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RESUMO

As características de disponibilidade, confiabilidade e redundância de um
Data Center, são os elementos chave para o sucesso de suas operações. Os
principais critérios para sua concepção estão presentes em normas internacionais,
sendo a ANSI/TIA 942, ANSI/BICSI 02 e EN 50600, as principais publicações de
orientação para a construção de um Data Center. Essas normas fornecem critérios
quanto a concepção das instalações prediais, tais como: tipo de edificação, tensão
elétrica de trabalho, carga de piso elevado, níveis de redundância de componentes,
sistemas entre outros. Essas características específicas influenciaram, por sua vez,
os índices de disponibilidade esperados. Como uma suposta vantagem competitivas,
existe no mercado alguns sistemas de avaliação da conformidade de instalações
prediais de um Data Center, porém essa certificação não atende aos critérios
estabelecidos pela NBR/ISO 17065, que define os critérios e parâmetros para que o
processo de certificação ocorra, em consonância com a legislação brasileira. Com
base nesta lacuna do não atendimento aos critérios estabelecidos pela NBR/ISO
17065, esse trabalho busca apresentar uma proposta contendo os requisitos mínimos
para a realização de certificações acreditadas de Data Centers no Brasil, que atendam
as normas e legislações vigentes. O esquema de certificação sugerido por esse
trabalho, foi obtido a partir de revisão bibliográfica e aplicados em estudo de caso
comparativo.

Palavras-Chave: Data Center; Comissionamento; Tier; Requisitos; Acreditação.
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ABSTRACT

The availability, reliability and redundancy characteristics of a Data Center are
the key elements to the success of your operations. The main criteria for its design are
present in international standards, with ANSI / TIA 942, ANSI / BICSI 02 and EN 50600
being the main publications for the construction of a Data Center. These standards
provide criteria for the design of building facilities, such as: type of building, working
voltage, raised floor load, levels of redundancy by components, systems, among
others. These specific characteristics influenced, in turn, the expected availability
indexes. As a supposed competitive advantage, there are in the market some systems
for evaluating the compliance of buildings in a Data Center, but this certification does
not meet the criteria established by NBR / ISO 17065, which defines the criteria and
parameters for the certification process to occur, in accordance with Brazilian
legislation. Based on this lack of non-compliance with the criteria established by NBR
/ ISO 17065, this paper seeks to present a proposal containing the minimum
requirements for accredited certifications of Data Centers in Brazil that meet current
standards and legislation.
The certification scheme suggested by this work was obtained from a bibliographical
review and applied in a comparative case study.

Key words: Data Center; Commissioning; Tier; Requirements; Accreditation.
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1

INTRODUÇÃO

Acreditação tem por função, a partir de um processo de avaliação
transparente e imparcial, afirmar a competência técnica, confiabilidade e integridade
de um organismo certificador, cuja a atividade consistem em verificar a conformidade
e adequação de um produto ou serviço as normas e regulamentos, mediante ensaio,
verificações, inspeções e calibrações.
Acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional e tem
como objetivo aferir a confiança na atuação de organizações que executam atividades
de avaliação da conformidade.
Atualmente a classificação de um Data Center no Brasil é realizado em função
da verificação das características do empreendimento, avaliado sob as premissas e
recomendações estabelecidos nas normas técnicas internacionais, por meio de um
processo verificação por um agente certificador, cujo o esquema de avaliação não é
um processo acreditado e reconhecido por organismos com autoridade reconhecida,
ou seja, não está adequado a legislação, regras e normativas.
Acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional, e tem
por função, a partir de um processo de avaliação transparente e imparcial, afirmar a
competência técnica, confiabilidade e integridade de um organismo certificador, cuja
a atividade consistem em verificar a conformidade e adequação de um produto ou
serviço as normas e regulamentos, mediante ensaio, verificações, inspeções e
calibrações.
Logo, o processo de certificação acreditada é um instrumento que pode
auxiliar as empresas a alçarem vantagens competitivas, ajudando-as a cumprirem
normas e regulamentos com eficiência e eficácia, possibilitando ainda uma
competição mais justa e sustentável.
Por outro lado, mais do que se possa imaginar, os Data Centers assumiram
significativa importância na manutenção dos serviços essenciais, seja na indústria,
comércio, serviços ou governo, ou para a população em geral (BRANDÃO, 2013),
principalmente para as que vivem nos grandes centros urbanos cujas crescentes
taxas de dependência dos recursos tecnológicos vêm impactando o modo de vida.
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Com a evolução das plataformas de tecnologia da informação, que possibilitam
os desenvolvimentos dos negócios nesta nova era, criando nas pessoas uma enorme
dependência desses serviços tecnológicos, de forma que muitos deles, a exemplo do
serviço de e-mail, passarem a ser considerados serviços tidos como essências. Por
sua vez, as instalações prediais destinadas a abrigarem esse tipo de tecnologia, a
partir das necessidades ditadas pelos negócios e as novas demandas, passaram a
ser mais exigidas, aumentando com isso sua importância no funcionamento desses
novos e complexos serviços.
Segundo o DCD Intelligence (2015), o mercado latino-americano possuía em
2014, aproximadamente 1,9 milhões de metros quadrados de área técnica de Data
Centers, com uma taxa de crescimento anual entre 11% e 15% ao ano desde 2011,
sendo o Brasil responsável por aproximadamente 40% de toda a área de Data Center
da região. As perspectivas apontam que o mercado latino-americano terá em 2018
algo entre 2,6 milhões a 2,8 milhoes de metros quadrados de área técnica de Data
Center, ou seja, haverá um crescimento entre 36 % e 47%.
De acordo com Zucchi (2013), nos anos 70 e 80, o espaço destinado às
instalações dos equipamentos de tecnologia da informação, comumente ocupavam
pequenas salas e eram denominados Centros de Processamento de Dados. Com o
passar dos anos, com a crescente demanda por esses serviços, com o avanço
tecnológico da informática, com a crescente necessidade de aumento da capacidade
de processamento e armazenamento de dados e com o crescimento exponencial do
número de equipamentos, surgem inúmeras outras necessidades prediais que
culminam na necessidade de se construir edifícios específicos para esse fim, dando
origem aos modernos Data Center.
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Os novos edifícios, ao abrigarem essa nova gama de serviços tidos como
essenciais, estão suscetíveis a um alto grau de exigência quanto aos requisitos de
confiabilidade e disponibilidade1 de suas instalações.
Uma forma de minimizar os riscos de sua operação, buscando a validação de
seus preceitos de funcionamento é submeter o edifício e seus subsistemas a testes e
validações, a esse processo dá-se o nome de comissionamento.
Branco Filho (2004), em sua publicação Dicionário de Termos de Manutenção,
Confiabilidade e Qualidade, define o termo comissionamento, como:
“Método sistemático de avaliação de desempenho de itens, equipamentos,
sistemas ou quaisquer ativos, antes da entrada em operação, ao final das
atividades de construção e montagem. As instalações construídas devem ser
entregues pelo pessoal envolvido no projeto e na montagem da unidade de
produção completamente montada, testada ajustada e documentada. ”

Nesta condição, não bastam apenas que os edifícios de Data Center sejam
criteriosamente projetados, mas que atendam todas as premissas básicas, que sejam
construídos rigorosamente conforme especificações. Neste caso prioriza-se a
disponibilidade dessas instalações, antes ainda do início de sua operação.
Para Figueiredo (2010), as premissas básicas, a serem alcançadas nos
projetos de Data Center são: (i) disponibilidade; (ii) escalabilidade; (iii) segurança e
(iv) gerenciamento de mudança, onde:
A disponibilidade é entendida como a probabilidade de que um sistema esteja
em condição operacional em um determinado tempo ou durante um intervalo de tempo
determinado sob condições operacionais especificadas. Ela representa o percentual
de operação de um sistema ou equipamento em relação às horas totais do intervalo
de tempo. A disponibilidade é a relação entre o tempo operacional de um determinado
período com o tempo total do período, ou seja:

1

O termo disponibilidade indica que os serviços e/ou sistemas estão aptos e em operação.
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DISPONIBILIDADE =

TEMPO OPERCIONAL

x 100

TEMPO TOTAL DO PERÍODO
A Confiabilidade refere-se à probabilidade de que um item, equipamento ou
sistema funcione corretamente em condições esperadas durante um determinado
período de tempo ou de ainda estar em condições de trabalho após um determinado
período de funcionamento.
A escalabilidade é uma característica desejável em todo o sistema, em uma
rede ou em um processo, de um Data Center que indica sua capacidade de manipular
uma porção crescente de trabalho de forma uniforme, ou seja, deve estar preparado
para crescer, sem que haja a necessidade de paralização das operações.
Já as condições mínimas de segurança, principalmente nas salas de
computadores, salas de arquivos e nas áreas das instalações auxiliares de um Data
Center, segundo a norma ABNT NBR 11.514 (1990), a classificação de segurança
deve considerar os riscos a que os dados, equipamentos e recursos estão expostos.
Os níveis de segurança estabelecido por essa norma segue indicado na tabela 1.

Tabela 1 – Fatores de avaliação de níveis de segurança.
RISCOS

NÍVEIS DE

MEDIDAS DE RESGUARDO

SEGURANÇA
IMPACTO ALTO: - Não
permite a continuidade dos
negócios ou atividade da
empresa
IMPACTO INTERMEDIÁRIO: Permite com dificuldade a
continuidade dos negócios ou
atividade da empresa
IMPACTO BAIXO: - Permite a
continuidade dos negócios ou
atividade da empresa

A

B

C

Comporta medidas de resguardo
apoiadas em sistemas automáticos para a
tomada de providências corretivas.
Comporta medidas de resguardo
elaboradas e apoiadas em sistemas sob
supervisão humana ou em sistemas
automáticos de apoio à tomada de
providências.
Comporta medidas de resguardo
apoiados em sistema de proteção física
simples, com supervisão humana
requerida ou não.

Fonte: NBR 11.514 (1990).
O gerenciamento de mudança para as instalações de um Data Center tem a
função de garantir que métodos e procedimentos padronizados sejam aplicados de
forma sistemática em todas as necessidades de alterações da operação das
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instalações, cujo objetivo principal objetivo está no controle das alterações da
infraestrutura. Essas necessidades de mudanças na infraestrutura, e eventuias
instalações, podem surgir de forma reativa em resposta a problemas ou exigências
impostas externamente. Por outro lado, pode ser uma ação proativa de busca da maior
eficiência e eficácia das instalações do Data Center.
Contudo, um processo adequado de verificação das instalações, no qual os
componentes, itens ou sistemas são verificados quanto a sua conformidade,
considerando as premissas de projeto, o atendimento dos critérios de desempenho,
que devem abranger os critérios de ensaios, testes funcionais dos itens ou sistemas,
bem como a correta documentação, sempre poderão contribuir para aferirem um
maior grau de confiabilidade e disponibilidade da infraestrutura física das instalações
do edifício.
Brandão (2013) apresenta que os custos da indisponibilidade podem chegar a
70.000 dólares por hora para as pequenas e médias empresas. Definir e implementar
estratégias para redução dessa indisponibilidade vem sendo o principal desafio dos
CIO (Chief Information Officer), que investem em infraestrutura de hardware e
softwares de segurança e processos de governança de Tecnologia da Informação (TI),
a fim de viabilizar o gerenciamento e controle dos riscos de indisponibilidade em suas
operações.
Parte da infraestrutira de Tecnologia da Informação, os Data Centers são
estrutura complexas que podem ser enquadrados de acordo com suas instalações
prediais, ou ainda, de acordo com os seus níveis de confiabilidade e redundâncias
desejados. A ANSI/TIA-942 define os requisitos para classificação dos Data Centers,
de acordo com a disponibilidade operacional oferecida por suas instalações, que
podem ser classificadas em quatro Tiers (a tradução livre do termo da língua inglesa
Tier é camada ou nível), sendo elas:
Tier

1:

Infraestrutura

de

Data

Center

básico,

garantindo disponibilidade 99,671%;
Tier 2: Infraestrutura de Data Center com componentes
redundantes, garantindo disponibilidade de 99,741%;
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Tier 3: Infraestrutura de Data Center paralelamente sustentável,
com ramos redundantes, permitindo manutenção sem paradas de
equipamentos (N+1), garantindo disponibilidade de 99,982%;
Tier 4: Infraestrutura de Data Center tolerante a falhas, com
instalações redundantes e simultaneamente ativos (2N+1),
garantindo disponibilidade 99,995%.
O processo de acreditação desenvolvido pelo CGCRE/INMETRO, é
apresentado simplificadamente pela figura 1, em que o INMETRO, na qualidade de
Organismo Acreditador da Conformidade (OAC), reconhece as competências da
entidade Certificadora, com base nas premissas estabelecidas na ABNT NBR ISO/IEC
17065, para que o organismo certificador da conformidade, possa com base em
normalizações específicas, possa avaliar a organização, produtos, serviços e/ou
processos, de acordo com as regras de avaliação estabelecidas.

Figura 1 - Esquema simplificado da atividade de acreditação.

Fonte: Costa (2006), adaptada pelo autor.
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2

OBJETIVO

A presente pesquisa tem como objetivo propor requisitos mínimos para a
certificação acreditada de Data Centers no Brasil, de acordo com a legislação
nacional, em consonância as normas e premissas internacionais. Com a adequada
classificação, por meio da CGCRE - Coordenação Geral de Credenciamento, do
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, oferecendo
mecanismos para a regulação do mercado de forma sustentável, promovendo a
competividade, bem como, a justa concorrência.
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3

METODOLOGIA

Para a elaboração da proposta de requisitos mínimos para a a certificação
acreditada de Data Centers no Brasil, o presente trabalho recorreu a pesquisa
bibliográfica para identificar os principais critérios a serem adotados para a realização
da certificação das instalções prediais de um Data Center.
Em função do cunho estritamente voltado a formatação dos quesitos não foram
considerados nesta proposta a elaboração de estudos relacionados: a análise de
custo, elaboração de projetos técnicos e construção de um edifício de data center,
segurança da informação e análise de falhas.
O desenvolvimento desse trabalho foi realizado em quatro etapas, ilustrado na
figura 2, que que:
•

Etapa 1 - Planejamento: Nesta etapa será definido o tema do trabalho, a
definição de objetivos, além da metodologia empregada em seu
desenvolvimento.

Esta

etapa

tem

como

objetivo

realizar

o

aprimoramento a respeito da escolha do objeto de estudo.
•

Etapa 2 – Revisão Bibliográfica: Nesta etapa foi realizada a delimitação
do tema, com o auxílio do método SCABBIA, ilustrado na figura 3, e a
identificação da revisão bibliográfica.

•

Etapa 3 – Estudo de Caso: Nesta etapa foi realizada a identificação do
processo de certificação existente no Brasil e empregados por grandes
Institutos de certificação, tanto como a elaboração de roteiro de testes
de verificação de equipamentos e sistemas.

•

Etapa 4 - Apresentação de Resultados: Consite na elaboração de uma
proposta obtida a partir da análise da pesquisa bibliográfica para as
instalações prediais de um edifício de de Data Center típico, seguida da
elaboração da conclusão do trabalho.
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Figura 2 – Etapas de desenvolvimento do trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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3.1

Delimitação do Tema
A delimitação do tema foi obtida através do método tripartite Scabbia, ilustrado

na figura 3, com a identificação dos três principais temas a serem estudados no
trabalho:
1. Data Center.
2. Requisitos para a Classificação de Data Centers.
3. Processo de Acreditação
E partir da área de sobreposição dos três principais temas, buscou-se a
identificação dos sub-temas a serem abordados que pudessem corroborar na
compreensão justificativa do trabalho, sendo eles:
4. Especificações do Projeto para Data Centers
5. Roteiro de Verificações de Instalações prediais de Data
Center
6. Avaliação da Conformidade
7. Processo de Certificação.

Figura 3 – Delimitação do trabalho, segundo o método tripartite Scabbia.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
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4

4.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Data Center
Segundo GARTNER (2015), os Data Centers são estruturas que abrigam e

mantém os serviços de tecnologia da informação (TI), o back-end2, ou seja, os
recursos de processamento e armazenamento de dados.
Dada a importância e complexidade dessas estruturas, para Marin (2011) Data
Centers são ambientes conhecidos como instalações de missão crítica3, cujo os
processamentos das informações são cruciais para a continuidade de negócios dos
mais diversos tipos de organizações.
Para a norma ANSI/BICSI 002 (2014), Data Center é um edifício ou parte de
um edifício, cuja a função principal é abrigar uma sala de computadores e suas áreas
de apoio.
Segundo Zucchi (2013), nos anos 70 e 80, os espaços destinados as
instalações dos equipamentos de tecnologia da informação, comumente ocupavam
pequenas salas e eram denominados CPD - Centros de Processamento de Dados,
ilustrado na figura 4, e com o passar dos anos, com a crescente demanda por esses
serviços, atrelado ao avanço tecnológico e a crescente necessidade de aumento da
capacidade de processamento e armazenamento de dados e ainda com o
crescimento exponencial do número de equipamentos, surgem inúmeras outras
demandas prediais, que culminam na necessidade de se construir edifícios
específicos para esse fim, dando assim origem aos modernos edifícios de Data
Center, conforme ilustrado na figura 5.

2

Em ciência da computação o termo back-end é utilizado para determinar a camada

responsável por executar o processamento de dados.
3

Foi a tradução incorporada pelo mercado de tecnologia da informação brasileiro para a

expressão da língua inglesa Critical Facilities.
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Figura 4 - Centro de Processamento de Dados, Bradesco, 1980.

Fonte: Almeida (2001)

Figura 5 – Data Center Google, Council Bluffs, Iowa (EUA), 2007.

Fonte: Google Inc. (2016)
Historicamente, os computadores surgem nos idos de 1946 com a
apresentação do ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Computer, computador
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capaz de efetuar 5.000 adições por segundo ou 50 operações de multiplicações por
segundo. Composto por aproximadamente 18.000 válvulas, pesava 30 toneladas,
ocupava 3 salas, com área total de aproximadamente 72m², era refrigerado por 2
ventiladores com motores de 12 cv de potência e apresentava algum tipo de avaria a
cada 6 horas de trabalho (ALMEIDA, 2001), sendo utilizados principalmente para fins
militares.

Figura 6 - ENIAC, representante da primeira geração dos computadores.

Fonte: Sousa Filho e Alexandre (2015)

Entre os anos 1955 e 1964, surge a segunda geração de computadores, que
ao invés de possuírem válvulas são equipados por transistores (SOUSA FILHO,
2015), que eram mais simples, com menores custos e mais competitivos, portanto
foram rapidamente incorporados aos computadores, o que possibilitou a sua utilização
para fins comerciais (MORIMOTO, 2011).
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Segundo Lorando (2015), neste período surgem no Brasil as primeiras
instalações de CPDs - Centro de Processamento de Dados, em razão dos
investimentos realizados pela indústria financeira, cujo objetivo era automatizar as
operações de back-office4 das instituições.
No Brasil, em 1962, o Banco Bradesco instalou seu primeiro computador, um
IBM 1401, com 4k de memória, conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7 - Computador IBM 1401, representante da segunda geração de
computadores.

Fonte: Banco Bradesco (2016).

4

escritório.

Termo em língua inglesa para determinar as atividades de retaguarda de uma empresa ou

28

Em 1964 o Banco Itaú também instalou seu primeiro computador, um IBM 1401,
esse com 8k de memória e em 1966 adquiriu seu segundo computador, um IBM 360,
de segunda geração, já com um sistema operacional nativo instalado.
Nesta mesma década outros Bancos como Banco Nacional e Banco
Bamerindus adquiriram seus primeiros Mainframes5.
Segundo Sousa Filho (2015), a terceira geração de computadores foi
disponibilizada entre 1964 e 1977, com a viabilização do uso de microchips6, um
circuito integrado de um grande número de transistores, que passaram a ser
fabricados em grande escala, utilizando o silício como seu principal material, fato que
possibilitou a construção de equipamentos com tamanhos e preços menores. Nessa
geração surgem equipamentos com uma “arquitetura plugáveis”, conforme
apresentado na figura 8, que além de utilizar peças substituíveis, possuíam um
conjunto de periféricos que poderiam ser incorporados de acordo com a necessidade
de uso.

