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Automação de sistemas 
de fi ltragem industrial 

de ar

Fabrício C. Fagundes 
explica  “A importância 
da limpeza no sistema 

de Refrigeração”

Tudo sobre o AC Veicular 
e + um artigo primoroso 

de Ana C. Rodrigues 

“HVAC-R é uma sigla para as palaveras em inglês “heating, ventilation, air conditioning and refrigeration”, referindo-se às quatro funções principais 
“aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração”, intimamente relacionadas à tecnologia destinada ao conforto ambiental interior em edifícios, 

veículos , processos industriais e ambientes controlado. Essa tecnologia passa a ser referida na forma escrita pelas siglas HVACR, HVAC/R, HVAC-R 
ou HVAC&R ou correspondentes em português, que são menos empregadas: AVACR, AVAC/R, AVAC-R ou AVAC&R.

Mecalor, 60 anos, 
terceira geração e novos 

projetos

Discorre as 10 prioridades para o novo presi-
dente  dos EUA combater a crise climática

De Thiago Dias Arbulu, da Samsung: “Volta 
aos escritórios reacende importância com os 
condicionadores de ar”

Confi ra o que vem na próxima edição
• Suplemento Fluidos Refrigerantes
• Panorama das Revendas de HVACR
• E muito mais! Não perca!

ÍNDICE

A Refrigeração está presente em forma de 
câmaras frias, resfriadores térmicos, freezers, 
geladeiras e outros equipamentos que garan-
tem até  -100 °C

Confi ra os lançamentos do setor

1432 3926
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FINS E COMEÇO

No noticiário geral a pauta contínua é sobre os olhares 
da Ciência para a descoberta da vacina que protegerá 
muitas populações, freando a curva de contaminação 
pela Covid-19, que já matou milhares ao redor do mun-
do inteiro. Mas afi nal, como uma vacina é feita e como 
podemos saber se ela é realmente efi caz? Qual é o papel 
da Refrigeração nesta empreitada? Temos tecnologias 
para as demandas imunobiológicas? As respostas estão 
na reportagem  A Importância da Refrigeração na Fabri-
cação de Vacinas. Confesso que apesar de interessante 
foi extenuante produzir esta matéria, pois as informa-
ções mudavam diariamente. No entanto, acredito que 
conseguimos reunir algumas informações importantes 
para nossos leitores e com elas torcer para que o con-
trole da doença ou mesmo, num cenário bem mais oti-
mista, quem sabe?, a  sua erradicação  chegue o mais 
breve. Mas o novo ano chega e o importante é olharmos 
para frente. O que nos aguarda? É sempre uma pergun-
ta que me faço. Temos quase onze meses pela frente e 
com eles a chance de realizar, mudar e mesmo intro-
duzir novas rotinas à vida. Começamos pelo verão. Ah! 
Que estação gostosa! Em tempos normais sinônimo de 
praia, mar,  parque, sol, piscina, enfi m  a vida mais colo-
rida. No entanto, vamos nos contentando com o calor, 
que muitas das vezes, quando não é extenuante, é bem 
gostoso também. Por isso, o Suplemento desta edição é 
dedicado ao Ar Condicionado Veicular. Tema importan-
tíssimo para quem se preocupa para além do conforto, 
com a saúde e, também, quer ter o seu sistema veicular 
em ordem. Ainda, recomendo a leitura da trajetória da 
Mecalor, que completou 60 anos de atividades: 
Gratulálunk!  Quer mais? Vire a página e Boa leitura!
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JANELAS
CasaCor

pandemia trouxe muitos desa-
fi os e ao mesmo tempo muitas 

oportunidades de inovar. E com a 
edição 2020 da CasaCor – a 34ª  da 
mostra, foi exatamente assim: como 
resposta à crise de saúde pública, pro-
vocada pela pandemia da Covid-19, a 
CasaCor  criou a Exposição JANELAS 
CasaCor. O projeto  transformou as 
inquietações deste momento em vi-
trines que refl etem o formato da casa 
pós-pandemia e apontam as tendên-
cias do novo morar. O resultado des-
se exercício criativo foi exibido em 10 
cidades brasileiras sob o formato de 
contêineres transformados em grandes 
vitrines de projetos de interiores. Em 
São Paulo, os contêineres foram espa-
lhados pela cidade, materializando a 
casa pós-pandemia, que reafi rmaram 
a política sustentável da CasaCor e, 
ao mesmo tempo, promoveram uma 
exposição inclusiva, gratuita e segura; 
integrando a comunidade de apaixo-
nados pelo universo da casa e levando 
inspiração à lugares inéditos de norte 
a sul do país. “Esse modelo foi um con-
vite para profi ssionais refl etirem sobre a 
casa pós-pandemia”, na visão do elen-
co de profi ssionais CasaCor.

A convite da LG Electronics e com 
as devidas precauções e protocolos 
de segurança a Di Rienzo Comunica-
ção, que produz a Revista HVACR em 
Foco e está a frente do Portal Mun-
do do Ar e da Refrigeração, visitou o 
ambiente proprietário da marca, em 
São Paulo, que esteve em exposição   
na Praça Cidade de Milão, no bairro 
Vila Nova Conceição.

Este é o segundo ano que a LG está 
como parceira tecnológica ofi cial do 
evento, promovendo ambientes de 
casa conectada dentro da CasaCor. 
“Em 2020, nosso intuito foi o de pro-
porcionar uma maior quantidade de 
espaços, ainda mais disruptivos ao 

consumidor, por meio de parcerias 
com arquitetos que agreguem inova-
ção e criatividade ao caráter tecno-
lógico dos nossos produtos”, conta a 
gerente de produtos, Graziela Yang.

Além de seu contêiner exclusivo, 
a LG forneceu aos diversos espaços 
desta mostra, produtos de todas as 
suas unidades de negócios: condicio-
nadores de ar, máquinas lava e seca, 
televisores, soundbars, refrigeradores, 
micro-ondas, fornos elétricos, cook-
tops e lavadoras de louças, assim 
como notebooks, projetores e celula-
res. Dessa forma, mais de 50 produtos 
LG estiveram em exposição em dife-
rentes ambientes decorados, amplian-
do o conceito da fabricante sul-core-
ana de casa conectada para estimular 
o bem-estar, conforto e a praticidade 
proporcionada pelas novidades que 
serão apresentadas. “Nos diversos am-
bientes da mostra, a LG apresentou 
seus principais produtos e soluções 
de conectividade por meio da parce-
ria com os arquitetos renomados, en-
tre eles os que assinam o projeto Casa 
Conectada LG. Todos os aparelhos em 
exposição contaram com a platafor-
ma proprietária de inteligência artifi -
cial da marca, a ThinQ AI, permitindo 
que os visitantes vissem os benefícios 
de espaços verdadeiramente conecta-
dos”, informa Graziela, que informou 
que a mostra só pôde ser vista do lado 
de fora do contêiner, para evitar aglo-
merações por conta da pandemia. 
“Por isso, o nome da mostra: Janela 
CasaCor, que é como se o visitante 
estivesse olhando a conectividade e 
a performance dos nossos produtos 
pela janela”, explica a gerente. 

