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Energia no 
Brasi”

A estação mais fria do ano chegou no 
Brasil, oficialmente, em 21 de junho, 
porém o frio invernal só pôde ser 

sentido há alguns dias, quando as temperaturas nas 
regiões Sul e Sudeste do país não ultrapassaram os 10 º C. 
Em muitos municípios não chegaram a metade dela. Mas 
se os termômetros registram baixas, os  métodos para 
se aquecer já estão em alta. E vale tudo: casacos, tocas, 
meias, cachecóis, luvas, bebidas quentes entre outros 
acessórios e opções gastronômicas; já para os ambientes, 
cada vez mais as pessoas têm recorrido ao uso de aque-
cedores e equipamentos de condicionadores de ar. No 
modo quente, claro!. 

Pois é, muita gente não sabe, mas o mercado dis-
ponibiliza modelos e marcas variadas destes equipa-
mentos, nas denominadas versão quente | fria, que 
oferecem modo  ar frio – para usar no verão e modo 
ar quente - para os dias frios. “No Brasil, há uma 
lacuna na divulgação sobre a existência do modelo 
de ar-condicionado quente e frio. O mercado brasi-
leiro como um todo, diferentemente da Europa e de 
outros países, ainda sofre um pouco para lembrar 
do ar-condicionado no período do inverno para 
aquecer”, diz o gerente de produtos de Refrigeração 

e Ar Condicionado (RAC) da LG do Brasil, Marcel 
Souza.

A fabricante, por exemplo, possui em seu portfó-
lio os modelos quente/frio da linha LG Dual Inverter 
– desenvolvidos com  Sistema Inverter, daí o nome -,  
equipamento dois em um que,  segundo Souza “são 
mais econômicos e silenciosos em comparação com 
os aquecedores e condicionares de ar convencionais, 
sendo indicados tanto para o uso residencial quanto 
comercial”, informa.

Os modelos da também sul coreana, Samsung, na 
versão quente e frio, conhecidos no mercado como 
“Heat Pump”, compreendem faixa de capacidades 
entre 9.000 a 24.000 Btu/h, também com a tecnolo-
gia Digital Inverter. O gerente de Produto da área de 
Digital Appliance da Samsung Brasil, Thiago Dias, 
explica: “Na versão quente | frio, contamos ainda 
com o modelo Wind Free, que tem como caracte-
rística não dispersar vento, o que evita o incômodo 
de ar direto”. Dias acrescenta que “os modelos de ar-
-condicionado da marca possuem ainda o filtro Full 
HD, uma camada protetora que retém até 80% das 
partículas sólidas; além do Virus Doctor, responsá-
vel pela redução de bactérias, fungos, ácaros e vírus 
em até 99%, deixando o ar do ambiente ainda mais 
limpo e filtrado”, garante o gerente da Samsung.

solução paliativa e encontra o aquecedor porque tem 
um custo mais baixo, porém os reflexos são sentidos 
na conta de energia”, analisa.

Outra vantagem do condicionador de ar quente | 
frio é a versatilidade de usar um aparelho para todas 
as temperaturas do ano e também a segurança do 
usuário, “haja vista relatos de que alguns modelos de 
aquecedores podem oferecer riscos de queimadura”, 
alerta Souza, da LG do Brasil.

Sobre a diferença em instalar o equipamento  na 
estação de verão ou na de inverno, o único ponto 
é a praticidade e disponibilidade dos instaladores. 
Por ainda ser uma prática mais comum nas épocas 
de calor, é mais difícil encontrar instaladores com 
horários disponíveis no verão do que em tempos 
mais amenos e frios. Uma dica importante é fazer a 
instalação somente por meio de profissionais treina-
dos, para não danificar o aparelho. As vezes o menos 
acaba em mais!

Cuidados – Mesmo assim é preciso tomar alguns 
cuidados com a baixa temperatura do inverno e com 
o uso de equipamentos aquecedores para não colocar 
na conta destes problemas de saúde. O médico pneu-
mologista Heli Souza, adverte: “O clima frio e seco é 
irritante para olhos, nariz e pulmões. É um período 
em que as pessoas tendem a ficar em ambientes fe-
chados e, naturalmente, mais próximas. Há, portanto, 
maior transmissão de infecções respiratórias.” 

Segundo o dr. Heli, “o ideal é hidratar-se adequa-
damente, evitar aglomerações, e ter cuidado ao usar 

Outra empresa fabricante de equipamentos de ar 
condicionado, a  Trane, marca do Grupo Ingersoll 
Rand, também disponibiliza   equipamentos  com 
opção para o modo quente nas versões split fixo e 
split Inverter, ambos para usos comercial leve e resi-
dencial.  O gerente nacional de vendas para Ductless 
da empresa, Tiago Almeida, explica que “comercial 
leve compreende instalações como, escritório, con-
sultórios médicos e de odontologia, um pequeno 
comércio, entre outros de mesmo perfil. Já o uso re-
sidencial atende instalações mais variadas. “Por isso 
oferecemos soluções que compreendem a faixa entre  
9000 até 36000 BTUs”, diz.

