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HVACR é uma nomenclatura mundial para as competências: “Heating, Ventilation, Air Conditioning 
and Refrigeration, referência as funções de Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração. 

Estão intimamente relacionadas ao conforto Ambiental Interior em edifícios, veículos, também 
Processos Industriaise Ambientes Controlados. Na forma escrita, essas tecnologias estão designadas 

nas siglas HVACR, HVAC/R, HVAC-R ou HVAC&R. 

“O maior evento do setor 
de HVACR da América La-

tina reuniu profissionais 
atacadistas, compradores, 

distribuidores, engenheiros, 
instaladores, projetistas, téc-
nicos varejistas, mais de 300 

marcas expositoras nacionais 
e estrangeiras e cerca de 25 
mil visitantes, que trocaram 

informações e novidades so-
bre o setor, durante os dias 

10 a 13 de setembro,  no São 
Paulo Expo. No que diz res-

peito ao volume de negócios, 
a previsão para esta edição 
é de crescimento de 5% no 

faturamento, totalizando R$ 
32,11 bilhões, informa a dire-

ção  do evento.” 
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 Expediente A Tecnologia na Informação

                     O      mundo      mudou.  Fato. 
E mudou mais do que todas as mudanças 
históricas, pelo menos no que tange a velocida-
de. E a Tecnologia da Informação está aí para susten-
tar o argumento e a rapidez com que as mudanças 
acontecem. O caminho é sem volta. Todos sabemos. 
             
                   E   essa mudança também e, naturalmen-
te, se reflete no setor de HVACR. Tanto que o que 
se viu nesta última edição da Febrava foram empre-
sas - com muita e pouca trajetória - que cada vez mais 
focam em produtos e serviços amparados no tripé
Conhecimento | Tecnologia | Sustentabilidade. Ve-
jamos: quem não sabe, não prospera; quem não en-
tende, fica pra trás; e quem não pratica a sustenta-
bilidade em seu negócio, não se torna competitivo. 

                   Quer uma amostra? como disponiblizar um 
produto ou serviço sem ganhos como, a geração de efi-
ciência energética, uso de fluidos sustentáveis ou naturais, 
economia de recursos e,  principalmente, de tempo? En-
tre tantos outros benefícios. Difícil,  certo?  Mas, voltan-
do ao ponto: a inovação está por conta deste tripé, uma 
vez que as bases são as mesmas. O resultado são equipa-
mentos inteligentes com melhor performance, prontos a 
responder com excelência na exatidão a que se propõem. 
                 
                  E é um pouco sobre isso que contamos na reporta-
gem Especial Febrava. Um pouco porque se torna impossível 
falar sobre todos os expositores. Além de uma publicação re-
cheada de fotos, que neste caso, valem por muitas palavras, 
também utilizamos nesta  a tecnologia na informação. As-
sim, o caro leitor poderá acessar as entrevistas com os expo-
sitores, realizadas durante a Febrava, através do seu leitor 
de QR Code. Além delas, é possível conhecer a maioria das 
empresas  que estiveram na Feira e, também, navegar pela 
nossa nova plataforma, o Portal Mundo do Ar Condicionado 
e da Refrigeração, que também está recheado de conteúdo. 
Afinal, Informação e Inovação também formam bons pilares!       

                                               Boa Leitura! 
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Tecnologia,  
lançamentos e 

saldo positivo marcam 
a 21º Febrava
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A 21º Febrava (Feira Inter-
nacional de Refrigeração, Aqueci-
mento, Ventilação e Tratamento  
do Ar – que nesta edição incorpo-
rou  “e da Água”) -, maior evento 
do setor de HVACR (Aquecimen-
to, Ventilação, Ar Condicionado e 
Refrigeração) da América Latina 
reuniu profissionais atacadistas, 
compradores, distribuidores, enge-
nheiros, instaladores, projetistas, 
técnicos varejistas, mais de 300 
marcas expositoras nacionais e es-
trangeiras e cerca de 25 mil visi-
tantes, que trocaram informações e 
novidades sobre o setor, durante os 
dias 10 a 13 de setembro,  no São 
Paulo Expo. No que diz respeito 
ao volume de negócios, a previsão 
para esta edição é de crescimento 
de 5% no faturamento, totalizando 
R$ 32,11 bilhões, informa a dire-
ção  do evento. 

A feira já iniciou esta edição com 
uma novidade: a organização do 
evento incluiu duas entradas para 
os visitantes, uma para o setor de 
Refrigeração, Aquecimento, Ven-
tilação e Tratamento da Água, e 
outra para o de  Ar Condiciona-

do. Para o gerente da Febrava e 
colaborador da Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, Ivan Romão, 
a intenção foi a de criar uma ex-
periência segmentada para os vi-
sitantes que atuam nesses setores. 
“O Ar Condicionado já está con-
solidado e vem num crescimento 
constante. Já a Refrigeração ga-
nhou nova visibilidade na Febrava, 
E com essa estratégia verificamos 
que o interesse é grande no setor, 
pois há uma carência no segmen-
to da Refrigeração Industrial”, 
afirma.  Só que não. Pelo o que a 
equipe da Revista HVACR em 
Foco pode apurar, empresas fabri-
cantes de Refrigeração Industrial 
estiveram presentes e mostraram a 
sua importância no evento, como a 
Mayekawa do Brasil, que apresen-
tou dois lançamentos da Linha de 
Unidade Resfriadora de Líquidos 
(chiller) com Condensação a Ar 
e Tecnologia Microcanal. A novi-
dade, segundo o diretor comercial 
da empresa, Silvio Guglielmoni, 
é a operação com Propano. “Os 
visitantes nos questionaram em 
relação a operação com esse flui-
do refrigerante.  Quiseram saber 
mais informações a respeito. Para 
nós foi muito bom”, diz. Sobre 

os chillers, Guglielmoni discorre 
que a sua aplicação é diversifica-
da atendendo diferenciados pro-
cessos, como sistemas de Clima-
tização; indústrias de Alimentos, 
Bebidas, Farmacêutica, Laticínios, 
Plástico; entre outras, e também 
o segmento Médico-Hospitalar. 
“Possuem alta performance, mes-
mo com design compacto. De fá-
ceis instalação (um dia), operação 
e manutenção, o equipamento ne-
cessita de baixa carga de fluido 
refrigerante (atua com Propano e 
Amônia). Sua filtragem do ar de 
condensação é realizada através de 
telas laterais, removíveis e lavá-
veis. De baixo nível de ruído, atua 
em circuito 100% fechado, que faz 
com que substitua tranquilamente 
as torres de resfriamento, geran-
do economia de até 90% de água 
e reduzindo as paradas para trata-
mento químico e limpeza dos tro-
cadores, sendo projetado para apli-
cação comercial com engenharia 
industrial”, explica. Além deles, a 
multinacional japonesa aproveitou 
a Febrava para divulgar o aumento 
de seu portfólio, através da linha 
de compressores semi-herméticos 
do tipo alternativo e parafuso, fa-
bricados pela europeia Frascold”. 

Sua tecnologia está presente no 
mundo com experiência de 80 anos 
e o Grupo Mayekawa conta com 
quase 100. Ou seja: são duas em-
presas consolidadas, atuantes, des-
tacadas no que fazem e líderes em 
seus segmentos e juntas oferecem 
um amplo portfólio de produtos e 
soluções baseado em ótima per-
formance e sustentabilidade, como 
geração de eficiência energética e 
uso de fluidos naturais”, analisa. 
E acrescenta “A Mayekawa viu na 
Febrava uma ótima oportunidade 
de compartilhar com o mercado a 
parceria com a Frascold, que au-
menta a versatilidade da nossa ex-
tensa linha de produtos”, diz. 

Refrigeração -  Segundo a or-
ganização, houve nova visibilidade 
no setor de Refrigeração, com mar-
cas internacionais expondo ao lado 
das nacionais. Como a       Serraff, 
por exemplo. Empresa fabrican-
te em soluções em troca térmica 
e que já participa da feira há oito 
edições, veio este ano com três li-
nhas de produtos: os aletados, que 
são trocadores de calor customiza-
dos de acordo com a necessidade 
do cliente; mais as Linhas Visa e 
Force, ambas  para aplicação em  
Refrigeração Comercial. Sobre as 
tecnologias, o diretor comercial da 
Serraff, Vanderson Scheibler, co-
menta:  “Nós focamos em ampliar 
a oferta dentro da Linha Visa, uma 
linha de produtos para aplicação 
em Refrigeração Comercial. As-
sim, identificamos as necessidades 
e conseguimos observar oportuni-
dades de ampliação. Além disso, 
escutamos o que o mercado tinha 
a dizer e desenvolvemos essas no-
vas soluções em troca térmica”, 
conta.   Um exemplo é o Evapora-
dor de Ar Forçado para aplicação 
em balcão e vitrines frigoríficas. 
O diretor comercial explica a ver-
satilidade do produto, de acordo 
com a necessidade de aplicação 
do cliente, seja ao fundo do bal-
cão, na lateral ou no teto de seu 

equipamento, “a Serraff tem hoje 
por meio deste último lançamento, 
o Visa Wall, esta versatilidade e, 
portanto, podemos considerar que 
agora disponibilizamos uma linha 
completa para atendimento dessa 
aplicação”, garante.Para Scheibler, 
a participação na Febrava  é rele-
vante. “Nós somos fornecedores, 
provedores de soluções em troca 
térmica estamos nos relacionando 
com o setor. Além do quê é uma 
boa oportunidade para prospec-
tar novos mercados, novos clien-
tes e claro, verificar tendências”. 