São Paulo -  Assinada pela Suíte Ar-
quitetos,  a Janela Casa Conectada LG 
apresentou em 30m2  uma amostra 
do que há de mais moderno da mar-

ca, inclusive, lançamentos como a TV 
OLED 65GX, a caixa de som XBOOM 
Go PL7, o sound bar GX e o smartpho-
ne LG Velvet. No que diz respeito ao 
setor de HVACR, o executivo de ven-
das de Linha Branca e Condicionador 
de Ar da LG Electronics do Brasil, Mar-
cel Souza, conta que  “para compor 
a Casa Conectada LG, oferecemos 
aos arquitetos produtos premium e 
sofi sticados do portfólio da marca e 
para o ar-condicionado não foi dife-
rente:  elegemos o modelo split LG 
Dual Inverter Voice ArtCool, a opção 
que apresenta design elegante e ex-
clusivo, que se incorpora ao projeto 
com elegância, além de ser extre-
mamente silencioso, que é caracte-
rística fundamental para ambientes 
pequenos, como este container com 
apenas 30m2 e também disponibiliza 
o Ionizador Plasmaster Plus, uma fun-
ção que ganha muita importância nos 
dias atuais, já que adiciona mais de 
três milhões de íons no ar do ambien-
te, reduzindo em até 99,9% as bacté-
rias do ar num período de até 60 mi-
nutos”, explica Marcel. A LG também 
trouxe o recém-lançado Multi Artcool 
Gallery, “criado para harmonizar com 
o ambiente. Com detalhes minimalis-
tas, o equipamento passa a fazer parte 
da decoração do ambiente, já que é 
instalado direto na parede. O apare-
lho, com formato semelhante ao de 
um quadro, conta com uma moldura 
frontal em que é possível personalizar 
com fotos ou obras de arte próprias e 
trocá-las facilmente. O Artcool Gal-
lery está disponível em 9.000 e 12.000 
BTU’s”, acrescentou o executivo. 

Souza reforçou, ainda, que “é possí-
vel conectar estes modelos ao app LG 
ThinQ e controlá-lo através do smar-
tphone ou comando de voz via Google
Assistente, que traduz ainda mais  
conforto e a facilidade que uma casa 

MANTEVE MOSTRA 
COM ATITUDE E 

BOM GOSTO
Fotos:  divulgação.

Contêiner Exclusivo LG para CASACOR:  Casa Conectada 
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conectada pode oferecer ao morador”.
Ainda na área de HVACR, o Janelas 

Casa Cor exibiu o Refrigerador Side 
by Side, e o Instaview door in door, 
“ambos unem design único com uma 
refrigeração constante, permitindo  
manter o alimento na temperatu-
ra certa a qualquer momento. Além 
disso, o Smart Inverter controla o 
funcionamento do compressor e per-
mite um congelamento acelerado, 
preservando melhor os alimentos”, 
garante Marcel.

Para a diretora de Marketing da LG 
Electronics do Brasil, Sonah Lee, a ex-
posição é uma excelente oportunida-
de de criar ambientes que integrem 
tecnologia, design e bem-estar. “Este 
ano, em especial, redescobrimos 
como é importante aproveitar me-
lhor nossos momentos em família e o 
conceito de casa conectada ganhou 
importância ainda maior. Durante a 
CasaCor, vimos como a inovação da 
LG está focada em proporcionar uma 
vida melhor a seus consumidores, 
facilitando a rotina, proporcionando 
mais lazer e uma vida mais saudável”, 
adianta a executiva.

Outro destaque da LG no evento é 
o espaço assinado pelo arquiteto Ro-
berto Loeb, mentor de seus alunos de 
arquitetura da Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Localizado na Brasi-
lândia, a proposta do espaço é criar 
uma cozinha experimental que, após 
a CasaCor 2020, fi cou como legado 
para a comunidade, uma vez que a 
LG doou todos os produtos dispostos 
neste ambiente.

Os produtos da LG ainda compu-
seram os ambientes projetados por 
grandes nomes da arquitetura, como 
João Armentano, Brunete Fraccaro-
li, entre outros destaques do elenco
CasaCor.

 Ainda: A LG realizou diversas ações 
para o público conhecer o espaço da 
marca e todos os outros ambientes, 
por meio de ativações como a we-
bsérie no perfi l Architecture Hunter, 
um dos mais importantes do mundo 
no segmento de arquitetura. Além 
disso, foram distribuídos máscaras e 
álcool em gel na feira livre, que acon-
tece aos sábados, na Vila Nova Con-
ceição, em frente ao espaço da LG 
em parceria com o Suíte Arquitetos. A 
mostra foi gratuita e seguiu os proce-
dimentos de segurança e distancia-
mento social. 
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LG Dual Inverter Voice Artcool Refrigerador Instaview  door in door

No quadro maior, o Artcool Gallery: conforto com harmonia 
Fachada de vidro para os visitantes: conceito 

“olhar pela janela” 

Charme, requinte e funcionalidade em 30 m²
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TCL LANÇA NOVOS 
PRODUTOS DA LINHA