5

Um mainframe é um computador de grande porte dedicado normalmente ao

processamento de um volume enorme de informações.
6

O termo microchip (ou simplesmente chip) é usado comumente em eletrônica, se referindo

a pastilha semicondutora antes de ser encapsulado.
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Figura 8 - Arquitetura plugável (e modular) da série 360 da IBM.

Fonte: Sousa Filho e Alexandre (2015)

Entre 1977 e 1991, surge a quarta geração de computadores. Essa geração
é conhecida pela venda de computadores pessoais (SOUSA FILHO e ALEXANDRE,
2015).
A partir de 1991, a quinta geração de computadores se caracteriza pelo
surgimento da “Inteligênciia artificial” e pelos critérios de conectividade com o
surgimento comercial da internet (SOUSA FILHO e ALEXANDRE, 2015).

4.1.1 Normalizações conhecidas
Apesar da existência de diversas referências técnicas que estabelebecem os
padrões para os desenhos, implantações e operações dos Data Centers, ainda não
há nenhuma obrigatoriedade de utilização de um dos padrões estabelecidos (SOH,
2016), conforme ilustração da figura 9.
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Figura 9 – Referencias técnicas associadas aos data centers, segundo Soh.

Fonte: Soh (2016) – tradução do autor.

Diante dessa diversidade de conceitos e aplicações, segundo Shapiro (2016),
as instituições que contribuíram com os principais modelos e referêcias para a
indústria de Data Centers, são três:
•

Norma ANSI/BICSI-002-2014: Data Center Design and Implementation
Best Practices - Norma técnica elaborada pela BICSI- Building Industry
Consulting Service International, que oferece parâmetros e informações
acerca do planejamento, projeto, construção e comissionamento.

•

Norma ANSI/TIA-942-2015: Telecommunications Infrastructure Standard
for

Data

Centers

–

Norma

técnica

elabdorada

pela

TIA

-

Telecommunications Industry Association, que oferece parâmetros e
informações gerais para o desenvolvimento de projeto de instalações de
telecomunicações, arquitetura, elétrica e sistemas mecânicos.
•

Norma EN50600 series - European Data Centre Standard: oferece
parâmetros para a construção, distribuição de energia, controle ambiental,
telecomunicações e infratestrutura de cabeamento, segurança, além de
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gerenciamento e operação de um Data Center, segundo a visão da
associação européia.

Não obstante, não se deve descartar outras referencias técnicas que podem
ser adotadas, de forma complementar ou não, para a concepção e operação de um
data center, a depender da classificação ou certificação esperada, como por exemplo:

•

Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology (2012) –
framework elaborado pelo Uptime Institute, que oferece critérios para a
construção de topologias de infraestrutura de um Data Center, para
determinar a resiliência das instalações.

•

Uptime Institute, que a partir de seu framework: Data Center Site
Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability (2012), fornece
uma metodologia para gestão das instalações de acordo com a sua
classificação Tier.

•

Norma ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios
comerciais e data centers: Fornece diretrizes para a utilização do sistema
de cabemaneto estruturado (cobre e fibra óptica) para edifícios comerciais
e data centers.

•

Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 - Gestão de riscos - Princípios e
diretrizes: Fornece diretrizes para o processo de gestão de riscos

•

Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 - Tecnologia da informação —
Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação:
Fornece diretrizes para o processo de gestão de risco de segurança da
informação

•

Norma ANSI/TIA-568-C.0 (2009) - Generic Telecommunications Cabling
for Customer Premises: Fornece padrões genéricos para a adoção de
cabeamento estruturado de telecomunicações
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•

Norma ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications
Cabling Standard: Fornece orientações sobre a planejamento e instalação
de um sistema de cabeamento estruturado para edifícios comerciais.

•

Norma ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications
Cabling and Components Standard: Fornece especificações funcionais de
componentes e cabeamento bem como os requisitos de teste para
cabeamento de cobre

•

Norma ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components: Fornece
especificações funcionais de componentes e cabeamento bem como os
requisitos de teste para fibra óptica

•

Norma ANSI/TIA/EIA-569-B

- Commercial Building

Standard

for

Telecommunications Pathways and Spaces: Fornece parametros para o
dimensionamento físico de infraestrutura e encaminhamento
•

Norma ANSI/TIA-606-B Administration Standard for Telecommunications
Infrastructure: Fornece padrões no que tange a administração do
cabeamento estruturado;

•

Norma ANSI/TIA-607-C Generic Telecommunications Bonding and
Grounding (Earthing) for Customer Premises: Estabelece princípios de
aterramento;

•

Norma ANSI/TIA-862-A Building Automation Systems Cabling Standard:
A norma especifíca um sistema de cabeamento genérico para sistemas
de automação predial utilizados em comerciais edifícios.

•

ASHRAE - diversas: Estabelece diretrizes relacionadas a aquecimento,
ventilação, ar-condicionado e refrigeração

•

Norma IEEE 1100-2005 - IEEE Recommended Practice for Powering and
Grounding Electronic Equipment: Apresenta uma coleção das melhores
práticas para a alimentação e aterramento de equipamentos eletrônicos
utilizados em aplicações comerciais e industriais.
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•

Norma ISO/IEC 24764:2010: Information technology – Generic cabling
systems for data centers: Fornece parâmetros genéricos a respeito do
cabeamento estruturado, para uso dentro em data centers

De acordo com Norma ANSI/TIA 942 (2015), os data centers devem ter seus
espaços distribuídos de acordo com as áreas funcionais, que devem ser compostos
por sala de entrada principal, habitualmente utilizada para o acesso das operadoras
de telecomunicações; seguida pela área principal de distribuição, que será
responsável pela distribuição da rede de dados as demais áreas de distribuição
horizontal, e essa, por sua vez, para as áreas que abrigam os equipamentos de
tecnologia da informação, conforme ilustrado no diagrama da figura 10.

Figura 10 - Topologia básica de um Data Center segundo a TIA-942.

Fonte: ANSI/TIA (2005). Tradução e adaptação do autor.

Para a norma ANSI/BICSI 002 (2014), a apropriada distribuição das áreas de
apoio adjacentes a sala de computadores, é determinante para um bom desempenho
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de um Data Center, sendo sugerido um diagrama de fluxo, apresentado e ilustrado na
figura 11.

Figura 11 - Espaços adjacentes ao Data Center.

Fonte: ANSI/BICSI (2014). Tradução do autor.

4.2

Requisitos de Classificação para um Data Center
Para Brandão (2013), os Data Centers são classificados de acordo com a

disponibilidade operacional que oferecem. Essa classificação é reflexo de sua
infraestrutura, que deve obedecer a requisitos mínimos estabelecidos no framework7
escolhido.

7

Termo empregado de língua inglesa, Framework é um conjunto de conceitos usado para

resolver um problema de um domínio específico.
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De acordo com Marin (2011):
“Um data center é classificado, primordialmente, por suas
características de disponibilidade, confiabilidade e redundância. Por
se tratar de ambientes de missão crítica, os data centers devem ser
aptos a operar com níveis de disponibilidade próximo de 100%, o que
significa uma garantia de operação ininterrupta mesmo em casos
adversos (como falhas de hardware dos equipamentos críticos de TI,
falhas no fornecimento de energia elétrica, do ar condicionado, entre
outras) ”.

A disponibilidade de um determinado sistema e/ou equipamento é o tempo
total que ele está em operação (descontando o tempo em que, eventualmente, ele
esteja sem funcionar por motivo de falhas) em relação ao tempo em que ele deveria
estar em operação, ou seja, o tempo total do período. A disponibilidade de um
equipamento ou sistema pode ser calculada pela seguinte expressão:

DISPONIBILIDADE =

TEMPO OPERCIONAL

x 100

TEMPO TOTAL DO PERÍODO

A confiabilidade pode ser entendida como a distribuição do tempo entre falhas
de um sistema ou equipamento. Ela é normalmente especificada pelo MTBF do
sistema ou equipamento. A alta confiabilidade de um sistema significa que ele contém
muitos componentes confiáveis, e que juntos constituem um sistema confiável.
A Confiabilidade refere-se à probabilidade de que um item, equipamento ou
sistema funcione corretamente em condições esperadas durante um determinado
período de tempo ou de ainda estar em condições de trabalho após um determinado
período de funcionamento.
A confiabilidade é a probabilidade que esse sistema ou equipamento que não
apresente falhas antes de uma determinada quantidade de horas (t). A confiabilidade
de um sistema ou equipamento pode ser calculada pela seguinte expressão:
Confiabilidade = e - ( t / MTBF ), onde:
•

“e” = uma constante com valor de 2,71828 (logaritmo neperiano).

•

“t” = tempo
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•

MTBF (Mean Time Between Failures), tempo médio entre falhas

A redundância descreve a capacidade de um sistema em superar a falha de
um de seus componentes, através do uso de recursos redundantes, ou seja, um
sistema redundante possui, no mínimo, um segundo dispositivo que está
imediatamente disponível para uso, quando da falha do dispositivo primário do
sistema ocorrer.
A redundância em Data Centers está diretamente relacionada com o nível de
disponibilidade de sua operação, pois, quanto maior for a redundância dos
equipamentos e/ou dos sistemas de infraestrutura, menor será o risco de paralisação
ou queda dos sistemas de TI. A norma ANSI/TIA 942 (2005), classifica os níveis de
redundância para os sistemas de data centers em:

• Redundância N+1: Provê um módulo ou caminho adicional, permitindo a
paralisação ou a manutenção de uma das unidades sem prejudicar a
disponibilidade da operação.
• Redundância N+2: Provê dois módulos ou caminhos adicionais, permitindo
paralisar ou manter até duas unidades sem prejuizo da disponibilidade da
operação.
• Redundância 2N: Provê duas unidades completas para todo o sistema
requerido. Falhas em unidades inteiras não prejudicam a operação.
• Redundância 2(N+1): Provê duas unidades completas para todo o sistema mais
uma redundância de módulo, caminho ou sistema.

Para Brandão (2013), a norma ANSI/TIA 942 (2005), é considerada a principal
norma existente para qualquer projeto de Data Center, porque ela indica os requisitos
mínimos a serem considerados em um projeto de um Data Center. Esta norma
considera quatro níveis para a infraestrutura, nos sistemas de arquitetura,
telecomunicações, elétrico e mecânico, em escala de confiabilidade e tolerância a
falhas e é baseada em outras normas: ANSI/TIA 568 – Cabeamento estruturado;
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ANSI/TIA 569 - Encaminhamentos e Espaço; ANSI/TIA 606 – Administração;
ANSI/TIA 607 – Aterramento; ASHRAE - Refrigeração HVAC e IEEE 1100 - ITE
Aterramento.

Fiqueiredo (2010) apresenta alguns critérios, que devem ser avaliados
segundo os custos de perda de disponibilidade e custos do projeto, apresentados na
tabela 2.

Tabela 2 – Relação dos custos de perda de disponibilidade versus custo de projetos
redundântes dos sistemas
CUSTO DA PERDA DE
DISPONIBILIDADE

CUSTO DE PROJETOS
REDUNDANTES

•

Perda de receita

•

Custo adicional para as instalações

•

Perda de produtividade

•

Custo

•

Dano à imagem e à marca

•

Multas

•

Retrabalho

•

Desempenho financeiro

•

Insatisfação do cliente

adicional

de

tecnologia

e

equipamentos de TI
•

Diversidade geográfica da organização

•

Custo dos processos

Fonte: Figueiredo (2010)

A norma ANSI/TIA 942 (2005) estabelece quatro níveis de disponibilidade e
segurança para os projetos de Data Center, sendo chamados esses níveis como Tiers.
O conceito dos níveis hierárquicos (Tiers) pode ser entendido como uma classificação
da infraestrutura dos Data Centers em escalas de confiabilidade.
Esses níveis foram criados para descrever os sistemas e infraestruturas
necessárias para sustentar as operações dos Data Centers de acordo com a
disponibilidade requerida.
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Para Figueiredo (2010), a definição do Tier deve ser avaliada de acordo com
a necessidade do negócio, pois a cada novo nível de Tier incrementado gera elavados
investimentos financeiros. Logo, antes de se tomar uma decisão, justifica-se a
realização de um estudo minucioso dos dispêndios financeiros versus as
necessidades e retornos esperados, bem como os estudos dos prejuízos da falta de
operacionalidade dos sistemas da empresa.
É fundamental para uma organização que haja equilíbrio entre os riscos de
perda de disponibilidade versus a implantação de redundância de sistemas.
A tabela 3, a seguir, apresenta o enquadramento das organizações na
classificação da Tier, segundo Figueiredo (2010).

Tabela 3 - Enquadramento de organizações na classificação TIER.

Tier 1

Pequenas empresas onde a tecnologia da informação auxilia no processo interno do
negócio.
Empresas em que a utilização da web é uma ferramenta passiva de marketing, sem
o compromisso de qualidade dos serviços.

Tier 2

Tier 3

Empresas baseadas em internet sem graves sanções de qualidade do serviço.
Pequenas empresas cujo requisito de TI são limitados e podem sofrer paralisações
fora do horário comercial ou empresas em que a prestação de serviço não
necessitam de continuidade.

Empresas que dão suporte a clientes internos e externos em escala 24x7, como
centro de serviços e assistência, sendo aceitável curtos períodos de paralisação se
programadas.
Empresas que possuem automatização de recursos tecnológicos de informação
para suporte nos processos empresariais.

Empresas com presença de mercado internacional fornecedora de serviços em
escala 24x365.

Tier 4

Empresas baseadas em e-commerce, transações de marketing, operações
financeiras onde o acesso às aplicações e exploração da informação são uma
vantagem tecnológica competitiva.

Fonte: Figueiredo (2010).
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Os Tiers indicados na norma ANSI/TIA 942 (2005), descrevem os sistemas e
infraestruturas necessárias para sustentar as operações dos Data Centers de acordo
com a disponibilidade requerida, sendo:
•

Tier 1: É a classificação atribuída a um Data Center considerado de nível
básico. Esse Data Center, certamente sofrerá paralisações nas atividades de
forma planejada ou não planejada, possuirá pequena ou nenhuma
redundância. Em ocorrências de falhas ou manutenção, poderá ocorrer
interrupções parcial ou total das operações. Estima-se que sua disponibilidade
seja igual ou superior a 99,671% ao ano, ou seja, são aceitáveis interrupções
de funcionamento de até 28 horas e 48 minutos ao ano;

•

Tier 2: É a classificação atribuída a Data Centers com componentes
redundantes (n+1), que minimizam a necessidade de paralizações nas
atividades de forma planejada ou não planejada. Estima-se que a
disponibilidade deve ser igual ou superior a 99,741% ao ano, ou seja, são
aceitáveis interrupções de funcionamento de até 22 horas ao ano;

• Tier 3: É a classificação atribuída a Data Centers com componentes
redundantes (n+1) e distribuição de sistemas elétricos dual bus. A presença de
unidades redundantes possibilita uma maior resiliência a falhas, além de
permitir a realização de manutenções sem a necessidade de interrupção das
operações. Estima-se que a disponibilidade deve ser igual ou superior a
99,982% ao ano, ou seja, são aceitáveis interrupções de funcionamento de até
1 hora e 36 minutos ao ano;
• Tier 4: É a classificação atribuída a Data Centers com componentes que são
atendidos pelas premissas da classificação tier 3, além de possuir sistemas
sem tolerância a falhas, com sistemas redundantes 2(n+1). Estima-se que a
disponibilidade deve ser igual ou superior a 99,995% ao ano, ou seja, são
aceitáveis interrupções de funcionamento de até 24 minutos ao ano;

Para a ANSI/BICSI (2014), a classificação do Data Centers dá-se em 5
diferentes classes e obdecem os critérios semelhantes aos apresentandos pela
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ANSI/TIA (2005), tais como: redundância e disponibilidade, porém com grandezas
diferentes, sendo:
•

Classe F0: É a classificação atribuída a um Data Center considerado de nível
básico. Essa classificação de Data Center não prevê a presença de
componentes redundantes, tampouco sistema de alimentação elétrica reserva,
tais como grupo geradores ou sistema de UPS, sendo a qualidade da energia
um dos requisitos a serem considerados como forma de proteger os
equipamentos críticos (como por exemplo a instalação de dispositivos de
proteção contra surtos).

•

Classe F1: É a clssificação atribuída a um Data Center ainda considerado de
instalações básicas para atendimento das cargas de TI, em que são
considerando basicamente os mesmos requisitos da classe F0 no quisito
redundância, porém essa classe prevê a presença de um sistema de
alimentação elétrica reserva, ou seja, geradores ou sistema de UPS. A
disponibilidade esperada para esse tipo de instalação é de 99,0% ao ano, ou
seja, são aceitáveis interrupções de funcionamento entre 100h e 400h por ano.

• Classe F2: É a classificação atribuída a Data Centers com risco moderado, são
estruturas com redundâncias para os componentes considerados críticos com
maior probabilidade de falha (UPS, gerador, equipamentos de refrigeração). A
disponibilidade esperada para esse tipo de instalação é de 99,9% ao ano, ou
seja, são aceitáveis interrupções de funcionamento entre 50h e 90h por ano.
• Classe F3: São infraestrutura com maior confiabilidade, pois possuem
componentes críticos e não críticos com redundância. Nessas instalações o
sistema de distribuição elétrica é considerado como crítico e deve garantir a
alimentação contínua das cargas de TI. A disponibilidade esperada para esse
tipo de instalação é de 99,99% ao ano, ou seja, são aceitáveis interrupções de
funcionamento entre 0h e 40h por ano.
• Classe F4: São infraestrutura projetada para garantir operação contínua,
devendo todo ponto de falha ser eliminado da instalação. Esse tipo de
instalação deve possuir redundância para todos os sistemas, subsistemas e
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componentes. A disponibilidade esperada para esse tipo de instalação é de
99,999% ao ano.

Para a EN 50600 - SERIES (2014), desenvolvido pela CENELEC - European
Committee for Electrotechnical Standardization (Comitê Europeu de Normalização
Eletrotécnica) 8, a classificação de um Data Centers dá-se em 4 diferentes Classes,
em que são considerados 3 principais requisitos de infraestrutura, conforme
apresentado na tabela 4:

8 CENELEC é uma organização de padronização europeia independente e sem fins lucrativos, comercialmente neutro e
internacionalmente aplicável, fazendo referência aos padrões ISO / IEC.

.
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Tabela 4 – Classe de disponibilidade, de acordo com a EN 50600-1.
DISPONIBILIDADE GERAL DO CONJUNTO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA
Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

Classe de disponibilidade
CLASSE 1
Fornecimento e
Distribuição de
Energia
EN 50600-2-2

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

Caminho não único
Caminho único (resiliência
Caminho não único
(resiliência
fornecido por redundância
(tolerante a falhas, mesmo
fornecido por redundância
de componentes)
durante manutenção)
de sistema)
Caminho não único
(resiliência
Controle
Caminho único
Caminho único (resiliência
fornecido por redundância
Ambiental
Não especifica requisitos
(Sem redundância de
fornecido por redundância
de sistemas). Permite
EN 506000-2-3
componentes)
de componentes)
manutenção durante
Operação
Caminho não único de
Caminho único de
Caminho não único de
Telecommunicatio
infraestrutura, com
Conexão direta ou caminho
infraestrutura com
infraestrutura, com
ns cabling
Interface de rede externa
único de infraestrutura
Interface de rede externa Interface de rede externa
EN 50600-2-4
redundante, diversos
redundante
redundante diversas vias
caminhos e redundantes
Caminho único
(Sem redundância de
componentes)

Fonte: COMMSCOPE (2017), tradução do autor.