“a intenção foi a de 
criar uma 

experiência 

segmentada para os 

visitantes que atuam 

nesses setores”. 
Ivan Romão

      Já a Full Gauge Controls, 
desenvolvedora de instrumentos 
digitais para  controle e medição, 
levou para Febrava lançamentos 
como o RCK 602 Plus,  controla-
dor de compressores,  o  primeiro 
da linha Rack Control. Outro lan-
çamento é o termostato para expo-
sitores de bebidas, o Q Core, que 
possibilita alteração de parâmetros 
e geração de relatórios por meio 
de bluetooth. Além  dos conver-
sores Sitrad, nos modelos conv32 
tcp-485, tcp-485 wifi log e o Sitrad 
inbox. Segundo,  Guilherme Gon-
çalves, do Marketing, todos estes 
produtos, que são lançamentos 
Febrava, já estarão disponíveis no 
mercado nos próximos meses.Para 

ele, a Febrava é a vitrine do mer-
cado de Refrigeração e Climatiza-
ção na América Latina: “É onde as 
empresas apresentam as novida-
des, lançamentos e tendências de 
mercado. E com a Full Gauge não 
é diferente. É mais uma edição que 
nós participamos como exposito-
res, trazendo  novidades que cer-
tamente vão marcar este mercado 
nos próximos dois anos, quando 
acontece a próxima edição da Fe-
brava”.  Da mesma forma, a Günt-
ner, fabricante de trocadores de 
calor para Refrigeração e Ar Con-
dicionado, trouxe para a Febrava, 
o Blez Freezer CO₂, um condensa-
dor adiabático e evaporadores para 
os fluidos existentes no mercado. 
O vendedor técnico da Güntner 
do Brasil, Gerson Ramos, explica: 
“Alguns desses produtos são novi-
dades. Um exemplo é o adiabático 
que é bastante usado na Europa e 
estamos implementado no Brasil”.

Na última feira, a empresa levou 
condensadores evaporativos inox 
que é o carro-chefe da empresa 
atualmente. Nesta edição, a empre-
sa se apresenta com produtos para 
a linha de Refrigeração Comer-
cial. Ramos destaca: “Penso que 
a Febrava é uma das feiras mais 
importantes do segmento da Refri-
geração no Brasil. Todos esperam 
este momento para se reunir e en-
contrar seus fornecedores. Portan-
to, nós que estamos crescendono 
Brasil, na linha da Refrigeração 
Comercial, estamos cientes que é 
muito importante expor e estarmos  
presente na Febrava”, conclui.           
Outra expositora Febrava, foi a 
norte americana Parker, que ofe-
rece tecnologias de movimento e 
controle. A novidade apresentada 
na feira foi o produto ZoomLo-
ckTM, um sistema de brasagem a 
frio de tubulações de cobre,  que 
segundo o responsável pelo seg-
mento de Refrigeração no Brasil, 
Carlos Costa, possui um sistema 
100% limpo para todos os fluidos 
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de Refrigeração e lubrificantes e é 
ecologicamente correto.  Ele ex-
plica que é uma solução destinada 
aos mercados de Aquecimento e 
Refrigeração Comercial e Indus-
trial. Costa explica que “homolo-
gada nos Estados Unidos e Europa 
há mais de três anos, esta tecno-
logia dispensa o uso de maçarico 
para a montagem ou manutenção 
de tubulações de cobre. Assim, eli-
minando a brasagem (técnica con-
vencional de montagem a quente), 
ela é capaz de reduzir custos e tem-
po de instalação, respectivamente, 
em 50% e 77%. 

A nova solução proporciona ainda 
uma série de outros benefícios e 
amplia a segurança das instalações 
de HVACR”, informa.  E acrescen-
ta: “uma vez instalado, o sistema 
ZoomLock garante vazamento 
zero. Uma ferramenta compacta e 
automática (alicate de crimpagem) 
permite montar conexões inclusi-
ve em locais críticos ou de difícil 
aceso – como centros comerciais, 
navios e aeronaves, plataformas 
marítimas e áreas classificadas. A 
nova técnica dispensa o acompa-
nhamento de bombeiros no local 
da instalação, que pode ser feita a 
qualquer hora do dia”, diz.

         Da mesma forma, a italiana   
Dorin, fabricante de compressores 
semi-herméticos, presente na  feira 
com a informação de que a partir 
deste ano de 2019,  passou a traba-
lhar o mercado brasileiro de forma 
direta. Segundo o representante da 
Dorin no Brasil, Sidney Mourão, a 
italiana comercializa desde com-
pressores de 2hp para máquinas 
de sorvete até compressores de 90 
HP para um centro de distribuição, 
por exemplo. Além disso, possui 
equipamentos para ônibus, trens e 
navios.  “A Dorin possui compres-
sores para aplicação em diversos 
segmentos. Atualmente, disponi-
bilizamos uma linha completa em 
semi-herméticos, que, sem dúvida, 

apresenta menor nível de ruído do 
mercado e com menos vibração”, 
garante o engenheiro. Para ele, foi 
muito relevante o nível de visitação 
que a Dorin recebeu na feira. “Nós 
recebemos a presença de profis-
sionais da América Latina como, 
Argentina, Chile, Colômbia, Pa-
raguai e Uruguai, além de clientes 
do Brasil, que também vieram nos 
visitar”, contou.  Também presente 
no estande da Superfrio, fabrican-
te de soluções em Refrigeração, os 
compressores da Dorin e, também, 
compressores com baixo consumo 
energético para os fluidos  R134 e 
404. A novidade foi o compressor 
que opera com fluido CO₂.

“foi muito relevante 
o nível 

de visitação que a 
Dorin recebeu 

na  feira.”
Sidney Mourão

Para o gerente comercial da Su-
perfrio, Edgar Trevizam, a Febra-
va é importante porque reúne os 
maiores fornecedores nacionais e 
internacionais e traz as novidades 
do que está acontecendo no setor 
em todo o mundo. “Para nós, for-
necedores, a Febrava é a vitrine no 
mercado nacional”. 

APP - Outra companhia que entra 
no mercado nacional é a startup de 
software Produttivo, que promete 
ajudar os prestadores de serviços 
por meio de um aplicativo, auxi-
liando a execução do gerencia-

mento de serviços, comoo PMOC 
(Plano de Manutenção, operação 
e Controle). Segundo a empresa 
informa, com o uso do aplicati-
vo, o profissional elimina o uso de 
prancheta, de papel e câmera foto-
gráfica e o técnico acompanha as 
ações  em tempo real diretamente 
por meio de uma nuvem. Atua no 
segmento de mercado de Refrige-
ração, Climatização, Ar Condicio-
nado e outros. Anderson Andreatta 
é co-fundador da Produttivo e des-
taca: “É incrível ver oportunidades 
de novos fornecedores parceiros, 
ter uma proximidade maior em re-
lação aos nossos clientes que nos 
visitam. E também apresentar para 
esse mercado, que é carente de 
inovação, uma solução tecnológica 
e mostrar que é possível por meio 
de ferramentas, tornar o processo 
muito mais eficaz”.  

A Paranapanema, empresa na-
cional de fabricação de cobre, 
detentoras das marcas Caraíba e  
Eluma, marcou presença na Feira 
com o objetivo principal de for-
talecer seu posicionamento como 
referência no mercado de Refri-
geração, representada pela marca 
Eluma, a fabricante trouxe a Li-
nha de tubos de cobre produzidos 
pelo processo de extrusão com a 
tecnologia “Cast & Roll” – proces-
so integrado de fundição, lamina-
ção e trefilação, a mais avançada 
para a produção de tubos de cobre 
sem costura e que podem ser uti-
lizados em inúmeros segmentos 
de mercado. Durante a Febrava, a 
Eluma recebeu os visitantes para 
uma programação de treinamentos 
comandados pelo influenciador  e 
instalador Job Ney Palmeira, e  
também, pelo engenheiro de de-
senvolvimento técnico da Eluma, 
Francisco Barboza. Além disso, os 
visitantes puderam acompanhar de 
forma lúdica como são fabricados 
alguns dos produtos Eluma, atra-
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vés do “Trilho Mágico”.

