abrange os equipamentos eléctricos com uma 
tensão entre 50 e 1000 V para a corrente, e entre 75 e 1500 V para corrente contínua 
alternada. Deve notar-se que estas tensões nominais referem-se a tensão de entrada ou de 
saída eléctrica, não a tensões que podem aparecer no interior do equipamento. Para a 
maioria dos equipamentos elétricos, os aspectos de saúde das emissões dos campos 
eletromagnéticos também estão sob o domínio da directiva de baixa tensão. 

Para equipamentos elétricos dentro de seu escopo, a directiva abrange todos os riscos de 
saúde e segurança, garantindo assim que o equipamento eléctrico será usado de forma 
segura e em aplicações para as quais foram feitas. 

 

TRANSDUTOR DE ENERGIA 

Características Técnicas: 

-Para medição autônoma, instalação em porta de painel, possuindo display de cristal líquido.   

Promove as seguintes medições: 

- Tensão: fase/fase e fase/neutro (por fase e média) e desbalanceamento; 

- Corrente: por fase e média e desbalanceamento; 

- Potências: Ativa (kW), relativa (kVAR) e aparente (KVA), (por fase e total); 

- Fator de potência (capacitativo ou indutivo) por fase e total; 

- Freqüência; 
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- Energia: Potência ativa (kW), relativa (kVAR) e aparente (KVA), (por fase e total) 
importadas e exportadas: KWH, KVARH, KVAH, kVARh/NET acumulada; 

- Demanda: Janela deslizante, preditiva, demanda térmica em kW, kVAR, kVA e 
corrente média; 

- Mínimos e máximos: Armazenados para tensão (1-n) e (f-f) por fase, corrente por 
fase, kW total, kVAR total, kW total, fator de potência total, freqüência e demanda por 
janela deslizante para kW total; 

- Distorção de harmônicos individual e total nas entradas de tensão e corrente até a 
15ª, mais fator-k para entradas de correntes. 

Características técnicas: 

- Alimentação: 220VAC ( 60 Hz); 

- Entrada de tensão: Medição de 220/380V; 

- Freqüência de entrada: 60 Hz; 

- Medição de Corrente: 5 A. 

 

NO-BREAK: 

 
Características Técnicas: 
 
-No-break estático dupla conversão - true on line, potência 3200 VA. 
Entrada do sistema: 

- Configuração / F, N, T (monofásico); 

- Tensão nominal: 220 V monofásico freqüência nominal 60Hz; 

- Tolerância de tensão de entrada: 172-285 Vca; 

- Tolerância de Freqüência nominal: 40-70 Hz; 

Saída do sistema: 

- Tensão nominal: 220 V monofásico freqüência nominal 60Hz; 

- Numero de fase: F, N, T (monofásico); 

- Regulação da tensão de saída: +/- 1%. 

Especificações complementares: 

- Deverá conter chave de by pass automática; 

- A alimentação da carga deve-se dar todo o tempo através do inversor ou seja, a 
operação true on line é obrigatória. Variação de frequência, surtos, spikes, ou 
quaisquer transitórios na alimentação proveniente da rede não poderão ser 
repassadas para a saida do inversor; 
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- O equipamento deverá dispor de corretor de fator de potencia na entrada que 
assegure o valor de 0,95; 

- Normas de segurança: UL 1778 (UL;C-UL) +CE; 

- Normas EMC: FCC part 15, class A+CE; 

- Capacidade de surto: IEC 1000-4-5 (6 kV, 1.2/50s, 3kA,8/20s); 

- Nível de ruído:40-55 db; 

- Grau de proteção: IP20; 

- Temperatura ambiente de operação: -10 a +40o C. 

 
 
INTERRUPTORES DIFERENCIAIS: 

Devem assegurar o comando e o seccionamento dos circuitos elétricos, assim como: 

 

- Sensibilidade : 30/300 mA; 

- Norma internacional IEC 61008-1; 

- Classe AC. 

 

 

TOMADAS ELÉTRICAS: 

As tomadas 2P+T deverão ser construídas conforme especificações da NBR 14036, espelho 

na cor branca. 

 

 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE: 

Transformadores de corrente, encapsulados em epóxi, para uso interno, corrente secundária 

nominal 5A com as seguintes características: 

 Secundário para serviço de proteção 10 A 50; 

 Secundário para serviço de medição 03-C25; 

 Tensão aplicada 1 minuto à freqüência Industrial: 34 KV; 

 Fator térmico nominal: 1,2; 

 Limite térmico: 120xIn; 

 Limite dinâmico: 2,5 x It; 

 Relação: ver projeto. 
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ELETRODUTOS: 

Toda a tubulação embutida em lajes, pisos e paredes de alvenaria serão de PVC rígido 

rosqueavel. 

ELETRODUTO METÁLICO: 

Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura, com revestimento protetor de zinco aplicado à 

quente, nos diâmetros especificados em projeto, em barras de 3,00m, extremidades 

rosqueadas, fornecido com uma luva na extremidade, rosca cilíndrica BSP ou GÁS. 

Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva rosqueável, em uma das extremidades; 

possuir paredes com espessura de classe pesada e seção nominal em milímetros, conforme 

norma NBR 5598. 

 

Os acessórios do tipo luva e curva também deverão obedecer às especificações da norma 

NBR 5598 e acompanharão as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem 

conectados. 

 

ELETRODUTOS DE PVC: 

Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, 

conforme NBR 6150. Deverão ter paredes com espessura da “Classe A”. 

Para desvios de trajetória só será permitido o uso de conexões pré-fabricadas, ficando 

terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. 

 

Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. 

 

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS 

Fabricados com fita de aço doce galvanizada, revestidos externamente por uma camada 

espessa de cloreto de polivinila flexível (PVC) extrudado penetrando nas aspirais, sendo 

extremamente flexível. Fornecido na cor preta. 

 

CONDUTORES ELÉTRICOS: 

CONDUTOR DE TENSÃO DE ISOLAMENTO ATÉ 750V: 

 

Sua formação deverá ser constituída por condutores em cobre têmpera mole com isolação em 

EPR, 70 º C, 750 V, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. 

 

Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser 

empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico. 
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CABOS DE TENSÃO DE ISOLAMENTO ATÉ 1 KV: 

 

Formação em cobre, tempera mole, singelo, encordoamento classe 5, com isolação em EPR, 

90 º C, 0,6/1 kV, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. 

 

CONDULETE DE ALUMÍNIO: 

Corpo executado em liga de alumínio fundido sem rebarbas internas que possam danificar a 

fiação e/ou o equipamento, tampa executada em chapa de alumínio estampado e atarrachada 

por meio de 02 (dois) parafusos de aço inox imperdíveis (diâmetros até 2”) ou 04 (quatro) 

parafusos de aço inox imperdíveis (diâmetros acima de 2” exclusive), junta caixa-tampa de 

material resistente ao calor, às intempéries e ao envelhecimento precoce, proporcionando 

vedação e estanqueidades perfeitas, face usinada para assentamento perfeito tampa-junta, 

roscas GÁS, nos modelos C, E, T, X, LB, LL, LR, TA ou TB, com acabamento na cor cinza 

martelado, e possibilidade de instalação de equipamento na tampa (interruptores, tomadas, 

etc.). Grau de proteção IP-50. 

Deverá atender às normas ABNT NBR - 5363 e NEC Classe I (Grupos C e D, divisão 1 e 2). 

CONECTORES E TERMINAIS: 

As ligações dos cabos serão feitas sempre através dos conectores existentes nos próprios 

equipamentos (bornes de disjuntores) ou pelo uso de conectores de metal próprio e de escala 

métrica correspondente a dos cabos respectivos. 

 

 

FITAS ISOLANTES: 

Serão constituídas por uma tira de matéria plástica, de cloreto de polivinila, cobertas num dos 

lados com substancia adesiva, auto-aderente e auto-extinguível quanto á propagação de 

chamas, cor preta, rigidez dielétrica 40 kV/mm, conforme norma ABNT-EB 561-76. 

 

IDENTIFICADORES: 

Além da identificação de fábrica dos cabos, todos os circuitos, contidos nos condutos, serão 

amarrados formando chicote e possuindo identificadores constando o nome do circuito e 

tensão de operação. Na identificação serão empregadas anilhas ou etiquetas adesivas com o 

número do circuito, painéis de origem e destino. 

 

BUCHAS E ARRUELAS: 

As arruelas e buchas poderão ser metálicas geralmente de ferro galvanizado ou de alumínio 

fundido, aplicadas nos condutos metálicos; poderão ainda ser plástica, geralmente de PVC ou 

baquelite, para os condutos plásticos. Não se admite, no entanto que os eletrodutos não sejam 

guarnecidos. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

ELETRODUTOS: 

ELETRODUTOS RÍGIDOS: 

Os eletrodutos deverão ter a superfície interna completamente lisa, sem rebarbas e também 

livres de substâncias abrasivas. 