Sendo assim, quanto maior a classificação atribuída a um Data Center, por
qualquer uma das 3 abordagens, maior esta relacionado a confiabilidade e
disponibilidade esperada para as instalações prediais.

Brandão (2013), em seu trabalho: “A Influência dos Eventos Extrínsecos da
Disponibilidade dos Data Centers”, através do estudo e análise de 162 eventos de
indisponibilidades ocorridos em Data Centers ao redor do mundo em decorrência de
eventos extrínsecos, apresenta 15 requisitos complementares a ANSI/TIA 942,
descritas no Tabela 4.
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Tabela 5 – Proposta de requisitos extrínsecos para classificação dos Data Centers.
# REQUISITOS EXTRÍNSECOS

REDUZ INDISPONIBILIDADES MOTIVADAS POR:

1 Construído longe de barragens ou torres d'água
Projeto - Sistema de comunicação contempla 2 ou mais entradas
2
distintas de fibra ótica

Acidentes

3 Construído em local com baixo índice de criminalidade
4 Construído em local de temperatura amena/fria
5 Construído longe de rodovias/ferrovias
6

7

Ruptura de fibra fibra ótica
Roubo
Vandalismo
Ataques
Superaquecimento no ambiente
Acidentes

Projeto - Sistema de refrigeração contemplar meios de propiciar a
dissipação do calor e temperatura do ambiente e região

Superaquecinento no ambiente

Projeto - Sistema de segurança patrimonial implantado e
operacional

Ausência/insuficienda de controle de acesso ao
data center
Ataques intencionais
Vandalismo
Impedimentos Legais
Segurança

8 Construído fora da área de tempestades elétricas

Raios/Relâmpagos

9 Manutenções programadas nos sistemas prediais

Falhas de elementos/componentes dos sistemas

Projeto - Sistema elétrico contempla 2 entradas de fornecedores de Falha no fornecimento de energia por parte da
energia
concessionária
11 Construído fora de área de terremotos/furacões.
Terremotos/furacões
Propagação do fogo
12 Construído em área sem risco de incêndio/explosão (adjacência)
Explosão
Raios/Relâmpagos
Interrupções da comunicação
13 Construído em área sem histórico de ataques/guerras/guerrihas
interrupções elétricas
Ataques
Ausência de tubulações hidráulicas e áreas molhadas acima ou
14
Alagamento da sala de computadores
adjacente ao DC
Tempestades
Construído em local sem histórico de
15
Inundações
inundação/enchente/alagamentos
Enchentes

10

Fonte: BRANDÃO (2013).

Na tabela 6 são apresentadas uma proposta para a inclusão de 15 requisitos
extrínsecos, contidos na proposta de requisitos extrínsecos para classificação dos
Data Centers e apresentada por Brandão (2013), juntamente com a distribuição de
complementar aos requisitos estabelecidos nas camadas (Tiers) da norma ANSI/TIA
942 (2005).
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Tabela 6 – Classificação Tier, com requisitos extrinsícos.

Fonte: BRANDÃO (2013).
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4.3

Acreditação
A norma ABNT ISO/IEC 17011 (2005) define acreditação como o

reconhecimento formal emitido a um organismo de avaliação de conformidade (OAC),
por um organismo de acreditação, declarando as competências dessa organização
para a realização de tarefas especificas da avaliação da conformidade, que pode
incluir certificação, inspeção, ensaios e calibração. Esse organismo de avaliação da
comformidade tem como objetivo oferecer ao comprador e às autoridades
regulamentadoras, que o produto ou serviço possuem credibilidade no seu ramo de
atuação, e que essa credibilidade seja auferida de forma imparcial e justa, a partir de
requisitos reconhecido e aceitos globalmente. Sendo assim, para garantir que os
organismos de acreditação da conformidade sejam aptos no desempenho de suas
atividades, existe o trabalho realizado pelos organismos de acreditação, conforme
ilustrado na figura 12.
No Brasil, o único organismo reconhecido pelo International Accreditation
Forum (IAF), que tem a autoridade para acreditar é o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, uma autarquia federal, vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), através
da Coordenação Geral de Credenciamento (CGCRE).
Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sistema Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), o Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) e o
INMETRO foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este
último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar
significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira.
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Figura 12 – Fluxograma do sistema de acreditação.

Fonte: Norma ABNT NBR ISO/IEC 17011

A função de órgão acreditador foi concedida a Coordenação Geral de
Acreditação do INMETRO (CGCRE), através da publicação da Resolução
CONMETRO 08/92, de 24 de agosto de 1992, que criou atual Comitê Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (CBAC), com a função de aprovar procedimentos,
critérios e regulamentos para a acreditação de organismos de certificação no Brasil.
(INMETRO, 2017).

4.3.1 Organismo de Certificação de Produto.
Segundo Queiroz (2014), o escopo de uma certificação é a composição de
três elementos: Produto, Esquema de Certificação e Normas Técnicas, onde:
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•

Produto: refere-se ao objeto a ser certificado.

•

Esquema: refere-se ao sistema de certificação relacionado ao produto
específico, os quais possuem requisitos, regras e procedimentos
específicos a serem aplicados.

•

Normas: refere-se as normas técnicas e outros documentos
normativos, incluindo suas datas de publicação, os quais são julgados
os produtos, serviços ou processos, se estão em conformidade.

Queiroz (2014) apresenta ainda que os principais tipos de esquema de
certificações, podem ser obtidos a partir da:
•

NBR ISO/IEC 17067.

•

Nos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP), regulamentado
pela portaria n.º 118, de 06 de março de 2015, do INMETRO, e.

•

Através da experiência acumulada dos Organismos de Certificação.

Um aspecto importante ressaltado pela NBR ISO/IEC 17065 é que:
“O organismo de certificação deve operar um ou mais esquema(s) de
certificação abrangendo suas atividades de certificação.”

A figura 13, apresenta a relação entre os Organismos certificadores e o
proprietário de um programa de avaliação da conformidade.
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Figura 13 - Relação entre um Organismo Certificador e o Prorpietário de um
Programa de Avaliação da Conformidade.

Fonte: Queiroz (2014).

Com o objetivo de normatizar a atuação dos organismos de certificação, a
NBR ISO/IEC 17065 apresenta e especifica os principais requisitos gerais destinados
a operação desses organismos para a aceitação de produtos, processos e serviços,
possibilitando que a certificação atenda aos mais elevados níveis, tanto na esfera
nacional como internacional (ABNT, 2013).
O processo de certificação de produto, serviço ou processo, deve obedecer
ao esquema de certificação do objeto, ou seja, deve compreender as especificidades
do objeto, regras e procedimentos específicos que se apliquem ao objeto.
Os principais requisitos a serem atendidos pelos organismos de certificação
de produtos, serviços e processos no atendimento da NBR ISO/IEC 17065 são:
•

O organismo de certificação deve ser constituído por uma pessoa
jurídica, de forma que ela possa ser responsável legalmente pelas
atividades de certificação, destacados na seção 4.1.1.
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•

A atividade de certificação deve ser realizada mediante um contrato
com valor legal para a prestação de serviço, em que devem ser
declarados os papéis e responsabilidade específicos, tanto do agente
certificador, quanto do cliente envolvido no processo de certificação, de
forma que sejam resguardados os compromissos a cerca do processo
de certificação, destacados na seção 4.1.2.

•

O Organismo de certificação deve se manter imparcial durante o
processo de certificação, deve identificar os riscos inerentes à sua
imparcialidade de forma continua no decorrer de todo o processo, seja
essa imparcialidade institucional ou relacionado a seu pessoal, deve
também possuir mecanismos para salvaguardar sua imparcialidade,
destacados na seção 4.2 e 5.2

Para Queiroz (2014), o Organismos de Certificação necessita ser bem
compreendido do seu papel frente ao processo de certicação, de forma que possa
dimensionar a correta extensão de suas atividades, em especial aos mecanismos de
salvaguarda de sua imparcialidade no processo.
A NBR ISO/IEC 17065, ainda traz os seguintes requisitos a serem atendidos
pelos organismos de certificação de produtos, serviços e processos:
•

O Organismo de certificação deve se manter imparcial durante o
processo de certificação, além de identificar os riscos à sua
imparcialidade de forma continua no decorrer do processo, seja
institucional ou relacionado a seu pessoal, deve também possuir
mecanismos para salvaguardar sua imparcialidade, destacados na
seção 4.2 e 5.2.

•

Dar especial destaque na seção 6.1, estabelecendo que o pessoal da
estrutura de um organismo de certificação deva possui elevado padrão
técnico, além de ter registrada as políticas e programas de
treinamentos, com a atendimento de requisitos internacionais
preconizados nas NBR ISO/IEC 17020, NBR ISO/IEC 17021 e NBR
ISO/IEC 17025.
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4.3.2 Avaliação da Conformidade
De acordo com a Resolução CONMETRO 04/02, a avaliação da conformidade
é definida como um processo sistematizado, com regras predefinidas, devidamente
acompanhada e avaliada, de forma a propiciar um adequado grau de confiança de de
que um produto, processo ou serviço, ou ainda, o profissional atende aos requisitos
preestabelecidos em normas ou regulamentos (BRASIL, 2002).
A norma ABNT ISO/IEC 17000 define avaliação da conformidade como a
demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo,
sistema, pessoa ou organismo são atendidos. Ainda de acordo com a norma ABNT
ISO/IEC 17000, sistema de avaliação da conformidade é definido com regras,
procedimentos e gestão para a avaliação da conformidade (ABNT, 2005).
No âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, as
ferramentas da Qualidade usadas para atestação da conformidade são chamadas de
mecanismos de avaliação da conformidade e são as seguintes: certificação,
declaração do fornecedor, inspeção, etiquetagem e ensaio. Para o SBAC a
certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoas é, por
definição, realizada por terceira parte, isto é, por uma organização independente,
acreditada pelo INMETRO, para executar a avaliação da conformidade de um ou mais
destes objetos (INMETRO, 2007).
A definição de avaliação da conformidade e textos explicativos citados na
NBR ISO/IEC 17000 (2004) proporcionam uma flexibilidade suficiente para utilizar o
conceito de uma maneira pratica de forma a garantir que os princípios gerais possam
ser utilizados com eficácia. Para ilustrar esta flexibilidade, a introdução da norma
destaca que:
“A avaliação
sistemas de
Internacional
permanecem

da conformidade interage com outros campos, tais como os
gestão, metrologia, normalização e estatística. Esta Norma
não define os limites da avaliação da conformidade. Estes
elásticos”.

Para Fossa (2012), a avaliação da conformidade de um produto, processo ou
serviço busca atingir o equilíbrio entre dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar,
atender as preocupações sociais, com consumidores, por meio de relações de
confiança de produtos, processos e serviços. Em segundo, evitar ônus descessários
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ao seu consumo, impostos aos produtos, processos e serviços, tornando-os de difícil
utilização ou alocação de recursos maiores do que aqueles que a sociedade está
disposta a investir. Desta forma, o processo de avaliação da conformidade será
duplamente bem-sucedida na medida que proporcione confiança ao consumidor e, ao
mesmo tempo, prova uma menor quantidade possível de recursos para atender as
necessidades dos clientes.
A “infraestrutura de qualidade” de um país é composta pelos seguintes
elementos, segundo Fossa (2012), constituindo assim um sistema composto pelos
elementos abaixo descritos e ilustrados na figura 14, sendo eles :
•

Capacidade de desenvolver normas escritas;

•

Acesso a padrões de medida físicos, químicos, e mais recentemente,
biológicos;

•

Prestação de um serviço de metrologia legal;

•

Disponibilidade de serviços de inspeção, ensaio e calibração a um
nível de sofisticação em consonância com as necessidades dos
setores industriais, comerciais e da sociedade e as aspirações de
cada país;

•

Disponibilidade de assistência para os provedores de bens e serviços
que lhes permitam precisar os requisitos que devem ser cumpridos e
para adotar as políticas e práticas necessárias para garantir que os
requisitos sejam cumpridos;

•

Disponibilidade de serviços de avaliação da conformidade de terceira
parte tais como a certificação de produtos para satisfazer as
necessidades dos organismos reguladores, tanto a nível doméstico
como no exterior, e dos provedores e clientes que necessitam uma
declaração independente da conformidade dos bens e serviços;

•

Os mecanismos para garantir que todos os prestadores de serviços
sejam competentes. A acreditação é normalmente o meio utilizado
para este propósito.
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Figura 14 - Papel da Infraesturura de qualidade.

Fonte: Fossa (2012).
Fossa (2012), destaca ainda o conceito de “infraestrutura de qualidade”, que
sustentado por três componentes principais: metrologia, normalização e avaliação da
conformidade, possibilita a países em desenvolvimento, a melhoria de eficiência em
objetos de interesse (produtos, serviços, processos), possibilitando o acesso a
mercados mundiais, de forma que esses objetos estejam de acordo com os requisitos
especificados em documentos normativos, conforme ilustrado na figura 15.
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Figura 15 - Exemplo de modelo da avaliação da conformidade.

Fonte: Fossa (2012).

A norma ABNT ISO/IEC 17000, estabelece que a avaliação de conformidade
pode ser realizada por diferentes organismos de avaliação da conformidade, ilustrado
na figura 16, é classificada como:
•

Avaliação da conformidade de primeira parte: é aquela realizada pela pessoa
ou organização que fornece o objeto (produto, serviço e processo);

•

Avaliação da conformidade de segunda parte: é aquela realizada por uma
pessoa ou organização que tem interesse de usuário no objeto (produto,
serviço e processo);
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•

Avaliação da conformidade de terceira parte: é aquela realizada por uma
pessoa ou organização, que é independente da pessoa ou organização que
fornece o objeto, e da que tem interesse de usuário no objeto.

Figura 16 - Organismos de avaliação da conformidade.

Fonte: Molina (2015), adaptado pelo autor.

A norma NBR ISO/IEC 17000, estabelece o enfoque funcional para a
avaliação da conformidade, envolvendo os seguintes processos básicos: Seleção,
Determinação, Análise Crítica e Atestação, ilustrada pela figura 17.
O processo de seleção consiste em desenvolver as atividades de
planejamento e preparação do processo de avaliação da conformidade, buscando
identificar a complexidade do processo a ser avaliado, identificação dos requisitos e
normas ténicas a serem abordadas, procedimentos a serem empregados (ensaios ou
inspeção), ou a determinação de atividades preliminares para a execução (ABNT,
2005).
O processo de determinação consiste na execução do planejamento
estabelecido no item seleção, ou seja, consiste na realização dos ensaios, inspeções,
auditorias, exames e avaliações das especificações e projetos (ABNT, 2005).
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No processo de análise crítica e atestação consiste em realizar as últimas
verificações antes de tomar a decisão, se o objeto de avaliação de conformidade
demonstrou ou não, de forma confiável, atendeu aos requisitos especificados, para só
então proerir uma declaração de conformidade (ABNT, 2005).

Figura 17 - Enfoque funcional para a avaliação da conformidade.

Fonte: ABNT (2005).

Quando houver a necessidade de supervisão, a NBR ISO/IEC 17000
estabelece que o objeto pode ser submetido a interações sistemática das funções,
podendo ser ou não diferente as interações iniciais (ABNT, 2005).
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Para o INMETRO (2007), existem diferentes razões, que isoladas ou
conjuntamente, justifica-se

a implantação

de programas de

avaliação da

conformidade, sendo eles:
•

Propiciar a concorrência justa;

•

Estimular a melhoria contínua da qualidade;

•

Informar e proteger o consumidor;

•

Facilitar o comércio exterior, possibilitando o incremento das
exportações;

•

Proteger o mercado interno;

•

Agregar valor às marcas;

A atividade de avaliação da conformidade apoia-se em dois fundamentos
básicos, sendo o primeiro o reconhecimento da competência técnica, evidenciada
pelas instalações, sistema de qualidade, pessoal e calibração de equipamentos. E a
segunda, mas não menos importante, a credibilidade, evidenciada pela ética,
imparcialidade e comprometimento das pessoas e organizações (INMETRO, 2007)
A NBR ISO/IEC 17065, descreve o processo de certificação, ou seja, o
processo de verificação da conformidade realizado por terceira parte (ABNT, 2005),
compreende desde as etapas de solicitação, análise, avaliação, análise e descisão.
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O processo de apresentado na figura 18, apresenta as etapas do processo de
certificação apresentadas na NBR ISO/IEC 17065, sendo:
•

A solicitação, destacada na seção 7.2 da norma, eleborada pelo
requisitante da certificação, deve conter todas as informações
pertinentes ao produto, serviço ou processo a ser certificado de acordo
com o esquema de certificação a ser adotado, tanto como as normas a
procedimentos a serem abordados. A Solicitação deve conter
informações suficientes, de forma que possibilite a realização da
análise de solicitação ao Organismo Certificador.

•

A etapa de avaliação, descrita na seção 7.3 da norma, da ênfase que
a análise da solicitação de certificação deve ser realizada pelo
Organismo Certificado para conferir que todas as informações
fornecidas são suficientes para a condução do processo de
certificação.

•

A etapa avaliação, descrita na seção 7.4 da norma, refere-se a objetiva
realização da avaliação, por meio dos recursos internos e terceiros, de
acordo com o planejamento previamente elaborado, observando as
normas e requisitos enredados, baseando-se puramente nos
resultados

encontrados,

cumprindo

as

exigências

contidos

e

especificadas no esquema de certificação. O resultado da avaliação
deve ser documentado antes do início das análises da avaliação.
•

A análise, descrita na seção 7.5 da norma, descreve que a análise da
avaliação deve ser realizada por pessoa que não esteve envolvida na
atividade de avaliação. O resultado da análise deve ser igualmente
documentado.

•

A decisão de certificação, descrita na seção 7.6 da norma, relata que a
decisão pela certificação deve ser realizada por uma pessoa ou grupo
de pessoa que não teve envolvido na etapa de avaliação.
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•

A certificação, descrita na seção 7.7 da norma, estabele que o
Organismo Certificador deve conceder documentação formal da
certificação. Esse documento deve conter data da certificação, prazo
de validade da certificação, qual o esquema utilizado no processo de
certificação, além de informações de identificação do Organismo
Certifiado e de seu cliente e principalmente do produto, serviço ou
processo certificado.

•

Na hiposete da não concessão da certificação, o Organismo
Certificador deve notificar o cliente de sua decisão identificando as
razões pelas quais a certificação não foi concedida, conforme descrito
na seção 7.6.6 da norma.

•

Nos casos em que o esquema de certificação abrange a supervisão do
produto, serviço ou processo, o processo deverá prever rotinas
periódicas de acompanhamento, podendo ser exigidas a realização da
avaliação, análise e decisão, sistematicamente. É fundamental
ressaltar que esses procedimentos devem estar definidos no esquema
de certificação, conforme descrito na seção 7.9 da norma.

•

Na seção 7.10 da norma, são apresentadas condições que possam
gerar mudanças na certificação. Essas mudanças podem ser oriendas
de alterações ou a introdução de novos requisitos no esquema de
certificação ou da introdução de mudanças objeto certificado pelo
próprio cliente. Em ambas as condição o Organismo Certificador deve
comunicar as mudanças a seus clientes e tomar as ações
apresentadas no esquema de cetificação (essa abordagem vai
depender das condições contratuais).

•

Na seção 7.11, estabelece que quando uma não conformidade for
encontrada, quer pelo resultado da supervisão ou de outra forma, o
Organismo de Certificação, pode considerar o término, redução,
suspensão ou cancelamento da certificação.

