
 

 

 

  

 

 

PROJETO BRA12G77 - PNUD / MMA 
PROJETO DEMONSTRATIVO PARA O GERENCIAMENTO INTEGRADO 

DO SETOR DE CHILLERS 
 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PROCESSO DE 
RETROCOMISSIONAMENTO EM EDIFÍCIOS LOCALIZADOS  

EM BRASILIA 
 
 

1.0 INTRODUÇÃO 
 
O objetivo desta manifestação de interesse é selecionar 02 edifícios do setor 
público localizados na cidade de Brasília – DF, para a execução de projetos 
demonstrativos de processos de retrocomissionamento de sistemas de ar 
condicionado (envolvendo central de água gelada, condicionadores de ar e circuitos 
de distribuição de ar e água gelada) em edifícios que possuam resfriadores de 
líquido em operação com fluidos refrigerantes do tipo CFC ou HCFC. 
 
 
2.0 HISTÓRICO 
 
Na 47ª reunião do Comitê Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação 
do Protocolo de Montreal, realizada em 2005, foi aprovado o desenvolvimento de 
um projeto demonstrativo com o objetivo de realizar o manejo integrado no 
subsetor de resfriadores de líquido, com ênfase na utilização de tecnologias 
energeticamente eficientes e livres de CFC, estimulando a substituição de 
equipamentos obsoletos com este tipo de substância. 
 
Em 2013 iniciou-se no Brasil o processo de eliminação dos HCFCs, que será 
plenamente concluído em 2040, embora, a partir de 2030, o consumo residual seja 
limitado a 2,5% do consumo sobre a linha de base (média do consumo de 2009 e 
2010). 
 
Tal iniciativa deu origem ao Projeto BRA12G77, que visa estimular o aumento do 
interesse das partes diretamente envolvidas (proprietários, usuários finais e 
empresas de engenharia) por projetos e processos de eficiência energética em 
edificações, proporcionada pelo retrofit de resfriadores de líquido obsoletos 
utilizando fluidos refrigerantes contendo CFC e HCFC e pelo processo de 
retrocomissionamento de sistemas ar condicionado em edifícios existentes, com 
vistas à modernização e otimização, produzindo benefícios ambientais e 
econômicos como resultado final. 
 
Tais ações não só demandam a realização de atividades para a redução do 

 



 

 

 

  

 

 

consumo de SDOs, como também aparecem como excelente oportunidade para se 
demonstrar que adoção de práticas eficientes pode gerar benefícios ambientais e 
econômicos aos interessados em adotar sistemas e projetos eficientes em 
instalações de ar condicionado que utilizam resfriadores de líquido – chillers. 
 
O Projeto BRA/12/G77 é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 
implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Os processos de retrocomissionamento serão realizados pela empresa Somar 
Engenharia Ltda. 
 
 
 
3.0 PROCESSO DE RETROCOMISSIONAMENTO – PROJETOS 

DEMONSTRATIVOS 
 
O retrocomissionamento é o processo de comissionamento a ser realizado em 
edifícios existentes, que consiste em uma investigação sistemática da instalação, 
incluindo a análise do projeto executivo, da instalação e das condições de operação 
e desempenho atuais, a fim de identificar problemas e melhorar/otimizar a 
operação e manutenção do sistema de ar condicionado do edifício.  
 
O retrocomissionamento tem como principal objetivo recuperar as características 
originalmente pretendidas no projeto ou até de corrigir problemas de conceito do 
projeto executivo que limitem a operação do sistema atual, em função de novas 
características de funcionamento do edifício. 
 
O retrocomissionamento pode efetivamente trazer o edifício ao funcionamento 
adequado e otimizado, além de atender as necessidades de conforto dos usuários 
não cumpridas desde a entrada em operação do edifício. Caso isso não ocorra, 
através do retrocomissionamento será possível identificar os problemas de projeto, 
de instalação e de operação, bem como as medidas necessárias para a correção 
dos mesmos. 
 