 

No caso de PVC, deverão ainda ser inalteráveis, não sofrendo deformações no decorrer do 

tempo, sob a ação do calor ou da umidade, suportando as temperaturas máximas previstas 

para os cabos em serviço. 

 

As conexões deverão ser feitas com luvas rosqueáveis. 

 

As conexões de eletrodutos às caixas não rosqueáveis, deverá ser por meio de buchas e 

arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no 

caso de PVC. 

 

As extremidades livres, não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser 

providas de buchas. 

 

No caso de conexões por luvas rosqueáveis, os eletrodutos poderão ser cortados por meio de 

corta - tubos ou a serra, sendo que as roscas deverão ser feitas com uso de cossinete e com 

ajustes progressivos. 

 

As roscas que contiverem uma volta completa ou mais de 5 fios cortados deverão ser 

rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto. 

 

Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser escariadas para eliminação de 

rebarbas. 

 

Com a finalidade de obter melhor estanqueidade e prevenir corrosão, quando do 

rosqueamento, deverá ser aplicada sobre as roscas tinta metálica especial, não sendo 

permitido o uso de material fibroso (cânhamo, juta, estopa etc). 

 

O rosqueamento deve pegar, no mínimo, 05 (cinco) fios completos de rosca. 
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Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos ou depressões onde 

possa acumular água, devendo apresentar, outrossim, uma ligeira e contínua declividade (no 

mínimo 0,25%) em direção às caixas nos trechos horizontais. 

 

O número máximo de curvas entre duas caixas deverá obedecer à NBR-5410/1997. 

 

Os eletrodutos aparentes deverão ser convenientemente suportados, com fixação espaçada de 

no máximo 2000 mm. 

 

Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas, pilares e paredes, bem 

como manter afastamento adequado das mesmas. 

 

Após a instalação dos eletrodutos, inclusive os eletrodutos reservas, deverá ser colocado um 

arame galvanizado n. 12 BWG. 

 

Durante a montagem e após a mesma, deverão ser vedados os extremos dos eletrodutos por 

meios adequados, a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos, de água ou de umidade. 

 

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS: 

Às extremidades dos eletrodutos flexíveis serão fixadas peças que impeçam a danificação dos 

condutores pelas arestas, dispondo de roscas para a instalação de adendo, utilizados nas 

redes de eletrodutos rígidos. 

 

Constituirão trechos contínuos de caixa a caixa, não devendo ser emendados. 

 

As curvas serão feitas de modo a não se reduzir sua seção interna e não produzir aberturas 

entre suas espirais. 

 

O raio de curvatura será no mínimo 12 vezes o diâmetro externo do eletroduto. As tubulações 

serão presas firmemente às superfícies de apoio, para que não se deformem durante a 

enfiação dos condutores. 

 

CABOS ELÉTRICOS: 

 Os cabos deverão ser instalados conforme indicação de projeto. 

 

Deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante a armazenagem e a 

instalação. 
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Todo o cabo encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificações, deverá 

ser substituído após sua remoção. 

Todas as fiações deverão ser feitas de maneira que tenham uma aparência limpa e ordenada. 

 

Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos 

para permitirem as emendas que se tornarem necessárias. 

 

Os cabos não devem ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados na 

tabela a seguir: 

 

Tipo de Cabo Raio mínimo de Dobramento 
Múltiplo do diâmetro Externo 

Cabos de 750 V ou 1000 V, com isolação 
termoplástica para energia 

 
08 

Cabos de controle com isolação 
termoplástica, sem blindagem e armação 

 
10 

 
Instalação dentro de Eletrodutos: 

Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa, e, concluído 

todos os serviços de construção que os possam danificar. 

 

A fiação deverá ser instalada conforme indicado no projeto, onde cada cabo deverá ocupar o 

eletroduto particular a ele designado. 

 

Antes da instalação dos cabos, deverá ser certificado que o interior dos eletrodutos não tenha 

rugosidade, rebarbas e/ou substâncias abrasivas, que possam prejudicar o cabo durante a sua 

enfiação e puxamento. 

 

Não serão permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos, sob hipótese alguma. 

 

EMENDAS DOS CABOS: 

As emendas dos cabos devem ser mecânica e eletricamente tão resistentes quanto os cabos 

aos quais são aplicadas. 

 

Isolação das Emendas: 

As emendas em condutores isolados devem ser recobertas por isolação equivalente, em 

propriedades de isolamento, àquelas dos próprios condutores. 

 

As emendas devem ser limpas com solvente adequado e apenas após a secagem do mesmo, 

deve ser aplicada a isolação original do condutor. 
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 Para condutores com isolação termoplástica: com fita adesiva termoplástica com 

espessura de 2 vezes a da isolação original do condutor; 

 Para condutores com isolação de borracha: com fita de borracha com espessura de 

1,5 vezes a da isolação original do condutor. 

 

Os cabos com isolação termoplástica podem ter suas emendas isoladas através de mufla 

termoplástica, fundida no local. 

 

TERMINAIS PARA CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO: 

A terminação de condutores de baixa tensão deve ser feita através de terminais de pressão ou 

compressão, com exceção dos condutores de 10 mm2 ou menores, que poderão ser 

conectados diretamente aos bornes do equipamento. 

 

A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra 

nenhum trecho de condutor nú, havendo, pois, um faceamento da isolação do condutor com o 

terminal. 

 

Quando não se conseguir esse resultado, deve-se completar o interstício com fita isolante. 

 

Quando forem empregados terminais de pressão, deverá selecioná-los de maneira a atender 

ao especificado anteriormente para os mesmos. 

 

ENSAIOS 

O objetivo destes testes é verificar a integridade física dos cabos e a correta execução dos 

terminais. 

 

Os testes serão feitos sobre cabos já instalados na obra e com terminais instalados e dispostos 

para o serviço. 

 

Os cabos deverão ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais 

isolados da terra. 

 

Verificação da resistência de isolamento: 

 

 As medidas de resistência de isolamento deverão ser tomadas entre fases e entre 

fase contra “terra” (incluindo eletrodutos e carcaças metálicas), e se destinam a 

verificar, além da resistência de isolamento, a eventual presença de pontos a terra ou 

em curto-circuito; 
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 Para cabos de tensões iguais ou menores que 750 V, o valor mínimo permissível de 

resistência de isolamento será de 1 Mega Ohm, a ser verificado com megômetro de 

500 V; 

 Para cabos com tensões maiores que 750 V, o valor mínimo permissível de 

resistência de isolamento será de 1.000 ohms por Volt, a ser verificado com 

megômetro de 5.000 V. 

 

QUADROS ELÉTRICOS: 

O desembarque e transporte interno deverão ser acompanhados por pessoal habilitado, que 

deverá providenciar para que sejam feitos de forma adequada. 

 

Após terem sido desembalados, deverão ser inspecionados visualmente, para verificar a 

ocorrência ou não de danos durante o transporte ou desembarque. Caso seja constatado 

algum dano, este deve ser comunicado. 

 

Após a fixação dos quadros, os mesmos deverão ser submetidos a um reaperto geral de todos 

os parafusos e fixações, sendo posteriormente interligados entre si e aos equipamentos. 

 

PRÉ-OPERAÇÃO E TESTES DE ACEITAÇÃO: 

PRÉ-OPERAÇÃO: 

Esta fase de pré-operação se inicia somente após a conclusão de todos os trabalhos de 

construção e montagem, inclusive pintura, e compreenderá as operações de limpeza, testes 

preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das 

seguranças e ajustes dos controles, destinando-se essencialmente à verificação de montagens 

dos equipamentos, e ao preparo dos mesmos para os testes de aceitação. 

 

A condição final desta fase será a unidade completamente acabada, limpa e em perfeitas 

condições, para submeter-se aos testes de aceitação. 

 

TESTES DE ACEITAÇÃO: 

Estes testes serão realizados com a finalidade de verificação do funcionamento dos vários 

elementos do sistema, bem como verificação de capacidade. 

 

Durante os testes, será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento 

operacional dos vários equipamentos e instrumentos. 

 

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da empreiteira. 
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PROCEDIMENTOS DE PRÉ-OPERAÇÃO E TESTES DO SISTEMA: 

Cabos de Força: 

 Medição de isolamento de todos os cabos de força e de controle; 

 Verificação dos terminais e conexões; 

 Identificação de fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do 

sistema principal de alimentação. 

 

Transformadores de Corrente: 

 Teste de relação; 

 Teste de polaridade. 

 

Disjuntores: 

 Inspeção dos contatos principais quanto à pressão, superfície de contato elétrico, 

isolamento elétrico entre pólos de uma mesma fase e entre fases; 

 Medição da resistência dos contatos; 

 Lubrificação de todas as partes móveis; 

 Alinhamento entre contatos; 

 Determinação da tensão mínima ou pressão mínima de fechamento e abertura do 

disjuntor; 

 Inspeção dos dispositivos principais de fechamento e abertura do disjuntor; 

 Encaixe dos contatos do disjuntor nos terminais de saída e de entrada; 

 Inspeção dos contatos auxiliares quanto à pressão, bom estado de conservação e 

boa conexão dos terminais; 

 Continuidade de todos os circuitos de acionamento e desligamento do disjuntor; 

 Outros testes e verificações recomendadas pelo fabricante, em acordo com o manual 

de instrução. 