TCL, terceira maior exportado-
ra global de ar condicionado da 

China, anuncia seu novo portfólio de 
condicionadores de ar para o mercado 
brasileiro para esta temporada de ve-
rão. Trata-se da Linha split Elite Series 
com dois novos modelos em quatro 
capacidades. A marca, que iniciou em 
2019 a sua entrada no segmento no 
Brasil, possui opções voltadas para apli-
cações residenciais com modelos, que 
segundo a empresa, apresentam “de-
sign moderno, sofi sticado e elegante, 
além de funcionalidades práticas que 
facilitam o uso no dia a dia e trazem 
mais conforto ao usuário”. A chegada 
das novidades na categoria Split da TCL 
contam com modelos do tipo conven-
cionais e inverter, tanto nas versões só 
frio, quanto na quente e frio. 
  Todos os aparelhos de ar-condicio-
nado da linha Elite Series contam com 
serpentinas de cobre e gabinete cons-
truído em chapas de aço galvanizado, 
“que aumentam a resistência corro-
são, proporcionando maior robustez 
e durabilidade, especialmente em 
ambientes litorâneos”, garante a TCL, 
que acrescenta: “além disso, os condi-
cionadores possuem display indicador 
invisível que deixa o visual mais refi -
nado e proporciona melhor leitura de 
temperatura”.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: em entrevis-
ta com o gerente de Produto da Semp 
TCL, Nikolas Corbacho, ele assegurou 
que os modelos inverter da Linha Eli-
te Series possuem uma das melhores 
relações de economia de energia do 
mercado, podendo chegar a até 75%* 
de economia quando comparado a 
modelos convencionais. Além disso, 
esta Linha possui o sistema de fi ltra-
gem HD Silver Ion + carvão ativado, 
que contém partículas de íons de pra-
ta, “capazes de reter bactérias, poeira e 
odores, tornando o ar sempre limpo e 
de qualidade”, informa. Há também a 
função Esterilização, disponível apenas 
nos aparelhos inverter do tipo quente/

frio, Corbacho explica que esta função 
“realiza um processo de congelamento 
e aquecimento a altas temperaturas da 
serpentina interna para eliminar vírus e 
bactérias de forma efi caz, esterilizando, 
limpando e prevenindo a formação de 
mofo e umidade na unidade interna”. 
Ainda no pacote de funções, há a op-
ção do modo Turbo, que segundo a 
empresa, refrigera até 50% mais rápido 
se comparado a modelos convencio-
nais, “e a economia de energia também 
fi ca garantida com a função Eco, que 
equilibra o funcionamento do aparelho 
para um menor consumo energético, 
mantendo o ambiente sempre confor-
tável. As funções Dormir, Não Perturbe 
e Silêncio fecham o pacote de conforto 
trazendo ainda mais benefícios para o 
usuário”, elenca Corbacho.
  TCL Elite Series Convencional: O ge-
rente de ar condicionado da Semp 
TCL argumenta que neste modelo, os 
condicionadores de ar são ideais para 

quem busca a melhor relação de cus-
to X benefício: “as funções Dormir, Não 
Perturbe e Silêncio proporcionam ex-
celente conforto no uso diário, e assim 
como os aparelhos que contam com o 
sistema inverter, estes convencionais 
também contam com o fi ltro HD Silver 
Ion + carvão ativado que possuem par-
tículas de íons de prata, capazes de re-
ter bactérias, poeira e odores, tornando 
o ar sempre limpo e de qualidade”, re-
força. Os aparelhos convencionais pos-
suem cinco velocidades do ventilador 
da unidade interna, disponibilizando o 
ajuste ideal para cada tipo de uso. To-
dos os modelos estão disponíveis nas 
capacidades de 9.000, 12.000, 18.000 e 
24.000 BTU/h. *Economia de energia 
verifi cada de acordo com testes com-
parativos de modelos.
  Em tempo:  A Semp TCL é a join ven-
ture que atua no Brasil, no entanto a 
marca dos condicionadores de ar é da 
chinesa TCL. 

ELITE SERIES
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o último dia 20 de novembro, a na-
cional MK Ventilação e Filtragem 

lançou a Purefeel®, dedicada ao desenvol-
vimento de tecnologias destinadas à me-
lhoria do ar interior (ar indoor) para pro-
teção da saúde e bem estar dos usuários. 
Segundo divulga a MK Ventilação e Filtra-
gem, a Purefeel® nasce a partir de inú-
meras referências técnicas que atribuem 
grande importância ao papel da fi ltragem 
na manutenção da qualidade do ar indoor, 
como ASHRAE: “Position Document on Fil-
tration and Air Cleaning”. “Doenças trans-
missíveis por partículas em suspensão no 
ar indoor como aerossóis contaminados 
por vírus e bactérias tem afetado o mundo 
em consequência de epidemias e pande-
mias, com impactos sociais cada vez mais 
graves do ponto de vista da saúde, da pro-
dutividade e da economia como um todo. 
Procedimentos de Ventilação e Filtragem 
adequados podem eliminar ou reduzir em 
muito os riscos de contaminação deste 
tipo - ASHRAE: “Documento de Posição da 
ASHRAE sobre Aerossóis Infecciosos”.

Baseando-se nestas premissas largamen-
te confi rmadas na literatura técnica e cien-
tífi ca, a Purefeel® desenvolveu um portfólio 
de produtos, soluções e serviços, como 
Unidades Autônomas, Sistemas Modulares 
Internos, Sistemas Centralizados Externos, 

Desodorização, Ar Condicionado e Garan-
tias, que oferecem solução para a maioria 
das situações, elevando o grau de segu-
rança dos ocupantes e dos processos com 
signifi cativa economia de energia de clima-
tização, ao mesmo tempo  em que supera 
todas as limitações usuais da utilização dos 
purifi cadores de ar atualmente disponíveis 
no mercado. 

Entre os diferenciais, estão:
• Controle automático proporcional da 
entrada de ar externo pelo equipamen-
to de purifi cação quando necessário 
(DCV);
• Sistema de monitoramento automa-
tizado que gerencie as vazões a partir 
do estado de saturação dos elementos 
fi ltrantes;
• Análise das concentrações de po-
luentes em tempo real preservando as 
condições de temperatura e umidade 
mínimas requeridas;
• Regime de operação inteligente base-
ado no monitoramento e programação 
via nuvem permitindo grande econo-
mia de energia;
• Garantia da integridade de operação 
do equipamento evitando seu uso fora 
das especifi cações originais. 

Controle, Automação e Economia de 
Energia – Para auxiliar neste processo , a 
Purefeel ®  ainda desenvolveu o sistema 
INTELIAR™ ,  “é um software exclusivo que 
eleva a Purifi cação de Ar Indoor a um ou-
tro patamar, superando as difi culdades que 
fi zeram da técnica uma opção pouco uti-
lizada nos projetos de ventilação e clima-
tização de edifícios comerciais, públicos, 
industriais e de atendimento à saúde”, ga-
rante a MK. A tecnologia associa uma série 
de sensores a um software de automação 
exclusivo que garante todas as condições 
necessárias para assegurar que o Purifi ca-
dor de Ar opere apenas nas condições es-
pecifi cadas.