Modelo Ideal – Com tantas opções no mercado 
como escolher o modelo ideal de condicionador de 
ar? Esta é a pergunta mais realizada entre os usuá-
rios. Natural, pois adquirir um equipamento que 
vá ao encontro do perfil do espaço a ser instalado, 
implica em melhor garantia de seu custo x benefício.  
Bem, para começar, o indicado é entender o local da 
instalação. Para o ambiente é importante verificar 
algumas informações prévias, tais como suas dimen-
sões, a quantidade de pessoas que o frequentam, a 
exposição deste à luz solar, a quantidade de eletrodo-
mésticos em funcionamento presentes neste para ter 
eficiência no aquecimento, entre outras variáveis.

É por isso que as fabricantes de ar condicionado 
tem se empenhado cada vez mais, em desenvolver 
ferramentas que auxiliem o consumidor nesta tarefa. 
A  LG do Brasil é uma delas. A empresa desenvol-
veu um Simulador de Capacidade e Economia, que 
calcula, a partir das respostas do consumidor, qual a 
capacidade e o condicionador de ar indicado para o 
ambiente escolhido.

Outra pergunta recorrente nesta época é: o que 
adquirir: um equipamento de ar condicionado ou 
um aquecedor. Os dois apresentam vantagens (vide 
box). Para Almeida, da Trane, a vantagem de usar o 
equipamento ar-condicionado na versão quente e fria 
comparado com os aquecedores comuns é a econo-
mia no consumo de energia. “Os aquecedores resi-
denciais consomem, no mínimo, o dobro de ener-
gia que o sistema de ar condicionado no modo de 
aquecimento. Às vezes o consumidor procura uma 

Conforto Térmico?                    
Ar Condicionado também no inverno

No modo aquecimento, modelos quente|frio proporcionam conforto e bem-estar aos usuários.
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Fernanda Ribeiro



equipamentos climatizadores, no que diz respeito ao 
choque com as temperaturas internas e externas”. Ele 
lembra que para o tempo seco, algumas ações sim-
ples também facilitam o dia a dia, como usar colírios 
lubrificantes, lavar as narinas com soro fisiológico e 
colocar bacias de água ou panos úmidos no quarto 
podem amenizar as consequências. “A vacinação 
anual para influenza é recomendada para todas as 
pessoas. Lavar as mãos e usar álcool gel com frequên-
cia previne muitas doenças infecciosas”, recomenda o 
pneumologista.

No que diz respeito ao uso de aparelhos de aque-
cimento, a médica otorrinolaringologista, docente 
do curso de Medicina do Centro Universitário São 
Camilo, Paula Lopes lembra que  necessitam de uma 
manutenção adequada. Ela explica: “O ambiente 
quente e úmido favorece a proliferação de fungos, 
não apenas nos filtros do aparelho, mas no ambiente 
como um todo. Por isso, a limpeza e a troca dos 
filtros são fundamentais para garantir qualidade do 
ar”, ressalta. 

A dra. Paula aconselha evitar temperaturas muito 
elevadas. “O ideal é garantir uma temperatura agra-
dável, em torno de 23, 24 º C. Isso evita que o corpo 
sinta a mudança brusca de temperatura quando o 

usuário sair do ambiente climatizado. Ela acres-
centa que também é importante manter a área 
naturalmente ventilada, mantendo, de vez em 
quando, uma janela ou porta pouco aberta para 
garantir a ventilação de ar.”

Momento da compra – Decidido a adqui-
rir um equipamento de ar condicionado para 
o conforto térmico tanto no verão quanto no 
inverno,  é a hora da compra. Neste momento 
é fundamental verificar se o aparelho  desejado 
possui a função Ciclo Reverso. Cuidado! Preste 
atenção para não confundir Ciclo Reverso com 
uma outra características nos aparelhos chamada 
de  Modelo Inverter (vide box).

Ciclo Reverso significa funções fria e quente 
(reverso). Para isso, ele bombeia a energia quente 
presente na área externa para dentro do ambien-
te. Esse procedimento acontece mesmo que o ar 
externo esteja bastante frio, em razão da bomba 
de calor presente nos aparelhos.

. Já o Inverter trata-se de uma tecnologia que 
otimiza sua eficiência. Atualmente, as duas fun-
ções podem ser encontradas no mesmo aparelho. 