 

Barramento: 

Inspeção das conexões e estado de isoladores, conexões entre barras; 

Identificação das fases das conexões entre barras; 

Medição de isolamento entre fases e fase à terra. 

 

Circuito e Instrumentos de Medição: 

Aferição dos voltímetros; 

Verificação da correta conexão das chaves de transferência de voltímetros. 

 

Medição da Malha de Terra: 

Medição da resistência de terra; 
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Inspeção das conexões de terra em todos os painéis, carcaça de equipamentos, terminais de 

cabos e demais elementos metálicos. 
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06.04.000  REDE ESTRUTURADA E TELEFONIA 

 

O Cabeamento Estruturado a ser implantado nas edificações deverá prover o 

compartilhamento de informações e de recursos de telecomunicações, atendendo aos pontos 

distribuídos. A rede será projetada para trafegar Voz/IP – Dados/Voz - ATM / Gigabit Ethernet 

/Fast-Ethernet / Ethernet - Vídeo conferência. 

O projeto compreende a implantação da rede estruturada de telecomunicações com todos os 

elementos do sistema, contemplando as estações de trabalho, racks concentrador e 

distribuidores, cabeamento secundário e backbone vertical. 

 

O Sistema de Cabeamento Estruturado deve ser capaz de suportar e/ou integrar o seguinte: 

-Aplicações analógicas ou digitais de voz; 

-Aplicações de dados; 

-Serviços de rede local; 

-Serviços de rede de longa distância; 

-Serviços de vídeo; 

-Dispositivos de baixa tensão para controles de edifícios. 

 

O sistema de cabeamento estruturado também deve suportar upgrade de aplicações com um 

mínimo de distúrbio aos serviços existentes ou aos funcionários, permitindo rápidos 

deslocamentos, acréscimos e trocas. 

 

O projeto do sistema cabeamento estruturado se pautará nas recomendações das seguintes 

normas: 

 

ABNT: 

 NBR 5410/2004– Instalações Elétricas de Baixa Tensão: 

Objetivo: Estabelece as condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem atender, 

a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança das pessoas e animais e a 

conservação dos bens; 

 

 NBR-14565/2012 - Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais: 

Objetivo: Especifica um cabeamento genérico para uso nas dependências de um único ou um 

conjunto de edifícios em um campus. Ela cobre os cabeamentos metálico e óptico. Aplica-se a 

redes locais (LAN) e redes de campus. O cabeamento especificado nesta Norma suporta uma 

ampla variedade de serviços, incluindo voz, dados, texto, imagem e vídeo. Esta norma baseia-

se nas normas da ANSI e IEC; 
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 NBR-14705/2010 – classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao 

comportamento frente à chama. 

 

ANSI: 

 TIA/EIA-568-B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: 

Objetivo: Esta norma especifica o sistema de cabeamento de telecomunicações das 

edificações comerciais, padronizando os procedimentos de projeto e instalação do cabeamento 

estruturado. Estabelece as características técnicas do cabeamento. 

 

 TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components: 

Objetivo: Integrante da norma acima, contempla o desempenho do cabeamento; 

 

 TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces: 

Objetivo: Esta norma apresenta a padronização das práticas de projeto e instalação que darão 

suporte aos meios de transmissão e aos equipamentos de telecomunicações dentro dos 

edifícios comerciais, contemplando espaços, rotas, etc. 

 

 TIA/EIA-606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure: 

Objetivo: Esta norma define os requisitos para administração do cabeamento estruturado da 

edificação no que tange a identificação de seus componentes e registro das informações 

específicas de cada elemento da infraestrutura de telecomunicações,  

 

 J-STD-607-A - Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for 

Telecommunications: 

Objetivo: Esta norma estabelece os critérios para planejamento, projeto e instalação do 

aterramento e equipotencialização do sistema de telecomunicações dentro da edificação. 

 

ISO/IEC 

 ISO/IEC 11801 – Information Technology – General Cabling for Customer Premises 

Objetivo: Esta norma define os critérios de implantação do cabeamento genérico nas 

instalações. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

As principais atividades a serem executadas na implantação do cabeamento estruturado são: 

 Lançamento de infra-estrutura de eletrocalhas e dutos; 

 Lançamento de cabos UTP; 
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 Lançamento de cabo óptico; 

 Selagem das aberturas; 

 Execução da vinculação; 

 Instalação de tomadas de telecomunicação; 

 Instalação dos racks; 

 Identificação de todo o cabeamento; 

 Testes dos pontos de telecomunicação; 

 Registro das instalações. 

 

O Cabeamento Estruturado proverá o compartilhamento de informações e de recursos de 

telecomunicações, atendendo aos pontos distribuídos. A rede foi projetada para trafegar Voz/IP 

– Dados/Voz - ATM / Gigabit Ethernet /Fast-Ethernet / Ethernet - Vídeo conferencia. 

O Sistema de Cabeamento Estruturado deve ser capaz de suportar e/ou integrar o seguinte: 

-Aplicações analógicas ou digitais de voz; 

-Aplicações de dados; 

-Serviços de rede local; 

-Serviços de rede de longa distância; 

-Serviços de vídeo; 

-Dispositivos de baixa tensão para controles de edifícios. 

 

No Armário de Telecomunicações, será feita a previsão de sobra de cabo suficiente para 

identificação e crimpagem. 

 

No Armário de Telecomunicações, o rack deve acomodar de forma organizada e segura os 

componentes de concentração do cabeamento horizontal e equipamentos ativos. 

 

GERENCIAMENTO DE CABOS: 

O Sistema de Gerenciamento de Cabos deve ser usado a fim de oferecer um meio limpo e 

eficiente para o roteamento e proteção de cabos e patch cords de fibra e cobre em racks e 

gabinetes de telecomunicações. Deve ser um sistema de gerenciamento de cabos completo 

composto de gerenciadores de cabos verticais, gerenciadores de cabos horizontais, e 

acessórios para gerenciamento de cabos utilizados em todo o sistema de cabeamento. O 

sistema deve proteger o investimento de rede, mantendo o desempenho do sistema, 

controlando o raio de curvatura do cabo e oferecendo alívio de tensão do cabo. 

 

SISTEMA DE RACK: 

Deve-se oferecer gerenciamento de cabos com o uso do sistema de rack que suporte cabos 

de alta capacidade para conexões cruzadas ou aplicações de interconexão em uma sala de 
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telecomunicações. O sistema de rack deve ser modular e suportar cabos de cobre e fibra. O 

sistema deve oferecer gerenciamento de cabos integral, incluindo canais verticais, orifícios e 

fendas para acessórios adicionais de gerenciamento de cabos. Os orifícios devem estar 

localizados na parte frontal, traseira e lateral do rack para proporcionar flexibilidade máxima. O 

rack deve ser capaz de aceitar anéis D de plástico removíveis. O sistema de rack deve atender 

a todos os requisitos da EIA conforme o estipulado no EIA-310-D. 

 

GERENCIAMENTO DE CABO VERTICAL: 

Os gerenciadores de cabos verticais devem incluir componentes que auxiliem no roteamento, 

gerenciamento e organização dos cabos para/dos patch panels e/ou equipamentos. Os 

gerenciadores devem proteger os equipamentos de rede, controlando o raio de curvatura dos 

cabos e oferecendo alívio de tensão dos cabos. Os gerenciadores devem possuir um design 

universal que se encaixe nos racks EIA 19” e devem ser construídos com bases de aço e guias 

de plástico. 

 

Os guias de duto devem incluir alças de retenção para manter os cabos no lugar durante a 

remoção da tampa. As tampas devem ser facilmente removíveis ou possuir dobradiças para 

permitir rápidos deslocamentos, acréscimos e trocas. 

 

GERENCIAMENTO DE CABO HORIZONTAL: 

Os gerenciadores de cabos horizontais devem incluir componentes que auxiliem no 

roteamento, gerenciamento e organização dos cabos para/dos patch panels e/ou 

equipamentos. Os painéis devem proteger os equipamentos de rede, controlando o raio de 

curvatura dos cabos e oferecendo alívio de tensão dos cabos. Os painéis devem possuir um 

design universal que se encaixe nos racks EIA 19” e devem ser construídos com guias de 

plástico. Os guias devem incluir alças de retenção para manter os cabos no lugar durante a 

remoção da tampa. As tampas devem ser facilmente removíveis ou possuir dobradiças para 

permitir rápidos deslocamentos, acréscimos e trocas. Os gerenciadores de cabo devem ser 

oferecidos com retentores de fios para prender os cabos durante a remoção da tampa e 

parafusos de montagem. O painel para gerenciamento de cabos horizontais de uma unidade 

de rack deve ser instalado entre os patch panels de modo a não exceder 36 cabos UTP por 

lado. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

Após a conclusão dos trabalhos de instalação, para a aceitação dos serviços, será procedidos 

os testes de certificação abaixo enumerados, para comprovação do atendimento dos padrões 

definidos pela Norma ANSI/ElA/TlA – 569 - Categoria 6, utilizando analisador de cabos do tipo 

PentaScanner. O mesmo analisador de cabos deverá estar em conformidade com o Boletim 

TSB 67. 