         

           Mais uma empresa de com-
pressores presente ao evento foi a  
Tecumseh, fabricante de herméti-
cos, que apresentou soluções com 
o fluido Propano; compressores e 
unidades condensadoras; soluções 
e tecnologia de velocidade variável 
inverter para Refrigeração Comer-
cial e Ar Condicionado.  A com-
panhia levou também a tecnologia 
aplicada ao inverter chamada In-
telecool, no qual possibilita trans-
formar um produto desenhado para 
compressores de velocidade fixa, 
que consegue converter em velo-
cidade variável. Essa tecnologia 
ganhou o prêmio Selo Destaque 
Inovação. O diretor de Marketing 
da Tecumseh, Homero Bussnello, 
acrescenta: “Também trouxemos 
compressores de aplicação com 
alimentação de corrente contínua, 
com uso de bateria. Nas unidades 
condensadoras, a PAC3 é uma no-
vidade, pois é uma unidade carena-
da com design novo, o que repre-
senta um diferencial no mercado”, 
assegura.  Bussnello disse ainda 
que a Tecumseh é a única empresa 
do setor que oferece três tecnolo-
gias de compressores: movidos a 
pistão, rotativos e scrow.  “Aqui na 
feira temos interação direta com 
pessoas que têm a oportunidade  
de conhecer a empresa e a abran-
gência do portfólio dos nossos 
produtos. A Febrava é uma gran-
de vitrine para desenvolver novos 
negócios”, acredita o diretor de 
Marketing.      Já a Vulkan Brasil, 
fabricante que oferece soluções em 
conexão sem solda, principalmen-
te para aplicações em sistemas de 
Refrigeração e Ar Condicionado, 
se apresentou este ano com os co-
nectores Lokring para reparo em 
refrigeradores.  Segundo o diretor 
de vendas da Vulkan Brasil, Mauro 
Mendonça, é um mercado em que a 
empresa está forte em todo mundo, 

mas no Brasil os profissionais não 
têm conhecimento total das vanta-
gens do conector Lokring. Men-
donça completa: “É uma novidade 
para muitos ainda. Estamos neste 
mercado há muito tempo, mesmo 
assim, acredito que ele tem muito 
espaço para crescer aqui no país. 
Além disso, há o segmento de ins-
talações de condicionadores de ar 
do tipo  VRF de grande porte que 
está tendo um alto crescimento no 
mercado nacional, onde o sistema 
Lokring é bastante útil”, considera. 
A Vulkan participa há mais de 15 
anos da Febrava e para a compa-
nhia é a feira mais importante da 
América Latina. 

Ar Condicionado - Com mais de 
300 marcas expositoras na Feira, 
o setor de Ar Condicionado está 
consolidado na Febrava e tem 
crescimento constante. Este ano, 
as empresas mostraram as tecnolo-
gias que desenvolveram e que con-
tribuem para eficiência energética, 
além de soluções de Iot (Internet 
das coisas) e softwares que auxi-
liam no trabalho executado. Falou-
-se muito de sistemas do tipo In-
verter e fluidos sustentáveis, além 
de eficiência energética, claro.

A Armstrong, fabricante de pro-
dutos e serviços de HVAC, le-
vou um novo sistema de controle 
para bombas, que é baseado em 
tecnologia e internet das coisas, 
IoT, no qual o profissional tem o 
controle da bomba gerenciado re-
motamente. Outra tecnologia é a 
de controle para centrais de água 
gelada, baseada em um software 
interativo, no qual o cliente obtém 
eficiência energética.  Segundo o 
gerente geral da Armstrong pelo 
Brasil, Hilton Reche, “são tecno-
logias desenvolvidas pela própria 
empresa em suporte de softwares e 
já estão totalmente disponíveis no 
mercado, tanto para os clientes fi-
nais quanto  para integradores para 
serem instalados em diversos tipos 

de edificações”, divulga.  Desde 
2012 a empresa esteve presente em 
todas as edições da Febravas. Para 
Reche “é um mercado que nos in-
teressa muito porque os sistemas 
de ar condicionado são os grandes 
consumidores de energias nos edi-
fícios, por isso que estas soluções 
para torná-los mais eficientes nos 
anima a focar mais nesse tipo de 
cliente”.        Fabricante de válvulas 
e atuadores,  a Belimo, , exposi-
tora na Febrava desde 2009, levou 
para esta 21º edição a Energivolv, 
com a possibilidade de conexão na 
nuvem, IoT.  Possui uma otimiza-
ção de sistemas delta e vazão de 
trocador de calor. 

Segundo o responsável pela enge-
nharia Belimo no Brasil, Leandro 
Medéa, “esta é uma válvula in-
teligente. Foi uma das primeiras 
válvulas lançada com IoT e a oti-
mização por meio da nuvem e é 
um diferencial que a Belimo tem 
disponível no mercado”, infor-
ma.  “Temos um simulador para 
demonstrar o funcionamento na 
nuvem da Belimo, em que é pos-
sível acessar como se executa o 
trabalho”, complementa Medéa. A  
empresa também lançou uma linha 
de sensores dedicados a HVAC, 
sensor de CO2, volume, temperatu-
ra, umidade, pressão e saturadores 
de Damper.     Bem como a Coel, 
fabricante de eletrônicos levou, 
em parceria com a Sails, empresa 
de Iot (tecnologia de internet das 
coisas) a novidade Becom, um dis-
positivo que conectado no contro-
lador possibilita o acesso a tecno-
logia Iot.

Outra novidade é o Nanopack, um 
mini CLP desenvolvido para solu-
ções de Refrigeração como chillers 
e hacker de compressores. E houve 
também a divulgação do termosta-
to eletrônico, fabricado pela em-
presa. Segundo o diretor de ven-
das e marketing da Coel, Heraldo 
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Bregagnollo, “era uma deficiência 
do mercado”, diz. Sobre a parti-
cipação da empresa na Febrava, 
Bregagnollo explica a importância 
“Para nós é relevante a participa-
ção porque entramos em contato 
com os nossos clientes, que nos 
vistam bastante. Esse ano, em es-
pecial, a Coel está completando 
65 anos e, para comemorar, trou-
xemos essas novidades”, comemo-
rou, informando que todos os visi-
tantes foram bem-vindos a  brindar 
esse aniversário com a empresa. 

Tecnologia - Com um estande tec-
nológico a Danfoss do Brasil se 
apresentou na Febrava com quatro, 
das cinco megatendências traba-
lhadas pela companhia dinamar-
quesa. “Nossa intenção é mostrar 
por quais caminhos  a Danfoss está 
seguindo e o que  pode se esperar 
da companhia nos próximos anos”, 
disse a gerente de Marketing para 
a América Latina, Paula Souza, em 
evento sobre a Febrava, voltado a 
imprensa uma semana antes. Ela 
complementou “e de que forma 
isso se mostra na Febrava”.  

No estande foi possível verificar 
cada megatendência exposta em 
um espaço próprio, como a Cadeia 
de Alimentos, representada pela 
área Supermercados, em que  temas 
como Cadeia do Frio, Transportes 
Frigorificados, Logística, Câma-
ras Frias, Refrigeração Industrial 
e Gerenciamento de Lojas são en-
focadas sob um novo prisma, mais 
atual e em consonância com tecno-
logias da empresa, como as Novas 
Válvulas de Extensão AKVP, que, 
segundo informa a empresa “tem 
uma operação de pulso mais sua-
ve, reduzindo o risco de golpe de 
aríete e diminuindo em até 50% 
a pressão de pico no momento de 
abertura”. Para o gerente de ven-
das, Eládio Pereira, a nova geração 
de válvulas de expansão eletrôni-
cas da Danfoss conta com aumen-

to de até 50% na capacidade da 
válvula, para um mesmo corpo ou 
tamanho, se comparada com a an-
tiga AKV”, informa. Além delas, a 
empresa demonstrou, o Novo Con-
trolador Eletrônico AK –CC55;  
Controladores Eletrônicos Progra-
máveis MCX; Telemetria PROSA; 
Smart Store – Power Focus | Ge-
renciamento de lojas; ACCC55; 
as Unidades Condensadoras OP-
TYMATM   Plus Inverter e Slim 
Pack para refrigeração comercial, 
“indicada para aplicação externa e 
com baixo nível de ruído (até 55dB 
a 3 metros), sendo qualificada para 
os fluidos refrigerantes R448A, 
R449A, R452A e R513A disponí-
veis em modelos para baixas e mé-
dias temperaturas”, disse Pereira. 
Mudanças Climáticas, outra mega-
tendência esteve representada atra-
vés da Linha de compressores e de 
Unidades Condensadoras, cem por 
cento homologadas, que trabalham 
com os fluidos alternativos aos re-
frigerantes R22 e R404A. Espaço 
forte para tecnologias que operam 
com os fluidos Propano e o Buta-
no. Outra novidade foi a Unidade 
Condensadora com  tecnologia 
Microcanal, que está aprovada 
para todos os fluidos refrigerantes 
de baixo GWP, aumentando a efi-
ciência da máquina em até 25%, 
conforme todos os testes realiza-
dos.  A terceira megatendência, 
Urbanização, esteve representada 
na área Edufícios Comerciais, em 
que produtos como Drives, Trans-
missores de Pressão, Válvulas – 
neste caso a AB – QM 4.0 -, com 
demonstração sobre seus custos x 
benefícios, tanto para situações de 
conforto térmico quanto de proces-
sos. Destaque para o novo Trans-
missor de Pressão, que segundo a 
Danfoss é uma solução inédita no 
mercado global. Roberto Pereira 
Jr, gerente de Vendas explicou que 
em se tratando de AHU’s o novo 
transmissor de pressão é acopla-
do diretamente  no conversor de 
frequência, dispensando cabos e 

sinais. “Ele faz tudo integrado no 
conversor, atendendo até quatro 
filtros, dessa forma o transmissor 
de pressão torna-se parte integran-
te  do equipamento, evitando-se, 
assim, manômetros, transmissores 
diferenciais e controladores”, as-
segura. Ainda na Febrava, o Tur-
bocor, primeiro compressor de 
rolamento magnético sem óleo do 
mundo para o segmento HVAC 
(vide página 69); o atuador para 
válvulas de balanceamento e con-
trole independente de pressão No-
voCon; o atuador elétrico AME 
com Bluetooth  proteção de so-
brecarga aprimorada, que garante 
uma operação livre de problemas 
do atuador dentro do sistema.