Utilização - Antes de colocar seu condicionador de 
ar para aquecer, é preciso tomar alguns cuidados. 
Evite mudar a função do aparelho instantaneamen-
te (do frio para o quente e vice-versa). Os fabrican-
tes recomendam que ele seja desligado e religado 
após um período de três minutos para, em seguida, 
fazer o ajuste da função.

Os aparelhos costumam vir de fábrica com 
a função resfriar ativada, mas você pode alterar 
facilmente.

Cada fabricante utiliza uma forma de indicar 
a função aquecimento, seja por meio de um ícone 
ou da palavra heat (calor, em inglês). Geralmente, 
ela poderá ser acessada por meio do controle remo-
to do aparelho.

Siga estes passos:
1. pelo controle remoto, acesse o menu de 

funções (dependendo do fabricante, ele é 
representado pela tecla “função”, “mode” ou 
“modo”);

2. pressionando constantemente essa te-
cla, procure pela palavra heat ou ícones 

que representem a função aquecimento              
(geralmente representada por um sol);

3. com a função ativada, o procedimento 
é semelhante ao de resfriar. Você pode 
controlar a temperatura por meio dos bo-
tões + ou – do controle remoto.

   

Caso haja alguma dúvida sobre as teclas do con-
trole, o manual do fabricante vai conter todas as 
funções e especificidades do aparelho, inclusive as 
temperaturas ideais para você utilizar o seu con-
dicionador de ar  para aquecer o local desejado. 

   É fato que muitas pessoas adoram esta época do 
ano mais fria, sem passar calor, mas há também 
quem prefira o solzão do verão. Independente de 
qual tipo de pessoa você é, não dá para escapar 
do inverno! O importante é passar esta época 
mais fria do ano aquecido e os equipamentos de 
ar-condicionado quente/frio ajudam a ficar con-
fortável. Mas lembre-se dos cuidados para tomar 
com a saúde e com os equipamentos nesta época. 
Assim, seu inverno será muito bom e sem dores 
de cabeça.

Heat Pump, da Samsung: seis linhas com modelos quente | frio

LG Dual Inverter, ciclo reverso com sistema inverter

https://www.adias.com.br/ar-condicionado-split-inverter
https://blog.adias.com.br/conheca-as-principais-funcoes-do-controle-do-ar-condicionado/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://blog.adias.com.br/conheca-as-principais-funcoes-do-controle-do-ar-condicionado/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


Com a entrada dos dias frios a procura pelos aque-
cedores aumenta. Mas, também, verifica-se aumen-
to nas vendas de modelos de ar condicionado com 
o Ciclo Reverso. Abaixo vantagens oferecidas pelos 
dois equipamentos. Confira! 

O aquecedor elétrico

Existem modelos diferentes de aquecedores elétricos 
que podem funcionar por meio de uma resistência, 
ou uma placa de cerâmica ou o óleo interno da má-
quina, esquentando o ar ao redor.

 • O aquecedor é móvel e pode ser levado para    
qualquer lugar de casa; 

• Não precisa ser instalado, o que é um custo a     
menos para o consumidor, e quando não é utilizado 

pode ser guardado de maneira fácil; 
 • Torna a temperatura ambiente mais quen-

te  em poucos minutos, trazendo aquecimento               
mais rápido; 

• O aquecedor a óleo tem a vantagem de  dei-
xar o ambiente silencioso, por ter uma  resistên-
cia   que aquece o óleo e dissipa o calor através                        

de uma serpentina. 

O ar condicionado

Para o uso do ar condicionado no inverno, o apare-
lho deve dispor da função ciclo reverso, mais conhe

cido como modelo quente/frio. Em dispositivos com 
esta função, além de resfriar o ambiente em dias 
mais quentes, o ar-condicionado trabalha no sentido 
de aquecer o cômodo em dias frios.

• O ar-condicionado aquece um ambiente inteiro 
de maneira uniforme e a maioria tem a função para 

controle de umidade; 
 • O ar-condicionado tem mais funções também: 

podem refrigerar e ventilar, o que o torna utilizável 
em qualquer estação; 

 • Oferece um controle maior ao usuário, podendo 
regular a temperatura; 

• São indicados para quem tem problemas respi-
ratórios e alergias, por atuarem como filtros que 

removem a sujeira.

Se o seu espaço é pequeno, o aquecedor é uma boa 
opção para esquentar o cômodo de forma rápida. Isso 
quer dizer que o aparelho irá ficar ligado por menos 
tempo, o que pode compensar no custo benefício em 
comparação com um ar-condicionado. Entretanto, se 
o ambiente que você precisa aquecer é muito amplo, 
um aquecedor pode não dar conta, pois ele irá aque-
cer apenas as pessoas mais próximas do aparelho. 
Algumas pessoas preferem o ar condicionado quen-
te/frio por oferecem também a possibilidade de res-
friar o ambiente no calor, sendo ideal para quem 
busca as duas funções em um equipamento só.