O Projeto BRA12G77, dentre as suas várias atividades, se propõe realizar 
processos de retrocomissionamento demonstrativos de instalações de ar 
condicionado em edifícios existentes, com sistemas de água gelada e chillers, 
buscando melhorar a eficiência energética das edificações, para a redução dos 
custos de operação, aumentando os benefícios ambientais para proteção da 
camada de ozônio e sistema climático. 
 
Assim, os projetos demonstrativos terão por finalidade, através do processo de 
retrocomissionamento, realizar a verificação do projeto executivo, da instalação, da 
operação e do desempenho do sistema de ar condicionado e propor, através de um 
plano de ação, as medidas necessárias para a sua otimização. 
 



 

 

 

  

 

 

Os projetos demonstrativos serão também uma oportunidade para a capacitação 
do corpo técnico de operação e manutenção dos edifícios selecionados para a 
otimização operacional do sistema de ar condicionado. 
 
A execução dos projetos demonstrativos não acarretará em dispêndios financeiros 
adicionais aos edifícios selecionados, porém os mesmos deverão disponibilizar à 
equipe contratada pelo Projeto o acesso ao sistema de ar condicionado e seus 
principais equipamentos e componentes, incluindo centrais de água gelada, 
pavimentos típicos e sistema de automação, com vistas à verificação do sistema, 
assim como prover o suporte necessário para a execução dos trabalhos e das 
ações de capacitações previstas. 
 
Ao final do processo de retrocomissionamento, após a entrega do Plano de Ações 
de Correção, os edifícios serão incentivados a implementar as medidas aplicáveis 
para a otimização do sistema de ar condicionado, porém fora do escopo do projeto 
demonstrativo, com investimento próprio para contratações de serviços ou reformas 
e substituição de equipamentos, conforme o seu interesse. 
 
O Projeto compromete-se com a confidencialidade das informações fornecidas 
pelos edifícios selecionados, utilizando-as, única e exclusivamente, para fins de 
diagnóstico e avaliação dos sistemas. Os resultados, porém, serão publicados em 
forma de relatórios de caso e apresentados nos seminários e workshops a serem 
realizados pelo Projeto PNUD BRA12G77. 
  
Na apresentação pública dos resultados, em forma de relato de caso, será mantido 
o sigilo dos dados e informações características referentes aos edifícios e marcas 
envolvidas nos sistemas, instalações e equipamentos. Também não serão 
divulgadas as informações relativas aos usuários do edifício.  
 
 
4.0 PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
As instituições públicas interessadas em sediar os Projetos Demonstrativos 
deverão atender os requisitos de seleção (conforme descrito no item 8.0) e 
apresentar a seguinte documentação para avaliação, sujeita a análise e aprovação: 
• Carta de apresentação da instituição pública; 
• Carta de aceitação da aplicação do processo de retrocomissionamento para o 

sistema de ar condicionado, conforme o escopo descrito nos itens 5.0; 6.0 e 
7.0. 

• Folhas de informações sobre as características do sistema de ar 
condicionado atual, (conforme solicitado no item 9.0) devidamente 
preenchido; 

 
Neste processo, serão selecionados 2 edifícios do setor público na cidade de 
Brasília. 



 

 

 

  

 

 

 
A seleção dos edifícios será realizada pelos consultores do projeto (empresa 
Somar Engenharia), baseada na análise da documentação requerida, e será 
submetida a análise e aprovação do MMA e PNUD. 
 
 
5.0 ESCOPO DO PROCESSO DE RETROCOMISSIONAMENTO 
 
O processo de retrocomissionamento será conduzido de acordo com o NEBB 
Procedural Standards for Retro-Commissioning for Existing Buildings – Part 2 
& 3 – envolvendo as fases de investigação e análise e de elaboração do plano de 
implantação de correções, conforme as etapas descritas a seguir:  
 
 

5.1 PLANO DE RETROCOMISSIONAMENTO  

Inicialmente, para documentação de todo processo será elaborado um plano de 
comissionamento, que descreve as etapas do retrocomissionamento incluindo um 
cronograma e a definição do time de comissionamento envolvendo equipes de 
operação e manutenção, equipe de engenharia, autoridade de comissionamento e 
equipe testes da Somar Engenharia. 
 