•

Por meio da recomendação estabelecida na seção 7.12 da norma, o
Organismo Certificado deve assegurar que todos os registros sejam
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mantidos para evidências que todos os requisitos do processo de
certificação foram devidamente atendidos.
•

As reclamações ou apelações devem ser registradas, acompanhadas
e apuradas pelo Organismo Certificados, certificando que não haja
conflito de interesses, buscando resolve-las dentro de critérios éticos.

Figura 18 - Fluxograma com processo de acreditação do órgão certificador.

Fonte: Queiroz (2014).

4.4

Especificações de Projetos de Data Centers
Para Zucchi (2013), conhecimento das tendências tecnológicas, padronização

e modularidade são três os principais fatores que necessitam estar em equilíbrio para
um correto planejamento de um Data Center.
O

primeiro

elemento,

as

tendências

tecnológicas,

necessitam

ser

constantemente acompanhadas, pois as diferentes áreas de tecnologia da Informação
evoluem

em

diferentes

dimensões.

Enquanto

os

processadores

evoluem

exponencialmente sua capacidade de processamento, ocupando o mesmo espaço
física, os equipamentos de armazenamento de dados não acompanham os mesmos
índices de evolução, razão pela qual requer mais espaço físico. Por outro lado, o
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aumento das taxas de transmissão das redes de computadores requere uma maior
quantidade de cabos de transmissão, mesmo se tratando de fibras opticas.
Zucchi (2013), ainda complementa:
“Isso significa que um data center que não se queira tornar precocemente
obsoleto deve estar preparado para aumentos de sua carga de refrigeração,
de demandas de alimentação elétrica e de espaço físico para a passagem de
cabo”.

O segundo elemento, a modularidade, proporcionará um equilíbrio mais fácil
entre a capacidade de infraestrutura disponível e de capacidade de equipamentos.
Excepcionalemente, são os ativos de tecnologia da informação, que determinam a
infraestrutura necessária, a partir da conceituação e determinação de módulo de
equipamentos adequado a topologia de hardwares a serem aplicadas na prestação
dos serviços de ti.
Mesmo na concepção de módulos, devem ser previstas folgas na
infraestrutura, corroborando e incorporando as folgas de proteção tecnológica.
Zucchi (2013), ainda complementa:
“Existem vários métodos para a determinação do módulo de processamento
adequados. O método RLU (rack location unit) é um dos mais conhecidos e
consiste em dimensionar os serviços de infraestrutura em cada local de rack.
A capacidade funcional de um módulo corresponde a quantidade de espaço
em disco, número de instruções por segundo, taxa de operações de banco
de dados e outras. Em um mesmo ambiente, e possível ter vários tipos de
RLUs. ”

Para o terceiro elemento, a padronização ou normalização, consiste em definir
uma série de elementos funcionais coerentes, baseado em normas e especificações
técnicas para a concepção e desenho do projeto de Data Center. Para Zucchi (2013)
a principal referencia técnica a ser disponível para projeto de Data Center é a norma
EIA/TIA-942 (Telecomunications Infraestructure Standard for Data Center).
Para Marin (2013), objetivamente, um data center deve ser iniciado pela
identificação dos requisitos de tecnologia da informação, tais como:
•

Qual será a topologia de rede de dados a ser adotada no data center?

•

Quais os tipos servidores que o data center abrigará?
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•

Quais os equipamentos de armazenamento de dados (storages) serão
empregados no data center?

•

Quais as conectividades requeridas entre esses equipamentos?

Uma vez delimitada e identificada os requisitos de tecnologia da informação,
deve-se verificar os componentes de infraestrutura, para refletirem minimamente nos
seguintes itens:
•

Topologia e distribuição de energia elétrica.

•

Climatização.

•

Cabeamento de rede e telecomunicações.

•

Sistemas de controle de acesso e segurança do data center.

•

Sistemas de segurança contra incêndio.

Após essa conceituação, um dos primeiros fundamentos que devem ser
abordados é nível de disponibilidade esperados para o Data Center, pois o nível de
disponibilidade desejado determinará a topologia de infraestrutura a ser adotada, ou
seja, quais sejam os níveis de redundância das instalações e equipamentos dos
sistemas críticos, que por sua vez implicará diretamente nos custos de implementação
do Data Center (MARIN, 2013).
Para Marin (2013), na etapa de planejamento, necessitam ser consideradas
as distribuições internas dos espaços físico, tais como:
•

Sala de painéis elétricos;

•

Áreas de encaminhamento e distribuição de energia;

•

Salas destinadas a abrigas as UPSs;

•

Espaços destinados a abrigar geradores;

•

Espaços destinados a abrigado equipamentos de refrigeração
condicionamento de ar;
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•

Áreas destinadas a espaços de suporte da operação;

•

Além dos espaços destinados aos equipamentos de tecnologia da
informação (data hall), com o dimensionamento de racks (MARIN,
2013).

Tabela 7 – Características dos projetos tradicional e de Data Centers
Projeto Tradicional
(Espaços Comerciais)
Responsável

Arquiteto

Foco

•
•

Projeto de Data Centers
Engenheiro
•

Definição dos espaços.
Fluxo de pessoas.

•
•

Espaço da computer room e demais
espaços.
Fluxo de equipamentos críticos de TI.
Começa com o projeto de engenharia.

Baseado nos requisitos Negócio:
Tecnologia
de TI

•
•
•

Adequado ao espaço
comercial.
Começa após a etapa de
projeto físico do espaço.
Atende aos requisitos
específicos dos usuários
do espaço comercial.

Fonte: Marin (2013), adaptado pelo autor.

•
•
•
•

Rede de dados
Servidores
Storages
Conectividade

Requisitos de engenharia:
•
•

Distribuição elétrica
Climatização
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4.5

O Comissionamento no Ciclo de Vida de um Empreendimento
Para Buzzeti (2013), a complexidade de um projeto industrial, como a

quantidade de agentes envolvidos (cliente, comunidade, fornecedores e etc), e a
quantidade de normas e procedimentos que necessitam ser atendidas, que pode se
aplicar a um data center, para uma melhor consciência das fases ou etapas que
necessitam ser superadas, faz-se necessário à sua divisão conceitual do projeto do
empreendimento em 8 etapas, abaixo descrita e ilustrada na figura 19.
•

Etapa 1 - Etapa de Viabilidade Técnica e econômica;

•

Etapa 2 – Etapa de elaboração das especificações do empreendimento;

•

Etapa 3 - Etapa de Suprimentos e aquisições;

•

Etapa 4 – Construção;

•

Etapa 5 - Etapa de verificações e testes;

•

Etapa 6 - As Built 9;

•

Etapa 7 – Utilização, ou operação;

•

Etapa 8 – Desmantelamento, ou decomissionamento.

9

As built é uma expressão inglesa que significa “como construído”.
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Figura 19 - Etapas de desenvolvimento de um Projeto Industrial Típico

Fonte: Buzzeti e Coutinho (2013), adaptado pelo autor.

A etapa de estudo de viabilidade técnica-econômica, consiste na elaboração
de análises, com base nas definições estratégicas do empreendimento, de forma que
possam ser tangibilizadas e averiguadas as possibilidades de sucesso ou fracasso do
empreendimento. Esse estudo considera os aspectos técnicos, comerciais,
operacionais e econômicos que orbitam o empreendimento. Segundo Buzzeti (2013),
nesta etapa do processo acontece a primeira aprovação do projeto, caso o
empreendimento possua viabilidade.
Para Bizzeti (2013), a etapa de elaboração das diretrizes do projeto do
empreendimento, são concebidos os estudos iniciais e passam a ser detalhados,
determinando os primeiros critérios de montagem e construção do empreendimento.
Nesta etapa surgem os primeiros produtos conceituais de engenharia, contendo as
alternativas possíveis para o desenvolvimento das iniciativas.
As elaborações desses projetos técnicos básicos são responsáveis pelo
fechamento do escopo do empreendimento, tanto como o planejamento de sua
execução, e quando o empreendimento entra no estágio final de aprovação (SEKI,
2016).
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Na etapa de suprimentos e aquisições, para Buzzeti (2013), são realizadas as
principais aquisições que comporão o empreendimento, tais como: materiais,
serviços, equipamentos e demais componentes. Essas aquisições serão realizadas
com base nas especificações técnicas definida nos projetos básicos de engenharia,
enfatizando a necessidade que essas aquisições sejam realizadas em “fornecedores
homologados e que possam mais a frente dar condições de acompanhar ou realizar
o comissionamento do empreendimento” (BUZZETI, 2013).
A fase de construção é o ponto crítico do empreendimento, bem como é o
momento em que terá a maior quantidade de recursos e trabalho sendo empregados.
É também quando acontece a fabricação, montagem e instalações dos sistemas
prediais e equipamentos que comporão o empreendimento.

“Essa é a fase de implantação do empreendimento, é o momento em que a
obra propriamente dita acontece, é o pico do empreendimento industrial, onde
teremos a maior quantidade de profissionais, materiais e máquinas
envolvidas, é a obra propriamente dita. A equipe de COMISSIONAMENTO já
deve ter um mínimo de efetivo, pois muitas decisões de construção,
fabricação e montagem irão refletir no momento dos testes e ajustes dos
sistemas (máquinas, instalações, equipamentos) (BUZZETI, 2013, p.).

Na etapa de comissionamento e testes acontecem as principais tarefas do
processo

de

verificação

das

instalações.

Segundo

Brandão

(2013),

o

comissionamento consiste na aplicação de um conjunto de técnicas e procedimentos
destinados a inspecionar e testar aos sistemas e subsistemas da instalação, esta fase
pode ser subdividida em outras etapas, as quais serão abordadas mais adiante neste
trabalho.
As Built é uma expressão inglesa que significa “como construído”. Esta
consiste na etapa em que a documentação técnica do empreendimento deverá ser
atualizada, registrando todas as alterações que por ventura os projetos técnicos
iniciais tiveram. Esses procedimentos e critérios estão dispostos na norma NBR
14645.
A fase de utilização é o momento em que empreendimento entra em
operação, de modo que as práticas e procedimentos devem ser utilizados para
prevenir erros operacionais devem ser respeitadas. Entre as boas práticas adotadas
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estão a utilização de ferramentas de medição de maturidade de operação da planta,
certificações de operação e manutenção entre outras, além é claro de manter um
plano de manutenção, operação e controle atualizados.
Na fase de Desmantelamento é realizada no final da vida útil do
empreendimento. O desmantelamento consiste na desativação do empreendimento
ou de parte dele. Este conceito vem sendo disseminado a partir da adoção de políticas
de consumo responsável, como objeto de mitigação dos impactos ambientais e
potenciais dos componentes do empreendimento.
Segunda a Nasfa (2012), o termo comissionamento vem da construção naval,
em que um navio apenas é um considerado pronto para o serviço após ser
intensamente testado, os problemas identificados e corrigidos, além da tripulação
potencial ser amplamente treinada, idealmente esse processo se inicia antes mesmo,
idealmente, da concepção e continua através da construção, ocupação e operações.
É o processo de comissionamento o responsável por verificar se os requisitos do
projeto estão aplicados aos sistemas e equipamentos da edificação.
Para Petrobras (2010):
“O processo de Comissionamento é um conjunto estruturado de
conhecimentos, práticas, procedimentos e habilidades aplicáveis de forma
integrada a uma instalação, visando torná-la operacional, dentro dos
requisitos de desempenho desejados.
O objetivo central do processo de comissionamento é assegurar a
transferência da instalação do construtor para o operador de forma rápida,
ordenada e segura, certificando sua operabilidade em termos de
desempenho,
confiabilidade
e
rastreabilidade
de
informações.
(PETROBRAS, 2010, p.4)”.

Para THE WBDG PROJECT MANAGEMENT, (2015), o processo de
comissionamento tem como principal objetivo assegurar que o empreendimento seja
entregue de acordo com os requisitos do projeto, sendo assim, assegurando que o
desempenho pretendido seja fielmente cumprido, de acordo com os parâmetros
estabelecidos nos projetos técnicos. A definição descreve o comissionamento como:
“...um processo holístico que abrange desde o planejamento de pré-projeto
até a fase de ocupação e operações do empreendimento. Assim, os objetivos
de comissionamento, podem ser definidos, como:
I. Entregar edifícios e projetos de construção que atendam aos
requisitos das premissas estabelecidas pelo proprietário.
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II. Prevenir ou eliminar problemas de forma barata através de
técnicas de qualidade pró-ativa.
III. Verificar os sistemas instalados, assegurando o seu correto
funcionando.
IV. Reduzir os custos globais e custos de ciclo de vida das
instalações.
V. Fornecer documentação e registros sobre o projeto,
construção e testes, de forma a facilitar a operação e
manutenção da instalação.
VI. Implementar logs de tendências, ferramentas automatizadas
e semiautomizadas durante o processo de comissionamento
para permitir que a equipe Operação e Manutenção realize o
comissionamento continuo das instalações.
VII. Manter o desempenho da instalação para todo o ciclo de vida
do edifício. (Tradução do autor) ”

Segundo THE WBDG PROJECT MANAGEMENT (2015), o Agente
Comissionador necessita trabalhar em estreita colaboração com a equipe de projeto
para integrar as atividades de comissionamento no planejamento e construção,
manter as atividades de verificação das instalações fora do caminho crítico e realizar
inspeções no local com foco no desempenho, operações e manutenção dos sistemas.
Ainda, segundo o THE WBDG PROJECT MANAGEMENT (2015), os edifícios
comissionados tendem a ser mais eficientes em termos energéticos e em custos de
operação e manutenção, pois as práticas do comissionamento fornecem bases para
a realização de benchmarking contínuos, através das medições, monitoramento e
acompanhamento do desempenho dos equipamentos e sistemas, gerando
indicadores operacionais e de consumo das instalações.
Para ASHRAE (2013), a integração detalhada das atividades e tarefas de um
processo de comissionamento típico devem estar integradas com as atividades de
planejamento, projeto e construção do edifício. A figura 20 ilustra como as atividades
e tarefas de comissionamento tipicamente se relacionam com as atividades do préprojeto, desenvolvimento do projetos, fase de construção, ocupação e operação.
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Figura 20 – Processo de comissionamento e suas fases, segundo o Commissioning
Guide da ASHRAE

Fonte: ASHRAE (2013). Tradução e adaptação do autor.
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De acordo com o U.S. Departamento Energy, existem vieses para a realização
de comissionamento, à saber, descritos na tabela 8:

Tabela 8 – Tipos ou abordagens de comissionamento
Tipo

Aplicação

Objetivo

1. Comissionamento

Em edificações novas e ainda não

Garatir o correto

em novos edifícios

ocupadas. É idealmente aplicada em todas

funcionamento dos sistemas

as fases do projeto.

e novos equipamentos
instalados.

2. Retro-

Em edificações, sistemas e/ou

Ajustar os sistemas para

comissionamento

equipamentos que não sofrerão o

atender as necessidades

processo de manutenção adequada e que

originais do projeto e/ou

perderam as configurações iniciais de

otimizar o sistema para

projeto. É idelamente aplicada em

atender as necessidades

instalações mais antigas que nunca

atuais.

passaram por um processo de
comissionamento.
3. Comissionamento

Em edifícios ou sistemas grande e

Melhorar o rendimento do

contínuo

complexo, que possuem um sistema de

edifício, sistemas e

medição e monitoramento adequados,

equipamentos.

além de um programa de manutenção
preventiva e que necessitam um maior
rigor nos controles da planta. É idealmente
aplicada em instalações com sistemas de
automação de edifícios (BMS), sistemas
avançados de medição e organizações
avançadas de O & M.
4.Recomissionamento

Em edificações, sistemas e/ou

Tem foco na solução de

equipamentos relativamente novos, porém

problemas apresentados

apresentam alguma não conformidades

pelas instalações, sistemas

que necessitam ser investigadas.

e/ou equipamentos.

Idealmente aplicada para “afinar” as
instalações na busca de maior eficiência
dos sistemas e/ou equipamentos.
Fonte: U.S Departament of Energy (2010), tradução e adaptação do autor.
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Para a norma NASFA (2012), o processo de comissionamento se inicia com
a escolha de qual modelo de comissionamento será empregado, pois está
intimamente ligado ao relacionamento e confiança estabelecidos no desenvolvimento
do projeto. Entre os fatores que podem influenciar na escolha do método a ser utilizado
estão desde o processo de compra e aquisição empregado no empreendimento, dos
recursos empregados, do orçamento destinado ao projeto, do cronograma
estabelecido, entre outros. As variáveis para a tomada de decisão podem ser ou não
de cunho regulatório, porém devem ser observadas as seguintes variáveis:
•

Método de aquisição.

•

Riscos.

•

Responsabilidades.

•

Preço / Valor.
Para a norma NASFA (2012) a combinação destas variáveis resulta em cinco

modelos de comissionamento. Esses métodos são impulsionados principalmente por
quem detém a responsabilidade pela entrega do empreendimento, portanto, tem a
responsabilidade primária de concluir o trabalho. Os modelos de comissionamento
estão descritos na tabela 9.
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Tabela 9 – Tipos ou abordagens de comissionamento, segundo a NASFA.
Modelos
de
Comissionamento

Principais Características

Independe-

Uma entidade independente é responsável

nte

pela

realização

do

comissionamento,

podendo ser realizado em três formatos:
A)

documental:

documentar

os

Tem

o

objetivo

Proporciona maior imparcialidade do Agente
Comissionador.
A documentação é fornecida diretamente ao

resultados obtidos na

proprietário, economizando tempo e facilitando a

pelos construtores / instaladores. Esse
é

Principais Vantagens:

de

realização dos testes que são realizados

método

(Continua)

comumente

utilizado

em

processos de certificação de instalações
e/ou equipamentos.

comunicação.
A documentação do comissionamento, estando
devidamente estruturada, pode ser utilizada pelo
pessoal

da

O&M

para

o

processo

de

comissionamento contínuo .

B) Hands on, com equipe generalista:
nesta abordagem, o Agente Comissionador
faz uso de pessoal generalista, não
especializado para a realização dos testes.
Esse método pode fornecer um nível de

O envolvimento precoce durante o planejamento
e projeto permite familiaridade com os requisitos
Requsitos do proprietário do Projeto e Projetos
Básicos

maximizam

os

benefícios

do

Comissionamento.

rigor maior do que o processo documental,
mas não tanto como o processo Hands on,

Principais Desvantagens:
Pode-se resultar em “problemas econtrados”

com equipe especialista.
C) Hands on, com equipe especialista:
nesta abordagem, o Agente Comissionador

que fiquem sem o devido encaminhamento das
soluções.

utiliza de equipe especialista em diversas

O Agente comissionador Independente pode

disciplinas (elétrica, mecânica, incêndio,

não ter a autoridade contratual para resolver ou

automação predial e etc). Os engenheiros

endereçar

especialistas são os responsáveis pela

encontrados (de projeto ou construção).

elaboração, aplicação e supervisão dos

uma

Aumento

solução

do

os

necessário

o

Embora este método geralmente possuem

comissionamento por parte do proprietário ou seu

custos

representante.

resultam

em

processos mais rigorosos e confiáveis.

Podem

ocorrer

conflitos

processos

entre

Comissionadores,

para Data Centers, Laboratórios ou fábricas

quando da ocorrência de omissões e/ou falhas de

que

detalhamento na documentação do projeto.

sistemas

mecânicos,

elétricos e hidráulicos complexos.

e

Agentes

Esse tipo de método é o mais adequado

possuam

Projetistas

de

para

gerenciamento

elevados,

coordenação

problemas

procedimentos de testes.

mais

e

tempo

para

Construtores,
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Tabela 10
Modelos
de
Comissionamento

– Tipos ou abordagens de comissionamento, segundo a NASFA.
(Continuação)

Principais Características

O

Comissionamento
pela

é

equipe

realizado
interna

Principais Vantagens:

Realizado

inteiramente

do

O Proprietário mantém controle e capacidade de

pelo

Proprietário. Nenhum fornecedor, projetista

tomada de decisão sobre todas as outras partes,

Proprietário

ou construtor participa do processo de

muitas vezes resultando em resolução mais rápida

Comissionamento.

das questões.