POWER  
   ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

            Avenida Central, lote 1154, sala 102, Nucleo Bandeirante, Brasília, DF, CEP: 71710-026 

Fones: (61) 3386-6146 / 3386-1179 / 9983-7527 / 84024220 - E-mail: powervava@terra.com.br 

2
9

 

 

Ao término da instalação, deverá ser entregue toda documentação e a certificação da rede de 

cabeamento estruturado, contendo no mínimo: 

- Toda a documentação técnica relativa ao projeto executivo e/ou "as built" completo da rede, 

incluindo todos os aspectos lógicos e físicos de sua implantação e configuração; 

- Catálogos e boletins de todos os componentes e materiais utilizados na instalação, com clara 

indicação do fabricante, atendimento às normas técnicas, testes efetuados, certificados de 

conformidade às normas etc.; 

- Planilha e relatórios de testes efetuados em todo o cabeamento UTP, tomada por tomada ( 

arquivo digital e 1 via impressa). Essas planilhas deverão conter o comprimento, diafonia e 

Certificado de Garantia da instalação/equipamentos. 

- Termo de Garantia do Fabricante do material de Cabling, em nome da Contratante, 

garantindo todos os materiais por no mínimo 15 anos. 

 

PARÂMETROS DE TESTE: 

- Continuidade; 

- Comprimento; 

- Mapeamento dos cabos (Wire-map); 

- Perdas de inserção; 

- Perdas por Retorno (Return Loss); 

- Tempo de Propagação (Propagation Delay); 

- Diferença dos Tempos de Propagação (Delay Skew); 

- Paradiafonia NEXT – Next End Crosstalk; 

- Power Sum Next - PS NEXT; 

- FEXT; 

- ELFEXT; 

- Power Sum Elfext (PS ELFEXT); 

- Atraso de Propagação (Propagation Delay). 

 

Para cada lance de fibra ótica, proceder a verificação das atenuações nos comprimentos de 

onda de 850 e 1300 nm; 

 

CONFIGURAÇÕES: 

Conforme a ANSI/TIE/EIA-568-B, são reconhecidas duas configurações para realização dos 

testes de certificação do cabeamento: 
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- configuração de canal: Inclui 90 m de cabo horizontal, acessórios de conexão, cabo de 

conexão na área de trabalho, conector/saída, ponto de transição ou consolidação opcional, 2 

conexões na sala de telecomunicações. Na configuração canal, todos os cordões de manobra 

e do usuário são considerados; 

 

- Configuração de enlace permanente: Inclui 90 m de cabo horizontal, um conector em cada 

extremo, ponto de transição ou consolidação opcional. Exclui os cordões de manobra e do 

usuário.   

 

Os testes de certificação no enlace permanente devem ser realizados com os adaptadores e 

cordões fornecidos pelo fabricante do equipamento a ser utilizado. Os equipamentos 

"subtraem" nas provas a porção relativa ao cabo de prova. 

 

O objetivo da configuração de teste do link permanente é medir, da forma mais precisa e 

consistente, a porção fixa de uma instalação de cabeamento. 

 

DEFINIÇÕES: 

- Paradiafonia NEXT – Next End Crosstalk: Medição da interferência no sinal de um par sobre 

um outro na mesma extremidade do cabo; 

- Power Sum Next - PS NEXT: medida de crosstalk que inclui a soma total de todas as 

interferências que podem ocorrer entre um par e todos os pares adjacentes do cabo; 

- FEXT–Far End Crosstalk: medição de interferência, expressa em dB, de um par em uma 

extremidade do cabo em outro par na outra extremidade do cabo (essa medição utiliza a 

operação full-duplex para detectar onde os sinais são gerados simultaneamente em ambas 

as extremidades); 

- ELFEXT – Equal Level Far End Crosstalk: medição do FEXT em relação ao nível do sinal 

recebido medido no mesmo par (mede, basicamente, a interferência sem os efeitos da 

atenuação); 

- Power Sum Elfext (PS ELFEXT): medição da soma total de todas as interferências dos pares 

de uma extremidade em um par da outra extremidade sem o efeito da atenuação; 

- Perda de Retorno (Return Loss): medição expressa em dB, da potência do sinal de gerado 

pela potência do sinal refletido. Corresponde a medição da quantidade de sinal refletido de 

volta ao transmissor devido ao descasamento de impedância entre o cabo e o hardware de 

conexão; 

- Atraso de Propagação (Propagation Delay): intervalo de tempo requerido para que um sinal 

seja transmitido de uma extremidade a outra do circuito ( do transmissor ao receptor). 
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CONSIDERAÇÕES: 

- Para garantir que os conectores não limitem o desempenho do canal, e para que o 

desempenho do canal seja próximo do desempenho do cabo, a diafonia do conector deve 

exeder do cabo em pelo menos 10 dB. 

 

- De modo a preservar a qualidade do canal, deverá ser evitado o excesso de destrançamento 

dos pares e o enfeixamento muito apertado de cabos ou patch cords. 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO: 

- Deve ser feita previsão de sobra de cabo suficiente para identificação; 

- A identificação do cabeamento horizontal deverá ser executada nas duas extremidades do 

cabo, em trechos intermediários, na face externa das tomadas, na face externa lateral do 

patch panel (de cima para baixo), nos patch cords (em ambas as extremidades); 

- Deverão ser identificados, de maneira que seja localizado qualquer ponto de forma simples e 

rápida, os racks, patch - panel, patch - cords e tomadas para conector RJ-45; 

- Os patch cords deverão possuir a identificação nas extremidades; 

- Os patch panels deverão permitir a identificação de todas as tomadas; 

- As tomadas modulares RJ-45 deverão ter marcas/cores para identificação; 

- Cada duto deverá ter uma etiqueta (amovível ou pintada no próprio duto) que identifique o 

cabo que passe por esse. Os dutos deverão ser identificados nas suas extremidades e em 

pontos intermediários quando necessário. No caso de dutos aparentes, deverão identificá-los 

a intervalos regulares, ao longo de todo o seu percurso. Nas caixas de passagem onde 

afluem vários dutos, todos deverão ser identificados nas suas extremidades; 

- Cada espaço técnico deverá possuir um identificador único que servirá de referência para seu 

registro. O identificador deverá ser afixado em alguma parte bem visível do espaço técnico 

como, por exemplo, na porta ou tampa; 

- Os cabos da rede deverão receber um identificador único que servirá de vínculo para o 

registro referente ao cabo. A etiqueta ficará nas suas extremidades contendo seu 

identificador. Deverão ainda ser etiquetados dentro dos espaços técnicos por onde passarem 

(salas de equipamentos, caixas de passagem, etc); 

- Deverá haver um registro referente a cada identificador de cabo. 

 

CODIFICAÇÃO POR CORES DO CABEAMENTO: 

- Azul ou cinza: Terminação do cabeamento horizontal; 

 

AUDITAGEM: 

Deverão ser fornecidos a contratante na conclusão dos serviços: 
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- cópia impressa (não editada) de todos os testes realizados; 

- um arquivo digital com todos os testes (sem edição); 

- a configuração utilizada no analisador; 

- relatório dos registros. 

 

Caberá a fiscalização realizar os seguintes procedimentos de modo a dar andamento ao 

recebimento da obra: 

- Inspeção visual da obra; 

- Auditagem do relatório dos registros; 

- Verificação dos testes de certificação. 

 

Na verificação dos testes, estão previstos os seguintes procedimentos pela fiscalização: 

- a solicitação da configuração do analisador utilizado; 

- analise dos piores casos; 

- refazer por amostragem os enlaces mais longos. 

 

Na inspeção visual serão verificados: 

- inspeção setor a setor da infra-estrutura da rede estruturada; 

- Identificação dos elementos da rede. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL: 

CABOS 
Cabo telefônico (CCI) metálico para uso interno 0,50mm (CI-50) de 50 pares, diâmetro interno 
aproximado 14,5mm, com isolação em termoplástico e capa externa em PVC retardante à 
chama, classe de flamabilidade LSZH. 
 
Cabos de dados serão do tipo UTP de 4 pares CAT.6, pares trançados 23AWG, diâmetro 
externo 6mm, classe de flamabilidade LSZH. 
 
Cabo óptico (CFo) uso interno com revestimento acrílico totalmente dielétrico, multimodo 
50/125, 04 fibras. 
 
CONECTOR RJ-45 
Conectores RJ-45 serão do tipo: macho/fêmea CAT.6, para condutores 26 a 22AWG, padrão 
de montagem T568A/B, fabricados em termoplástico de alto impacto. 
 
Vias de contatos planas para aumentar a superfície de contato com o conector macho, 
produzidas em cobre-berílio, com camada de ouro de 1,27 mm sobre 1,27 mm de níquel. 
 