No plano de comissionamento serão especificados os preparativos, acessórios, 
dispositivos e condições para execução dos testes de acordo com as normas e 
procedimentos requeridos, bem como a elaboração dos protocolos contendo a 
descrição, a metodologia, a instrumentação e as planilhas de testes a serem 
utilizadas. 
 
 

5.2 ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO  

Serão realizadas as seguintes atividades: 
• Verificação de todo o sistema conforme definido no projeto executivo para 

constatação da sua funcionalidade conforme o projeto básico ou conforme o 
conceito de operação do sistema (caso modificações tenham sido 
implantadas sem a devida documentação/ registro) para as várias condições 
de operação e carga térmica. 

• Verificação do dimensionamento dos principais equipamentos do sistema, em 
relação às necessidades de operação do projeto (capacidade, vazão, 
temperaturas, pressão, perda de carga, potência absorvida, etc.). 

• Verificação do encaminhamento da tubulação em todos os circuitos 
hidrônicos para certificação de que os mesmos estejam adequados à filosofia 
do projeto para as várias condições de operação do sistema. 



 

 

 

  

 

 

• Verificação da rede de dutos em todos os circuitos distribuição de ar para 
certificação de que os mesmos estejam adequados à filosofia do projeto para 
as várias condições de operação do sistema. 

• Verificação da adequação dos dispositivos de regulagem, identificação de 
válvulas e de todos os elementos pertinentes para o perfeito funcionamento 
do sistema.  

• Verificação da instalação quanto à viabilidade de execução dos testes, 
ajustes e balanceamento dos vários equipamentos do sistema. 

 
Com relação à documentação de projeto, para esta etapa deverá ser fornecido 
(caso existente) o descritivo de operação e o memorial de cálculo do projeto básico, 
os desenhos e fluxogramas “as-built” da instalação, as especificações dos 
equipamentos e o descritivo da automação.  
 
Caso a documentação de projeto esteja incompleta, será realizado um 
levantamento de campo sobre o sistema de ar condicionado atual e posterior 
análise a partir dos dados disponíveis. Neste caso também será relacionada a 
documentação faltante ou que não esteja conforme à instalação real (“as-built”) 
para que os documentos sejam gerados. Não faz parte do escopo deste 
fornecimento a elaboração da documentação faltante.  
 
Ao final da etapa de análise do projeto executivo será gerado um relatório com os 
resultados obtidos, onde também serão apontados os desvios e identificados os 
possíveis problemas de projeto que impedem ou limitam o funcionamento otimizado 
do sistema. 
 
 

5.3 REQUISITOS ATUAIS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO  

Será elaborado o documento com os Requisitos Atuais do Sistema de Ar 
Condicionado – Current Facility HVAC Requirements (CFR), com as seguintes 
atividades: 

• Análise dos registros de dados de operação do sistema de Ar Condicionado. 

• Análise dos relatórios do histórico das contas de energia e planilhas de 
consumos (ou indicadores de desempenho) disponíveis do sistema de ar 
condicionado. 

• Entrevistas com as equipes de engenharia, operação e manutenção do 
sistema de ar condicionado. 

• Elaboração do CFR com as definições sobre as condições atuais e futuras 
sobre o sistema de Ar Condicionado envolvendo: 

 Requisitos de conforto e qualidade do ar interno; 
 Requisitos de ocupação; 
 Adaptabilidade para futuras modificações (incluindo mudança de layout); 



 

 

 

  

 

 

 Requisitos de sustentabilidade; 
 Requisitos de eficiência energética e desempenho; 
 Requisitos de instrumentação para monitoração dos índices de 

desempenho; 
 Requisitos de operação e manutenção dos equipamentos do sistema de 

ar condicionado (incluindo o sistema de automação); 
 Requisitos para futuras ampliações do sistema de Ar Condicionado ou 

renovação de equipamentos/ instalação. 
 
O documento do CFR será revisado e atualizado durante todo processo de 
retrocomissionamento. 
 