Para utilizar este método de forma eficaz, o
proprietário

deve

experiência

em

habilidades

ter

pessoal

com

comissionamento

que

correspondam

e

e/ou

sistemas

comissionamdos,

além

a
de

Pode ter um custo inicial mais baixo.

à

complexidade relativa da tipologia da
edificação

Pode facilitar a transferência de informações ao
pessoal de O&M.

serem

A equipe do proprietário mantém todas as lições
aprendidas durante o processo comissionamento.

tempo

necessário para executar das tarefas do

Principais Desvantagens:
A equipe do proprietário pode não ter o tempo

comissionamento.

disponível e nos momentos necessários para
executar as tarefas comissionamento, podendo
resultar em atrasos na construção.
O proprietário pode não ter pessoal com
conhecimento adequado para a execução das
atividades.
O líder do comissionamento pode não ter
poderes para tomar decisões, assumir riscos e/ou
resolver problemas.
O proprietário retém toda a responsabilidade
técnica

e

legal

a

cerca

do

processo

de

ccomissionamento.
Realizado

Nesta opção, os projetistas assumes a

pelo

responsabilidade

projetista

subcontratação

pela
do

realização

ou

comissionamento,

porém o proprietário ainda pode gerenciar
ou

subcontratar

o

gerenciamento

processo Comissionamento.

do

Principais Vantagens:
A equipe de projetistas e comissionamento
tender

a

ter

relacionamentos

baseados

em

coperação ao invés de competição.
Os projetistas tendem a considerar este arranjo
como uma extensão lógica de seu papel como
consultor.
O Projetista comissionador tem uma forte
compreensão dos Projetos Básicos e das Premissas
do Proprietário do projeto.
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Tabela 11

– Tipos ou abordagens de comissionamento, segundo a NASFA.
(Continuação)

Modelos
de
Comissionamento

Principais Características

Realizado

Principais Desvantagens:

pelo

O Projetista Comissionador pode hesitar em

projetista

tratar, resolver ou aceitar a responsabilidade por
problemas descobertos a falhas de projeto.
O tradicional relacionamento adversário entre

(continu-

Projetosta e Instalador tendem a permanecer.

ação)

O Projetista comissionador pode executar o
comissionamento com a equipe que não possui
experiência

ou

os

conjuntos

de

habilidades

necessárias (particularmente nos testes de campo,
interpretação

de

resultados

e

solução

de

podem

ser

problemas).
Realizado

Nesta opção, o Construtor / Instalador

pelo

assume

Construtor /

execução do comissionamento, através de

Instalador

pessoal

as

responsabilidades

próprio,

subcontratados

pela

ou

entidades independentes sob sua gestão e

Principais Vantagens:
Problemas

interdisciplinares

rapidamente resolvidos, e com menor esforço.
Um

contrato

único

pode

simplificar

a

necessidade de coordenação dos trabalhos.

controle.
Os custos envolvendo o comissionamento
tendem a ser potencialmente mais baixos.
Principais Desvantagens:
O Construtor comissionador pode não ter
incentivos adequados para encontrar e solucionar
e/ou relatar as deficiências das instalações.
Geralmente, o Construtor comissionador não
está embarcado no projeto durante a fase de
concepção do projeto, conseqüentemente, pode não
estar alinhados as Premissas do Proprietário do
projeto.
O proprietário pode não saber se o trabalho foi
realmente realizado e concluído em sua integra.
O Construtor comissionador pode minimizar os
esforços no comissionamento, com o objetivo de
minimizar os impactos de tempo e custos do projeto.
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Tabela 12 – Tipos ou abordagens de comissionamento, segundo a NASFA.

(Conclusão)

Modelos
de
Comissionamento

Principais Características

Híbrido

Esta opção o Proprietário pode realizar a combinações de qualquer um dos métodos acima, de
forma a atender as necessidades específicas do empreendimento.

Fonte: NASFA (2012), traduzido e adaptado pelo autor

4.5.1 Etapas de um Processo de Comissionamento.
O Comissionamento completo de um Data Center envolverá uma intensa
participação de uma autoridade de comissionamento durante todo o projeto de
construção. Desde os estágios iniciais do planejamento do projeto, e durante todo o
tempo de execução e garantia.
Agente Comissionador deve atuar desde as fases iniciais do projeto, com o
objetivo de identificar os riscos operacionais apresentados desde a concepção e
desenvolvimento dos projetos técnicos, tão cedo quanto possível, de forma que se
tenha a possibilidade de mitigá-los ou simplesmente eliminá-los do projeto (HEIKAUS
et al., 2014).
Para Heikaus (2014), o processo de comissionamento de um Data Center não
pode se limitar a realização de testes de uma instalação ou equipamento, posto que
o comissionamento de um Data Center deve ser compreendido como um programa
integrado, com seis diferentes níveis, em que a autoridade comissionadora deve
participar desde as fases de definição e projeto projetos básicos até a operação
assistida do edifício.
Observe-se a autoridade de comissionamento pode participar em todas as
fases, conforme descrito a seguir e ilustrado na figura 21, sendo as principais
atividades que a autoridade participará ou conduzirá são:
•

Nível 0 - Cronograma, Revisões do Projeto, Nivelamento do Processo de
Licitação, revisão dos memoriais descritivos.

•

Nível 1 - Teste Testemunhal de Fábrica.

•

Nível 2 - Construção e Inspeção de Entrega de e Equipamento.
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•

Nível 3 - Startup e Verificação Pre-funcional.

•

Nível 4 - Teste de Aceite de Componente do Site.

•

Nível 5 - Teste do Sistema Integrado.

•

Nível 6 - Teste Operacional do Site e Operação assistida.

Figura 21- Fases do projeto de construção de um Data Center

Fonte: Heikaus (2015), adaptado pelo autor.
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5

5.1

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS

Avaliação da normalização estudada
Na tabela xx, segue detalhado os principais elementos comparativos entre as

normativas: ANSI/TIA-942, ANSI/BICSI 02 e EM 50600-x. O principal destaque desse
quadro comparativo está é o fato da EN 50600-x, que apesar de ser uma norma
européia é internacionalmente aplicável por utilizar padrões ISO / IEC como
referências, o que lhe confere maior aderência a realidade brasileira.
Outros aspectos relevantes na comparacação entre as normativas está na
presença de uma abordagem de maior sustentabilidade das operações de um Data
Center, com a existência de um capítulo exclusivo na abordagem da gestão
operacional do data center, inclusive com aspectos relacionados a eficiência
energética da operação.
Tabela 13 – Tabela comparativa entre normas EN 50600-x versus ANSI/BICSI 02
versus ANSI/TIA 942.
ANSI/TIA-942

ANSI/BICSI 02

EN 50600-X

Todas as instalações Data
Center & Infraestruturas

Todas as instalações Data
Center & Infraestruturas

Todas as instalações Data
Center & Infraestruturas

Estados Unidos

Estados Unidos

Europa e Internacionalmente
aplicável ao usar os padrões
ISO / IEC como referências

Eficiência energética

x

x

√

Gestão e Operação

x

x

√

Inclusão de KPIs globais
(ISO/IEC 30134-x)

x

x

√

Neutralidade Comercial

√

√

√

Avaliação Independente

√

?

√

Abordagem de negócios
(topologia e custo)

x

x

√

Escopo

Aplicação Regional

Fonte: COMMSCOPE (2017), adaptação e tradução do autor.
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Apesar de recente e ainda pouco difundida, em comparação aos outros
padrões de projetos exixtentes, a norma EN 50600-serie, apresentam uma abordagem
mais completa a cerca das partes envolvidas na concepção, construção e operação
dos Data Centers, contemplando os seguintes capítulos:
EN 50600-1: Information technology - Data centre facilities and
infrastructures – Part 1: General concepts.
EN 50600-2-1: Building construction
EN 50600-2-2: Power distribution
EN 50600-2-3: Environmental control
EN 50600-2-4: Telecommunications cabling infrastructure
EN 50600-2-5: Physical security
EN 50600-3-1: Management and operational information
EN 50600-4-1: KPIs - Overview and general requirements
EN 50600-4-2: KPIs - Power Usage Effectiveness (PUE)
EN 50600-4-3: KPIs - Renewable Energy Factor (REF)
EN 50600-4-4: KPIs - IT Equipment Energy Efficiency for
Servers
EN 50600-4-5: KPIs - IT Equipment Energy Utilisation for
Servers

Segundo COMMSCOPE (2017), do ponto de vista dos proprietários e
gestores de um Data Center a serie EN 50600-x oferecem elementos para auxiliar nas
tomadas de decisão empresarial através da avaliação de risco em termos de
disponibilidade de infraestrutura versus custo, objetivando identificar e selecionar os
requisitos de design de contorno apropriados para fornecer a disponibilidade
desejada, além de aplicar conceitos baseados em padrões, orientados ao negócios e
agnósticos de produto e tecnologia.
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5.2

Avaliação dos modelos de certificações
Por definição realizada por terceira parte, a certificação de produtos,

processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal, ou seja, apenas uma organização
independente, acreditada pelo INMETRO, pode executar a avaliação da conformidade
de um ou mais destes objetos.
Para INMETRO (2012), dependendo do produto, do processo produtivo, das
características do objeto, de aspectos econômicos e do nível de confiança necessário,
entre outros fatores, determina-se o modelo de certificação a ser utilizado, que podem
ser:
•

Modelo de Certificação 1a - Avaliação única. Nesse modelo, uma
ou mais amostras do produto são submetidas a atividades de
avaliação da conformidade, que podem consistir em ensaio,
inspeção, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos,
etc. Esse modelo não contempla a etapa de manutenção. A avaliação
da conformidade do objeto é efetuada uma única vez, e os itens
subsequentes de produção não são cobertos pelo Certificado da
Conformidade emitido.

•

Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote. Esse modelo envolve a
certificação de um lote de produtos. O Certificado de Conformidade
é restrito ao lote certificado.

•

Modelo de Certificação 2 - Avaliação inicial consistindo de ensaios
em amostras retiradas no fabricante, seguida de avaliação de
manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no
mercado.

•

Modelo de Certificação 3 - Avaliação inicial consistindo de ensaios
em amostras retiradas no fabricante seguida de avaliação de
manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na
fábrica. A manutenção pode incluir a avaliação periódica do processo
produtivo.

•

Modelo de Certificação 4 - Avaliação inicial consistindo de ensaios
em amostras retiradas no fabricante seguido de avaliação de
manutenção periódica através de coleta de amostras do produto na
fábrica e no comércio, combinados ou alternadamente, para
realização das atividades de avaliação da conformidade. A
manutenção pode incluir a avaliação periódica do processo produtivo.

•

Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios
em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema
de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção
periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no
comércio, para realização das atividades de avaliação da
conformidade. A manutenção inclui a avaliação periódica do
processo produtivo, ou a auditoria do Sistema de Gestão da
Qualidade, ou ambos.

•

Modelo de Certificação 6 - Avaliação Inicial consistindo de auditoria
do Sistema de Gestão da Qualidade ou inspeções, seguida de
manutenção periódica. Esse modelo é aplicável, principalmente, para
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a certificação de serviços e processos. As Avaliações de Manutenção
incluem a auditoria periódica do Sistema de Gestão da Qualidade e
avaliação periódica do serviço ou processo.

Com o objetivo de atestarem a conformidade do sistema de gestão das
empresas, existem a certificação dos Sistemas de Gestão, sendo os mais usuais:
•

Sistemas de gestão da qualidade, certificados com base em critérios
estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 9001.

•

Sistemas de gestão ambiental, certificados conforme as normas da
série NBR ISO 14001.

•

Sistema de gestão da Responsabilidade Social das empresas,
certificados conforme norma ABNT NBR 16001.

•

Sistema de Gestão de Riscos, certificados conforme a norma ABNT
NBR ISO 31000,

•

Sistema de Gestão de Segurança da Informação, certificados
conforme a norma e a da ABNT NBR 27001.

Ainda, segundo o INMETRO:
A filosofia das normas de gestão é, em geral, a de induzir à
organização por processos, enfatizando as ações de prevenção de
defeitos. No entanto, as normas de sistemas de gestão não ditam
qual o produto a ser produzido ou como produzi-lo, mas apenas como
estruturar os sistemas de gestão da organização, de forma a
assegurar a repetibilidade dos resultados obtidos, no que diz
respeito, em particular, ao parâmetro qualidade.

Sendo assim, o presente trabalho, em função da natureza do esquema de
certificação proposto, ou seja, a realização da certificação com base no
comissionamento

das

instalações

prediais

de

um

Data

Center,

com

o

comissionamento dos projetos e das as instalações prediais, entende-se que o melhor
modelo a ser aplicado é o modelo de certificação a1, ou seja, o modelo de
certificação será obtido a partir de avaliação única, através de ensaio, inspeção,
avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos, etc.

80

6

PROPOSTA DE ORGANISMO

CERTIFICADOR

DE

PRODUTO

DA

CONFORMIDADE PARA DATA CENTER NO BRASIL

Os programas de certificação de infraestrutura e instalações prediais para
Data Centers conhecidos e utilizados no Brasil estão em desacordo com a NBR/ISO
17065 – Avaliação da Conformidade: Requisitos para organismos de certificação de
produtos, processos e serviços, tendo em vista que essas instituições não passaram
pelo processo de acreditação do seu esquema de certificação no Brasil, realizado
exclusivamente pelo INMETRO, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº 5966, de 11 de dezembro de 1973, ou qualquer outro organismo
internacional reconhecido pelo International Accreditation Forum (IAF), o qual o
governo brasileiro é signitatário.
A avaliação da conformidade, desde que realizada por uma entidade
acreditada, é um importante instrumento regulador do mercado interno e do mercado
globalizado sendo de grande relevância para o desenvolvimento industrial, para o
incentivo ao comércio, fomentando a concorrência justa, incentivando a criação de
normas e regulamentos nacionais, estimulando a melhoria contínua da qualidade, com
isso, facilitando o comércio exterior, possibilitando o incremento das exportações,
proteger o mercado interno além de contribuir e agregar valor às marcas;
Vale ressaltar que o processo de verificação da conformidade acreditada tem
por objetivo atribuir transparência e segurança aos consumidores, com o atendimento
a legislação brasileira e normas nacionais e internacionais.
Esse trabalho, com base nas reflexões e conteúdo bibliográfico apresentado,
propõe a criação de um Organismo de Certificação de Produto (OCP), nos moldes da
das principais normas ABNT/ISO série 17.000, destinado a certificação das
instalações Prediais de um data Center, através de requsisitos mínimos a serem
observados, verificados e testados, por meio de entidades acreditadas.
Considerado no esquema de certificação para instalações prediais de um
Data Center, apresentado na figura 22, cujo a execução do processo de certificação
deve ser realizada por uma entidade acredita pelo INMETRO, conforme descrito na
revisão bibliográfica deste trabalho, capítulo 4.3., no qual a entidade deve submeter o
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seu esquema de certificação e aprova-lo junto a entidade acreditadora, que
minimamente devem ser constituídos por:

•

Roteiro de verificação de projetos: o roteiro de verificação dos projetos visa
assegurar

que

as

premissas

e

requerimentos

do

proprietário

do

empreendimento sejam plemanente atendidos, obedecendo aos requisitos de
planejamento, especificações dos projetos técnicos, do nivelamento das ofertas
e opções, além de certificar que todos os elementos componham as peças
gráficas e memoriais descritivos do empreendimento.

•

Roteiro de verificação das obras e instalações: o roteiro de verificação das
instalações deve assegurar que as premissas apresentadas na fase de projeto
sejam plenamente aplicadas no desenvolvimento das obras e instalações
prediais, por meio da realização de testes testemunhais de fábrica, inspeções
de campo de execução e entrega de equipamentos, além de acompanhar o
star-ups e verificações funcionais dos equipamentos e sistemas.

•

Testes Integrados: o processo de testes integrados tem por objetivo certificar
que todos os componentes estão em conformidade com projetos técnicos e
operando de forma integradas entre os sistemas e subsistemas das
instalações.

•

Operação do site: O processo de acompanhamento e operação assistida do
site, tem como objetivo certificar que a operação do Data Center ocorrá dentro
dos

riscos

operacionais

aceitáveis

e

previstos

na

concepção

do

empreendimento, certificando que a equipe de operação, manutenção e
gerenciamento do Data Center tenham recebido os treinamentos suficientes
para operação das instalações e possua o conhecimento a cerca das
instalações adequado e formal, por meio de procedimentos escritos, para a
realização de operações em condições normais e em situações de
emergência, minimamente para os principais sistemas prediais, à saber:
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Sistema elétrico de média e baixa tensão.
Sistemas de emergência de geração de energia.
Sistema de UPS.
Sistemas de detecção e combate a incêndio.
Sistemas de acesso e segurança patrimonial.
Sistema de automação, monitoramento e controles prediais
(BMS).
Sistema abastecimento de combustíveis.
Sistema de refrigeração e climatização.
Sistema de cabeamento estruturado de dados.
Plano de Ocupação e de capacidade do Data Center.

Diante do exposto, esse trabalho alerta sobre a necessidade da regularização
da situação das entidades “certificadoras”, atráves do processo de acreditação
realizado pelo INMETRO no Brasil, ou seu reconhecimento por entidades de
acreditação em seus países de origem por entidades membros e signatárias do
International Accreditation Forum (IAF).
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Figura 22 – Diagrama comparativo dos fluxos/processos: Proposta de certificação
com OCP e “Proposta de Certificação (existente) de mercado.

Fonte: elaborado pelo autor.
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7

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre a
realização do processo de avaliação da conformidade, que quando realizado por
organismos avaliação da conformidade de terceira parte, constituí-se na certificação
de um produto, processo ou serviço, que pode ser realizado de forma compulsória ou
voluntária. Esses organismos de avaliação da conformidade podem se constituir
formalmente, desde que acreditados por um Organismo Acreditador, constituindo-se
assim como Organismo Certificador de Produto, Serviços ou Proessos (OCP).
Esse estudo também permitiu explorar aspectos a cerca do minucioso
processo de verificação das instalações prediais de um Data Center, tanto como, os
requerimentos de confiabilidade, disponibilidade e redundância de suas instalações,
provendo a esses as possíveis classificações, de acordo com as normas ANSI/TIA
942, EN 50600 e ANSI/BICSI 02, escolhidas como referenciais para esse esse
trabalho.
De um modo geral, os Data Centers no Brasil, em sua grande maioria,
realizam o processo de avaliação da conformidade por meio da verificação de suas
instalações prediais, e na maioria das vezes realizam o processo de certificação Tier
buscando atribuir-lhes competências e reconhecimento referenciado nas normas
internacionais, em especial a ANSI/TIA 942, muitas vezes por razões de marketing
comercial, limitando-se a uma abordagem mais ampla de continuidade de negócios.
O que essas organizações talvez desconheçam é que o processo de
certificação realizado no Brasil, por todos os organismos de avaliação da
conformidade de Data Centers, está em desconformidade com as normas NBR/ISO
17065, pelo fato das empresas e instituições que disponibilizam essa certificação Tier
não possuírem o reconhecimento por parte de um Organismo Acreditador no Brasil,
que para tal função no Brasil é exercida exclusivamente pela Coordenação Geral de
Credenciamento (CGCRE), do INMETRO.
Ao realizar essa análise, verificou-se ainda a necessidade da proposição de
um Organismo Certificador de Produto (OCP), que por sua vez necessitam ser
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constituídas e formatadas pelos três elementos essenciais para: Produto, Esquema
de Certificação e Normas Técnicas, onde:
•

Produto / Serviço / Processo: refere-se ao objeto a ser certificado.

•

Esquema: refere-se ao sistema de certificação relacionado ao produto
/ serviço / processo específico, os quais possuem requisitos, regras e
procedimentos específicos a serem aplicados.