A quarta megatendência Digitali-
zação esteve representada no es-
tande como um todo, através das 
testeiras de LED, com passagem 
de imagens; e no totem do estande, 
em que o visitante pôde consultar 
qualquer produto, acessar o catálo-
go correspondente e ainda enviar 
para o seu e-mail, caso desejasse, 
sem a necessidade de um catálogo 
físico

A Ecoquest aproveitou a Febrava 
e lançou no mercado a terceira ge-
ração de produtos para desconta-
minação do ar de ambientes inter-
nos. Segundo divulgação, a nova 
linha teve sua eficiência tecnoló-
gica testada e validada pelos labo-
ratórios do FDA (Food and Drug 
Administration). Entre os produtos 
citados está a Linha de desconta-
minação fotocatalítica por meio da 
tecnologia IRC (Ionização Radio 
Catalítica). Usada em sistemas de 
Ar Condicionado Central, ela é 
indicada para hospitais, hotéis e 
edifícios comerciais. “A terceira 
geração dessa tecnologia consegue 
eliminar o mesmo número de mi-
cro-organismos, fungos e vírus que 
a Linha anterior em um tempo cin-
co vezes menor”, explica Henrique 

Cury, diretor da Ecoquest. 

Outra novidade exposta foi a fita 
mini-led, desenvolvida para des-
contaminar os sistemas de mini- 
split, fancoletes, entre outros equi-
pamentos nos locais onde a luz 
UV tradicional não atua. Segundo 
a empresa, é considerada uma das 
maiores inovações porque possi-
bilitará a popularização da luz UV 
no Brasil. “Pretendemos massifi-
car o uso da luz UV nas residên-
cias brasileiras, o que até agora só 
tem sido feito na área comercial”, 
afirma o executivo.

 O terceiro lançamento foi o sis-
tema de monitoramento contínuo 
dos parâmetros da qualidade do 
ar, desenvolvido em conjunto com 
uma equipe da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (Po-
li-USP). Ele faz a aferição precisa 
dos principais marcadores (par-
tículas, CO2, CO, temperatura e 
compostos orgânicos voláteis).

 

Parceira da empresa americana 
Aerus Holding, com quem tem 
contrato de exclusividade para 
fornecimento de tecnologias de 
descontaminação do ar desenvol-
vidas pela Nasa, a agência espacial 
americana, e adaptadas para uso 
comercial, as duas empresas tra-
çaram a meta de conquistar 90% 
do segmento de purificação foto-
catalítica, que envolve sistemas de 
climatização de grande porte no 
Brasil. “Nosso diferencial tecnoló-
gico representa uma grande vanta-
gem sobre nossos concorrentes em 
todos os segmentos de purificação, 
inclusive nesse que envolve siste-
mas de ar condicionado central”, 
comenta Henrique Cury.

 

Ainda na Febrava a empresa mos-
trou a nova identidade da Ecoquest, 
que acaba de reposicionar sua mar-
ca para elevá-la ao mesmo nível de 

entrega da empresa. A nova marca 
também busca fortalecer a empre-
sa como provedora de tecnologia e 
soluções para a qualidade do ar. “É 
hora de aproveitar toda a confiança 
e credibilidade conquistadas para 
expandir. Acreditamos que a nova 
marca realmente passa a mensa-
gem de que nossas soluções são 
benéficas à qualidade de vida das 
pessoas”, afirmou Cury.

                

               Da mesma forma, a Mi-
dea Carrier, fabricante de Con-
dicionadores de Ar, compareceu 
na Feira com um grande estande, 
apresentando mais de 90 itens de 
seu portfólio e  lançamentos de 
produtos das linhas Residencial, 
Comercial Leve e Comercial. Na 
linha residencial, a empresa apre-
sentou um novo modelo, o Evo-
lution, que segundo o gerente de 
produto da Midea Carrier, Niko-
las Corbacho, é uma evolução no 
quesito de condensadoras porque 
é um equipamento de descarga de 
ar vertical.   Já na linha comercial 
leve, no segmento Inverter, a fabri-
cante lançou uma nova linha teto 
remodelado com design inspirado 
em linhas de última tendência na 
Europa e na Ásia. Segundo Corba-
cho, foi desenvolvido em parceria 
com escritório italiano de design, 
logo, muito pensado para design 
de interiores, arquitetura. E na li-
nha comercial, a Midea lançou 
o chiller condensação a água. O 
gerente de produto afirma que é o 
primeiro compressor parafuso fa-
bricado no Brasil e traz uma eco-
nomia de até 30% comparado com 
modelos similares. Além da tecno-
logia, a inovação ficou por conta 
da apresentação do equipamento 
no estande, em que foi simulado o 
funcionamento interno, através de 
um design eletrônico, mapeando 
seu funcionamento interior, de-
monstrando tanto o processo da 
água quanto do fluido refrigerante.  

Para Corbacho, “participar da Fe-
brava significa passar a mensagem 
de o que a companhia pensa para o 
futuro e que aposta muito em novas 
tecnologias, no desenvolvimento e 
na expectativa de futuro do merca-
do brasileiro”. A empresa  ofereceu 
um coquetel em seu estande para 
os profissionais do setor e convi-
dados no segundo dia, pouco antes 
do início da Feira.

Assim como a MWM, fabricante 
de produtos e serviços para Clima-
tização e, também, para o setor So-
lar. O lançamento deste ano é o Car-
port, uma estrutura de cobertura de 
estacionamento veicular, em que é 
possível gerar energia por meio do 
produto.  O projetista e comercial 
de energia solar da MWM, Heitor 
Zocal, explica: “O Carport é uma 
estrutura que em vez de possuir a 
telha convencional, cobrimos com 
a estrutura dos painéis solares, que 
permanecem rentes e praticamente 
vedam o carro, poupando-o do sol 
e da chuva, além de gerar energia”. 
A MWM participa todos os anos 
da Febrava e o projetista completa: 
“Trouxemos o solar para agregar 
mais valor na empresa e mostrar 
para o público este setor recente 
que está em crescimento e expan-
são no Brasil”, considera.

Outra empresa que integrou a lis-
ta de expositores foi a Pettinaroli, 
fabricante de produtos de Aqueci-
mento, Condicionamento, Ener-
gias Sanitárias e Renováveis, a 
empresa lançou na Febrava 2019 a 
Linha de válvulas de balanceamen-
to Dinâmico e Controle da série 92 
Dynasty, que agora estarão dispo-
níveis também nas versões de 1 
polegada com lançamento previsto 
para janeiro. Com o lançamento, a 
empresa disponibiliza mais opções 
de vazão para fancoils e fancole-
tes de menor porte que irão de 150  
até 3.000 litros/hora. O executivo 
de Desenvolvimento de Negócios, 
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Osvaldo Catellanos, destaca: “Isto 
irá auxiliar os projetistas e instala-
dores com uma gama de escolha e 
opções maior para seus projetos e 
obras podendo ajustá-las as neces-
sidades de cada instalação”, obser-
va o exevutivo. A empresa trouxe 
também a linha de kits hedônicos 
para fechamento de fancois e fan-
coletes, que, segundo informa “ga-
rante a otimização de tempo e pa-
dronização da instalação, além de 
evitar erros de instalação e monta-
gem”, afirma o executivo. Para ele 
participar da feira, que é a maior 
da América Latina no setor, é um 
ótimo negócio: “Temos oportu-
nidade de mostrar ao mercado as 
novidades e reforçar os conceitos 
e tendências da empresa. É de fun-
damental importância este contato 
com o público, que é bem variado, 
para obtermos feedback tanto dos 
produtos existentes bem como a 
opinião sobre os lançamentos e de-
senvolvimentos sempre na inten-
ção de aprimorá-los e adapta-los as 
necessidades de mercado”, pensa.

Presente em mais uma edição, a  
VL Sauter, que oferece soluções 
no segmento de Ar Condicionado, 
Engenharia Elétrica e Automação, 
levou para feira este ano quadros 
e painéis elétricos certificados, que 
foram submetidos a ensaios de su-
portabilidade, atendendo à norma 
brasileira NBR 60439. Segundo a 
empresa, este ano a fabricante lan-
çou no mercado mundial um Sis-
tema de Controle IoT (internet das 
coisas). Com o Sistema de Contro-
le de Automação, em que possibi-
lita ao profissional gerenciar remo-
tamente o sistema. O engenheiro 
elétrico e de automação e diretor 
técnico comercial da VL Sauter, 
Paulo Américo dos Reis, explica: 
“Podemos estar no Brasil e contro-
larmos do Japão uma fábrica intei-
ra no que diz respeito ao controle 
ambiental tanto pelo smartphone 
quanto pelo tablet. O equipamento 

inclusive ganhou da Febrava este 
ano o Selo de Inovação”, comemora. 
Além deles, a VL apresentou a válvu-
la de controle para vazão de água 
do sistema de água gelada e que, 
também,  mede o seu consumo. É a 
sexta participação da VL Sauter na 
feira. Reis afirma: “Participar da 
Febrava tem o lado institucional, 
que é receber os clientes e mostrar 
as novidades que seguramos para 
expor na feira. Já o ano que não 
há Febrava, nós produzimos um 
evento para os clientes, pois este 
contato é de extrema importância, 
salienta o diretor”.