 

5.4 INVESTIGAÇÃO EM CAMPO – VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO  

Nesta etapa será verificada a instalação envolvendo os seguintes aspectos: 
 
• Equipamentos – Os equipamentos instalados serão qualificados em 

conformidade com o projeto. Serão verificados os dados de placas e as 
características de operação dos mesmos e as suas interligações mecânicas e 
elétricas, além das interfaces com a automação. 

• Instalação – Serão verificados e qualificados todos os componentes 
requeridos no projeto de forma a possibilitar e garantir a operação automática 
e manual, incluindo válvulas e dispositivos de bloqueio, elementos de 
regulagem e balanceamento, elementos de controle, instrumentação de 
campo e comandos de automação. 

• Tubulação e Rede de Dutos – Serão verificadas as tubulações hidráulicas, 
dos circuitos de refrigeração e da rede de dutos de ar, de forma a garantir os 
requisitos de projeto, instalação de instrumentação de campo e acessos para 
manutenção.  

• Verificação do sistema de automação envolvendo os seguintes aspectos: 
• Número de pontos fornecidos e qualificação do hardware fornecido em 

conformidade com o projeto. 
• Qualificação de instalação da instrumentação de campo, se em 

conformidade com o projeto.  
• Verificação dos certificados de calibração dos instrumentos. 
• Qualificação das rotinas de controle de acionamento dos equipamentos. 
• Funcionalidade das telas do sistema de automação. 

 
Ao final da etapa de verificação da instalação será gerado um relatório da análise 
com os resultados obtidos, onde também serão apontados os desvios e 
identificados os possíveis problemas de instalação (montagem) que impedem ou 
limitam o funcionamento otimizado do sistema. 
 



 

 

 

  

 

 

5.5 INVESTIGAÇÃO EM CAMPO – VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO  

Sistema de Água Gelada: 

• Verificação dos Ajustes e Balanceamento do sistema de distribuição de água 
gelada e água de resfriamento dos equipamentos envolvidos; 

• Execução dos testes operacionais das bombas de água gelada (BAGPs/ 
BAGSs) nas condições de operação após o balanceamento hidrônico nos 
chillers, conforme o ANSI/ASHRAE Standard 111-2008; 

• Execução dos testes operacionais das bombas de água de resfriamento (BACs) 
nas condições de operação, conforme o ANSI/ASHRAE Standard 111-2008; 

• Execução dos testes operacionais das torres de resfriamento nas condições de 
operação, conforme o ANSI/ASHRAE Standard 111-2008, para verificação da 
capacidade máxima e comparação com os valores de projeto para as condições 
de projeto; 

• Execução dos testes operacionais dos chillers nas condições de operação, 
conforme o ANSI/ASHRAE Standard 111-2008; 

• Simulação das rotinas de operação normal e situações de alarme da CAG para 
verificação de intertravamentos, sinalizações, mensagens de alarme, atuações 
do controlador. 

 
Sistemas de Ventilação, Exaustão e Distribuição de Ar: 

• Verificação dos Ajustes e Balanceamento do sistema de ventilação, exaustão e 
distribuição de ar, envolvendo ar externo, ar tratado/ insuflado, exaustão 
(sanitários, cozinhas, etc, quando atuando em conjunto do sistema de ar 
condicionado) pressurização de escadas, incluindo todos os dispositivos de 
regulagem e controle.  

• Execução dos testes operacionais dos principais condicionadores de ar (por 
amostragem), nas condições de operação, conforme o ANSI/ASHRAE 
Standard 111-2008. 

• Execução dos testes operacionais dos ventiladores dos sistemas de ventilação 
mecânica (insuflamento e exaustão), por amostragem, nas condições de 
operação, conforme o ANSI/ASHRAE Standard 111-2008, quando aplicável 
neste processo. 

• Monitoramento das condições operacionais (temperatura/ umidade relativa) nos 
ambientes críticos a serem definidos pelo cliente (por amostragem). 

 
Ao final da etapa de verificação da operação será gerado um relatório da análise 
com os resultados obtidos, onde também serão apontados os desvios e 
identificados os possíveis problemas operacionais dos equipamentos e do sistema 
que impedem ou limitam o funcionamento otimizado do sistema. 
 