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 
a 26 AWG (diâmetro isolado até 1,27 mm). Montado em placa de circuito impresso de quatro 
camadas para controlar o NEXT. 
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Fornecido com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal para evitar 
acúmulo de poeira quando não estão em uso. 
 
PATCH-CORD 
Para interligação entre Concentradores (Switchs e Roteadores) e Patch Panel`s (módulos) 
deverão ser fornecidos cordões de manobra (patch cords) de quatro pares trançados. O 
Instalador/Integrador fornecerá patch-cords no comprimento indicado na planilha orçamentária 
para a ligação dos PC’s com a tomada de dados (RJ-45), e Patch-Cords serão do tipo: UTP 4 
pares CAT.6, comprimento 2,5m, flexível, em canal metálico 24AWG, diâmetro 6,0mm, classe 
de flamabilidade CM, conectorizado em ambas as pontas com RJ-45, padrão T-568A, com um 
plug RJ-45 em cada extremidade para cada estação de trabalho de dados, para interligação do 
equipamento (switch) ao patch-panel gerenciador de rede, tipo super flexível. 
 
LINE CORDS 
Line cords serão do tipo: UTP 4 pares CAT.6, comprimento indicado na planilha orçamentária, 
flexível, em canal metálico 24AWG, diâmetro 6,0mm, classe de flamabilidade CM, 
conectorizado em ambas as pontas com RJ-45, padrão T-568A. 
 
PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO 
Rack fechado 19", profundidade 570mm com porta de vidro temperado dotado de ângulo de 
abertura de 180°, laterais removíveis com chave teto com aletas e ventilação forçada (incluindo 
exaustores), dotada de pés niveladores, pintura epóxi-pó na cor cinza ou bege completo 
(incluindo régua de tomadas). 
 
Todo cabeamento horizontal concentrar-se-á em painéis de distribuição (patch panel) 
instalados nos Rack's. 
 
Painel frontal construído em chapa de alumínio com espessura de 2,5 mm, com proteção 
contra corrosão pintura de alta resistência a riscos e acabamento em epóxi na cor preta. 
 
Possui borda de reforço para evitar empenamento. 
 
Possui suporte traseiro para braçadeiras, possibilitando a amarração dos cabos. 
 
Os painéis deverão ter uma boa apresentação, de forma que seja possível uma fácil 
visualização da identificação alfanumérica dos módulos. Para tanto, deverão ser fornecidos e 
instalados organizadores de cabos intercalados com os Patch Panel´s, ou seja, um Patch 
Panel, um organizador, outro Patch Panel outro organizador e assim por diante. A finalidade 
será a de prover roteamento aos cordões de manobra, conforme mostrado no detalhe das 
vistas dos rack's do projeto. 
 
O comprimento dos cordões de manobra deverá ser suficiente para percorrer o trajeto desde o 
módulo de origem até o do usuário, passando pelos guias horizontais e verticais, conforme 
detalhado no projeto. 
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Cada módulo dos painéis de distribuição deverá ser provido de um porta-etiqueta para 
identificação alfanumérica para cada porta RJ-45. Os caracteres de identificação nas etiquetas 
serão impressos por processo a laser ou jato de tinta com letras pretas. 
 
O Instalador/Integrador deverá fornecer os racks completos, ou seja, incluindo todos os 
acessórios, conforme detalhes de projeto. 
 
Os racks deverão ser organizados empregando-se abraçadeiras em velcro (inadmissíveis as 
plásticas ou metálicas), e com etiquetas adesivas com impressão vinílica alfanumérica, bem 
como todo e qualquer serviço ou material acessório necessário para seu adequado 
fechamento. 
 
PATCH PANEL 
Patch Panels serão do tipo: descarregado 1U de 24 posições, largura 482mm, com guia de 
cabos traseiro, apropriado para conectorização com RJ-45, fabricante Furukawa código 
35050138 ou equivalente, integralmente conectorizado com Conector fêmea RJ-45 CAT.6, 
para condutores 26 a 22AWG, padrão de montagem T568A/B, fabricados em termoplástico de 
alto impacto. 
 
SWITCH 
Switches serão do tipo 48 portas, gerenciável, empilhável, com no mínimo 6 unidades em 
10Gbps, alimentação autovolt 100~240Vac, 60Hz, altura 1U, características L2, ACL, QoS, 
obrigatoriamente com PoE, 10/100 Mbps, RJ45 + 2P Gigabit Combo (RJ45 ou Fibra) ou 
equivalente. 
 
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS 

Fabricados com fita de aço doce galvanizada, revestidos externamente por uma camada 

espessa de cloreto de polivinila flexível (PVC) extrudado penetrando nas aspirais, sendo 

extremamente flexível. Fornecido na cor preta. 

 

CÂMERAS DO SISTEMA DE CFTV 

CAMERA: 

Sensor de imagem: 1/3” progressive scan CMOS 

Picture Elements: 1280 (H) x 1024 (V) 

iluminação mínima: 

Cor: 0.05 Lux 

B/W: 0.03 Lux 

IR ligado: 0 Lux 

 Shutter Speed: Automatic, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec.) 

White Balance Automatic, Manual (2800K ~ 8500K) 

Controle de ganho: Automatico 
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Relação S/N: 50 dB 

BLC: Yes 

LENTES: 

Megapixel: sim  

Dia/noite: sim (com renovavel IR‐cut filter) 

Tipo de lente: Varifocal 

Comprimento de foco: 3 ~ 9 mm 

Abertura máxima: F/1.3 ± 5% 

Mount: Ø 14 mm 

Formato de imagem: 1/3” 

FOV horizontal: 86°~32° 

Operação: 

Foco manual: (w / lock) 

Operation manual de zoom:  (w / lock) 

Iris: DC drive 

 Torque máximo (Focus/ Zoom Screws): 0.049 N.m 

Quantidade IR LED: 10 IR LEDs 

Distância max. IR: 15 m (50 ft.) 

OPERAÇÃO 

Compressâo de vídeo: H.264, MJPEG 

Video Streaming: Dual streams from H.264 and MJPEG 

Frame Rate: 30 fps at 1280 x 1024 

Ajuste de imagem: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, White Balance, Flicker‐less, 
Image Orientation, Shutter Speed, Backlight Compensation, D/N Sensitivity, WDR, Defog 

SERVIDOR EM RACK POWEREDGE R520 

 Processador Intel® Xeon® E5-2407 v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 

4C, 80W, Max Mem 1333MHz 

 Sem sistema operacional 

 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width,BCC 

 Disco Rígido de 500GB SATA, 7.2K RPM Hot-Plug de 3.5" 

 3 anos de garantia com atendimento local 

 PowerEdge R520, Intel® Xeon® E-24XX v2 Processors 

SOFTWARE DE SUPERVISÃO 
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O software permite o registro de informações de imagem e som em rede TCP/IP, tendo até 32 
canais de supervisão IP. Deve ser escalável, plataforma expansivel que permita a 
customatização integrado com outras aplicações de sistemas de segurança tais como controle 
de acesso.  
 
Características: 
 
Sistema principal  
-Suporte para demais equipamentos POS 
-Suporte para câmeras IP 
Servidor de WebCam  
-Suporte para Internet Explorer 11  

-Suporte para GV‐Recording Server (version 1.2.3 ou anteriores)  
-Alta precisão de visualização como a luz do dia; 
-Resolução ótica no armazenamento com opções de visualização de 1280 x 720 e 1920 x 
1080; 
-Conexão automática com o sistema quando o Windows inicia e função autorun está habilitada. 
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07.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

 

07.02.000  AR CONDICIONADO 

OBJETIVO 

Este projeto estabelece critérios e especificações técnicas para a execução da obra do novo 
sistema de ar condicionado do Estádio Antônio Otoni Filho - CAVE localizado na QE 23 área 
especial 01 Guará Brasília-DF. 

INTRODUÇÃO 

O Estádio Antônio Otoni Filho, também conhecido como CAVE, será reformado. Serão 
construídas novas edificações: tribuna, administração e  bilheterias. 
Estas edificações serão climatizadas e o sistema adotado é o de expansão direta do gás com 
tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar.  
Este sistema permite a modulação individual de capacidade em cada unidade interna, pela 
variação do fluxo de gás refrigerante, visando atender as efetivas necessidades de carga 
térmica do sistema. 
Um sistema de ventilação de ar auxiliar irá garantir as taxas de renovação exigidas pelas 
legislações vigentes. 
 

NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 NBR 16.401 - Instalações de ar-condicionado para conforto – Sistemas Centrais e 
Unitários 

 Parte 1 - Projetos das instalações; 

 Parte 2 - Parâmetros de conforto térmico; 

 Parte 3 - Qualidade do ar interior. 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O sistema adotado é o de expansão direta do gás, com a utilização de equipamentos que 
possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar. 
A instalação deste sistema de ar condicionado terá por finalidade proporcionar condições de 
conforto térmico durante o ano todo, com controle individual de temperatura. 
As condições de operação da unidade interna devem ser definidas individualmente por meio de 
controle remoto, de operação amigável. Deverá existir a possibilidade de instalação futura de 
um sistema central de controle que gerencia grupos de unidades externas e internas para 
supervisão e automação através de um software, fornecido pelo Fabricante.  
As unidades condensadoras ficarão situadas em área externa para tomada e descarga de ar 
de condensação. 
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As unidades internas ligam-se a essas linhas frigoríficas através de tubulações de cobre, sem 
costura, e juntas de derivação fornecidas e especificadas pelo Fabricante do equipamento.  
Em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas, ocorrerá automaticamente 
uma variação na velocidade de rotação do compressor, comandada pelo inversor de freqüência 
(controle inverter), que irá ajustar a capacidade da unidade condensadora.  
No dimensionamento da tubulação, deverá ser levada em conta a perda de carga, causada 
pela distância entre os evaporadores ao condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo 
fabricante do equipamento. 
O refrigerante utilizado será o R-410A que já é de nova geração sendo ambientalmente correto, 
ou seja, não agride a camada de ozônio. 
A renovação do ar será garantida através de sistemas de ventilação mecânica j 

SELEÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

UNIDADES INTERNAS – EVAPORADORAS do sistema vrf 

Trocador de calor de tubo de cobre ranhurado e aleta de alumínio, válvula de expansão 
eletrônica de controle de capacidade, ventilador interno. Dois termistores na linha frigorífica um 
para líquido outro para gás. No lado do ar dois termistores um para o ar no retorno e outro no 
insuflamento. As unidades possuem um filtro de ar lavável no retorno, de fácil remoção. 
A operação de cada unidade interna é garantida por uma placa de circuito impresso que opera 
com tecnologia P.I.D. que garante que a temperatura programada (set-point). 

GABINETE 

De construção robusta, em perfis de plásticos de engenharia, alumínio ou chapa de aço com 
tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento. Providos de isolamento térmico em material 
incombustível e de painéis facilmente removíveis. Os painéis removíveis deverão possuir 
guarnições de borracha, ou similar, devidamente coladas. 
Deverá contar com bandeja de recolhimento de condensado, com tratamento anti-corrosivo e 
isolamento térmico na face inferior. 

VENTILADOR 

Serão do tipo turbo de pás torcidas (tangencial) ou centrífugo de dupla aspiração com pás 
curvadas para frente. Serão de construção robusta e rotores balanceados estática e 
dinamicamente, acionado diretamente por motor elétrico. Os ventiladores deverão ter 
capacidade suficiente para circular as vazões de ar previstas. 

MOTOR DE ACIONAMENTO 

Será um motor para cada evaporador. 
•Os evaporadores com capacidade igual ou inferior a 16kW devem ser alimentados com 
220Vac / 1F / 60Hz. 
•Os evaporadores com capacidade igual ou superior a 22kW devem ser alimentados com 
380Vac / 3F / 60Hz. 
Não será permitido o uso de transformadores de tensão para a alimentação das unidades 
evaporadoras. O uso de transformadores gera um aumento no consumo de energia elétrica e 
aumenta a possibilidade de paradas no sistema. 
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SERPENTINA DO EVAPORADOR 

Construídas com tubos paralelos de cobre ranhurados internamente, sem costura, com aletas 
de alumínio, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica ou hidráulica dos 
tubos. O número de filas em profundidade será especificado pelo fabricante, de maneira que a 
capacidade do equipamento atenda esta especificação e seus anexos. 

VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA 

Do tipo eletrônico, permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do evaporador. Movido por 
motor de passo que permite o controle de 0 a 2000, passos modulando de 1 em 1 passo. 

FILTRO DE AR 

Os filtros serão montados no próprio condicionador. Serão do tipo permanente, lavável.  
Os filtros de ar aqui especificados deverão ser montados nas entradas de ar dos 
condicionadores de modo a proteger o evaporador das unidades contra sujeiras e 
entupimentos. Outras características: 
• Moldura metálica com elemento de vedação tipo borracha esponjosa; 
• Possuir dispositivo que permita sua fácil remoção para limpeza e/ou substituição. 

BANDEJA 

A bandeja de recolhimento de água de condensação deverá ter caimento para o lado da 
drenagem. A bandeja terá isolamento térmico e tratamento contra corrosão. 
Em determinados casos será necessária a utilização de bomba de recalque do condensado. A 
bomba deverá recalcar até a altura manométrica de 800 mm, sendo acionada por uma chave 
de nível.  
Esta chave de nível ao detectar o mau funcionamento da bomba age como dispositivo de 
segurança, desligando a unidade evaporadora e informando a falha ao usuário do sistema. 

UNIDADES EXTERNAS – CONDENSADORAS DO SISTEMA VRF 

O sistema irá operar com dois tubos de cobre interligados às unidades internas. Sua 
construção deverá permitir a operação com temperatura externa, para modo resfriamento, 
entre -5 ºC ate 43 ºC e em modo aquecimento, abaixo de -20 ºC. 
O ciclo frigorífico será composto de compressor Scroll com inverter (de velocidade variável) e 
outro(s) com velocidade constante. Deverá possuir trocadores de placas (para capacidades 
iguais ou acima de 40kW), acumulador de sucção, separador de óleo, tanque de líquido, 
válvula de expansão eletrônica, válvula de quatro vias e válvulas “ON / OFF”.   
Não será permitido o uso de transformadores de tensão para a alimentação. 

GABINETE METÁLICO 

Deverá possuir construção robusta, em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo, pintura de 
acabamento e painéis frontais facilmente removíveis para manutenção.  
Independente da capacidade, as unidades externas deverão possuir gabinete integrado 
(monobloco).  
Esse tipo de construção garante que todas as operações de interligação das tubulações de 
refrigerante, dos tubos de equalização de óleo e fiação elétrica sejam executadas em Fábrica, 
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simplificando e reduzindo o tempo e custo da instalação, além de maximizar a confiabilidade ao 
equipamento. 

COMPRESSOR 

O compressor utilizado deverá ser do tipo Scroll. 
Cada unidade externa será constituída de um compressor Scroll Inverter com motor de 
corrente contínua que varia a rotação de acordo com a freqüência selecionada.  
Deverá trabalhar de forma linear, variando a sua freqüência entre 30 e 115Hz, permitindo um 
ajuste de velocidade a todo momento, garantindo o fluxo de refrigerante necessário para 
combater a carga térmica de resfriamento ou aquecimento. 
Quando a capacidade do condensador exigir mais de um compressor, o primeiro será do tipo 
inverter, com corrente contínua e o restante deverá funcionar com velocidade constante, de 
forma que, operando combinadamente, proporcionarão uma perfeita variação na capacidade 
da unidade condensadora. Os compressores com velocidade constante não geram as 
harmônicas de ordem superior. 
Os compressores serão montados em base anti-vibração e serão conectados as linhas de 
sucção e descarga por meio de porca curta. Serão pré-carregados com óleo, protegidos contra 
inversão de fase, resistência de cárter, sensores de pressão, de temperatura de descarga e 
temporizador de retardo (anti-reciclagem). 
O compressor hermético do tipo Scroll deverá possuir termostato interno contra 
superaquecimento do enrolamento, pressostato de segurança de alta pressão e sensores de 
alta e baixa pressão.  
Não será permitido o uso de compressores digitais 

CONJUNTO MOTOR VENTILADOR 

Será do tipo axial de 4 pás, de construção robusta, em plástico injetado, sendo a hélice estática 
e dinamicamente balanceada. A hélice será montada diretamente no eixo do motor. 
Esta série utiliza um ventilador com um novo desempenho aerodinâmico das pás e do formato 
de cone tipo boca de sino. 
O motor do ventilador será de corrente contínua CC de grande eficiência, controlado por 
inversor que varia a rotação em função da massa de gás refrigerante a ser condensada.  

SERPENTINA DO CONDENSADOR 

O trocador de calor deverá ser construído com tubos de cobre e aletas de alumínio. Para a sua 
proteção, deverá ser coberto com uma película anti-corrosiva, acrílica.  
Proteção anti-corrosiva Gold Coated. 
A serpentina deverá ser fabricada com tubos paralelos de cobre, com aletas de alumínio, 
sendo perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica dos tubos. Devendo 
ser projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o condensador e o 
evaporador. 
Deverá possui um trocador de calor otimizado pelo arranjo de 2 circuitos de gás para 1 circuito 
de líquido, melhorando o coeficiente de troca. 
A velocidade do ar na face da mesma não deverá ser superior a 3 m/s. 
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CONTROLES 

Como solução geral, deverá ser fornecido controle remoto sem fio, com as seguintes funções: 
• liga/desliga, 
• “timer” para desligamento automático, 
• seleção de temperatura do ambiente desejado (set-point) 
• seleção de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média / baixa 
• seleção do modo de operação: resfriamento / aquecimento / ventilação / 
desumidificação. 
A interligação de comando e controle deverá ser feita com cabos blindados (shielded cables) 
de 0,75 ou 1,0 mm², que seguirão, em princípio, o encaminhamento da tubulação frigorígena. 