Por fim, a Rothenberguer, fornece-
dora de equipamentos industriais, 
levou a novidade e patente, o Flan-
geador Revolver, produto para 
realizar o flange sem necessidade 
de usar a morcinha ou a régua. O 
equipamento foi lançado na feira 
anterior e hoje as pessoas buscam 
para adquirir. 

Outros produtos que levaram na 
feira foram a curvadora elétrica, 
a câmera de inspeção à prova de 
água e a linha de equipamentos 
para detecção de gases.

Para o promotor técnico da Ro-
thenberguer, Renato Rocha, a Fe-
brava é importante para a empresa 
fazer a divulgação de novidades.”

Fluidos Refrigerantes - Tam-
bém expositores assíduos da Fe-
brava foram as empresas fabrican-
tes de fluidos refrigerantes, que 
cumprem papel determinante em 
qualquer sistema de AC-R. Na fei-
ra, conversamos com algumas fa-
bricantes deste segmento, como a  
química Arkema, de origem fran-
cesa, a empresa levou para a fei-
ra a linha de fluidos Refrigerantes 
Forane, com destaque  para o 427A 
(R-427A), um fluido substituto do 

R22, mais utilizados globalmente 
cuja mistura à base de hidrofluor-
carbono (HFC) e que é possível 
fazer o retrofit. O gerente comer-
cial da Arkema da linha de fluidos 
refrigerantes, Alexandre Lopes, 
destaca: “Apostamos na redução 
que o produto proporciona no con-
sumo de energia elétrica, permitin-
do uma performance melhor para 
os nossos clientes finais”. O repre-
sentante comercial, Paulo Madeira 
Borges, explica como funciona: “É 
só tirar o R22 e colocar o 427 no 
lugar, utilizando os mesmos com-
ponentes, como a mesma válvula 
de expansão, o mesmo tubo capi-
lar e o mesmo óleo. É necessário 
apenas ter os cuidados básicos de 
limpeza no sistema, fazer o vácuo 
e colocar novamente o fluido que 
o equipamento funcionará normal-
mente”, garante Borges. A química 
promoveu este ano também o R32 
como substituto do 410, um produ-
to ecologicamente mais correto e 
com o valor mais competitivo no 
mercado atual, segundo Lopes. “O 
produto está mais alinhado com a 
necessidade econômica do país e 
ambientalmente é bastante satis-
fatório. Além disso, viemos com 
algumas linhas de HFO, que são a 
nova geração de fluido refrigerante 
e aproveitamos a Feira para  tra-
zer  o 1233ED para aplicações em 
chiller, esse já tem gwp=1”.

Para Lopes, a Febrava é essencial 
para atualizar as informações do 
mercado e entender as necessida-
des dos clientes: “Nada é mais im-
portante do que ouvir a ponta final 
de quem nos visita aqui, o que ele 
precisa, a partir disso desenvolve-
mos essa necessidade para atender 
a esses clientes”, conta.

Já a RLX,  com um estande bem 
maior do que a edição anterior, 
trouxe o RLX 134 UV, fluido fri-
gorífico que combina o R-134a 

com um potente corante ultravio-
leta (UV), disponibilizando aos 
visitantes a demonstração desta 
tecnologia, que possibilita a rápida 
detecção de vazamentos do fluido 
refrigerante através de uma caneta 
leitora de UV, que torna incandes-
cente os pontos de fuga. “Esta tec-
nologia ajuda e muito os técnicos 
nos  serviços de manutenção, bem 
como em economia e produtivi-
dade”, diz o diretor de Marketing 
da empresa, Wagner Vasconcelos, 
que também as versões dos flui-
dos em latas de 500 gramas. Outro 
destaque no estande da RLX foi o 
R-410A produzido em sua planta 
brasileira. “Após a implementa-
ção da nossa unidade produtiva de 
HFCs no Brasil, em 2017, a RLX 
ampliou muito sua atuação, aten-
dendo também indústrias do setor 
automotivo, de equipamentos de 
refrigeração e de aparelhos de ar 
condicionado”, revela.

Isolamentos Térmicos - Já é 
sabido a importância do Isolante 
no que diz respeito a elevada re-
sistência ao fluxo de calor, que é 
fundamental na Refrigeração: evi-
tam perdas energéticas, controlam 
a condensação nas tubulações e 
equipamentos, é impermeável ao 
vapor d’água, preveem solução 
para os pontos de apoio das tubu-
lações e facilitam a manutenção.

Com investimentos na linha con-
tínua de produção de isolamentos 
térmicos flexíveis em espuma elas-
toméricas, a Armacell se apresen-
tou na 21º edição da Febrava com 
quatro lançamentos.  Um dos pro-
dutos é o suporte de tubos que é o 
Insuguard, sistema de  suportação 
inteligente para tubulações, que 
permite a sustentação da tubulação 
isolada. Entre as características,  o 
produto evita pontes  térmicas  e 
condensação nos pontos de apoio, 
distribuição  da carga de tubulação, 

elimina a necessidade de ferra-
mentas especiais e confere aspecto 
profissional padronizado da insta-
lação. O produto ganhou o prêmio 
Selo Destaque Inovação e segundo 
o diretor geral da Armacell Brasil, 
Márcio Nieble, é de fácil e rápida 
instalação e zero manutenção.

Outro produto lançamento é o 
Poliduct, um duto isolante térmi-
co para dutos de ar condicionado, 
que não contém fibras. Com aca-
bamento aluminizado, não requer 
barreira de vapor adicional, é isen-
to de fibras , contém espumas de 
células fechadas, “contribuindo sa-
tisfatóriamente para a estanqueida-
de do sistema”, garante a empresa. 
A empresa também divulgou a tin-
ta Armaflex Finish Spray,  que se-
gundo divulgação, proteje o isola-
mento térmico contra  intempéries 
A companhia já oferecia anterior-
mente uma tinta protetora do iso-
lamento, que geralmente necessita 
ser passada com um pincel e agora 
a fabricante está lançando a versão 
em spray. O Armaflex 520 Fast, é 
o quarto lançamento da multina-
cional alemã na Febrava. Trata-se 
de um adesivo de secagem rápida 
para  isolamento. Com fácil apli-
cação e secagem rápida, o produto 
atende toda a faixa  de temperatura 
dos produtos Armacell e Polipex.  

Além destas empresas, muitas ou-
tras expuseram na Febrava pro-
dutos e soluções. Nas próximas 
páginas, dá pra conferir um pouco 
mais dessas soluções. Aproveite e 
confira na seção Vídeos, do Portal 
Mundo do Ar Condicionado e da 
Refrigeração, reportagem de al-
guns outros destaques. Acesse:  o 
Portal em www. mundodoaredare-
frigeracao.com.br ou use seu leitor 
de QR Code na imagem ao lado 
para navegar no  Portal Mundo do 
Ar eda Refrigeração: www.mun-
dodoaredarefrigeracao.com.b
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Serraff, up grade na tecnologia 

Lançamento de novos equipamentos... ... Linha Visa, Serraff.

Linha de Aletados,  também dedicada  ao setor AC Automotivo

Vista parcial da Parker Spolan

Dois dos muitos ... 

... cliques de visitantes.

Conheça mais sobre a
 Serraff, acessando o 

QR Code

Confira a entrevista completa da Serraff 
e de outras empresas em vídeo:

mundodoaredarefrigeracao.com.br
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Marca da Paranapanema, a Eluma trouxe 
a beleza e a eficiência do cobre.  

Conheça mais sobre as 
tecnologias da Mayekawa,  

acesse o CRCode

Assista a entrevista da            
Mayekawa na seção 

vídeos no Portal:
mundodoaredarefrigeracao.com.brChiller Condensação a Ar com tecnologia Microcanal,

 opera com  amônia e propano. 
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Assista as entrevistas 
da 21 Febrava,

no Portal Mundo 
do Ar Condicionado 

e  da 
Refrigeração

Posicione seu leitor de 
QR Code na 

imagem acima.
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Uma das empresas integrantes da 
Ilha Temática  Cadeia do Frio Fabricante de filtros 

Análise do Ar, da Água e 
Avaliação do Ambiente

Tecnologia em filtros 
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Demonstração dos paineis para fabricação de dutos e 
acessórios, como:

Fitas e acabamentos ...

Grelhas

demonstração dos paineis ... colas e adesivos.

ferramentas

Comemorando 65 anos  de atividades, 
na fabricação de produtos para automação industrial

Segunda vez na Febrava, a fabricante alemã Trumpf
 demonstrou sua linha de ferramentas
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Sell Parts, comemorando 
20 anos  de mercado

Tecnologia e performance  Tecnologia LG para soluções SistemAir Traydus  

Delta Frio
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SIGA-NOS
EM

NOSSAS
REDES SOCIAIS

Tecnologias Ecoquest...Demonstração do funcionamento de válvulas

Tecnologia Conforlab ...demonstradas na Feira

Compressor  em corte
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O maior estande da Feira com 450m2 

Mercado aberto para o Sistema Lokring 

Acesse nosso 
cadastro de 

empresas no Portal
Mundo do 

Ar Condicionado e da
Refrigeração,

através do seu leitor 
de QR Code: 

Bodas de Prata para Friopeças 
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Otam - Soler & Palau, Ventilação  

Tecnologia em vidros para os setores do  Frio

Climatizadores

Sistemas e componentes para AC

Limpeza de dutos

A alemã compareceu com quatro lançamentos.
Acesse o QR Code ao lado para saber mais. 