 



 

 

 

  

 

 

5.6 INVESTIGAÇÃO EM CAMPO – VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO 

Para a verificação de desempenho serão realizadas as seguintes atividades: 
 

• Testes de Desempenho dos Chillers conforme o ANSI/ASHRAE Standard 
30-1995. 

• Teste de Desempenho Funcional – FPT (Function Performance Test) – do 
Sistema de Ar Condicionado. 

 
Este teste constitui uma avaliação de operação real do sistema, onde nenhuma 
rotina é simulada. Cada etapa deverá ser verificada em campo para certificação da 
execução do comando realizado ou das consequências esperadas. 
 
 
5.7 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE 
 
Ao final do processo de investigação e análise será gerado um relatório com os 
resultados obtidos, onde também serão apontados os desvios e identificados os 
possíveis problemas de projeto, instalação e operação que impedem ou limitam o 
funcionamento otimizado do sistema, bem como as medidas de correção para se 
obter uma operação otimizada. 
 
 
5.8 PLANO DE AÇÃO PARA CORREÇÕES 
 
Será então elaborado um plano de ação para implantação das medidas de 
correção necessárias, incluindo as estimativas de investimentos e um cronograma 
de implantação em função das prioridades de melhorias e índices de retorno de 
investimento a partir de uma lista de prioridades desenvolvida em conjunto com os 
representantes do edifício. 
 
 
6.0 RELATÓRIOS DO PROCESSO 
 
Cada etapa do processo de retrocomissionamento será concluída com a entrega 
dos relatórios descritos no item 5.0, conforme a seguir: 
• Plano de Retrocomissionamento. 
• Relatório de Análise do Projeto Executivo. 
• Relatório de Requisitos Atuais do Sistema de Ar Condicionado. 
• Relatório da Verificação da Instalação. 
• Relatório da Verificação de Operação. 
• Relatório da Verificação de Desempenho. 
• Relatório de Investigação e Análise. 
• Plano de Ações e Correções. 



 

 

 

  

 

 

 
Ao final de cada etapa, após a entrega do relatório será realizada uma reunião com 
os representantes do edifício avaliado e do MMA/PNUD, para apresentação do 
relatório e do “status” atual do desenvolvimento do processo.  
 
Na ocasião da entrega do relatório final de investigação e análise e o plano de 
ações e correções, será realizada uma reunião geral, envolvendo os demais 
participantes do processo (membros das equipes de operação e manutenção, 
administração de “facilities”, usuários, etc), com uma apresentação geral dos 
resultados do processo de retrocomissionamento.  
 
Os relatórios serão entregues em arquivo eletrônico (em formato pdf) ao 
representante do edifício avaliado.  
 
Os resultados finais do processo de retrocomissionamento serão apresentados 
durante os seminários e workshops do Projeto BRA12G77 e inclusos 
(resumidamente) num guia informativo. Os resultados também serão postados na 
internet, no site do projeto.  
 
Na apresentação pública dos resultados, em forma de relato de caso, será mantido 
o sigilo dos dados do edifício e das marcas envolvidas nos sistemas e instalações. 
Também não serão divulgadas as informações relativas aos usuários do edifício. 
 
  
7.0 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
7.1 SERVIÇOS DE CAMPO  
 
Os serviços de campo serão executados durante o dia e, eventualmente, à noite, e 
implicará na permanência (quando necessário) de uma equipe que deverá ter 
acesso livre aos equipamentos do sistema. Os usuários das áreas, bem como as 
equipes de operação e de segurança deverão estar informadas. 
 
Caso seja necessário ter acesso à tubulação, dutos e dispositivos (VAVs, VACs, 
Dampers motorizados, etc.) acima do forro ou piso elevado e o mesmo seja de 
difícil remoção, a instituição pública deverá providenciar a abertura, o fechamento e 
o acabamento sob orientação da equipe da Somar Engenharia. Algumas dessas 
atividades, que sejam necessárias para a execução do processo de 
retrocomissionamento, poderão ser realizadas com recursos do Projeto 
PNUD BRA/12/G77. 
 