PUREFEEL
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AirStill: novo modelo da Midea 
evita rajadas de vendo direto e 
promete economia de energia

CONFORTO COM ESTILO

Midea, um dos principais players 
do mercado de climatização do 

mundo, apresenta seu mais novo lan-
çamento na linha residencial, o Airstill. 
Projetado para uma climatização per-
sonalizada e confortável, a novidade 
chega ao Brasil com atributos inova-
dores para promover temperaturas 
agradáveis para as famílias brasileiras.

Com tecnologia e design pensa-
dos para distribuição do ar por todo o 
ambiente em 3600,  o aparelho possui 
saídas laterais S-Wings e, segundo a 
fabricante,  é o primeiro aparelho do 
mundo a ter aletas duplas compostas 
com mais de 7.900 minifuros de tama-
nhos e direções diferentes. Esta com-
binação permite distribuir o ar pelo 
ambiente sem fl uxo direto e de forma 
muito mais suave.

O AirStill tem funções como Timer, 
que liga o aparelho no horário progra-
mado; Sleep, que desliga no horário 
estabelecido; Função Follow Me, que 
garante que a temperatura selecionada 
seja atingida no local onde está o con-
trole remoto e; Função Clean, que ativa 
a tecnologia Active Clean eliminando 
poeira, mofo e graxa que podem cau-
sar odores indesejados vindos da eva-
poradora,, acessadas com apenas um 
clique no controle.

No quesito energia, o AirStill possui 
certifi cação Inmetro 2026* e, nova-
mente segundo a fabricante, é o mo-
delo com maior economia de energia 
do mercado na Função Eco Noite, 
chegando a economizar até 82% de 
energia por noite. O modelo conta 
com serpentina em cobre e Tecnologia 

Inverter Quattro, que além de impactar 
no consumo de energia, também é a 
responsável pelo menor nível de ruído, 
vibração e maior durabilidade do siste-
ma. Ademais, o produto tem dois anos 
de garantia para o aparelho e dez anos 
para o compressor.  “O AirStill chega ao 
mercado de ar condicionado para re-
volucionar a forma de climatizar, prio-
rizando o bem-estar e o conforto do 
usuário. Este é um modelo que pode 
ser instalado em áreas de convivência 
e de uso de crianças, sem o desconfor-
to do vento direto. Seu design foi total-
mente desenvolvido para que ele seja, 
de fato, um modelo exclusivo.”, afi rma 
Gustavo Martins, gerente de marketing 
da Midea.

Para saber mais, 
aponte a câmara 
de seu celular no 

QR CODE.

*Segundo portaria nº 234, de 29 de junho de 2020 em função do 
aperfeiçoamento do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
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cou o local. Para terminar, fez uma fossa 
séptica apenas para os dejetos da cadela.

“É gratifi cante proporcionar bem-es-
tar para minha cachorra. Por isso eu 
não paro para pensar quanto gastei. Fiz 
de coração sem querer aparecer nem 
querer nada em troca”, disse Araújo, que 
é apegado a Hana desde que ela era fi -
lhote. O homem contou ainda que teve 
ajuda de amigos para terminar as obras 
e ganhou alguns materiais, como a tinta 
e a mão de obra da cerca e da pintura. 
Antes mesmo da reforma fi car pronta, o 
homem afi rma que a casa da cadela vi-
rou ponto turístico na cidade.

Após fazer rápidas contas, ele resolveu 
dar uma média de quanto gastou com 
os mimos para o xodó da família. “Devo 
ter gastado uns R$ 5 mil. Segundo ele, a 
cadela é sensivel ao calor intenso do To-
cantins. Nos dias mais quentes do ano a 
sensação térmica pode chegar a até 50 
°C em algumas regiões. Tanto calor fazia 
com que Hana fi casse inquieta, agoniada 
e o ar-condicionado foi necessário para 
dar mais conforto a ela. Afi nal, a cadela é 
quem guarda e vigia a casa do dono, que 
ainda não tem muros e por isso ela tem 
que fi car presa.

Tecnologia 8 em 1 foi apresentada 
em evento virtual 

Após ar-condicionado, cadela Hana tem a casa reformada no Tocantins

Danfoss lança a válvula inde-
pendente de pressão AB-QM 4.0 

Flexo, desenvolvida para atuar em sis-
temas de HVAC instalados em edifícios 
comerciais. Para apresentar os detalhes 
da novidade, a empresa promoveu um 
evento virtual de lançamento, no últi-
mo dia 2 de dezembro. Apresentado 
pelo engenheiro de vendas KatuakiHa-
yashida Je.
Além das funcionalidades de sua ante-
cessora (a AB-QM 4.0), segundo a em-
presa, a nova AB-QM 4.0 Flexo oferece 
mais economia de tempo durante a 
instalação e o comissionamento, aper-
feiçoamento de serviços e redução de 
manutenção do sistema e das unidades 
Fan Coil nele inseridas.

Solução 8 em 1 - Válvula de controle 
independente de pressão que oferece 
balanceamento dinâmico e desempe-
nho de controle, a AB-QM 4.0 Flexo 
conta com conexões testadas por pres-
são disponíveis em diâmetros nominais 
DN15 e DN20. São três válvulas de esfe-
ra de duas vias, um fi ltro com válvula de 
drenagem integrada e três plugs de tes-
te para medições de pressão ou vazão.
Com isso, explica Katuaki, o lançamen-
to oferece oito soluções em apenas 
uma válvula, pois viabiliza balancea-
mento hidrônico, controle, medição, 
instalação, descarga, enchimento, dre-
nagem e manutenção das unidades 
Fan Coil onde está instalada.

Danfoss lança válvula independente 
de pressão AB-QM 4.0 Flexo

Para ambos os conjuntos (DN15 e 
DN20) há tubos de conexão fl exíveis, 
compostos por aço inoxidável e iso-
lamento EPP, que facilitam a ligação 
entre o conjunto e a unidade Fan Coil 
e evitam perdas de calor durante a ati-
vidade. Com o isolamento instalado, 
também é possível obter acesso às 
confi gurações de fl uxo do projeto da 
válvula PICV, de forma a garantir a dre-
nagem e a medição dos fl uxos e pres-
sões ao longo das operações.

VIDA DE CÃO? Só que não!

ono diz que não pensa em quanto 
gastou para não perder o sono.

Pessoas pedem para tirar fotos no lo-
cal, mas a cadela não gosta.