Demonstrações
 envolveram os visitantes
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A Consul expôs sua linha de Condicionadores de Ar

E a Pettinaroli sua Linha de válvulas

Mercato trouxe o portfólio completo
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Para a posteridade! Sondar, presente em
mais uma edição Linha de herméticos

Intelecool, tecnologia Inverter

Revista HVACR em Foco, 
Informação e Inovação, 

onde você e 
a sua empresa precisam!
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Full Gauge: em cada participação, 
muitas novidades

Suportes para AC

App para PMOCSoluções em Renovação de Ar
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Assista aos vídeos da 
Danfoss do Brasil no  
 Portal Mundo do Ar 
Condicionado e da 

Refrigeração.
Posicione seu leitor de

QR Code na 
imagem ao lado. 

Danfoss trouxe quatro, das cinco 
megatendências da companhia

1. Climatização...

3. Cadeia de Alimentos...2. Urbanização...

e 4. Digitalização.

Parceria com a Samsung

53 anos de mercado

Desempenho energético em vidros



44

Válulas  e outras soluções técnicas

Entre os produtos expostos: 
filtros, grelhas, difusores, dampers 

atenuadres, entre outros

Panorâmica por outro ângulo.

Tecnologia contra “fuga”do 
fluido refrigerante

Tecnologia contra “fugas” de refrigerantes.

 Tecnologia alemã  para sistemas de ventilação.
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Assista ao vídeo da Mastercool na 
Febrava,  posicione seu leitor de 

QR Code na imagem ao
lado e saiba mais sobre a 

presença da empresa  na Feira.
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Soluções em Elementos Filtrantes Espaço dedicado a palestras

Modelo Armstrong

Confiras as dicas da
 LG Electronics no

 Portal  Mundo  do Ar 
Condicionado e da

 Refrigeração.
Acesse ao lado, 

 o QR Code.
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Tecnologia em transferência de calor

Isolamentos Térmicos

Butijão da Linha de 
Fluidos Refrigerantes da Arkema
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Instrumentos e Sistemas de Medição

Projetos e sistemas para áreas 
limpas e ambientes controlados

Mecânica de Refrigeração

Em um grande estande a Daikin 
demonstrou tecnologias em 

condicionadores de Ar, sistema VRV e...

...apresentou seu
  caminhão...

... e a Linha de
 automação
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Sistemas de filtragem

Ferramentas

Linha de  cobre 

Peças e acessórios 
para Refrigeração

  

Suportes e acessórios 
para AC

  

A Dorin trouxe a tecnologia
 italiana dos  semi-herméticos

  Acesse  seu leitor 
QR Code e confira o

vídeo  sobre a fabricação
dos compressores Dorin
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Acesse!!!
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ILHAS TEMÁTICAS
Tecnologia 

e
conhecimento

na
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Para destacar alguns segmentos 
do setor e estimular a pesquisa e de-
senvolvimento, a Febrava 2019 apre-
sentou três ilhas temáticas, espaço de 
trocas de conhecimentos, inovações 
e novidades sobre AC Automoti-
vo, a Cadeia do Frio e Meio Am-
biente e duas educacionais, em que 
troca houve informação e palestras 
das escolas técnicasFatec e Senai.

A Ilha Temática do AC Automo-
tivo foi o espaço exclusivo para 
as empresas que fornecem solu-
ções em Sistemas de Ar Condi-
cionado para o setor automotivo. 
O local reuniu 12 empresas que 
apresentam produtos e destaques 
em inovação para esse segmento.

O diretor comercial da Texa do Bra-
sil, Arnaldo Rosa Junior, comenta: 
“Aproveitamos a oportunidade para 
mostrar os produtos da empresa re-
lacionados à reparação de ar-condi-
cionado automotivo, desde scanners 
de diagnóstico eletrônico até recicla-
doras que retiram o gás refrigerante 
do veículo e recolocá-lo. Nós rece-
bemos o Selo de Inovação porque fo

mos a primeira companhia do mundo 
a propor uma máquina de reciclagem 
para CO₂ líquido.”  É a primeira vez 
que a empresa participou da Febrava e 
estiveram empolgados com essa aber-
tura da feira para o setor automotivo.
O presidente do Departamento Nacio-
nal de Ar Condicionado Automotivo 
da Abrava, Sérgio Eugênio da Silva, 
aponta que “para o setor automotivo, 
o ar condicionado já deixou de ser 
um item opcional e se tornou de série 
na maioria dos veículos de passeio. O 
equipamento também ganhou espaço 
nas frotas de caminhões e em trato-
res e máquinas agrícolas”, avalia.

“As grandes transportadoras perce-
beram que os motoristas têm menos 
estresse e trabalham com melhor 
qualidade se o caminhão for equipa-
do com ar condicionado. E na área 
rural, a lei determina que tratores e 
máquinas têm de ter cabines refri-
geradas”, destaca Eugênio. Diante 
deste quadro, ele conseguiu conven-
cer a Abrava a criar o DN Ar Con-
dicionado Automotivo. “O setor não 
tinha voz e nem representatividade, 
mas isso mudou, tanto que a Ilha da 
Cadeia Automotiva é um sucesso na 
Febrava, e deverá crescer muito na 

próxima edição da feira”, prevê.

Já a Ilha da Cadeia do Frio levou 
para a 21º edição da Febrava partes 
de refrigeração para caminhões, um 
ultra congelador, diversas câma-
ras frias diferentes e componentes, 
linha de evaporadores, elemen-
tos em escamas, e outros equipa-
mentos de toda a Cadeia do Frio.
Um dos organizadores desta 
Ilha Temática,  o engenheiro de 
alimentos pela Unicamp - Univer-
sidade Estadual de Campinas -, 
Roger Kayano, destaca: “Trouxe-
mos para a Febrava praticamente 
toda a área que envolve a Cadeia do 
Frio. Atualmente, já é sabido que 
existe uma grande quantidade de 
desperdício de alimentos no mundo 
inteiro e muito desse desperdício é 
causado pelo mau gerenciamen-
to do Frio. Com uma Cadeia bem 
feita, conseguimos diminuir esse 
desperdício, obtendo  uma produ-
tividade muito maior no aprovei-
tamento da matéria-prima, e na 
conservação do alimento”, garante. 
Um dos equipamentos expostos 
na Ilha Cadeia do Frio foi o Con-
trolador de Condições Métricas e 
Armazenagem de Produtos Agrí-

Conhecimento e Tecnologia deram o 
tom nas Ilhas Temáticas 2019

colas, que a UFGD (Universida-
de Federal da Grande Doura-
dos) levou para a feira. Segundo 
o professor de Engenharia Agrí-
cola e coordenador da pesquisa, 
Rodrigo Jordan, “o referido equi-
pamento resfria os grãos armaze-
nados, mantendo-os conservados,  
controlando sua umidade sem 
a necessidade de usar agrotóxi-
cos”, informa.                                                    
O  equipamento foi desenvolvido 
em  2015 já para a edição da Febrava 
daquele ano e, nesta ediçãoda Feira  
a Universidade buscou empresas 
parceiras para alavancar o produto.
Vale lembrar que a Cadeia do Frio 
incorpora desde a matéria-pri-
ma no campo, a estocagem desse 
produto, seu transporte para a in-
dústria, todo o processamento do 
alimento dentro da indústria, no-
vamente armazenamento e trans-
porte até os expositores, geladeira 
do mercado até a geladeira de casa.

Já  as escolas técnicas Fatec e Se-
nai tiveram espaço na feira para 
promover os conhecimentos das 

salas de aula. A Ilha da Fatec (Fa-
culdade de Tecnologia do Estado 
de São Paulo) foi um espaço criado 
para divulgação dos cursos da facul-
dade e demonstração daquilo que os 
alunos aprendem. Entre os trabalhos 
expostos, foram mostrados trabalhos 
desenvolvidos pelos palunos como 
o refrigerador que promete esfriar 
latinha de bebida em 5 minutos; um 
inspecionalizador de dutos de ar 
condicionado que mede e grava ima-
gens da concentração de CO₂. Entre 
os alunos que expuseram trabalhos 
, estiveram os do curso de Sonda-
gem, de Automação Industrial, de 
Fabricação Mecânica, de Gestão 
de Energia e Eficiência Energética.

Além disso, a  Ilha também con-
tou com uma série de palestras que 
abordaram a Indústria 4.0, Eficiên-
cia Energética, a Utilização das 
Fotovoltaicas, Novas Tecnologias 
de Automação entre outros. A pro-
fessora e pesquisadora da Fatec Ita-
quera e São Bernardo, Anna Cristi-
na Barbosa, explica: “É apenas uma 
pequena demonstração do que um 

aluno pode aprender na Fatec, já 
as palestras foram ministradas 
pelos professores”, informou. 