A execução dos testes de desempenho dependerá das condições de 
funcionamento dos equipamentos, portanto os equipamentos envolvidos deverão 
estar prontos para os testes e verificações, incluindo a condição máxima de 
operação do sistema e as várias condições de carga. Os ensaios que envolvem o 



 

 

 

  

 

 

sistema de automação deverão ser programados com a equipe responsável pelo 
sistema para que este possa ser operado conforme orientação dos testes. 
 
Toda a sequência do trabalho será previamente combinada com a equipe 
administrativa e as equipes de operação e manutenção, buscando a melhor 
interação de nossa equipe com a do cliente. As liberações para execução deverão 
ser realizadas por escrito. 
 
As atividades serão executadas em cronogramas semanais ou quinzenais, com as 
equipes de campo atuando simultaneamente no sistema de água gelada e nos 
circuitos de distribuição de ar. 
 
As viagens das equipes de execução da Somar Engenharia até Brasília serão 
previamente programadas com a equipe administrativa e as equipes de operação e 
manutenção do sistema de ar condicionado do edifício, de modo a permitir que as 
equipes de execução possam atuar com eficácia nos testes e verificações do 
sistema. 
 
Em caso de não conformidade em qualquer etapa de verificação, seja de 
equipamento, sistema ou operação, serão propostas as recomendações de 
alterações mais adequadas e viáveis para o sistema atual, incluindo a descrição do 
novo conceito de operação caso necessário, porém não compete à Somar 
Engenharia fornecer a engenharia para solução e resolução dos problemas (projeto 
básico ou projeto executivo) e, havendo necessidade de qualificação para 
aprovação, os mesmos deverão ser realizados em outro escopo de fornecimento, 
fora do prazo inicial definido para realização dos trabalhos ou, se necessário, este 
período será acrescentado ao prazo inicial. 
 

7.2 ITENS A CARGO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
EDIFÍCIO  

 Fornecer toda documentação requerida para as diversas fases do processo, 
incluindo: 

 
 Memorial descritivo do projeto do sistema de ar condicionado; 

 Desenhos do projeto do sistema de ar condicionado “as-built” (plantas dos 
pavimentos, rede de dutos, fluxogramas de ar e de água, lay out das salas); 

 Folhas de dados dos principais equipamentos; 

 Manter os serviços e a rotina normal de operação da instalação com sua  
equipe usual.  

  Permitir a entrada e permanência da equipe de comissionamento nas  
dependências do imóvel durante o período dos serviços. 



 

 

 

  

 

 

 Fornecer uma sala com energia elétrica estabilizada, telefone e ponto para 
conexão com Internet, mobília (escrivaninha, cadeiras, mesa de trabalho e 
arquivo) durante o processo de retro comissionamento. 

 Remover e restaurar isolamento térmico na tubulação onde será instalado o 
medidor de vazão ultrassônico (1.0 m em trecho reto com distância mínima de 
10xOD a montante e 5xOD a jusante das singularidades), em pontos a serem 
definidos pela Somar Engenharia logo no início dos serviços. 

 Fornecer pontos para leitura de temperatura e pressão na entrada e saída 
de água nas tubulações de água gelada em toda instalação (poços para 
sensores e conexões para medição de pressão).  

 Fornecer operador do sistema de ar condicionado para acompanhamento dos 
serviços, e um técnico em elétrica para acompanhar a instalação do analisador 
de energia. 

 Fornecimento de escadas, “lifts” e/ou andaimes (incluindo montagem no local) 
para acesso a pontos altos.  

• Realizar as alterações necessárias resultantes desta análise, tais como: 
correção de defeitos, manutenção corretiva de equipamentos, substituição, 
transporte, remoção de componentes da instalação.  

• Realizar modificações e ou correções da instalação visando alcançar os 
resultados de aprovação dos testes do sistema de ar condicionado. 

 
OBS: Algumas atividades previstas necessárias para a execução do processo 
retrocomissionamento, tais como remoção e restauração de isolamento 
térmico de tubulações e fornecimento de pontos para leitura de temperatura e 
pressão, poderão ser realizadas com recursos do Projeto BRA/12/G77. 
 