Depois da  excelente repercussão que 
a reportagem Climatização em Animais 
– publicada na edição n º51 desta Revis-
ta HVACR em Foco -, obteve, recebemos 
do leitor, Claudio Thadeu do Amaral, do 
Rio de Janeiro,  um link com a reporta-
gem sobre a cadela Hana, que há cinco 
anos  ganhou um condicionador de ar e 
reforma  na sua casinha. Abaixo reprodu-

zimos parte da notícia. Confi ra:  A cadela 
Hana, que fi cou conhecida no ano pas-
sado  [2015] após ganhar um aparelho 
de ar-condicionado só para ela, ganhou 
agora a reforma de sua casinha. . O dono 
do animal, Wyomar Ramos de Araújo, 
de 39 anos, agora com 44, diz que está 
satisfeito com o resultado e não fez con-
tas de quanto gastou para não perder o 
sono. Eles vivem em Guaraí, na região 
central do Tocantins.

A casa da cadela, uma pastor alemão, 
ganhou um telhado com telhas de con-

creto, forro de PVC, pintura 
e porta de vidro. Araújo diz 
que tudo foi pensado para dar 
bem-estar à cadela, que é o 
xodó dele e da família. Ele diz 
que a esposa fi cou “meio bra-
va” com os gastos, mas depois 
aprovou a reforma. “Eu falava 
que ia fazer e ela já fi cava bra-
va. Depois de pronto, como já 
está feito mesmo, ela também 
elogiou e gostou do resultado”, 
brincou o dono.

As obras não param por aí, 
Araújo também construiu uma 
calçada ao redor da casa e cer- Fo
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WindFree

¹A Sociedade de Engenheiros de Refrigeração, Aquecimento e Ar-Condicionado Americana (ASHRAE) defi ne o 
efeito sem-vento devido às correntes de ar insufl adas com velocidade inferior a 15m/s.
²Armazena dados do usuário, preferências e padrões de uso para sugerir as opções mais úteis.
³Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.
4Testado no modelo AR12TXCAAWKEU em comparação com o modelo convencional Samsung AQ12EASER
540% de redução na frequência de 1kHz. Testado no modelo AR09MSPXASINEU comparando-o com o modelo 
convencional Samsung AQ09TSLXEA.
6Testado no modelo AR09TXCAAWKNEU em comparação com o modelo convencional Samsung AQ09TSLXEA

epois do lançamento virtual da li-
nha WindFree¹, em outubro passa-

do, a Samsung Brasil, lançou no início de 
dezembro uma campanha especial para 
explicar os benefícios de seus novos 
modelos de condicionadores de ar: a li-
nha WindFree, que têm tudo, menos o 
vento direto, colaborando com conforto 
e bem-estar dos consumidores e elimi-
nando a sensação incômoda de frio.

A campanha é toda digital e fi ca em 
circulação até o fi m de janeiro. Foram 
produzidas peças para redes sociais 
e um fi lme, já disponível no canal da 
Samsung Brasil no YouTube. Além dis-
so, infl uenciadores foram convocados 
para experimentar as vantagens do 

novo WindFree Plus, que conta com 
23 mil microfuros para espalhar o ar 
de forma mais homogênea, Inteligên-
cia Artifi cial² para identifi car os hábitos 
do usuário e conectividade – é possível 
comandá-lo via aplicativo SmartThin-
gs³ em um smartphone, tablet ou até 
em uma TV Samsung. “A nova geração 
de condicionadores de ar da Samsung 
está pronta para atender às demandas 
mais urgentes do consumidor. A pio-
neira tecnologia WindFree é uma alia-
da do conforto, já que elimina o vento 
direto, e ainda traz recursos de conec-
tividade e inteligência artifi cial que aju-
dam a otimizar rotinas e trazer mais 
conveniência para o dia a dia dos usu-

ários. A campanha chega para mostrar 
ao consumidor que é possível contar 
com produtos que eliminam o incô-
modo do vento direto e a Samsung traz 
a solução para combater essa preocu-
pação”, aponta Patrícia Pessoa, diretora 
de Marketing da Divisão de Consumer 
Electronics da Samsung Brasil.

Segundo a empresa, a campanha 
conta com um vídeo de 30 segundos 
que traz os diferenciais do  WindFree e 
mostra características como o resfria-
mento 43%4 mais rápido do que em 
modelos convencionais e a presença 
de Inteligência Artifi cial para identifi -
car e criar padrões de uso também são 
destacados.  Além disso, foram criadas 
peças que mostram situações em que o 
vento incomoda, como em um quarto 
de bebê, enquanto ele dorme; ou a co-
mida que esfria mais rapidamente, para 
ressaltar a tecnologia WindFree. Nos 
desdobramentos, outros recursos serão 
apresentados: o Modo Good Sleep, que 
é acionado pelo usuário para detectar 
o estágio do sono para oferecer uma 
temperatura mais agradável, sem ven-
to direto, a possibilidade de comandar 
o WindFree Plus mesmo fora de casa 
com o app SmartThings, a limpeza au-
tomática da serpentina quando o apa-
relho é desligado, o fi ltro de ar de ma-
nutenção fácil e o compressor inverter 
que assegura 40%5 menos ruído e 77% 
de economia6 de energia em compara-
ção aos modelos convencionais.

Nesse ano, a marca expandiu seu 
portfólio com a nova categoria, trazen-
do duas versões, o novo WindFree, que 
torna mais acessível o uso da tecnolo-
gia exclusiva sem vento e o WindFree 
Plus, que é o produto mais completo 
da categoria, que além da tecnologia 
sem vento, traz conectividade através 
do aplicativo SmartThings e Inteligên-
cia Artifi cial.

 Confi ra as redes sociais da Samsung 
para fi car por dentro das novidades da 
campanha sobre os novos WindFree e 
conheça mais sobre os modelos em 
uma plataforma exclusiva.Fo
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O CLIMA PERFEITO
E SEM VENTO.
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uando houver a necessida-
de de realizar a troca de um 

componente no sistema como,  
por exemplo, um     isso tem de ser 
feito baseado nas Boas Práticas de 
Refrigeração. Isso vale para tudo, 
inclusive para a tão famosa limpe-
za no sistema – tema deste artigo 
-, que, nada mais é do que remo-
ver o óleo lubrifi cante do motor, 
que, pelo tempo de trabalho,  já 
passou por altas temperaturas e 
desgaste mecânico; possível umi-
dade, desencadeando ácidos pre-
judiciais ao próprio sistema; e a 
remoção de resíduos de fl uido re-
frigerante que, por sua vez podem 
estar contaminados. 