Sistema Inverter

O uso da tecnologia Inverter em condicionadores de ar 
começou há poucos anos, quando pesquisadores da área 
consideraram os benefícios que ela poderia trazer ao 
equipamento e, consequentemente, ao consumidor. En-
tre as vantagens deste modelo está a economia de ener-
gia elétrica de cerca de 70% em relação ao equipamento 
convencional (não Inverter).  Mas antes de entender a 
diferença do condicionador de ar  Inverter é preciso que 
se entenda como funciona um equipamento comum.

O princípio de todo aparelho é a troca de temperatura 
do ambiente através da passagem do ar pela serpenti-
na da evaporadora – a parte interna do equipamento, 
depois o ar refrigerado é devolvido ao ambiente. Neste 
meio tempo ocorrem picos de energia.

Funciona assim:  

1 - O ventilador presente dentro da evaporadora suga 
o ar do ambiente fazendo-o passar por um conjunto de 
serpentinas;

2 - Nestas serpentinas se encontra o fluido refrigerante, 
popularmente conhecido como gás, que refrigera ou es-
quenta o ar de acordo com a temperatura que foi esco-
lhida pelo consumidor. O responsável pela circulação do 
gás dentro do aparelho é o compressor;

3 – Depois que o ar entra pela evaporadora e passa pelas 
serpentinas, ele é “devolvido” para o ambiente. O ciclo se 

repete inúmeras vezes para que se atinja a temperatura es-
colhida. Exemplo: se você optou por 20 o C, o ar que entra 
será resfriado aos poucos até atingir essa temperatura; 

4 - Quem mede a temperatura do ar que volta para o ar-
-condicionado é o termostato. Quando ele percebe que 
o ar do ambiente já atingiu a temperatura desejada pelo 
consumidor o compressor é desligado, mantendo apenas 
a ventilação do ar-condicionado;

5 – Com o tempo a temperatura do ambiente começa a 
variar novamente. Com isso,  o compressor é acionado 
de novo para fazer circular o gás,  que vai esfriar ou es-
quentar o ar, dependendo do modo em que ele estiver;

Este ciclo de “liga e desliga” do compressor se repete vá-
rias vezes gerando picos de tensão. É isso que causa o ex-
cesso de consumo de energia dos aparelhos de ar-condi-
cionado.  Já no sistema Inverter não há o ligar e desligar, 
ele se mantém estável. Isso faz com que a temperatura 
não oscile no ambiente e não haja a necessidade de gastar 
mais energia ligando e desligando o compressor. É esta a 
grande diferença que faz do modelo Inverter um aliado 
da economia.

Outra característica é o gás refrigerante usado nestes ti-
pos de aparelho: o R410A. Ele é chamado de “gás ecoló-
gico” porque não atinge a camada de ozônio.

Modelos quente | frio da Trane, portfólio para residências e escritórios

http://www.komeco.com.br/blog/por-que-o-gas-ecologico-r410a-protege-o-meio-ambiente/
http://www.komeco.com.br/blog/por-que-o-gas-ecologico-r410a-protege-o-meio-ambiente/


A Revista HVACR em Foco é uma 

publicação da Di Rienzo Comunicação 

& Eventos, disponibilizada em 

formato impresso e, também, digital 

exclusivo para o Portal Mundo do Ar 

Condicionado e da Refrigeração. 

Todos os direitos reservados. 

Jornalista Responsável
Cristiane Di Rienzo

Diagramação
Di Rienzo Comunicação

Portal  Mundo do Ar 
Condicionado e 
da  Refrigeração

Todos os direitos reservados

2019

Participaram desta edição:

  •Dr. Heli Souza, graduado pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP)/ Residência em 
Pneumologia no Hospital das Clínicas 

da FMUSP. 
 helipneumo@gmail.com

 •Dr. Paula Lopes - Otorrinolaringo-
logista certificada pela ABORL-CCF/ 

Docente do curso de Medicina do Cen-
tro Universitário São Camilo

 contato@iabco.com.br 
 institutoabco@gmail.com

 • LG Eletronics Brasil 
     www.climalg.com.br/

 • Samsung Brasil
      www.samsungclimatiza.com.b

 • Trane Brasil
     www.trane.com/commercial/latin-                 

america/br/   

mailto:helipneumo@gmail.com
mailto:institutoabco@gmail.com
http://www.climalg.com.br/
http://www.samsungclimatiza.com.br/

	_GoBack
	_GoBack