7.3 ITENS EXCLUSOS DOS SERVIÇOS  

 Execução das ações corretivas (incluindo projeto e instalação) e/ou "retrofit" 
(substituição) de equipamentos, que dependerão do resultado do processo de 
retrocomissionamento. 

• Elaboração de documentos e desenhos faltantes ou incompletos relativos ao 
projeto do sistema existente. Caso necessário e houver interesse do cliente, 
poderá ser apresentada uma proposta de serviços para elaboração desses 
documentos. 

• Realizar reparos, alterações, substituição de peças, manutenção, necessários à 
continuidade dos testes. Caso necessário, os fornecedores deverão 
providenciar o material e mão-de-obra necessários, sob orientação da Somar 
Engenharia.  



 

 

 

  

 

 

• Comissionamento dos demais sistemas prediais. 

• Testes de pressão (hidrostático) da tubulação. 

• Testes de pressão e procedimento de vácuo de sistemas de refrigeração. 

• Testes de vazamento de dutos e ou equipamentos. 

• Testes dos sistemas elétricos. 

 Calibração da instrumentação de campo dos sistemas. 

• Troca de polias para ajuste de rotação de ventiladores. 

• Fornecimento de filtros a serem substituídos; 

• Mão de obra para substituição de filtros; 

• Modificações e ou correções da instalação visando alcançar os resultados de 
aprovação dos testes do sistema de ar condicionado; 

 
 
8.0 REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO 
 
Os potenciais candidatos ao processo de retrocomissionamento deverão atender 
os seguintes requisitos de seleção: 

• O edifício deverá ser do setor público e estar localizado em Brasília – DF. 
• O sistema de ar condicionado deverá possuir uma central de água gelada, 

com chillers (unidades resfriadoras de líquido) que atendem pelo menos os 
condicionadores principais dos pavimentos. 

• Os fluidos refrigerantes dos chillers deverão ser do tipo CFC (R-11, R-12) ou 
HCFC (R-22, R-123). 

 
Obs:  
o Sistemas mistos, com chillers que possuam fluido HFC e chillers com 

fluido CFC ou HCFC ainda operantes poderão se candidatar, desde que 
os chillers com fluido CFC ou HCFC não sejam apenas equipamentos 
de reserva. 

o Sistemas com chillers utilizando fluidos refrigerantes do tipo HFC (R-
134a,       R-404A, R-407C, R-507) não poderão se candidatar ao 
processo de seleção. 

• A capacidade total da central de água gelada deverá ser de no mínimo 300 
ton (1055 kW). 

 

9.0 INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

Os potenciais candidatos ao processo de retrocomissionamento deverão informar 
as características do sistema de ar condicionado do edifício, de acordo com o 



 

 

 

  

 

 

formulário disponibilizado (Anexo I).  A manifestação de interesse deve ser 
formalizada por meio do e-mail: bra12g77@pnud.org.br até às 23h do dia 
15.10.2015. 

 

Todas as informações são de NATUREZA CONFIDENCIAL e serão utilizadas 
somente para os propósitos concernentes ao Projeto BRA12G77. 

 

10.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Mês 1o 2o 3o 4o

Execução do Retro Comissionamento x x x x

Plano de Retro Comissionamento

Análise do Projeto Executivo

Requisitos Atuais do Sistema

Verificação da Instalação

Verificação de Operação

Verificação de Desempenho

Relatório de Investigação e Análise

Plano de Ações e Correções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bra12g77@pnud.org.br


 

 

 

  

 

 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 22015 

 
 
 

O preenchimento dos dados abaixo é obrigatório e as informações fornecidas são de 
NATUREZA CONFIDENCIAL e serão utilizadas somente para os propósitos concernentes 
ao Projeto PNUD BRA/12/G77.  