A Importância: Quando se ofe-
rece um serviço técnico de garan-
tia, a responsabilidade é grande e 
nada mais sábio do que executar 
essa limpeza nas substituições de 
equipamentos. Um exemplo prá-
tico: Estamos num apartamento 
com um equipamento conven-
cional funcionando com R22 e 
seu cliente comprou um condi-
cionador de ar com sistema Inver-
ter e lhe pediu para efetuar a tro-
car. Ótimo! Mas, atenção: a linha 
desta infra tem um comprimento 
de sete metros, portanto, se o pro-
fi ssional não limpá-la com o fl uido  
R141b - Ecomate ou Belnet - de 
forma adequada a fi m de remover 
todas as impurezas, antes mesmo 
de instalar este novo equipamen-
to inverter, terá, além da garantia 
perdida, uma grande possibilidade 
de danifi car, em curto espaço de 
tempo, o novo equipamento oca-
sionando sua quebra.

O seu cliente sabe disso? É 
obvio que NÃO! Por isso a im-
portância da   informação deste 
assunto! Todo profi ssional que 
se deparar com esta situação da 
troca de equipamento, precisa 
conscientizar o seu cliente para 
que ele saiba da importância des-
te procedimento. Aqui na Ciclos 

Climatização, temos o hábito de 
fi lmar e documentar toda limpe-
za do sistema e enviar este vídeo 
ao cliente, pelo whatsApp. Ainda, 
orientamos ao cliente, que guar-
de este vídeo, pois,  ela também 
poderá usá-lo em uma eventual 
garantia.

Periculosidade: Estes limpantes 
são agentes solventes, portanto, 
além dos cuidados em manuseá-
-los, o uso de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) adequa-
dos, como óculos, luva, calça, 
entre outros, é importante. Ah! O 
descarte destes produtos quími-
cos também requer atenção: sai-
ba exatamente onde você poderá 
descarta-los. Em ambientes com 
pouca ventilação, por exemplo, 
é altamente perigoso pois cau-
sa dores de cabeça e mal estar, 
podendo levar a tonturas e des-
maio. Atualmente, no mercado 
de condicionadores de ar do tipo 
split, vimos poucos profi ssionais 
utilizando estes produtos limpan-
tes, muito devido ao custo fi nal 
se elevar num serviço que até 
pouco tempo atrás nem era tanto 
requisitado. E ainda, observamos 
lojas de refrigeração que não dis-
ponibilizam nenhuma opção des-
tes produtos à venda, o que faz 
com que os profi ssionais abram 
mão  deles, não os utilizando 
neste processo de substituição de 
equipamentos.

E se não limpar as linhas, o que 
pode acontecer com o novo equi-
pamento? O mal funcionamento 
começa com a perda de rendi-
mento, depois, uma possível al-
teração no ruído do compressor 
e por fi m o seu não acionamento. 
Não precisa de mais nada, não é? 

Dentre os três agentes de lim-
peza, o que eu mais utilizo é o 
Ecomate. Por que? Pela minha 
experiência, o 141b é muito forte, 
causando rapidamente dores de 
cabeça, além disso, sua evapo-

A IMPORTÂNCIA DA LIMPEZA NO 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Fabrício Cemin Fagundes
Fundador da Ciclos Climatização

@ciclosclimatizacao

ração é  demorada, o que, tam-
bém, pode ocasionar difi culdade 
no vácuo. Já o Ecomate evapora 
rápido e, novamente, pela minha 
experiência parece ser bem mais 
leve. Já o Belnet nunca tive opor-
tunidade de usá-lo.

Conclusão: Após uma boa lim-
peza do sistema, inclusive com 
linhas bem extensas, 100% das 
máquinas com sistema inverter, 
instaladas por nós, estão operando 
fi rmemente. A satisfação de nossa 
equipe bem como, a do cliente é 
visível. Creio que os maiores agen-
tes propagadores dessa informa-
ção além das escolas técnicas, são 
os próprios fabricantes dos produ-
tos químicos e também dos equi-
pamentos condicionadores de ar. 
Reforço, pela minha experiência, 
que todo novo equipamento ins-
talado deva passar pela limpeza 
em suas linhas frigorígenas, que 
LIMPAS - estará com uma vida útil 
de excelente duração.
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VACINAS E REFRIGERAÇÃO

COVID 19
A REFRIGERAÇÃO NA CURA PELO

só o começo, mas notícias so-
bre o desenvolvimento da vacina 

contra a covid-19 continuam a trazer a 
esperança necessária para um mundo 
que ainda está de joelhos devastado 
pelo microscópico Sars-CoV-2. No 
entanto, diariamente somos surpre-
endidos pelas novidades acerca deste 
mesmo tema. E no meio delas, surge 
a Refrigeração ora como mantene-
dora do antídoto para uma vida sem 
restrições, ora como um impeditivo. 
Mas calma lá! O que há de verdade e 
mito em tudo o que se viu e ouviu até 
o momento? É o que tentamos des-
vendar nesta reportagem. 

Para começar, este é um tema tra-
balhoso, pois a cada dia surge uma 
vertente. Isso porque se descobriu 
uma nova tecnologia ou porque a efi -
cácia da vacina ainda não foi defi nida 
ou porque aparecem novos porquês 
e esta repórter vê o texto escapar por 
entre os dedos. Mas nos concentrando, 
começamos com uma informação im-
portante: para uma vacina ser desen-
volvida, testada, produzida e distribuída 
para uma determinada população ela 
leva em média cerca de 11 anos. Antes 
da pandemia da Covid-19, a vacina que 
ocupava o posto de mais veloz era a da 

caxumba, que levou quatro anos para 
surgir, ainda nos anos 1960, quando a 
fase de testes era mais simples e cur-
ta. Depois dela, a mais rápida a passar 
por todas essas fases foi a do Ebola, 
que demorou cinco anos para fi car 
pronta, ser aprovada pelo FDA - Food 
and Drug Administration Agency, ór-
gão regulador de medicamentos dos 
Estados Unidos e pela Comissão Euro-
peia, em 2019. A Ervebo foi criada pela 
farmacêutica MSD, empresa que hoje 
também prepara uma vacina contra o 
novo coronavírus. O projeto da MSD 
é um entre mais de uma centena que 
estão em desenvolvimento no mundo.  
A  bem da verdade é um entre quase 
200 projetos de vacinas. Desses, 34 fo-
ram os que mais avançaram. Ficamos 
entre oito e, atualmente, estamos nos 
decidindo entre dois.  Vale explicar que 
isto não signifi ca que o desenvolvimen-
to de outras vacinas foi descartado ou 
que elas não sejam efi cazes ou mes-
mo que não podem vir a ser a solução 
tão esperada. Apenas as que estão na 
ponta chegaram primeiro na fase de 
aprovação.  E no meio de todas elas a 
importância da Refrigeração tanto na 
concepção das vacinas quanto em seu 
armazenamento se faz fundamental. 