•

Normas: refere-se as normas técnicas e outros documentos normativos
os quais são os produtos, serviços ou processos, são observados
quanto a sua conformidade.

A proposta tem como objetivo oferecer uma solução mais ampla, a cerca do
projeto do empreendimento, coerente com as melhores práticas do mercado e de
maneira responsável na avaliação da conformidade, utilizando-se de ferramentas da
gestão da qualidade, auditorias e recomendações na fase de projetos, auditoria e
recomendações na validações das ofertas de aquisições, inspeções de campo com
acompanhamento contínuo, testes em fábrica, testes de sistemas, testes integrados
no edifício, além de uma abordagem na continuidade dos serviços por meio da
operação assistida, uma vez que o principal produto esperado de um Data Center está
diretamente relacionado ao seu grau de disponibilidade e confiabilidade.
Deste modo, essa pesquisa obteve-se o resultado pretendido ao identificar e
propor requisitos mínimos para certificação acreditada de Data Centers no Brasil em
consonância com as normas e legislações vigentes no Brasil.

7.1

Recomenda-se para trabalhos futuros.
•

Validar o modelo conceitual, com a criação de uma OCP, a partir esquema
proposto.

•

Propositura de requisitos para a composição da Norma Nacional de Data
Centers
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•

Utilizar esse esquema para a realização de comissionamento e certificação das
instalações prediais de um Data Cenetr no Brasil.

•

Aprofundamnto na metodologia de comissionamento dos sistemas e
instalações prediais de Data Centers, com foco no comissionamento contínuo
e nos requisitos específicos de cada componente.

•

Desenvolvimento de trabalhos com esquema focado exclusivamente na
manutenção, operação e gerenciamento da operação de um Data Center.

•

Desenvolvimento de certificação para o Sistema de Gestão de operação para
Data Centers.
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APÊNDICES

Apêndice A - Certificação e Comissionamento Aplicado as Fases do
empreendimento
Macro atividades a serem observadas durante as fases de Gerenciamento de
Projetos do Empreendimento. As fases são listadas em ordem cronológica, mas
freqüentemente se sobrepõem.

PLANEJAMENTO
Identificar as necessidades de negócios, desenvolvendo orçamentos,
conceitos, e Declaração de Requisitos.
Durante a fase de Planejamento de um projeto, uma autoridade de
comissionamento pode ser consultada para aconselhar sobre o desenvolvimento das
questões relacionadas com o comissionamento envolvendo Intenção de Projeto,
cronograma e orçamento.

PROJETOS TÉCNICOS
A escolha do local, RFPs para consultoria e serviços de gerenciamento de
construção, desenvolvimento de intenção do projeto, projeto conceitual, projeto
detalhado, desenvolvimento de especificações, teste e planejamento de aceite.
Uma autoridade de certificação e comissionamento pode ser consultada para
certificar a concepção de um projeto. A autoridade de comissionamento irá:
•

Realizar análises dos projetos e especificações (típicamente 50% e 90%).

•

Identificar e apontar pontos de não conformidade, temporárias ou
permanentes, dos sistemas propostos.

•

Liderar o esforço para desenvolver e documentar os planos de
comissionamento e critérios de aceitação, incluindo procedimentos
preliminares de teste e análise do modo de falha da instalação completa.
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COMPRA/LICITAÇÃO
Evidenciar a capacitação técnica e a conformidade de equipamentos,
engenharias e empreiteiros.
Durante a licitação, a autoridade de comissionamento pode ser solicitada a
realizar o nivelamento das ofertas relacionadas com o comissionamento e a participar
de entrevistas com fornecedores para a conformidade com os testes e especificações
de comissionamento.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Permições, construção estruturais e do site, processo de apresentação,
compra de equipamentos, testes de fábrica, instalação de equipamentos, startup e
integração de sistemas.
Uma autoridade de certificação e comissionamento é envolvida em toda a fase
de

construção

de

um

empreendimento.

A

autoridade

de

certificação

e

comissionamento irá:
•

Realizar submissões de revisões relacionadas com comissionamento de
equipamentos de missão crítica, como definido nos contratos, relatórios de
teste e componentes adequados de apoio.

•

Participar de testes testemunhais de fábrica.

•

Realizar inspeções durante construção civil do edifício no site, inspecionar
a instalação de equipamentos para identificar potenciais deficiências ou
desvios de projeto e práticas da industria.

•

Realizar inventário e validação de entrega, seja diretamente, ou através do
fornecimento de documentação adequada para o gerente da construção.

•

Executar verificação das atividades de startup dos fabricantes de
equipamentos críticos, ou testes pré-funcional.

•

Desenvolver, enviar comentários e rever os procedimentos passo-a-passo
de comissionamento que serão utilizados durante a fase de aceitação
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Todas as atividades relevantes de construção devem estar substancialmente
completas antes de iniciar atividades de aceitação.

FASE DE ACEITAÇÃO
Teste de aceitação do site, testes de sistemas integrados, encerramento
de todas as deficiências.
A fase de Aceitação pode ser dividida em duas sub-fases, consistindo de
testes funcionais e desempenho dos componentes e teste de sistemas integrados. A
autoridade de comissionamento dirige grande parte do projeto durante esta fase,
define o cronograma e avalia o sucesso ou fracasso frente as métricas definidas e
acordadas. A autoridade de comissionamento contará com o gerente de construção
para a coordenação de fornecedores e subcontratados, e a definitiva resolução das
deficiências.
Teste de Aceitação do Site - Componente
Durante os testes de aceitação de componentes do site, cada componente
relevante é testado de acordo com procedimentos acordados, que validam a sua
operação através de seqüências de uso e modos de falha.
Todas as seguranças ou proteções são verificadas para estarem operacionais
antes de avançar. Então, todo o equipamento é exercitado com a carga de projeto. O
teste de desempenho é depois realizado nos equipamentos aplicáveis. Finalmente,
todos os sub-sistemas de maior porte são validados em uma maneira sistemática
semelhante.
Durante este processo, as equipes de engenheiros de comissionamento
elétrico e mecânico trabalham separadamente para validar os componentes
apropriados e sub-sistemas. Após a conclusão e resolução aceitável de todas as
deficiências encontradas, a infraestrutura pode ser testada como um sistema
integrado.
Teste do Sistema Integrado
Testes de sistemas integrados é o culminar da fase de aceitação do projeto.
Particular para cada Data Center, envolve a instalação de bancos de carga no piso
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elevado, conforme necessário para atingir as condições de projeto elétrico e mecânico
da infraestrutura do edifício. A intenção é simular, tanto quanto possível, as condições
ambientais e de cargas finais sobre o piso elevado e sistemas de apoio. A capacidade
dos sistemas elétricos é testada, juntamente com os sistemas de controle e de rejeição
de calor combinados.
Componentes críticos para um Teste de Sistema Integrado de sucesso e
relevância, são o exercício de todos os modos de falha dos sistemas elétricos,
mecânicos e de controle do sistema para testar os limites da capacidade de projeto e
resiliência. Além disso, é importante testar quaisquer características de manutenção
da infraestrutura. Durante o teste, a qualidade de energia da carga de TI, temperatura
e umidade do ambiente são registrados e analisados para garantir a plena
conformidade com as normas CBEMA - Computer and Business Equipment
Manufacturers' Association.
Testes da infraestrutura deve ser completado não só a plena carga (100%)
para a instalação, mas com incrementos de carga de 25% (0%, 25%, 50%, 75%) e
com a carga de inicialização prevista da instalação. Os testes específicos a ser
repetido para cada um dos níveis de carga são os que estão previstos ou que se tem
experiência de serem problemáticos. Isso é para garantir que todos os sistemas
funcionem corretamente sobre demanda incial e durante as primeiras fases de
crescimento das instalações.

FASE DE OCUPAÇÃO
Treinamentos, manuais e as-builts, questões de garantia e operação, testes
off-season e otimização de energia. "Ocupação" refere-se a pessoal dos fornecedores
de serviço completo e não aos clientes de produção no data center.
A conclusão do teste de aceitação marca o início da conversão do projeto para
o proprietário para a ocupação e operação. Durante a fase de ocupação do projeto, a
autoridade de comissionamento irá:
•

Participar e facilitar o Teste de Desempenho Operacional.

99

•

Revisar e participar do treinamento de operador feito pelos fabricantes nos
novos equipamentos e sistemas.

•

Revisar desenhos de “as built” feitos pelos engenheiros e fabricantes.

•

Revisar e verificar para a conclusão dos manuais de operações e
manutenção.

•

Revisar e verificar inventário de ativos críticos e integração com o CMMS Computerized Maintenance Management System.

Teste de Desempenho Operacional e Operação Assistida
O Teste de Desempenho Operacional e operações assistidas do Site é um
teste de sistemas críticos do edifício realizadas com a carga de projeto, sob o controle
do pessoal operacional do data center. O site será entregue à equipe de gestão de
instalações e o regime de teste será executado pela equipe. A intenção é para que a
equipe execute a manutenção e operações de emergência para verificar os
procedimentos de comutação, e as respostas do sistema para estes.
Teste de Garantia
A fase de garantia do projeto ocorre da ocupação até cerca de 12 meses
depois. Modos de economia de energia, equipamentos, controles, etc, devem ser
comissionados se as seqüências não foram validadas durante o comissionamento
inicial devido às condições sazonais. Sistemas típicos a ser testadas podem incluir
modos

economizadores

do

sistema

de

climatização.

A

autoridade

de

comissionamento também pode revisitar o site e realizar entrevistas com o pessoal de
operações para verificar o correto funcionamento de equipamentos críticos e avaliar a
documentação e processos. Este processo é realizado antes da expiração de garantia
de um ano, para que todas as questões podem ser endereçadas as custas dos
fabricantes.

FASE DE OPERAÇÕES
A fase de operações abrange todo o ciclo de vida do data center e suas
instalações. Re-comissionamento é uma parte crucial da manutenção e todos os
projetos de melhoria que são realizadas na instalação.
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RE-COMISSIONAMENTO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS
Quando qualquer atualização ou alteração é feita em qualquer um dos
equipamentos críticos ou controles, este deve ser re-comissionado em toda a
extensão permitida. Até mesmo mudanças que são pensadas para ser menores
podem ter amplo impacto negativo para o data center se não forem devidamente
testadas.
Se um equipamento é substituído, seria parte de um projeto menor de
construção, por isso a maioria ou todas as fases de projeto descrito acima seria
aplicável. Em um data center em operação viva, pode ser difícil de dispor para a
conexão de bancos de carga, ou da aprovação de uma janela de mudança para o
trabalho de comissionamento. No entanto, continua a ser um requisito essencial
realizar todos os testes de comissionamento, a fim de garantir que o equipamento e
instalação estejam funcionando adequadamente em seu ambiente.
Muitas vezes, projetos de melhoria menores são realizados como parte da
manutenção de rotina do fabricante, ou por sugestão do pessoal do data center.
Exemplos disso incluem a substituição de placas de circuito impresso, upgrades de
firmware, ou alterações de programação do BMS - Building Management System ou
da comutação automátizada. Em cada um desses casos, e mais, alguns recomissionamento documentados devem ocorrer antes de colocar o equipamento de
volta ao serviço.
Re-Comissionamento de Manutenção Periódica
Certas atividades de manutenção que são necessárias nas melhores práticas
de mercado e requerem a participação de uma autoridade independente de
comissionamento, além dos técnicos de fabricante Exemplos disso incluem testes
periódicos de UPS e descarga de bateria e manutenção seguida de teste de
desempenho do gerador diesel. A manutenção do fabricante não inclui gravadores
gráficos e validação de desempenho transitório, estes não fazem parte do escopo da
MP - Manutenções Preventivas do fabricante.
Retro-Comissionamento
Devido à natureza dos negócios do operador do Data Center, é comum para
a esse operador assumir a responsabilidade de um data center que não foi

101

devidamente comissionado, ou devido à idade e modificações posteriores, exige um
completo re-comissionamento, a fim de atender os requisitos de disponibilidade do
negócio. Nesses casos especiais, o completo e abrangente re-comissionamento do
site é chamado de retro-comissionamento.
Retro-comissionamento aplica a mesma metodologia descrita no restante
deste documento, mas limitado por um ambiente de data center em operação viva.
Em particular, blocos básicos do edifício e componentes devem ser comissionados
antes de se ir para sub-sistemas mais complexos, e eventualmente, avançar para um
Teste de Sistema Integrado (IST) completo das instalações e equipamentos críticos.
Devido à natureza complexa e sensível deste trabalho, um consultor de
comissionamento experiente deve ser contratado.
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Apêndice B - Documentação e Entregas do Comissionamento
A ênfase de comissionamento está em não apenas atuar na validação do data
center, mas de documentar apropriadamente os testes e processo. Isto é
especialmente importante como base para referência ou resolução de problemas no
futuro. Em várias fases do processo de comissionamento, é vital que os documentos
sejam disponibilizados em tempo hábil, e sejam de alta qualidade.

Registros de Revisão do Projeto
Se contratada para participar de revisões de projeto, a autoridade de
comissionamento irá utilizar a elaboração do engenheiro de projeto, empresa de
gerenciamento de projeto, ou consultor líder para fornecer comentários.

Registro de Questões / Lista de Pendências de Comissionamento
O registro de questões de comissionamento, ou lista de pendências, é uma
das ferramentas mais importantes da autoridade de comissionamento. Todos os
defeitos, preocupações ou observações descobertas durante o processo de
comissionamento devem ser seguidos por este log, e revistos com a equipe do projeto
periodicamente (mínimo semanalmente). Durante o comissionamento no local, esta
lista vai crescer muito rápido, conforme os equipamentos são iniciados e
comissionados. É fundamental que cada deficiência seja resolvida ou aceita pela
Proprietário do projeto antes do término do projeto. Mesmo que os problemas sejam
encontrados e corrigidos no mesmo dia, estes devem ser registrados nesta lista.
As descrições de cada deficiência registrada na lista de pendências devem
ser completas e detalhadas, e claramente referênciada ao documento de
comissionamento apropriado e etapa de teste. Cada item deve ser claramente
identificado com a relação a um equipamento específico, um relatório diário, e um
documento de referência ou procedimento, se aplicável. Atualizações relevantes
devem ser registradas na lista, com a soluções claramente descritas. Um processo
rigoroso de revisão e numeração deve ser empregado pela equipe de
comissionamento para garantir a integridade do documento.
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Um exemplo de lista de pendências de comissionamento está localizado no
Apêndice. Se esse formato não for utilizado pela autoridade de comissionamento, um
formato equivalente deve ser aprovado pela equipe de projeto.

Relatórios Diários
Relatórios diários devem ser produzidos para cada dia de participação ativa
no comissionamento. Atividades que exigem um relatório diário incluem:
•

Teste testemunhal de fábrica com testemunha.

•

Inspeção no local da construção.

•

Verificação de Startup.

•

Teste de aceite do site.

•

Teste dos sistemas integrados.

•

Qualquer outra atividade de comissionamento que exige a presença no
local ou em viajem
O relatório deve resumir as atividades do dia, a lista de membros da equipe

do projeto no atendimento, fornecer um cronograma detalhado dos acontecimentos
do dia, e listar todas as alterações à lista de pendências em detalhes, incluindo itens
novos e resolvidos, bem como as observações e recomendações a serem registradas.
Quaisquer desvios dos testes planejados e procedimentos de comissionamento
aprovados também devem ser descritos nos relatórios diários.

Procedimentos de Teste e Checklist
Os procedimentos de teste ou checklist devem ser desenvolvidos e fornecidos
pela autoridade de certificação e comissionamento para as seguintes atividades.
Todos os procedimentos de teste e checklist devem ser revistos pela equipe do projeto
para aprovação.
•

Teste testemunhal de fábrica - Os procedimentos do teste que demonstram
a conformidade com a intenção do projeto, especificações, e facilidade de
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operação deve ser produzido pela autoridade de comissionamento, ou pelo
fornecedor, e aprovados pela autoridade de comissionamento. O
procedimento do teste deve incluir burn-in e testes de desempenho.
Qualquer sobrecarga ou teste possivelmente destrutivo deve ser realizado
na fábrica.
•

Construção do site / verificação de entrega – Um checklist deve ser
fornecido

pela

autoridade

de

comissionamento

para

todos

os

equipamentos críticos para garantir que cada item discreto é da marca,
modelo e desempenho corretos, que foi embalado corretamente e entregue
sem danos, e que as quantidades corretas foram recebidas no local. Os
números de série também devem ser registrados para fins de garantia e
acompanhamento desses documentos.
•

Verificação de Startup – Um checklist deve ser fornecido pela autoridade
de comissionamento para todos os equipamentos críticos para garantir que
cada item foi devidamente iniciado e testado pelo representante do
fabricante, empreiteiro responsável e qualquer integrador de terceiro, como
o de BMS. Este documento garantirá que nenhuma outra atividade de
construção é necessária no equipamento, e que ele está pronto para ser
entregue para o comissionamento.

•

Teste de aceitação do site - Procedimentos de teste detalhados devem ser
elaborados pela autoridade de comissionamento para cada equipamento
crítico e cada sub-sistema. Os procedimentos devem identificar claramente
qual o equipamento testado (utilizando o número de série e / ou ID do
equipamento), data do teste, possuir espaço para as assinaturas de
aceitação e documentar os resultados dos testes.

•

Teste integrado dos sistemas - Procedimentos de teste detalhados devem
ser preparados pela autoridade de comissionamento para cada dia de teste
dos sistemas integrados. Os procedimentos devem identificar claramente
datas de testes, possuir espaço para as assinaturas de aceitação e
documentar os resultados dos testes.
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Conteúdo do Procedimento de Teste
Em todos os procedimentos de comissionamento de autoria do Agente de
Certificação e Comissiomento, o conteúdo deve ser compreensível e ter um propósito
de efetuar o teste adequado do equipamento. Narrativas longas, checklist ou campos
de dados que o Agente de Certificação e Comissiomento não for completar no campo,
não devem ser incluídos nos documentos.
Cada teste listado deve ter os critérios claros de aceitação para que o
engenheiro de comissionamento determe e registre que o equipamento passou no
teste. Quando especificações numéricas de desempenho estão sendo validadas,
estas devem ser listadas no procedimento. Por exemplo, especificações de
desempenho de transiente de geradores e UPSs, ou a temperatura da água gelada.
Os procedimentos devem ser desenvolvidos específicamente para as
necessidades do projeto e os equipamentos instalados. Documentos genéricos com
testes não aplicáveis ao equipamento em teste não são aceitáveis.

Relatório Preliminar
Após a conclusão dos testes de sistemas integrados, a autoridade de
comissionamento deve fornecer um relatório preliminar indicando se a infraestrutura
atende aos objetivos e se é recomendada para a aceitação ou não. A cópia mais
recente do registro de questões de comissionamento deve ser fornecida neste
relatório, mostrando as eventuais anomalias, juntamente com uma lista dos
equipamentos testadso, e se cada sistema passou. Detalhes e análise do teste de
sistemas integrados devem ser incluídas, mostrando gráficos dos registros de
temperatura e umidade durante o teste da instalação em plena carga.
Este relatório deverá ser apresentado num prazo máximo de uma semana
após a conclusão do teste de sistemas integrados.

Relatório Final de Comissionamento
Um relatório final de comissionamento deve ser apresentado num prazo de
até sessenta dias após o relatório preliminar, detalhando a seqüência de testes
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realizados em cada equipamento e sistema, a confirmação das conclusões
preliminares do relatório de resultados, cópias atualizadas dos registros de questões
do

comissionamento

e

documentos

do

projeto,

registros

concluídos

de

comissionamento e relatórios de teste.