 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO AR 

Os dutos destinados a compensação de ar e ar condicionado e exaustão serão executados 
conforme a norma NBR 16401. 
Os dutos metálicos devem ser construídos com chapas de aço galvanizado grau B com 
revestimento de 250 g/m² de zinco conforme ABNT NBR 7008. 
Os dutos deverão ser cuidadosamente fabricados e montados, de modo a obter uma 
construção rígida, sólida, limpa, sem saliências, cantos vivos, arestas cortantes e vazamentos 
excessivos. 

ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 

TESTES E INSPEÇÕES 

A Contratada providenciará todos os testes e inspeções nas redes hidráulicas, de ar e elétrica 
e nos equipamentos e componentes do sistema, conforme indicados nas especificações 
correspondentes. Para tanto providenciará todo o pessoal, instrumentação e meios para 
realização da tarefa. 
Todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão submetidos a ensaios de 
funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga. 
Serão aplicadas as normas correspondentes bem como verificadas todas as características de 
funcionamento exigidas nas especificações técnicas e nos desenhos de catálogos de 
equipamentos ou de seus componentes. Será verificado se todos os componentes (mecânicos 
ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas condições normais de operação, definidas 
naqueles documentos ou em normas técnicas aplicáveis. 

BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS NA OBRA 

Os serviços de Teste, Ajuste e Balanceamento (TAB) fazem parte dos fornecimentos da 
Contratada, porém devem ser executados por empresa independente da Contratada, empresa 
com experiência comprovada em serviços de TAB. 
Os procedimentos de TAB devem seguir rigorosamente as seqüências indicadas no 
“Procedural Standards for Building Commissioning” publicado pela NEBB National 
Environmental Balancing Bureau e no “HVAC Systems, Testing, Adjusting and Balancing” 
publicado pela SMACNA, inclusive a empresa sub contratada para as atividades de TAB, 
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deverá possuir todos os instrumentos necessários e recomendados nas publicações citadas 
neste parágrafo. 
Os documentos resultantes dos processos de TAB deverão ser apresentados à Contratante 
para conhecimento e aprovação, que farão parte do conjunto de documentos complementares 
ao projeto a serem desenvolvidos pela Contratada, conforme descrito no item 10.3, assim 
como os formulários a serem desenvolvidos para registro das atividades de TAB. 
Para os sistemas de movimentação de ar, os trabalhos de TAB indicarão a regulagem dos 
pontos de operação dos ventiladores, se necessário, através do ajuste da rotação destes pelas 
polias ou com a introdução de “inlet vanes” fixas. 
A substituição, revisão e/ou acréscimo de quaisquer elementos do sistema, para tornar a 
instalação balanceável será efetuada sem qualquer custo adicional. 
Todos os instrumentos utilizados para os testes e balanceamento dos sistemas serão 
calibrados e aferidos. 
A Contratada apresentará ao término destes serviços, os seguintes documentos: 
Relatório completo dos testes; 
Jogo completo dos desenhos, assinalando os pontos onde foram efetuados os testes e 
balanceamentos; 
Estes documentos farão parte integrante dos exigidos para a emissão do Termo de 
Recebimento. 
Para realização dos trabalhos acima citados, a Contratada seguirá o cronograma de montagem 
a ser estabelecido de comum acordo com a Contratante. 

EMBALAGENS, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

EMBALAGENS 

Todas as partes integrantes deste 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. 
Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 
01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente. 
A Contratada adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às 
condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das 
embalagens pela Contratante ou seu representante. 
As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios: 
Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e 
codificação, bem como local de instalação. 
Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento; 
Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a 
ordem de estocagem e identificação dos mesmos. 
As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais 
de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo. 
Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente; 
Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança 
dos operadores. 
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No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas 
características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as 
respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los. 

TRANSPORTE 

Todos os materiais a serem fornecidos pela Contratada, são considerados postos no canteiro. 
A Contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e 
equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicação definitiva. 
A Contratante permitirá o uso dos dispositivos de elevação vertical (elevadores, guinchos, etc.), 
junto ao "pé da obra" que serão utilizados por todos os empreiteiros. 
Para todas as operações de transporte, a Contratada proverá equipamento, dispositivos, 
pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão. 
A Contratada preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis. 

ARMAZENAMENTO 

O armazenamento de todos os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, 
serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO. O armazenamento deve garantir a 
integridade dos equipamentos e materiais e seguir as recomendações de cada fabricante. 
O local deve ser livre de poeira e quaisquer outros agendes que possam causar danos aos 
equipamentos. Caso não seja possível armazenamento no canteiro de obra, o CONTRATADO 
deverá providencias a suas custas um local apropriado e com segurança adequada. Neste 
caso a responsabilidade por quaisquer danos, furtos ou roubos de equipamentos, peças ou 
materiais será por responsabilidade do CONTRATADO. 

MONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO 

SUPERVISÃO DE MONTAGEM 

A Contratada manterá na obra, durante o período de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) 
especializados dos fabricantes dos equipamentos para acompanhamento dos serviços. Estes 
elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço. 
A Contratada não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da 
Contratante, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta. 

SERVIÇOS DE MONTAGEM 

Os equipamentos e componentes constituintes do Sistema de Ar Condicionado serão 
montados pela Contratada, de acordo com as indicações e especificações dos itens 
correspondentes. 
A Contratada proverá também todos os materiais de consumo e equipamentos de uso 
esporádico, que possibilitam perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma 
estabelecido. 
Deverá igualmente tomar todas as providências a fim de que os equipamentos e/ou materiais 
instalados ou em fase de instalação, sejam convenientemente protegidos para evitar que se 
danifiquem durante as fases dos serviços em que a construção civil ou outras instalações 
sejam simultâneas. 
Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo: 
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 Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos 
componentes; 

 Nivelamento dos componentes; 

 Fixação dos componentes; 

 Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme 
especificação anteriormente definida; 

 Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos 
mesmos; 

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

 Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos; 

 Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável; 

 Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado; 

 Balanceamento de todas as redes de fluidos do sistema. 

 Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, de acordo com o projeto. 

PLACAS E IDENTIFICAÇÃO 

Cada equipamento possuirá uma placa contendo todas as informações necessárias à sua 
perfeita identificação (fabricante, capacidade, dados do motor, etc.). As placas de identificação 
serão feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A 
Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas 
placas de identificação. 
Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO SISTEMA 

As linhas de fluidos serão identificadas em conformidade ao determinado no item 
correspondente. 
Será preparada uma tabela datilografada, mostrando todas as partes identificadas. 
Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta 
de aço, gravada a punção, presa aos mesmos por rebites. 

PRÉ-OPERAÇÃO E RECEBIMENTO DO SISTEMA 

LIMPEZAS DAS INSTALAÇÕES 

Antes da pré-operação, a Contratada deixará a instalação limpa e em condições adequadas, 
realizando, no mínimo, os seguintes serviços: 

LIMPEZA DE MÁQUINAS E APARELHOS 

Remoção de qualquer vestígio de cimento, reboco ou outros materiais; graxas e manchas de 
óleo remover com solvente adequado. 
Limpeza de superfícies metálicas expostas 
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Limpeza com escova metálica de todos os vestígios de ferrugem ou de outras manchas. 

PRÉ-OPERAÇÃO 

A Contratada efetuará, na presença da Contratante, a pré operação do sistema de ar 
condicionado, no sentido de avaliar o seu desempenho e de seus componentes, como também 
simular todas as condições de falhas, verificando inclusive a atuação dos sistemas de 
emergências. A Contratada providenciará todos os materiais, equipamentos e acessórios 
necessários à condução da pré-operação.  
Caso, por razões quaisquer, não existam condições na ocasião, de avaliação do desempenho, 
a Contratada estabelecerá métodos para simulação das mesmas, ou estabelecerá outros 
parâmetros para avaliação do sistema submetendo-se à aprovação da Contratante. 
Depois de encerrada a pré-operação, a Contratada corrigirá todos os defeitos que foram 
detectados durante a mesma; limpará também todos os filtros das linhas de fluidos, 
substituindo-se caso necessário. Além disso, todos os pré-filtros de ar dos condicionadores 
serão substituídos por novos. 
Caso a instalação seja entregue em etapas, a pré-operação será executada para cada uma 
das etapas entregues e abrangerá todos os componentes da mesma, nas condições descritas 
acima. 

RECEBIMENTO 

Após a montagem, testes e pré-operação da instalação será feito o Comissionamento da 
instalação pela Contratada ou por empresa pela Contratada indicada, que seguirá os 
procedimentos indicados nas publicações citadas no item 2.2.1. Quando todas as condições de 
desempenho do sistema forem satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, a instalação 
será considerada aceita. 
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08.00.000  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

O projeto prevê a instalação de sistema de proteção por extintores manuais, sistema de 

sinalização de segurança contra incêndio e pânico, sistema de iluminação de segurança, 

sistema de proteção por hidrantes de parede e sistema de alarme manual, sendo que todos 

estes dispositivos deverão ser devidamente sinalizados. 