Excetuando a vacina produzida pela 
farmacêutica Pfi zer-BioNTech, que pre-
cisa fi car em temperatura de -70  0C, as 
demais que estão na corrida pelo posto 
de livrar o mundo do coronavírus, de-
vem ser conservadas em temperatura 
de refrigeração, isto é, entre 2 °C e 8 °C.  

PANORÂMA - É o Governo Federal o  
responsável pelo controle de qualidade 
e distribuição desses fármacos para as 
Unidades Federadas. A cadeia governa-
mental tem seu topo na Central Nacio-
nal de Armazenamento e Distribuição 
de Imunobiológicos (Ministério da Saú-
de) que os fornece para as Secretarias 
Estaduais de Saúde para distribuição 
às Secretarias Municipais de Saúde. A 
rede de entrepostos é, portanto, inte-
gralmente composta por instalações 
de propriedade e geridas por entes do 
poder público. A ponta da rede, postos 
de saúde, é dotada de equipamentos 
domésticos e armazenam pequenas 
quantidades voltadas para a chama-
da administração de rotina - fora das 
campanhas de vacinação. Os principais 
estoques encontram-se, além de na 
Central Nacional, nas Centrais Estadu-
ais, dotadas de câmaras frigorífi cas que 
abrigam, a qualquer instante, milhares 
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Victor Brogin da Testo, “demanda de logística para os imunobiológicos”
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em estoques, em estados mais popu-
losos. Mesmo nas menores unidades 
da Federação encontram-se estocados, 
em qualquer momento, algumas cen-
tenas de milhares de imunobiológicos 
em uma única instalação. São câmaras 
frigorífi cas de pequeno a médio porte, 
medindo de 15 a 40 m2 de área. 

POR DENTRO – Mas além da conserva-
ção, a refrigeração se faz necessária na 
fase de pesquisa das vacinas. Para en-
tendermos melhor, a professora Cris-
tina Moreira, docente do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Médicas, 
da graduação em Farmácia e diretora 
do Núcleo de Biologia Experimental 
da Universidade de Fortaleza (NUBEX), 
e o professor do curso de Farmácia da 
Unifor, Ângelo Roncalli, esclarecem so-
bre os processos de fabricação da va-
cina, que é complexo e demanda um 
enorme conhecimento técnico e um 
controle de qualidade rigoroso – in-
cluindo a Refrigeração. “O processo 
inclui a pesquisa inicial, ensaios não 
clínicos (em animais), ensaios clínicos 
(seres humanos) e a avaliação fi nal dos 
resultados pelas agências regulatórias”, 
informa a professora. Já a fase farma-
cêutica “consiste na obtenção fi nal do 
produto pronto para a administração 
na população e envolve quatro etapas 
fundamentais: produção do concentra-
do vacinal, desenvolvimento da formu-
lação, produção e controle de qualida-
de do produto e avaliação do processo 
produtivo”, acrescenta Roncalli. Nesta 
fase se obtém uma formulação fi nal 
com características ideais para o enva-
se, embalagem e administração.

Durante todos estes processos de in-
vestigação, a Refrigeração está presen-
te em forma de câmaras, resfriadores 
térmicos, freezers, geladeiras, câmaras 
frias e demais equipamentos apropria-
dos para acomodarem ensaios e o pro-
duto fi nal, no caso o imunobiológico. 
“As vacinas, soros e imunoglobulinas 
são produtos termolábeis, ou seja, são 
produzidos para conservação a 20 °C 
e na faixa de 2 a 8 °C, que necessi-
tam de refrigeração a fi m de mante-
rem sua potência e efi cácia”, informa 
o diretor comercial da Mayekawa do 
Brasil, fabricante de soluções para Re-
frigeração Industrial, Silvio Guglielmo-
ni. É sabido que a estabilidade de uma 
vacina pode ser afetada, também, por 
outros fatores, como a luz, a umidade 
e a cepa vacinal. Os imunobiológicos 
congelados têm seus prazos de valida-
de signifi cantemente reduzidos após 
serem descongelados, e os resfriados 
podem fi car inutilizados se congelados 
ou mesmo perder efi cácia progressi-
vamente e cumulativamente ao serem 
submetidos a temperaturas acima de 
8 °C. A importância desses fatores so-

bre a manutenção da qualidade dos 
imunobiológicos é de tal maneira rele-
vante que sempre foi objeto de norma 
técnica do Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), do Ministério da Saúde, 
constituindo-se em manual específi co: 
Manual de Rede de Frio.

As vacinas são conservadas nos di-
versos níveis em temperaturas espe-
cífi cas levando em conta a sua  com-
posição. Em âmbito nacional, alguns 

imunobiológicos são conservados em 
temperaturas negativas, já em âmbito 
local são refrigeradas entre + 2 °C a + 
8 °C, em refrigeradores exclusivos. Aliás, 
esta é a temperatura de um refrigerador 
comum ou de uma caixa térmica com 
gelo. No caso das vacinas contra a Co-
vid-19,  estão nesta lista as de vetor viral 
do grupo farmacêutico britânico Astra-
Zeneca  em parceria com a Universida-
de de Oxford; a belga, Janssen, braço 
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farmacêutico da Johnson & Johnson; a 
russa  Sputnik V, criada pelo Instituto 
de Pesquisa de Epidemiologia e Mi-
crobiologia Gamaleya, e fabricada no 
Brasil pela União Química; a Corona-
Vac, produzida pela biofarmacêutica 
chinesa Sinovac. Já as com tecnologia 
do RNA Mensageiro, como a da far-
macêutica norte-americana Moderna  
e a vacina da  Pfi zer-BioNTech, que 
por sua vez,  como já foi mencionado, 
precisa ser mantida a -70 graus Celsius 
— fato que preocupa ofi ciais de saúde 
pública de que a vacina fi que despro-
porcionalmente acessível apenas a pa-
íses ricos e regiões que poderiam arcar 
com freezers especiais com alta capa-
cidade de resfriamento. 

