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1.0 INTRODUÇÃO 
 

Em 1 de setembro de 2015, conforme Relatório de Seleção de edifícios localizados em 
São Paulo, de número TCY-15P0011-T14, selecionou e classificou os edifícios inscritos 
para realização de projetos demonstrativos de processos de retrocomissionamento em 
sistemas de ar condicionado. Devido à problemas que serão apresentados neste relatório, 
não foi possível iniciar o processo de retrocomissionamento, sendo necessário a 
reabertura do processo de Manifestação de Interesse. 

Este relatório descreve quais foram os problemas e quais ações foram tomadas para que 
fosse possível dar continuidade as atividades previstas no Projeto PNUD BRA/12/G77 
(Projeto para o Gerenciamento Integrado do Setor de Chillers). 

 
 

2.0 DESCRIÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS OCORRIDOS 
 

Em 1/09/2015 foi emitido, pela Somar Engenharia, o relatório “Projeto Demonstrativo para 
o Gerenciamento Integrado do Setor de Chillers - Atividade 04 - Seleção dos edifícios 
candidatos ao Processo de Retrocomissionamento Edifícios localizados em São Paulo”. 
Este relatório tinha como objetivo apresentar a classificação dos edifícios aprovados, 
conforme apresentado abaixo: 

“Conforme critérios adotados, a classificação dos edifícios candidatos ao 
retrocomissionamento está descrita na sequência abaixo. 
 

Ordem  Edifício 

1º   EDIFÍCIO BIRMANN 21 

2º   CENTRO EMPESARIAL DO AÇO (CEA) 

3º   CENTRO ADMINISTRATIVO SANTO AMARO 

“ 

Após a seleção e classificação dos edifícios, o documento “Memorando de Entendimento” 
foi enviado aos dois primeiros classificados para assinatura. Este documento descreve os 
compromissos mútuo entre as partes para a execução do projeto.  

O Síndico do Edifício Birmann 21 assinou o documento solicitado em reunião realizada no 
dia 4/11/2015, que contou com a participação do Ministério do Meio Ambiente e do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  

O Síndico do edifício Centro Empresarial do Aço declarou em 28/10/15, por meio de e-
mail, que os proprietários haviam assinado um compromisso de venda do edifício, e que 
por esta razão não seria possível dar continuidade ao processo de 
Retrocomissionamento. 
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Em virtude disso, iniciou-se o contato com o responsável pelo edifício classificado em 
terceiro lugar, que se mostrou interessado, sendo o Memorando de Entendimento enviado 
no dia 01/12/2015 para assinatura. Até a data de 15/12/2015 o documento não havia sido 
assinado, apesar de todos os esforços empreendidos e de declarada a necessidade de 
ter o documento assinado antes do dia 10/12/2015. 

Em função da falta de interesse demonstrada, republicou-se o Edital de Manifestação de 
Interesse nº 12015, no site do PNUD, em 16/12/15, com prazo final para recebimento de 
propostas até dia 23/12/2015.  

Neste período, o condomínio do edifício Plaza Centenário fez inscrição manifestando 
interesse em participar do processo. Como não houve nenhuma outra inscrição durante o 
período, foi iniciada a verificação do atendimento dos pré-requisitos do Edital pelo edifício 
Plaza Centenário, conforme descrito abaixo no tópico 3.0. 

 

3.0 CRITÉRIOS UTILIZADOS 
 
Foram utilizados os mesmos critérios de seleção apresentados no relatório de 
01/09/2015. 
 

3.1 Informações do edifício 
 

 Condomínio Centenário Plaza. 

Avenida das Nações Unidas, 12995, Brooklin Novo, 

São Paulo - SP, Cep.: 04578-911. 

 

 A tabela a seguir consolida os dados apresentados pelo edifício: 

 
ITEM DADOS Centenário Plaza 

1 Capacidade Total - ton. (kW) 1320 TR (4642 kW) 

2 Quantidade de Chillers 6 

3 Fluido Refrigerante R22 

4 Condensação a AR ou a ÁGUA? Água 

5 Quantidade de Bombas de Água Gelada do Circuito Primário 2 x 4 

6 Quantidade de Bombas de Água Gelada do Circuito Secundário 2 

7 Quantidade de Bombas de Água de Resfriamento 2 x 4 

8 Quantidade de Torres de Resfriamento 2 x 3 

9 Possui Sistema de Termoacumulação? (S/N) Não 

10 Termoacumulação de Gelo ou Água Gelada? n/a 

11 Qual o Fluído Secundário (Água ou Solução de Etileno Glicol)? água 

12 Os Chillers possuem válvulas de balanceamento de água gelada? Não 

13 
Os Chillers possuem válvulas de balanceamento de água de 
resfriamento? 

Não 

14 Os Chillers possuem medidores de potência absorvida (kW)? Não 
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ITEM DADOS Centenário Plaza 

15 Os Chillers possuem painéis de controle micro processados? 2 deles sim 

16 A CAG possui sistema de controle e automação operante? Não 

17 Qual o Horário normal de operação da CAG? 06h00 às 19h00 

18 O Condomínio possui quantos blocos? 1  

19 Cada edifício ou bloco possui quantos pavimentos? 32 

20 O edifício é ocupado por monousuário ou multiusuário? Quantos? 14 usuários 

21 
Os pavimentos possuem sistemas de distribuição de ar típicos, ou 
cada pav. tem seu sistema de distribuição de ar adequado ao layout? 

Sistema adequado ao 
lay out 

22 
O sistema possui condicionador de ar dedicado a cada pavimento ou 
um sistema central que distribui o ar tratado pelos pavimentos? 

06 condicionadores 
para cada andar 

23 
No caso de o sistema possuir condicionadores de ar dedicados aos 
pavimentos, qual a quantidade de condicionadores por pavimento e suas 
respectivas capacidades? Xx por pavimento - xx TR´S 

4 x 10 TRs e 2 x 7,5 
TRs 

24 
No caso de o sistema possuir condicionadores de ar centrais que atendem 
vários pavimentos, qual a quantidade de condicionadores e suas respectivas 
capacidades? 

n/a 

25 
O sistema possui pavimentos atendidos exclusivamente por fancoletes 
ou cassetes? Quantos pavimentos? Xx por andar - Não 

Não 

26 
O sistema possui condicionador de ar dedicado para ar externo, ou o ar 
externo é admitido em cada casa de máquinas dos condicionadores de 
ar? 

Não  

27 
O sistema de distribuição de ar dos pavimentos é de volume constante 
ou de volume variável? 

Constante de projeto 

28 
No caso de sistema de distribuição de ar de volume variável, a rede de 
dutos possui caixas VAV ou dampers de alívio (bloqueio)? Indicar a 
quantidade por pavimento típico. 

n/a 

29 
O sistema de distribuição de ar dos pavimentos possui controle e 
automação? S/N 

Sim 

30 
(Relacionado à questão anterior) 

Se sim, o sistema está ligado a um sistema supervisório ou somente é 
de controle local? Especifique 

Sistema supervisório  

 

4.0 PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Conforme demonstrado acima, o Edifício Plaza Centenário cumpre com todos os 
requisitos mínimos necessários, e, portanto, está habilitado a participar do projeto de 
retrocomissionamento do sistema de ar condicionado. 

O Memorando de Entendimento foi enviado ao síndico do Edifício Centenário Plaza para 
assinatura em 24/12/2015. 

O Memorando de Entendimento foi assinado pelo Sindico no dia 29/12/2015, e foram 
iniciados os trabalhos para o processo de Retrocomissionamento. 