A professora e coordenadora da 
Ilha, acrescenta: “o principal aqui 
foi  mostrar para o mercado que 
existem profissionais qualifica-
dos sendo formados e que eles 
podem ser absorvidos pelas em-
presas porque são trabalhados 
desde o momento em que entram 
na faculdade até o momento em 
que saem. O aluno aprende me-
todologia de projeto e habilidade 
que são extremamente necessá-
rias dentro da indústrias. Sem os 
profissionais qualificados a em-
presa vai ter bons produtos, no 
entanto mal instalados ou mal 
utilizados e aí o produto passa 
a ser ruim porque não foi utili-
zado da forma correta”, analisa.
O diretor da Fatec Franco da Ro-
cha e também coordenador da 
Ilha, Paulo Hélio Kanayama, des-
taca: “A Fatec é a única instituição 
de ensino superior que oferece 
curso de Refrigeração, Ventila-

Ilha do Meio Ambiente
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ção e Ar Condicionado. É o úni-
co no Brasil. Há também o curso 
de Gestão de Energia e Eficiência 
Energética, que é um curso novo, 
que iniciou no ano passado. Estes 
cursos suprem uma carência do 
mercado por profissionais qualifi-
cados no setor e o melhor de tudo é 
que os cursos são gratuitos porque 
a faculdade é pública”, divulga.

O Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) ga-
nhou espaço na feira para apresen-
tar os cursos e treinamentos no se-
tor de Climatização e Refrigeração.
Uma parte da Ilha Senai trouxe o 
10º Hackathon Fiesp, com o tema 
“Hackeando a Indústria 4.0 do 
HVAC-R”. - Os Hackathons são 
maratonas de programação em que 
hackers se reúnem por horas, dias 
ou até semanas, para explorar dados 
abertos, desvendar códigos e siste-
mas lógicos, discutir novas ideias e 
desenvolver projetos de software.
Os alunos da escola receberam 
proposta de duas  empresas do 
setor  para o desenvolvimento de 
projetos . Segundo o coordenador 
técnico do Senai, Mauro Cáceres: 
“Os alunos analisaram as propostas 
e prepararam os projetos. A vanta-
gem da competição é que os pude-
ram buscar subsídios junto aos ex-
positores da Febrava. Eles também 
podem validar suas ideias com 
essas empresas”, lembra Cáceres.  

A outra parte da Ilha foi compos-
ta pela Unidade Móvel,  também 
conhecida como Carreta Escola, 
que possui equipamentos compac-
tos semelhantes aos utilizados nos 
cursos oferecidos pela escola nas 
unidades fixas. A unidade móvel 
ofereceu treinamentos na área de 
Refrigeração Comercial, Indus-
trial e Climatização, além de pa-
lestras sobre válvula de expansão. 

Ilha do Conhecimento Senai

A importância do transporte demonstrada na Ilha Cadeia do Frio 

Ilha do AC Automotivo

Ilha do Conhecimento Fatec
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Em Destaque
na

E ste ano, a Febrava contou 
com alguns momentos que mere-
cem destaque. Um deles é novi-
dade entre as Ilhas Temáticas: a 
primeira participação da Ilha do 
AC Automotivo (vide página 62).
Para se ter ideia da importância 
do sistema de AC Automotivo, as 
grandes transportadoras percebe-
ram que os motoristas têm menos 
estresse e trabalham com melhor 
qualidade se o caminhão estiver 
equipado com sistema de ar con-
dicionado. E na área rural, uma 
lei determina que tratores e má-
quinas têm de ter cabines refrige-
radas, destaca Silva. Diante deste 

quadro, ele conta que  conseguiu 
convencer a Abrava a criar o DN 
Ar Condicionado Automotivo. “O 
setor não tinha voz e nem repre-
sentatividade, mas isso mudou, 
tanto que a Ilha da Cadeia Auto-
motiva foi um sucesso na Febrava, 
e deverá crescer muito na próxi-
ma edição da Feira”, comemora.
Tecnologia - Ainda no quesito 
Ilhas Temáticas, na Ilha Cadeia do 
Frio, o destaque ficou por conta 
da exposição do Controlador  de 
Condições Métricas e Armazena-
gem de Produtos Agrícolas, cria-
do pelos alunos da Universida-
de Federal da Grande Dourados 

(UFGD), em razão da Febrava. 
Segundo o professor de Engenha-
ria Agrícola e coordenador da pes-
quisa, Rodrigo Jordan, “este é um 
equipamento que resfria os grãos 
armazenados, mantendo-os con-
servados,  controlando a umida-
de do produto, sem a necessidade 
de usar agrotóxicos”, explica. O 
equipamento foi desenvolvido em 
2015,  devido a Febrava este ano 
a Universidade buscou empresas 
parceiras para alavancar o projeto.

Também faz parte do Destaques 
Febrava o equipamento robô cria-
do para inspeção e análise de dutos 

de Ar Condicionado e Ventilação, 
desenvolvido por estudantes da Fa-
culdade de Tecnologia do Estado 
(Fatec) – Unidade Itaquera, Zona 
Leste de São Paulo. O protótipo ga-
nhou o selo Destaque em Inovação.
Sustentabilidade - Na área sus-
tentável o destaque vai para a ope-
ração de equipamentos com Propa-
no, como o chiller condensação a 
Ar com tecnologia Microcanal, da
Mayekawa do Brasil (vide 
página 08) e os compresso-
res herméticos da Tecumseh. 
E por falar em chiller, cabe men-
cionar o primeiro chiller Inver-
ter fabricado no Brasil pela Mi-

dea Carrier (vide página 15)
TI - Estreiando na Febrava, a star-
tup Produttivo desenvolveu uma 
solução que, segundo divulga, é 
capaz de ajudar muito a execução e 
a gestão de serviços em campo, in-
cluindo o preenchimento do PMOC 
(vide página 10), tornando os pro-
cesso-os mais ágeis e padronizados.  
Outro nome muito esperado na 
programação de palestras foi 
o influenciador Ricardo Viana, 
que ficou famoso pelo seu canal 
no Youtube Viana Manutenção, 
com mais de 40 mil inscritos, 
onde compartilha dicas, informa-
ções e tutoriais sobre a área. Na 

palestra, Viana narra como foi 
sua trajetória até conseguir fun-
dar um negócio próprio e detalha 
como ter o controle da gestão de 
serviços de campo e contar com 
as informações certas foi essen-
cial para alcançar seus objetivos. 

Outro tema que já está sendo ex-
plorado pelo e para o segmento e 
que foi muito divulgado pelas em-
presas do setor de HVACR nesta 
edição da Febrava é a utilização 
de IoT. Foi sobre isso que falou 
Leandro Solarenco, diretor da Ve-
tor Frio & Clima, e cofundador da 
ProHound Controles, que trou-

Destaques 
Febrava
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xe de forma pedagógica, o con-
ceito de Internet das Coisas, que 
pode ser definido como a utili-
zação de objetos físicos como 
transmissor e receptor de dados. 
O empreendedor mostrou que 
esta tecnologia já está disponível 
- e acessível -  para o mercado.
No âmbito geral, esta edição da 
Febrava foi muito voltada a ques-
tões tecnológicas - como temos 
observado em outros setores -, um 
caminho natural da evolução que 
se apresenta no mundo.

Rodadas de Negócios - As Roda-
das Nacionais e Internacionais de 
Negócios, nesta edição da Febrava, 
movimentaram as relações comer-
ciais entre os expositores, que ti-
veram a oportunidade de se reunir 
com oito compradores brasileiros e 
nove do exterior. A Rodada Nacio-
nal contou com oito compradores 
dos setores de Supermercado, Ali-
mentício, Construção, Logística de 
Transporte e Farmoquímica, que 
tinham interesse em soluções para 
Refrigeração Industrial, Armaze-
nagem e Transporte de alimentos, 
Climatização de grandes ambien-
tes e soluções para o Tratamento 
de Água.  Ao todo, foram realiza-
das mais de 40 reuniões com os 
fornecedores. Já na Rodada Inter-
nacional de Negócios, as empresas 
brasileiras participaram de 72 re-
uniões promovida pelo Programa 

Abrava Exporta, e a Apex-Brasil 
(Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimen-
tos). Participaram compradores 
da Argentina, Chile, Colômbia e 
Paraguai. A expectativa, segun-
do Leila Vasconcelos, gestora 
do programa Abrava e coordena-
dora das rodadas de negócios, é 
de que nos dois dias as reuniões 
possam gerar entre US$ 2 e US$ 
3 milhões em negócios futuros. 
Segundo divulga, “o
objetivo das Rodadas é fomentar 
negócios por meio de reuniões 
diretas entre potenciais compra-
dores internacionais, demandan-
tes dos produtos do setor HVA-
C-R e empresas nacionais, para 
o conhecimento do potencial 
tecnológico das empresas brasi-
leiras e estreitamento de relações 
para futuras transações comer-
ciais”, informa.  

Segundo o Programa Abrava Ex-
porta, os números mostram a im-
portância de ter um evento que 
mostre as novidades e também 
debate soluções viáveis do setor. 
Nos últimos dez anos (de 2008 
a 2018), o faturamento cresceu 
61,8%, indo de R$ 18,9 para R$ 
30,58 bilhões. Para 2019, a pre-
visão é que os quatro setores vol-
tem ao patamar de 2015 quando 
teve início a crise econômica no 
Brasil.