Registros Concluídos de Comissionamento
Durante o esforço de comissionamento, os chekclists e procedimentos
exigidos serão utilizado pela autoridade de comissionamento para completar os testes
e registrar os resultados. Cópias destes documentos devem ser incluídas no relatório
final.
Cada passo nos checklists e procedimentos devem ser claramente verificado
pela autoridade de comissionamento, com quaisquer desvios em relação ao plano de
teste claramente observado. Os formulários devem ser os registros originais utilizados
pelo Agente de Certificação e Comissiomento no local durante o comissionamento.
Registros eletrônicos produzidos pelo engenheiro após o comissionamento estar
concluído, para refletir o trabalho tal como recordou, não são aceitáveis. O reflexo
preciso do teste é a principal preocupação, ao invés do asseio da papelada.

Rastreamento da Deficiência
Em cada local nos procedimentos de comissionamento, requer um engenheiro
de comissionamento para registrar os dados ou confirmar o registro de um resultado
de teste. A "falha" de um teste, ou um teste que não produz o resultado esperado deve
ser marcado de forma adequada. Cada falha no teste deve ser observada e
monitorada como uma deficiência no relatório diário de comissionamento e Registros
de Questões / Lista de Pendências. Não se deve deixar caixas de checagem em
branco.
Relatórios de Teste
Todos os relatórios de teste de equipamentos produzidos ou supervisionados
pela autoridade de comissionamento devem ser fornecidos no relatório final. Os
exemplos podem incluir, qualidade de energia ou medições com osciloscópio do UPS,
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geradores, ou chaves estáticas, elatórios de termografia dos sistemas elétricos e
mecânicos críticos, relatórios de análise de vibração, etc.
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Apêndice C – Testes Funcionais
Requisitos técnicos do teste funcionais para a certificação e comissionamento
dos equipamentos ou sistemas diferentes são discutidos neste documento de testes.
A ênfase desse documento de testes é sobre o apresentar o conteúdo dos testes
testemunhais de fábrica à aceitação loca, além dos procedimentos de teste integrados
do programa de certificação e comissionamento.

Pré Requisitos do Comissionamento no Site
Antes do início do teste de aceitação no local dos equipamentos, os requisitos
gerais abaixo devem ser atendidos. Se esses pré-requisitos não forem satisfeitos, a
autoridade de comissionamento deverá notificar informndo que o comissionamento
não pode prosseguir.
A autoridade de comissionamento deve documentar integralmente estas
deficiências no momento nos relatórios diários de comissionamento.
•

Construção deve estar concluída.

•

Teste de pressão concluido de toda a tubulação crítica.

•

Todos startups dos fabricantes e check-out devem estar completos,
incluindo sistemas auxiliares e de apoio para o equipamento em teste.

•

Balanceamento da água concluido e relatórios emitidos.

•

Balanceamento do ar concluido e relatórios emitidos.

•

Calibração concluida dos sensores do edifício.

•

Teste de cabos: descarga parcial, megômetro, ou outro método aceitável
concluído e relatórios emitidos.

•

Hipot (Alta Tensão), megômetro, ou testes de resistência se aplicavél, de
conexões e componentes elétricos concluídos e relatórios emitidos.

•

Injeção, e outros testes de dispositivos de proteção elétrica concluídos e
relatórios emitidos.

•

Estudos de seletividade, falha, e arco voltaico concluídos.
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•

Todos os disjuntores e dispositivos de proteção estão ajustados para os
valores do estudo de seletividade e testados nesses pontos de ajuste a
menos que existam limitações específicas do dispositivo.

•

Testes de instalação de bateria, conforme IEEE 450 ou 1187, composta
por: tensão da célula, as medições de resistência ôhmica inter e
intracelular, densidade do eletrólito, etc.

•

Todas integrações de sistemas de gestão e de monitoramento devem estar
concluídas; verificação ponto a ponto concluída e seqüências de controle
testado.

•

Não há deficiências no produto ou a instalações estiverem excelentes.

•

Não há riscos existentes de segurança conhecidos com o equipamento ou
instalação.

Teste Testemunhal de Fábrica
Os seguintes equipamentos devem ser testados no local escolhido do
fabricante antes de chegar na unidade da instalação. Normalmente, este teste será
realizado na fábrica, mas pode estar em um lugar intermediário, dependendo dos
requisitos de transporte.
•

Geradores a diesel.

•

Geradores em paralelo e comutadores automáticos.

•

Equipamentos de Subestação.

•

Módulos de UPS e sistemas de paralelismo.

•

Chillers.

•

Torres de Resfriamento.

•

CRACs (normalmente uma unidade de amostra enviados para um
laboratório de teste com equipamentos de medição de fluxo de ar
adequado).

•

STS e STS-PDUs (normalmente uma ou duas unidades de amostra).
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A principal vantagem de realização de testes testemunhais na fábrica é
assegurar e documentar o desempenho adequado do equipamento em um ambiente
ideal totalmente controlado pelo fabricante. Antes que outros fatores se envolvam com
a função das máquinas, tais como o transporte, a instalação, ou a interface com outros
sistemas no local, o fabricante tem a oportunidade de demonstrar a conformidade com
os requisitos de desempenho do contrato.
Os procedimentos para o teste testemunhal na fábrica devem ser esboçados
pelo fabricante para análise do engenheiro projetista, do engenheiro de
comissionamento, e do resto da equipe de projeto, incluindo o proprietário. O
engenheiro de comissionamento deve liderar o esforço para compilar comentários e
enviar para a fábrica para a revisão, que pode incluir testes específicos para o projeto.
No mínimo, os seguintes testes devem ser concluídos na fábrica:
•

Demonstração de capacidade em 100% por um determinado periodo (12
horas tipicamente).

•

Teste de sobrecarga por prática padrão da indústria e as especificações do
engenheiro.

•

Desempenho de carga transiente

•

Pleno funcionamento de todos os dispositivos de segurança e de
desligamento.

•

Alarme e operação de comunicação com o BMS.

•

Testes de especialidade com banco de carga conforme o caso: reativa,
desbalanceado, carga em fase única.
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TESTE ELÉTRICO DE ACEITAÇÃO

Metodologia de Comissionamento
A programação de comissionamento é desenvolvida para testar cada sistema
no local, um de cada vez, validar sistematicamente cada sistema de antes de testar
os componentes downstream que dependam desse. Isso é conhecido como método
de teste do "bloco de construção" (“building block”). Por exemplo, o serviço de
manobra de entrada e sistemas geradores serão comissionados antes das chaves de
transferência automática que vêm na sequência e no-breaks.
Quando sistemas complexos forem comissionados, como sistemas geradores
paralelos, cada gerador é testado isoladamente, com toda segurança, desligamentos,
monitoramento e métricas de desempenho verificadas, seguido por uma validação da
operação dos controles de manobra de paralelismo, desempenho, etc.

Teste e Simulação de Modo de Falha
Uma parcela significativa do comissionamento consiste em iniciar os modos
de falha e configurações dos equipamentos e sistemas. Em muitos casos, existem
vários métodos para iniciar estes modos.
É importante tentar atingir a condição de falha real, em vez de simula-la. Por
exemplo, a realização de uma condição de subtensão do gerador deve ser realizada
quando possível, ajustando o regulador de tensão.
Em alguns casos, a aplicação da condição de falha real pode ser destrutiva
para os equipamentos e uma simulação da falha é apropriada. Nesses casos, é
importante simular a falha tão próximo quanto possível do ponto de origem. Por
exemplo, uma falha do fusível UPS deve ser simulado desligando ou curto-circuitando
(conforme o caso) as entradas de sensores digitais do PLC. Este método permite um
teste mais completo dos sistemas e das comunicações de acordo com as
circunstâncias. Um grande cuidado deve ser tomado para reverter qualquer condição
simulada e uma revalidação deve ser feita depois que o equipamento for colocado de
volta ao normal.
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Os métodos de execução ou simulação da condição de alarme devem ser
documentados nos procedimentos de comissionamento.

Instrumentos de Teste
Todos os instrumentos de teste utilizados para o comissionamento de
equipamentos elétricos, deverão possuir certificado de aferição emitido por um
laboratório acreditado da RBC - Rede Brasileira de Calibração, com prazo de validade
minimamente vigente até a data prevista para término dos testes. Entre esses
equipamentos incluem:
•

Multímetros com pontas de corrente e tensão adequadas.

•

Dispositivos de captura de forma de onda multicanal de alta velocidade.

•

Gravador de qualidade de energia.

•

Câmera de imagem térmica infravermelha.

•

Analisador de Espectro portátil (Handheld) medição em campo magnético

•

Outros conforme necessário.

Todos os instrumentos de teste devem ser calibrados por um serviço de
calibração certificado aceitável dentro de um ano da data do teste.

Carga com equipamentos falso (Bancos de Carga)
Bancos de carga elétrica devem ser utilizados durante o comissionamento
para testar a capacidade de carga total para 100% dos equipamentos instalados e das
infraestruturas de apoio, e para assegurar que quaisquer métricas de desempenho
transitório de equipamento estejam satisfeitos.
Além de especificar o fator de potência correto, os bancos de carga devem
ser especificados na tensão aplicável, classificação em kW, direção do fluxo de ar, e
com a precisão adequada de elementos de aquecimento, a fim de corresponder
próximos as capacidades dos equipamentos e realizar patamares de carga (passos
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de carga típicos de 25%, 50%, e 100%). Os comprimentos dos cabos, amperagem e
hardware de conexão de barramento também devem ser considerados.
Fator de Potência: Resistivo vs Reativo
Normalmente, os bancos de carga totalmente resistivo com um fator de
potência de 1,0 são aceitáveis para testes de aceitação do site. No entanto, em alguns
casos, especialmente em sistema de geração paralelo, um fator de potência 0,8 em
atraso deve ser usado. Bancos de carga indutivos são um pouco mais difíceis de obter
no local, e são tipicamente muito mais caros para alugar, no entanto na maioria das
fábricas possuem bancos de carga indutivos instalados permanentemente. Assim,
deve ser realizado quando possível o teste de carga indutiva na fábrica.

Determinando Cargas de Teste
É crucial testar todos os componentes a 100% da capacidade. Dependendo
do tipo de sistemas testados. 100% de kW da placa de identificação deve ser testado
em geradores, UPS e outros equipamentos assim especificados. Se um gerador é
especificado como um conjunto gerador tipo prime, então 100% deve ser a sua
capacidade prime e de standby se for do tipo standby. Em transformadores,
interruptores, quadros, PDUs, etc, a carga total deve ser aplicada até a amperagem
máxima contínua de retenção dos principais disjuntores e da distribuição anterior,
reconhecendo que esta pode ser apenas 80% ou 90% do quadro ou da capacidade
do plugue.

Requisitos de Teste de Equipamentos Críticos
Esta seção tem o objetivo de descrever os requisitos mínimos de teste para
cada tipo de equipamento elétrico crítico usado nos data centers. Esta seção é
destinada para uso como uma linha de base, como os requisitos de teste devem ser
especificados

para

cada

projeto

comissionamento e proprietário.

Teste do Gerador

único

pelo

engenheiro,

autoridade

de
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Os testes típicos que devem ser executados no site durante o
comissionamento de geradores a diesel incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Regulação de tensão de estado estacionário.

•

Burn in em carga total (mínimo 4 horas).

•

Medições da qualidade de energia no estado estacionário em carga de 0%,
25%, 50%, 75%, 100%

•

Medições de resposta transitória das aplicações nos passos de carga

Requisitos de Teste dos Controles e Comutadores do Gerador
Testes típicos que devem ser executadas no site durante o comissionamento
de geradores a diesel, interruptores, sistemas de controle incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Validação de Pontos BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verificação de aterramento do equipamento

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Regulação de tensão do estado estacionário.

•

Verificação de compartilhamento de carga de estado estacionário (somente
em sistema paralelo).

•

Queima da carga total (mínimo 4 horas).

•

Burn in em carga total (mínimo 4 horas).
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•

Medições da qualidade de energia no estado estacionário em carga de 0%,
25%, 50%, 75%, 100%.

•

Medições de resposta transitória das aplicações nos passos de carga.

•

Medições de resposta transitória de falhas de redundância do gerador.

•

Validação das operações de todas as sequências automáticas e manuais
de operação, incluindo tempo de atrasos, paralelamento, cenários de falha,
etc.

•

Testes de falha do PLC: simples, duplo, alimentação de energia, etc.

•

Concluir todas as operações manuais possíveis de configurações normais
e de emergência.

•

Cenário de falha de disjuntores aberto/fechado, travamentos, etc.

•

Falhas de rede de alimentação simples/dupla e todas as combinações.

•

Sequências de perda de carga (load shed).

•

Desconeção de emergência do banco de carga.

Módulos UPS
Testes típicos que devem ser executadas no site durante o comissionamento
dos módulos UPS incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento de carcaça do euipamento

•

Regulação de tensão de estado estacionário.

•

Burn in em carga total (mínimo 4 horas).
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•

Medições da qualidade de energia no estado estacionário em carga de 0%,
25%, 50%, 75%, 100%.

•

Todas entradas, saída e corrente de filtro DC (a 0% de carga).

•

Compatilhamento de corrente no retificador (para retificadores de 12 pulsos
apenas, 100% de carga).

•

Medições de resposta transitória das aplicações nos passos de carga.

•

Descarga de bateria a 100% da carga (teste de capacidade da bateria).

•

Falhas transitórias de entrada.

Sistemas UPS: Paralelismo, Redundância Isolada, etc.
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
dos sistemas UPS paralelos incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Rotação de fase e verificação de sincronização com os geradores, UPS e
ATS/ATO.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verificação de aterramento

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de compartilhamento de carga de estado estacionário (somente
em sistema paralelo).

Sistemas de Bateria Estacionária - filas de bateria, carregadores, diodo
isoladores, etc.
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
de sistemas de baterias estacionárias incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.
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•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Leituras de tensão.

•

Operação de fileiras de redundância.

•

Operação no pior-caso de todas as cargas conectadas em configuração de
não redundância.

Chaves de Transferências Automáticas (ATSs)
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
de ATS incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Rotação de fase e verificação de sincronização com os geradores e UPS.

•

Burn in em carga total (mínimo 1 hora).

•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Operações de validação de todas as sequências de operação automáticas
e manuais, substituições manuais, sincronismo e perda de carga, etc.

Painéis de Comutações de Operação Automática (controladas por PLC, relés ou
outros)
Testes típicas que devem ser executados no site durante o comissionamento
de painel comutador automático incluem:
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•

Exercícios de seguranças e intertravamentos.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Burn in em carga total, definido pelos paramentros de operação máximos
dos disjuntores e barramento (mínimo de 1 hora).

•

Validação de aumento de calor.

•

Validação completa de todas as operações automáticas, substituições por
manobras manuais, sequências temporais, travamentos, etc.

•

Testes de falha do PLC.

•

Cenários de falhas de disjuntores aberto/fechado.

•

Operação manual completa de todas as possíveis configurações normais e
de emergência.

Painéis e Quadros de Distribuição
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
de quadros de distribuição e painéis incluem:
•

Exercícios de seguranças e intertravamentos.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Burn in em carga total, definido pelos paramentos máximos de operação
dos disjuntores e barramento (mínimo de 1 hora).

•

Validação de aumento de calor.
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•

Validação completa de todas as operações automáticas, substituições por
manobras manuais, sequências temporais, travamentos, etc.

•

Medições de resposta transitória das aplicações dos passos de carga.

•

Medições de resposta transitória de falhas do módulo de redundância.

•

Falha de entrada e transitórios de by-pass.

•

Carga total nos geradores para a compatibilidade do sistema.

•

Validação de transferências e cordenação com STS e cargas na sequência.

•

Operações de validação de todas as sequências de operação automáticas
e manuais, incluindo cenários de falha, etc.

•

Testes de falha do PLC.

•

Operação manual completa de todas as possíveis configurações normais e
de emergência.

•

Cenários de falhas de disjuntores aberto/fechado.

Chaves Estáticas de Transferência Automática (ASTSs)
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento de
ASTSs incluem:
•

Exercícios de seguranças e intertravamentos.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Validação de transferências e coordenação de setpoints com a chave
estática do UPS e transferências dos geradores

•

Burn in em carga total, 15 minutos mínimo por fonte, incluindo os By-pass.

•

Medidas dos transitórios de todas as transferências automáticas e manuais.
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•

Carga completa em energia incondicionada de gerador para validar a
compatibilidade entre medição da qualidade de energia do STS e setpoints
com a qualidade de energia do gerador na carga do projeto.

Esteiramento, Cabos de Distribuição e Aterramento
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
do esteiramento e distribuição de cabos incluem:
•

Validação da montagem mecânica do esteiramento e dutos elétricos

•

Verificação da organização dos cabos, conferindo fator de agrupamento,
organização em trifólio e distanciamento

•

Verificação da resistência mecânica de soldas e fixações dos cabos de
aterramento

•

Verificação de aterramento de carcaça de todos os elementos do Data
Center (piso elevado, racks, esteiramentos, equipamentos de facilities entre
outros).

•

Verificação e validação do sistema de SPDA.

•

Verificação de equipontencialização entre os elementos

Avaliação de campo eletromagnetico
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
com objetivo de avaliar a interferência eletromagnética:
•

Medição do campo próximo a potenciais fontes de interferência

•

Medição do campo próximos a encaminhamentos de energia elétrica

•

Medição do campo próximos a racks com servidores

•

Medição do campo próximos a monitores de vídeo e KVM

•

Medição do campo próximos a equipamentos de Iluminação com reatores
para lâmpadas fluorescentes
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•

Medição do campo próximos a unidades CRAC (Computer Room Air
Conditioning)

•

Teste de continuidade do sistema de aterramento

Unidades de Distribuição de Energia (PDUs)
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
de PDUs incluem:
•

Exercícios de seguranças e intertravamentos.

•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Burn in em carga total, 15 minutos mínimo.

Sistemas de Desligamento de Emergência (EPO)
Testes típicos que devem ser executados no site durante o comissionamento
de EPOs incluem:
•

Validação de pontos de BMS/EPMS.

•

Exercício de EPO Modo Infest/Bypass –Não ativar o EPO.

•

Exercício de EPO em Modo Armed – ativar EPO.

•

Remoção da energia de controle - Não ativar o EPO.

Unidades de Frequência Variável (VFDs)
Testes típicos que devem ser executados no local durante o comissionamento
de VFDs incluem:
•

Exercício de seguranças e shutdowns.

•

Verificação das configurações do sistema.
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•

Verficação da calibração do medidor.

•

Verificação de aterramento

•

Validação de Pontos do BMS/EPMS.
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TESTES DE ACEITAÇÃO MECÂNICA
Metodologia de Comissionamento
A programação do comissionamento é desenvolvida para testar cada sistema
no local, um de cada vez, validando sistematicamente cada sistema antes de testar
os componentes que dependem dele. Isto é conhecido como método de testes "do
poste ao plugue" ou "bloco de construção". Por exemplo, os chillers e torres de
resfriamento serão comissionados antes dos CRACs e AHUs que vêm na sequência.
Quando sistemas complicados devem ser comissionados, como os sistemas
de água gelada, cada chiller, bomba, e VFD (variador de frequência) é testado
isoladamente, com todos as seguranças, desligamentos, monitoramento e métricas
de desempenho verificadas, seguido de uma validação das operações da seqüência
geral das operações para a planta de chiller.

Simulação e Teste do Modo de Falha
Uma parcela significativa do comissionamento consiste em iniciar os modos
de falha e configurações de equipamentos e sistemas. Em muitos casos, existem
vários métodos para iniciar estes modos. É importante tentar atingir a condição de
falha real, em vez de a simular. Por exemplo, dada a escolha entre iniciar uma
condição de vazão baixa ou configurar um ponto de trabalho de software, a vazão real
deve ser ajustada por controle da velocidade da bomba. Esta exigência não se aplica
nos casos em que a aplicação da falha real seria destrutiva para o equipamento ou
sistemas de apoio.
O método de executar ou simular a condição de alarme deve ser documentado
nos procedimentos de comissionamento.