 

O projeto seguirá as orientações das seguintes normas da ABNT e do CBMDF: 

 NBR-5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR-13.714 - Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio; 

 NBR-11.861 - Mangueira de Incêndio - Requisitos e Métodos de Ensaios; 

 NBR-12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

 EB-148/89 - Extintores de incêndio com carga de pó químico (NBR-10721); 

 EB-150/76 - Extintores de incêndio com carga de gás carbônico; 

 EB-624/77 - Manutenção e recarga de extintores de incêndio; 

 NB-142/70 - Vistoria periódica de extintores de incêndio; 

 NBR-6493 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulação; 

 PB-956/82 - Identificação de extintores de incêndio - dimensões e cores (NBR-7532); 

 NBR-13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - princípios de projetos; 

 NBR-1343 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – símbolos e suas formas, 

dimensões e cores, 

 NBR-13437 - Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico; 

 Tarifa de Seguro do Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil. Circulares nº 006 de 

16/03/1992 e nº 019 de 16/03/1992 da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; 

 NR20 – Ministério do Trabalho; 

 Posturas Técnicas do Corpo de Bombeiros nº 001/2000-CBMDF; nº 002/2000-CBMDF; nº 

003/2000-CBMDF; nº 004/2000-CBMDF. 

 

SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS: 

Os sistemas sob comando são aqueles em que a defesa só se estabelece mediante a manobra 

de dispositivos adequados. Já os sistemas automáticos são aqueles em que a defesa se 

estabelece independentemente de qualquer intervenção do operador, quando são atingidas 

condições preestabelecidas. 
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As edificações não fazem uso de sistema automático (chuveiro automático). O projeto 

comtempla a instalação de sistemas sob comando – sistema de hidrantes e extintores, os quais 

se destinam ao manuseio pelos ocupantes das edificações até a chegada do Corpo de 

Bombeiros. 

 

O sistema será composto pela rede de canalizações fixas e dois hidrantes de parede. Os 

esguichos serão do tipo regulável e se destinam a formar e orientar o jato d'água. Os requintes 

instalados na extremidade dos esguichos servem para graduar o jato d'água. 

 

Os hidrantes serão locados de forma a garantir que a distância do mesmo até o ponto mais 

distante não ultrapassasse 30 m. 

 

Todos os hidrantes possuirão uma única saída. Todos serão equipados com registros de 

manobra tipo globo, DN 50 mm, classe 150 ou superior, dotados de união removível, 

mangueira, engate rápido tipo “Storz” e possuir esguichos reguláveis. 

 

Os abrigos dos hidrantes serão em caixas metálicas com tampas de vidro. Todos serão 

equipados com suporte para mangueira e acessórios, ventilados e identificados pela palavra 

“HIDRANTE” escrita nas tampas. 

 

Os acessos aos hidrantes deverão estar sempre desobstruídos e livres de qualquer material ou 

equipamento. 

 

O abrigo de incêndio deverá ser equipado com os seguintes pertences mínimos: 

 

 01 registro de globo de 50 mm; 

 01 adaptação de 50 mm para rosca “Storz”; 

 01 redução de 50 mm x 38 mm (“Storz” p/ “Storz”);I 

 01 junta “Storz” em cada extremidade da mangueira; 

 01 mangueira constituída de 2 lances; 

 01 esguicho com o respectivo requinte, podendo ser utilizado esguicho de jato regulável, de 

acordo com o projeto ou exigência do Corpo de Bombeiros tipo neblina, jato pleno; 

 Suportes empregados para acomodação das mangueiras, com os braços móveis; 

 Chave para conexões “Storz”. 

 

As mangueiras para uso de hidrantes deverão ser flexíveis, resistentes à umidade, revestidas 

internamente de borracha e capazes de resistir a pressões internas de até 20 kgf/cm². Deverão 

ser de diâmetro nominal DN 38 mm e ter comprimento total de 30 m, dividido em dois lances de 

15 m cada, acoplados por engate rápido tipo “Storz”. 
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No ensaio de recebimento, a instalação será provada sob a carga projetada, fazendo funcionar 

todas as partes componentes e seus pertences. As canalizações da instalação deverão 

suportar urna pressão não inferior à pressão de trabalho, acrescida de 0,5 MPa, sendo que a 

pressão mínima de ensaio será de 1 MPa. A duração dos ensaios será de 1 hora, no mínimo. 

 

No sistema de extintores, a cada classe de incêndio a combater, serão previstas em projeto as 

unidades extintoras do tipo portátil com tipo de agente extintor mais adequado. 

 

Serão instalados extintores portáteis em toda a área de risco para combate manual a incêndio 

incipiente, extintores pó químico tipo ABC e CO2 de 12kg e 6kg. 

 

No projeto, os extintores serão posicionados onde houver menor probabilidade de o fogo 

bloquear o seu acesso. Deverão ficar visíveis, para que todos os usuários da edificação fiquem 

familiarizados com sua localização. Não poderão ser encobertos ou obstruídos por pilhas de 

material de qualquer tipo e se localizarão onde estejam protegidos contra golpes. 

 

Na localização dos extintores deve-se obedecer aos seguintes princípios: 

 visibilidade adequada e que seu acesso não seja bloqueado no caso de incêndio; 

 os extintores deverão ser instalados através de suportes apropriados, de tal forma que sua 

parte superior não ultrapasse uma altura de 1,50 m em relação ao piso acabado e a parte 

inferior fique acima de 0,20 m deste; 

 os extintores deverão possuir a identificação do fabricante e o selo de marca de 

conformidade da ABNT, seja de vistoria, seja de inspeção, respeitadas as datas de vigência; 

 Todos os extintores deverão ser devidamente lacrados. 

 

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT, 

seja de vistoria ou inspeção, respeitadas as datas de vigências (carga e carcaça). A carga 

inicial será efetuada no máximo a 30 dias da data do recebimento da obra. 

 

Os locais destinados às unidades extintoras deverão ser devidamente sinalizados: as paredes, 

com discos e setas indicativos. 

 

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO: 

O projeto contempla a implantação do sistema de sinalização que visa prover a edificação de 

meios de localização e identificação dos equipamentos que compõem o sistema de prevenção 

e combate a incêndio. As sinalizações serão distribuídas, nos pavimentos da edificação, junto 

aos equipamentos e acessos. 
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Todas as placas sinalizadoras deverão estar em conformidade com normas supramencionadas 

e, de modo geral, terão as seguintes características: 

 Dimensões: aquelas indicadas em projeto; 

 Materiais: placas de material luminiscente; 

 Cores: aquelas indicadas em projeto. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: 

 

EXTINTORES: 

Pó Químico Seco 

Em conformidade com NBR 10 721/EB 148 e NBR 12639/EB 160 de 6KG. 

 

Gás Carbônico 

Em conformidade com NBR 11716/EB 150 e NBR 12639/EB 160 de 6kg. 

 

HIDRANTE: 

Abrigo para Mangueira 

Será de forma paralelepipedal, montagem aparente/embutida, autoportante com nicho para 

acionador manual e extintores, porta em vidro. As dimensões mínimas para o abrigo da 

mangueira e acessórios serão: 

Altura: 900mm; Largura 700mm e, Profundidade 200mm. 

 

Mangueiras 

Do tipo 2; diâmetro de 38mm e comprimento 2x15m; construção com camada externa de fibra 

sintética e interna com borracha vulcanizada; pressão de trabalho: 14 kgf/cm2 (1370 kPa, em 

conformidade com a NBR 11.861. Deverão conter nas extremidades de 15m união Storz. 

 

Adaptador 

Aplicação: para saída de válvula angular ou tubulações que necessitem de conexões E.R. 

como forma de engate. Engate de Ø 11/2” ER, rosca de Ø 2", rosca Interna BSP 11 FPP. 

Construção de latão fundido escovado, para uso Industrial. 

 

Esguicho 

Para operar em 3 posições: bocal fechado, jato sólido ou neblina com variação de abertura do 

leque (até 120°). Fechamento através de Válvula central (pino). Vazão: 130gpm a 100psi. 

Corpo e Bocal com luvas de borracha estriadas. Construção em bronze com acabamento 

cromado. 
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CONEXÕES: 

Serão de ferro fundido maleável galvanizado rosca BSB classe 10. 

 

VÁLVULAS: 

VÁLVULAS GLOBO PARA HIDRANTES 

Para hidrantes ANSI-B.26 diâmetro de 21/2”, globo angular 45º, corpo e internos em bronze, 

entrada: rosca interna 11 fios (BSPT; e saída rosca externa 5 fios, pressão de trabalho 13,8 bar 

(200 lbf/pol2). 

 

TUBOS: 

Serão em aço galvanizado para condução com costura, rosca BSP, classe média, em 

conformidade com a NBR 5580 (DIN 2440, ASTM-A 53). 
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DIMENSIONAMENTO DOS ALIMENTADORES; 
 

 
 

 

 
 