 

E x p e d i ç ã o  d o  C l i m a  -

No terceiro dia da Febrava, dia 
12, a LG Business Solutions do Bra-
sil deu início a  3ª edição da Expedi-
ção do Clima 2019. A etapa paulis-
tana ocorreu durante a 21ª Febrava, 
no São Paulo Expo. "Foi o maior 
registro de público presente na Ex-
pedição do Clima", informou o ge-
rente de Vendas da Linha Residen-
cial, Marcel Souza. Esta edição, a 
Expedição do Clima traz o enfoque 
em Instalação e Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva,.  Voltada para 
instaladores de AC,   a Expedição 
é itinirante e dá a oportunidade de 
que estes profissionais possam co-
nhecer e tirar dúvidas também com 
parceiros da LG, além de assistir 
ao vivo a instalação de produtos, 
tudo isso em caráter de treinamento.
Depois de São Paulo, a Expedição 
passará por mais oito capitais, com 
as etapas se estendendo até meados 
de novembro. Em todas as cidades 
a LG estará acompanhada pelas 
empresas parceiras: Armacell, Che-
mours, Eluma, Makita, Mastercool e 
este ano com a novidade de ter como 
parceiro uma montadora de veícu-
los, a FIAT, que trará desconto di-
ferenciado para um de seus veículos 
utilitários, destinado ao público ins-
talador e refrigerista. A Expedição 
2019 também contará com a presen-
ça do Esquadrão 2019, um grupo de 
dez instaladores influentes nas re-
des sociais, e embaixadores da LG.

Também no dia 12, no período da 
manhã, a Danfoss do Brasil, reuniu 
profissionais do setor de HVAC, 
para divulgar a tecnologia do Com-
pressor Turbocor. Com a presença 
de projetistas renomados vindos de 
vários estados brasileiros, a multi-
nacional dinamarquesa, através de 
seus engenheiros discorreu sobre 
pontos e diferenciais importantes 
deste compressor de rolamento 
magnético que opera sem óleo e é 
destinado ao segmento mundial de 
HVAC.  Pioneira nesta tecnologia, 
a fabricante do compressor Dan-
foss Turbocor® -, iniciou o even-
to com o diretor regional para a 
América Latina Joan Ordonez, que 
compartilhou qual será a estratégia  
da , companhia para enfocar o Tur-
bocor  daqui pra frente: “Entender 
a aplicação do cliente é fundamen-
tal”, disse. Além disso, Ordonez 
situou para os presentes a presença 
mundial da Danfoss: “Somos 26 
mil coloboradores. Estamos pre-
sentes em 100 países com quatro 
divisões, 100 fábricas e  7% de 
crescimento anual, investindo 4% 
de turn over em inovação”, contou. 
Em seguida, o gerente de Marke-
ting & Desenvolvimento de Negó-
cios, Gustavo Asquino, que inicou 
sua apresentação com a “Inovação 
Turbocor em Solo Brasileiro”, dis-
correu sobre o desenvolvimento 
da tecnologia, ainda em 1993 até 

a aquisição completa da Danfoss 
Turbocor em 2013. “Nós vira-
mos a chave: a Danfoss Turbocor 
passa a ter a operação no Brasil e 
mais: o desenvolvimento de uma 
estrutura de suporte. ampliando 
o relacionamento com os nossos 
clientes”, informa. Na sequência 
o gerente  de Aplicação e Servi-
ços, Eduardo Drigo falou sobre o 
suporte local e a atenção da em-
presa com o Turbocor: “Serviço 
em campo, pois o reparo também 
poderá ser feito diretamente no 
cliente”, antecipou. Drigo expla-
nou sobre o processo de certifica-
ção, capacitação  e validação das 
empresas parceiras. “Por se tratar 
de uma tecnologia pioneira, o pro-
cesso tem de ser  rigoroso”, avisa. 

Danfoss Turbocor® - o primeiro  
compressor de rolamento mag-
nético sem óleo  do mundo para 
o setor de HVAC. Com  tecnolo-
gia avançada para fornecer alta 
eficiência e baixos níveis de ruí-
do, com uma área de ocupação 
compacta.  O desempenho líder 
do segmento é obtido ao utilizar-
-se rolamentos magnéticos sem 
óleo, que proporcionam eficiên-
cia de classe mundial com zero 
degradação de desempenho ao 
longo da vida útil do compres-
sor.  Motores de imã permanente 
e variadores de velocidade variá-

vel fornecem eficiência incom-
parável com carga parcial e total.
Os compressores centrífugos sem 
óleo Danfoss Turbocor® possuem 
a flexibilidade de serem utiliza-
dos em chillers refrigerados a ar, 
a água e por evaporação, operan-
do em uma ampla gama de apli-
cações tais como refrigeração de 
conforto, processos em baixa tem-
peratura, armazenagem de gelo e 
recuperação de calor.  Essa flexibi-
lidade resultou em mais de 70.000 
compressores instalados em locais 
de trabalho ao redor do mundo.

Os compressores Danfoss Tur-
bocor® possuecertificação ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 e 
sua tecnologia foi reconhecida 
com premiações de muitas orga-
nizações prestigiadas, incluindo a 
USA EPA, AHRI/ASHRAE USA, 
Natural Resources Canadá e o Ins-
titute of Refrigeration – Inglaterra.
Ainda: a Linha Turbocor está 
pronta para o uso de  fluidos 
refrigerantes de potencial de 
aquecimento global ultrabaixo. 

Com a palavra - Ao término das 
apresentações, o presidente da Dan-
foss Brasil, Júlio Molinari ressaltou 
a importância da Companhia estar 
alinhada às tecnologias sustentá-
veis. e brincou: “Ao ouvir todas 
estas explanações vocês podem pen-
sar ou ‘são loucos ou estão certos’. 

A Danfoss gosta de caminhar com 
segurança, produtos bem feitos e 
confiança. Para nós, a qualidade dos 
nossos produtos tem de ser igual, 
por isso somos premiados por esta 
tecnologia”, disse.   E ofereceu: Du-
rante a  Ashrae, em fevereiro pró-
ximo, convido a  todos para conhe-
cer nossas instalações”, finalizou. 
Molinari  agradeceu novamente a 
presença de todos e como o evento 
foi realizado na Fogo de Chão, em 
São Paulo, os presentes puderam 
se confraternizar durante o almoço. 

Danfoss Turbocor
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Empresas contempladas:
 
1.     ABC Transcalor 
2.     Ageon Eletronic
3.     Armacell Brasil  
4.     Conforlab Eng. Ambiental
5.     Daikin Macquay
6.     Danfoss do Brasil
7.     Ebm-papst
8.     Ecoquest
9.     Elitech
10.   Emerson Dixell
11.   Emerson Eletrônic
12.   Every Control Solutions
13.   Unicamp - 
(Faculdade Engenharia de Alimentos)
14.   Fatec
(Faculdade de Tecnologia do Estado  de SP)
15.   Fujitsu
16.   Full Gauge
17.   Globus Sistemas Eletrônicos
18.   Indústria e  Comércio de Evaporadores
19.   K11
20.   Linter 
21.   Mastercool do Brasil
22.   Mayekawa do Brasil
23.   MG Link Truck
24.   Multistar
25.   Peroy
26.   Powermatic
27.   Rehem
28.   Sictell
29.   Slic
30.   Super Ar
31.   Suruyha
32.   Tecumseh do Brasil
33.   Texa
34.   The Chemoours
35.   Trox
36.   UFGD
(Universidade Federal da Grande Dourados)
37.   VL Indústria

Como funciona?

Atualmente, há que se concordar de que 
a inovação é fundamental para a evolução 
das empresas. Focando nesta premissa,  
nisso, a Febrava reeditou o Selo Destaque 
Inovação. Tradicional na feira, a premiação 
confere status de inovadora para a empre-
sa contemplada. O prêmio conta com a 
curadoria da Abrava (Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventila-
ção e Aquecimento), que além de premiar 
produtos e serviços tecnológicas, tam-
bém,  contempla soluções sustentáveis.
Sendo assim,  nesta edição  da Feira, o 
Selo Destaque Inovação Febrava 2019 
premiou 37 empresas expositoras, 85% 
a mais do que as 20 empresas premia-
das em 2017. Tradicional no evento, a 
premiação é o final de um processo de 
cerca de dois meses, em que a empre-
sa detalha o produto ou serviço inscri-
to a fim de ser certificado com o Selo.  
 
O integrante da Comissão Organiza-
dora da Febrava e coordenador da co-
missão julgadora, Nelson Baptista, 
ressalta: “Inovação e criatividade são 
elementos importantíssimos para se di-
ferenciar no competitivo mercado de     
HVAC-R, e premiar expositores que dis-
põem investimento e desenvolvem novas 
ideias, dessa forma quem ganha é o setor 
que só se enriquece”, analisa o coordenador.
A função de Baptista foi escolher as empre-
sas que tenham inserido novos conceitos no 
uso das tecnologias de processos e produtos 
com progresso significativo na moder-
nização e otimização para o mercado. 

As empresas contempladas  exibem  o 
Selo   Inovação  no equipamento  ou 
no próprio estande durante a  Febrava. 
 
 
 

Soluções Inovadoras e Sustentáveis
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Jan | Fev | Mar - Edição Especial HVACR nas Ruas

Os endereços do comércio de Peças, Acessórios, Equipamentos e Serviços
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento em 

São Paulo, Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro.

Caderno Especial sobre 
A Importância do Cobre para o Setor de HVACR

e
 

Sistemas de Ar Condicionado para animais

Confira também os vídeos reportagens sobre os assuntos no Portal
Mundo do Ar Condicionado e da Refrigeração: 

www.mundodoaredarefrigeracao.com.br

Além desta super reportagem, acompanhe também:

Conjuntura Econômica
Artigos

Notícias e
Muito Mais
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