 
1. Dados Gerais 

 

Identificação / Localização 

Edifício de Uso*:    (     )Publico          (     )Privado     

Número de Inscrição (CNPJ)**:    
Nome Empresarial (Razão Social) **:  

            Endereço do edifício**:   

Bairro**:  

Estado**:      

                        
CEP**:  

     

Área Total do edifício  

Endereço eletrônico:   

  * o Edifício deverá ser do setor público e estar localizado em Brasília-DF  
 ** dados obrigatórios  

 
2. Dados da pessoa de contato para informações ou consultas: 

 

Interlocutor responsável 

Nome*:   

Cargo*:  

Email 1*:  

Email 2:  

Telefone1*:  

Telefone 2:     
*dados obrigatórios 

 



 

 

 

  

 

 

 
3. Características da CAG (Central de Água Gelada) * 

 

Preenchimento obrigatório* 

Dados Valor Obs 

Capacidade Total - ton (kW)   

Quantidade de Chillers  

Se houver fluidos diferentes, 
informar a quantidade de 
chillers com cada fluido e 
respectiva capacidade 
nominal 

Fluido Refrigerante   

Condensação a AR ou a ÁGUA?   

Quantidade de Bombas de Água 
Gelada do Circuito Primário 

  

Quantidade de Bombas de Água 
Gelada do Circuito Secundário 

 
Se existir 

Quantidade de Bombas de Água de 
Resfriamento 

 
Se existir 

Quantidade de Torres de 
Resfriamento 

 
Se existir 

Possui sistema de Termoacumulação? 
(S/N) 

  

Termoacumulação de Gelo ou Água 
Gelada? 

 Se existir 

Qual o fluido secundário (Água ou 
Solução de Etileno Glicol)? 

  

Os Chillers possuem válvulas de 
balanceamento de água gelada? 

  

Os Chillers possuem válvulas de 
balanceamento de água de 
resfriamento? 

  

Os chillers possuem medidores de 
potência absorvida (kW)? 

  

Os Chillers possuem painéis de 
controle microprocessados? 

  

A CAG possui sistema de controle e 
automação operante? 

  

Qual o horário normal de operação da 
CAG?   

 
 



 

 

 

  

 

 

4. Características dos Pavimentos e Sistema de Distribuição de Ar 
 

• O condomínio possui quantos blocos? 
 
• Cada edifício (bloco) possui quantos pavimentos? 
 
• O edifício é ocupado por monousuário ou multiusuários? Quantos 

multiusuários? 
 
• Os pavimentos possuem sistemas de distribuição de ar típicos ou cada 

pavimento tem seu sistema de distribuição de ar adequado ao layout (projeto 
exclusivo para o andar)? 

 
• O sistema possui condicionador(es) de ar dedicados a cada pavimento ou um 

sistema central que distribui o ar tratado pelos pavimentos? 
 
• No caso de o sistema possuir condicionadores de ar dedicados aos 

pavimentos, qual a quantidade de condicionadores por pavimento e suas 
respectivas capacidades? 

 
• No caso de o sistema possuir condicionadores de ar centrais que atendem 

vários pavimentos, qual a quantidade de condicionadores e suas respectivas 
capacidades? 

 
• O sistema possui pavimentos atendidos exclusivamente por fancoletes ou 

cassetes? Quantos pavimentos? 
 
• O sistema possui condicionador de ar dedicado para o ar externo, ou o ar 

externo é admitido em cada casa de máquinas dos condicionadores de ar? 
 
• O sistema de distribuição de ar dos pavimentos é de volume constante ou de 

volume variável? 
 
• 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. 

 

 O sistema de distribuição de ar dos pavimentos possui controle e 
automação?  Se sim, o sistema está ligado a um sistema supervisório ou 
somente é de controle local? 

 
 
5.  COMENTÁRIOS GERAIS 

Descreva o que a instituição pública espera do processo de retrocomissionamento 



 

 

 

  

 

 

e de que forma entende que poderá contribuir para o cumprimento dos objetivos do 
projeto demonstrativo. 

Todas as informações são de NATUREZA CONFIDENCIAL e serão utilizadas 
somente para os propósitos concernentes ao Projeto BRA12G77. 

 
 
6. Declarante  
 

Nome do Declarante Cargo: Telefone: 

   

   

As informações supracitadas são expressão da verdade, da qual me 
responsabilizo. 
   
Local: Data: Assinatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