Instrumentos de Teste
Todos os instrumentos de teste utilizados para o comissionamento de
equipamentos mecânicos, deverão possuir certificado de aferição emitido por um
laboratório acreditado da RBC - Rede Brasileira de Calibração, com prazo de validade
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minimamente vigente até a data prevista para término dos testes. Entre esses
equipamentos incluem:
•

Multímetro incluindo sondas de tensão e corrente.

•

Registradores de dados de temperatura e umidade.

•

Anenômetros

•

Instrumentação BMS e regsitros de dados BMS.

Equipamento de Carga Falsa (Bancos de Carga)
Bancos de carga elétrica devem ser utilizados durante o comissionamento
para verificar a capacidade de rejeição de calor do equipamento instalado e da
infraestrutura de apoio. Na maioria das vezes, os bancos de carga utilizados nos
ensaios eléctricos podem ser utilizados para executar testes de capacidade do lado
do ar, embora também possa ser eficiente utilizar uma caldeira e sistema trocador de
calor para verificar o desempenho da planta de chiller.

Requisitos de Teste de Equipamento Crítico
Esta seção tem como objetivo descrever os requisitos mínimos de teste para
cada tipo de equipamento mecânico crítico usado em Data Centers. Esta seção é
destinada para uso como um parâmetro, uma vez que os requisitos de teste devem
ser especificados para cada projeto em particular pelo engenheiro, autoridade de
comissionamento e proprietário.

Sistemas de Abastecimento e Armazenagem de Óleo Combustível
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento local de
sistemas de óleo combustível incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos, inclusive por vazamento e fogo.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Verificação da calibração do nível do tanque de armazenamento.
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•

Controles lead/lag (avanço/atraso) da bomba.

•

Cenários de abastecimento e transferência de emergência.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Alarmes de nível de tanque (baixo, baixo-baixo, alto e alto-alto).

•

Operação/status adequado de válvula.

•

Alarmes de contenção.

•

Verificação de aterramento de carcaça

Sistemas de Descontaminação de Óleo Combustível
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento local de
sistemas de descontaminação de óleo combustível incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Calibração do medidor e operação do sistema.

•

Interface e operação com a operação do gerador de emergência.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Verificação de aterramento de carcaça

Chillers (refrigerado a ar e refrigerado a água)
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento local de
chillers incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Teste de capacidade aproximada, considerando variáves locais.
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•

Falha de energia e transferência para fonte de energia alternativa.

•

Vazão de água gelada e de água de condensação a 25, 50, 75 e 100%.

•

Corrente do motor a 25%, 50%, 75% e 100%.

•

Operação adequada de VFD se equipado.

•

Operação adequada, estado de válvulas de água gelada e de água
decondensação na partida e no rodízio dos chillers.

•

Tempo de partida do chiller na falta de energia.

•

Ativação de alarme de cada ponto de falha.

•

Operações do chiller e rotação de bombas, falhas, etc.

•

Verificação de aterramento de carcaça

Sistemas de Água de Condensação (Torres de resfriamento, Resfriadores a Ar)
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
do sistema de água de condensação incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos.

•

Falha de energia e transferência para fonte de energia alternativa.

•

Interruptores de vibração do ventilador.

•

Vazão e desempenho do ventilador em 25%, 50%, 75% e 100%.

•

Ângulo de inclinação correto da pá do ventilador.

•

Operação adequada do VFD do ventilador para regular as temperaturas da
água.

•

Operação adequada de estadodas das válvulas de entrada e saída na
partida e no rodízio entre equipamentos.

•

Alarmes de água da bandeja/reservatório (níveis baixo, baixo-baixo, alto,
alto-alto).

•

Função do aquecedor da bandeja.
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•

Funcionamento do Equalização adequada do nível de água entre múltiplas
células da torre.

•

Isolamento das células da torre.

•

Operação adequada de válvulas de abastecimento e bóias.

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Operações da torre e rotação de bombas, falhas, etc.

•

Verificação de aterramento de carcaça

Bombas e Sistemas de Bombeamento
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
das bombas e sistemas de bombeamento incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos.

•

Falha de energia e transferência para fonte de energia alternativa

•

Vazão e desempenho proporcional do motor a 25%, 50%, 75% e 100%

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Operação e validadção de pontos de controle e monitoramento (interruptor
diferencial de pressão, medidores e interruptores de vazão, sensores de
temperatira, temporizadores, válvulas, etc).

•

Operações de rodízio de bombas, falhas, etc.

•

Ativação do alarme em cada ponto de falha.

•

Verificação de aterramento de carcaça

Unidades Condicionadoras de Ar de Salas de Computadores (CARCs)
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
dos CRACs incluem:
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•

Exercítar seguranças e desligamentos (alta temp., baixa temp., filtros,
bomba de condensado, vazazmento, fumaça, etc).

•

Verificação de configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Operações

de

todos

os

modos

(umidificação/desumidificação,

resfriamento, aquecimento, pressão estática, etc).
•

Validação de leituras elétricas de ventilador, umidificador, correntes de
compressor.

•

Desligamento de unidades redundantes e verificar que N unidades possam
resfriar carga total do data center.

•

Desligamento de unidades redundantes e verificar que N unidades possam
manter a pressão estática desejada no piso elevado.

•

Validar perda de energia e transferência para fonte de energia alternativa.

•

Verificar vazão total para a unidade de ambos caminhos de água gelada.

•

Verificar a operação das válvulas de desligamento manual para cada
unidade.

•

Ativação de alarme em cada ponto de falha.

•

Verificação de aterramento

Unidades Condicionadoras de Ar Circuladoras / Renovadoras
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
dos AHUs incluem:
•

Exercítar seguranças e desligamentos (alta temp., baixa temp., filtros,
bomba de condensado, vazazmento, fumaça, etc).

•

Verificação de configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.
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•

Operações

de

todos

os

modos

(umidificação/desumidificação,

resfriamento, aquecimento, pressão estática, etc).
•

Validação de leituras elétricas de ventilador, umidificador, correntes de
compressor.

•

Operação de dampers de ar externos.

•

Ativação de alarme em cada ponto de falha.

•

Validar perda de energia e transferência para fonte de energia alternativa.

•

Partida de unidades redundantes (lead/lag - avanço/atraso).

Sistema de Detecção de Vazamento
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
do sistema de detecção de vazamento incluem:
•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Validação de configrações de zona.

•

Validação de três pontos por cabo e medições de deslocamento linear
(somente detectores de cabo).

Aquecedoras da Unidade
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
dos aquecedores incluem:
•

Verificação das configurações do termosto e operação.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Validação de leituras elétricas (corrente).

Volume de Ar Variável (VAV)
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Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
das VAVs incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos shutdowns (alta temp., baixa temp.,
filtros, bomba de condensado, vazazmento, fumaça, etc.)

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

Unidades Fan Coil Units (FCUs)
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
de FCUs incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos shutdowns (alta temp., baixa temp.,
filtros, bomba de condensado, vazazmento, fumaça, etc).

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Operações

de

todos

os

modos

(umidificação/desumidificação,

resfriamento, aquecimento, etc).
•

Validação de leituras elétricas do ventilador, umidificador, correntes de
compressores.

Sistemas de detecção de Incêndio
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
do sistema de detecção de incêndio incluem:
•

Verificação das configurações do sistema.

•

Pontos de alarme do sistema e validação.

•

Validação do mapeamento por zona.

•

Programação e interface com sistemas predial e municipal.

131

•

Verificação de endereço, localização, supervisão e os níveis de alarme de
pelo menos 50% dos detectores.

Sistemas de Supressão de Incêndio
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
do sistema de supressão de incêndio incluem:
•

Verificação da configuração do sistema.

•

Pontos de alarme do sistema e validação.

•

Ativação e funcionamento adequado das sequências de partida.

•

Operação de dampers e desligamentos de equipamentos.

Ventiladores Exaustores (Inclusive Expurgo da Fumaça)
Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
de ventiladores exaustores incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos (vazamento, fumaça, etc.)

•

Verificação da configuração do sistema

•

Validação de controles e pontos BMS

•

Operações de todos os modos (lead;lag, etc.)

Drenos de Água (telhado, piso, condensado, sistemas de umidificação, etc.)
Testes típicos que devem ser executados durante comissionamento no local
de drenos incluem:
•

Validação de controles e pontos BMS

•

Drenagem adequada por especificações do projeto

Sistemas de Umidificação
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Testes típicos que devem ser executados durante o comissionamento no local
de sistemas de umidificação incluem:
•

Exercitar seguranças e desligamentos (vazamento, transbordo, bloqueio de
linha etc.)

•

Verificação das configurações do sistema.

•

Validação de controles e pontos BMS.

•

Operação de todos os modos (lead; lag, etc.)
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TESTE DE ACEITAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
Metodologia de Comissionamento
Uma lista prescritiva de testes a serem realizados em sistemas de
instrumentação e controle é difícil compilar devido à arquitetura única de cada site e
do sistema. O que se segue é uma metodologia de orientação para o processo de
comissionamento.
O método mais eficaz para o comissionamento dos sistemas de gestão de
edifícios e sistemas de monitoramento elétrico é validar os pontos de monitoramento,
alarmes, e seqüências de controle discreto em cada equipamento, conforme mostrado
nas seções anteriores. Uma vez que o monitoramento e controles são verificados em
cada unidade de equipamento e todos os sub-sistemas, a instrumentação e controles
de sistemas podem ser validados no nível seguinte, e, finalmente, em nível de site.
Deve notar-se que o processo anterior requer múltiplos engenheiros de
comissionamento comunicando e coordenando constantemente ao longo do processo
de comissiononamento. Conforme os alarmes são iniciados no equipamento, a
verificação das respostas e notificações deve ser realizado.

Pontos de Monitoramento e Alarmes
A lista de pontos globais deve ser mantida e verificada contra os testes de
equipamentos para garantir uma amostragem aceitável de pontos de testes
realizados. É necessária uma amostragem de 100% dos pontos e controles críticos.
As seguintes considerações devem ser feitas durante a verificação de alarmes e
pontos de monitoramento:
•

Cada uma das localizações notificadas deve ser verificada e documentada.
Por exemplo, o alarme local no equipamento deve ser verificado, a
notificação de quaisquer outros displays locais, juntamente com a
notificação remota do alarme na estação front-end de trabalho, deve ser
verificada para exibir o estado apropriado de alarme, o estado do
dispositivo ou variável do processo.
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•

Todos os pontos locais de monitoramento devem ser verificados em
conformidade com a documentação do projeto original.

•

Pequenas mudanças em detalhes de instalação de campo podem afetar a
qualidade e aplicabilidade dos dados da instrumentação. A instalação de
um ponto de monitoramento de pressão no local errado, ou reverter a
orientação de monitoramento da alimentação de um transformador de
corrente pode tornar essas medidas inúteis e / ou levar a falha do sistema.

•

A lista completa de pontos testados deve ser uma parte da documentação
oficial de comissionamento e parte dos procedimentos de teste.

•

Como observado nas seções anteriores, todos os dispositivos de campo
devem ser calibrados e ter os registros de calibração mantidos como parte
da documentação de comissionamento. Os requisitos de testes devem
trazer todos os dispositivos de testes específicos que serão necessários,
incluindo certificações de precisão, bem como definem a parte responsável
pelo fornecimento dos instrumentos referidos e equipamentos de teste para
o comissionamento.

•

Etiquetagem e documentação de campo devem ser confirmadas como
parte necessária do ponto de verificação. É imperativo que haja coerência
na etiquetagem dos documentos de contrato, passando pelas telas de
operação, em última análise, nos dispositivos de campo.

•

Documentação adequada é essencial para solução de problemas futuros
ou quando houver modificações do sistema.

•

Níveis adequados de criticidade para cada alarme deve ser confirmado.

•

Falhas de equipamentos e alarmes de componentes do BMS devem ser
verificadas.

•

Requisitos de retenção de dados do BMS devem ser verificados. Arquivos
de dados históricos do BMS são muitas vezes utilizados como
documentação de comissionamento e serão necessários para avaliar
futuras falhas de operação do sistema e solução de problemas.
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Procedimentos Operacionais
As seqüências de procedimentos operacionais são desenvolvidas durante a
fase de elaboração do projeto pelo engenheiro de projeto.

As Sequencias de

procedimentos Operacionais são então interpretadas, editadas e apresentadas pelos
empreiteiros e fornecedores de equipamentos de controle durante o processo de
submissão. Finalmente, o empreiteiro de controle trabalhará com o engenheiro
durante a construção para fazer mais alterações e ajustes. Ao participar neste
processo, a autoridade de comissionamento desenvolverá planos e procedimentos
para as seqüências de controles de comissionamento. Estes são analisados por todos
os membros necessários da equipe de construção e comissionamento.
As seguintes considerações devem ser feitas durante a verificação das seqüências de
procedimentos operacionais:
•

Um teste abrangente dos componentes do sistema BMS e de redes de
comunicações deve ser realizado.

•

A redundância do sistema de alarme deve ser testada. Notificação de falha
do controle primário e/ou redundante e sistemas de notificação de alarme
devem ser verificados.

•

Modos de falha de cada subconjunto do sistema de controle devem ser
validados, inclusive falhas de controlador de campo, falhas de energia para
dispositivos

de

acionamento,

falhas

de

processador,

falhas

de

comunicação, falhas de notificação, falhas de estações de trabalho, etc.
•

Seqüências de procedimentos operacionais irão considerar e explicitar os
responsáveis por uma série de falhas e cenários de recuperação. Falhas
adicionais e multiplas combinações de falhas devem ser testadas que não
são explicitamente listadas no seqüências de procedimentos operacionais.
Os testes e os resultados devem ser completamente documentados e
subsequentemente

incorporados

no

as-built

das

seqüências

de

procedimentos operacionais. Se sinais de controle para equipamentos
críticos mantiver o último estado ou a um estado seguro (aberto ou
fechado), este deve ser verificado.
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•

É importante que toda a sequência de operação seja testada tão exaustiva
quanto possível. Condições devem ser simuladas, quando possível, para
validar o funcionamento do sistema. Enquanto o comissionamento dos
sistemas de controles, as equipes de controles provavelmente farão
alterações nas seqüências de programação, atrasos de tempo, pontos de
ajuste, e outras variáveis importantes. É imperativo que cada uma dessas
mudanças seja registrada pela equipe de controle para atualizar a
seqüência de documentação de operações. Mais importante, cada uma
dessas alterações pode afetar o funcionamento adequado de uma outra
seqüência e, portanto, todos os testes aplicáveis devem ser repetidos
depois de fazer qualquer uma dessas alterações.

•

Após o comissionamento do sistema de controles é concluída, a equipe de
controle não deve fazer mais qualquer mudança na programação do
sistema.

137

TESTANDO SISTEMAS INTEGRADOS
Metodologia de Comissionamento
A intenção do teste de sistemas integrados é simular, de forma mais
aproximada, todos os modos de falha e redundância projetados no sistema a plena
carga. A autoridade de comissionamento irá proporcionar registros de dados de
temperatura e umidade para garantir que as condições ambientais estão dentro dos
limites do projeto para cada evento.
Logs dos sistemas de gerenciamento de edifícios e de monitoramento de
energia devem ser capturados e analisados pela autoridade de comissionamento para
todos os indicadores de desempenho que são necessários tais como a temperatura
de abastecimento de água refrigerada, a temperatura umidade do espaço e
temperaturas de retorno do CRAH, ou efetividade do uso de energia (PUE).
Teste de Sistemas Integrados não devem ocorrer na primeira vez que
qualquer um dos sistemas tenha sido carregados, ou na primeira vez que as
seqüências de controle são testadas. Pelo contrário, deve ser uma etapa final de
verificação dos sistemas e controles que operam em concerto.

Instrumentos de Teste
Todos os instrumentos de teste utilizados para o comissionamento integrado,
deverão possuir certificado de aferição emitido por um laboratório acreditado RBC Rede Brasileira de Calibração, com prazo de validade minimamente vigente até a data
prevista para término dos testes. Entre esses equipamentos incluem:
•

Multímetro incluindo sondas de tensão e corrente.

•

Registradores de dados de temperatura e umidade.

•

Anenômetros

•

Instrumentação BMS e regsitros de dados BMS.

•

Câmera Infravermelha

•

Registradores de dados de temperatura e umidade

138

Equipamento de Carga Falsa (Banco de cargas)
Bancos de carga elétrica devem ser utilizados durante os testes de sistemas
integrados para verificar a capacidade de rejeição de calor do equipamento instalado
e da infraestrutura de apoio.

Requisitos de Teste de Equipamento Crítico
Os testes a seguir são típicos de um teste de sistemas integrados de um data
center:
•

Carga Incremental (em passos de 25%) da instalação com bancos de carga
a 100% da carga de projeto.

•

Carga e verificação do data center e sistemas em níveis de carga iniciais.

•

Termografia de todos os painéis elétricos e terminações não antes
totalmente carregados e inspecionados (normalmente este é o único
momento de distribuição mecânica maximamente carregada).

•

Verificação da pressão estática sob o piso e no data center.

•

Falha de chillers primários ou redundantes, torres de resfriamento, bombas,
etc.

•

Falha de redundância CRACs.

•

Falha na rede primária e secundária.

•

Falha de redundância dos geradores.

•

Falha de redundância dos módulos UPS.

•

Falha do sistema UPS.

•

A falha de qualquer distribuição elétrica crítica que o projeto se destina a
suportar.

•

Testes que estressem os limites da redundância e operações.
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TESTE DE DESEMPENHO OPERACIONAL
Metodologia de Comissionamento
A intenção dos testes de desempenho operacional é simular de perto todas
as operações de resposta de emergência e de manutenção projetadas para o sistema
a plena carga e quaisquer outros níveis de carga considerados adequados pela equipe
local.
Registros dos sistemas de gestão de edifícios e de monitoramento de energia
devem ser capturados e analisados pelo pessoal da autoridade operacional para todos
os indicadores de desempenho que são necessários, tais como a temperatura de
fornecimento de água refrigerada ou PUE.
Instrumentos de Teste
Todos os instrumentos de teste utilizados para o comissionamento de
desempenho operacional, deverão possuir certificado de aferição emitido por um
laboratório acreditado da RBC - Rede Brasileira de Calibração, com prazo de validade
minimamente vigente até a data prevista para término dos testes. Entre esses
equipamentos incluem:
•

Multímetro incluindo sondas de tensão e corrente.

•

Registradores de dados de temperatura e umidade.

•

Anenômetros

•

Instrumentação BMS e regsitros de dados BMS.

•

Câmera Infravermelha

•

Registradores de dados de temperatura e umidade.

•

Multímetros com pontas de corrente e tensão adequadas.

•

Dispositivos de captura de forma de onda multicanal de alta velocidade.

•

Gravador de qualidade de energia.

•

Câmera de imagem térmica infravermelha.

•

Outros conforme necessário.
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Equipamento de Carga Falsa
Bancos de carga elétrica devem ser utilizados durante os testes de sistemas
integrados para verificar a capacidade de rejeição de calor do equipamento instalado
e da infraestrutura de apoio.

Requisitos de Teste de Equipamento Crítico
Os testes a seguir são típicos para teste de sistemas integrados de um data
center:
•

Partida de um edifício a partir de um estado totalmente desenergizado simulação de uma falha total do site e reinício.

•

Todos os procedimentos de bypass, interconexão (tie) e isolamento de
manutenção de distribuição, UPS e painéis.

•

Desligamento dos geradores e UPS para manutenção.

•

Alternância da planta do chiller para operações normais e manutenção.

•

Desligamento dos chillers, torres de resfriamento e bombas para
manutenção.

•

Verificação de quaisquer operações de isolamento de tubulação, bypass,
etc.

•

Quaisquer outros testes que podem ser requeridos ou apropriados,
conforme necessário.