Na tentativa de mostrar ao mundo 
que a necessidade de refrigeração a 
-70 °C poderia ser driblada, em no-
vembro passado o CEO da BioNTech, 
Ugur Sahin, contou à agência de notí-
cias Reuters que a vacina da empresa 
durou até cinco dias sob refrigeração 
comum. “A refrigeração comum faci-
lita, não é necessário adquirir novos 
equipamentos”, esclarece Bruce Y. Lee, 
professor de política e gestão de saú-
de da Universidade da Cidade de Nova 
Iorque que estuda cadeias de supri-
mentos de vacinas. Ele complementa 
informando que “uma grande parte 
da cadeia de suprimentos já possui os 
refrigeradores necessários para outros 
tipos de vacina”, garante.

LOGÍSTICA DO FRIO - Mesmo utilizan-
do toda a infraestrutura de refrigeração 
existente no mundo,  no que diz respei-
to ao armazenamento e transporte, Lee 
informa que a vacinação não será fácil. 
Ainda em 2020, a empresa alemã de lo-
gística DHL estimou que três bilhões de 
pessoas não têm acesso aos recursos 
da rede de frio necessária para forneci-
mento da vacina, mesmo considerando 
a refrigeração comum. Os problemas 
que envolvem a cadeia de suprimentos 
são inevitáveis, diz Lee, “já que nenhum 
governo ou agência de saúde pública 
nunca teve que atuar com tanta rapidez 
e em tamanha escala”, afi rma. 

Contudo, nas últimas décadas foram 
disponibilizadas diversas vacinas, como 
a do rotavírus e HPV, com isso, muitos 
países ganharam experiência valiosa 
em logística de massa: transporte de 
vacinas a partir dos fabricantes, arma-
zenamento em localizações centrais e 
posterior distribuição em caminhões ou 
motocicletas refrigerados pelas cidades 
e países.  E como resultado veem-se 
empresas que têm focado sua pesquisa 
e desenvolvimento para equipamentos 
e instrumentos que podem fazer a di-
ferença nesta rota. É o caso da alemã 
Testo, que no Brasil completou 21 anos 
de atuação com portfólio de tecnolo-
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gia de medição destinado a vários seg-
mentos. Para o gerente de Marketing da 
empresa, Victor Brogin “o transporte e o 
armazenamento de vacinas no país, é 
um grande desafi o que precisamos su-
perar”, observa. Ele relata que fora da in-
dústria as contendas são grandes, “prin-
cipalmente em um país de proporções 
continentais como o Brasil, que oferece 
grandes distâncias a serem percorridas, 
sem mencionar a preocupante estrutu-
ra da nossa malha rodoviária”, enfatiza. 
No que tange ao transporte dos imuno-
biológicos, Brogin se vale do Guia para a 
Qualifi cação de Transporte de Produtos 
Biológicos para explicar que medica-
mentos biológicos são constituídos por 
moléculas proteicas altamente com-
plexas, cuja atividade biológica é de-
pendente da sua integridade estrutural. 
“Tanto a instabilidade química quanto a 
física podem contribuir para uma perda 
de atividade”, orienta. Isso signifi ca que 
interferências externas que ofereçam 
riscos a essas moléculas proteicas po-
dem simplesmente deteriorar uma car-
ga valiosa, fundamental para a saúde de 
milhares de pessoas. “Além disso, o pre-
juízo fi nanceiro com a inutilização e o 
descarte do medicamento pode ser al-
tíssimo, um cenário desastroso a todos 
os envolvidos”, alerta. Em outras pala-
vras, sempre que vacinas estão em trân-
sito ou armazenadas há muito em jogo, 
“sendo que a deterioração e descarte de 
um lote não é uma opção”, acrescenta. 

 A logística de vacinas, portanto, exi-
ge medições de parâmetros que for-
neçam a máxima certeza à indústria, 
ao operador logístico, aos centros de 
distribuição regionais, aos hospitais, la-
boratórios  e postos de saúde. “O moni-
toramento e registro de dados de alta 
performance durante toda a cadeia 
do frio é fundamental durante esse 
processo, seguindo todas as determi-
nações das autoridades regulatórias a 
fi m de garantir que os medicamentos 
sejam entregues aos pacientes com 
sua integridade garantida”, diz. Entre 
as soluções para transporte de produ-
tos sensíveis, Brogin, destaca a linha de 
data loggers Testo 184, que monitora 
temperatura ambiente, umidade rela-
tiva do ar, impactos e choques físicos. 
Mas, especifi camente para as vacinas, 
o gerente de Marketing indica o Testo 
184, versão T4, que monitora apenas a 
temperatura, segundo ele, numa faixa 
de medição entre – 80 °C a + 70 °C. 

 “Sua utilização é bem efi ciente, uma 
vez que o instrumento possui uma faixa 
de medição que atende as demandas 
de logísticas  dos mais variados imu-
nobiológicos”, assegura. Brogin explica 
que “o data logger é alocado em meio 
à carga de vacinas que vai ser transpor-
tada, para que, dessa forma, o registro 
da temperatura seja realizado durante 

Rede do Frio: fundamental  para os fármacos 

Exemplo de uma câmera frigorífi ca para vacinas

todo o trajeto até o seu destinatário fi -
nal. Com a carga já em mãos, basta que 
o cliente conecte o data logger via porta 
USB a um computador para que acesse 
o relatório dos dados medidos da car-
ga em questão, que já estará pronto no 
formato PDF, sem a necessidade do uso 
de softwares adicionais para a sua visu-
alização”, explica.   O gerente de Marke-
ting da Testo acrescenta que “são dados 
muito valiosos, disponíveis de forma 
prática, que proporcionam segurança e 
certeza a todos os envolvidos nas ope-
rações de distribuição.   

E O MERCADO? A nota datada de 3 de 
dezembro de 2020, e assinada pelo Pro-
fessor e engenheiro Ariel Gandelman, 
consultor técnico da Smacna Brasil e 
membro do Conselho Nacional de Cli-
matização e Refrigeração, informa em 
resposta sobre um possível impedimen-
to a necessidade de resfriamento a -70 
°C para armazenagem e distribuição da 
Vacina da Pfi zer BioNtech contra o Ví-
rus Sars-CoV-2.  “O Conselho Nacional 

de Climatização e Refrigeração, se diz 
surpreso com a notícia de uma suposta 
incapacidade do país em armazenar e 
transportar vacinas, a entidade esclarece 
que: A indústria da refrigeração no Brasil 
é referência mundial no desenvolvimen-
to de tecnologias e soluções para aten-
der a todas as demandas relacionadas 
nas mais diversas áreas. O Brasil conta 
hoje com a cadeia de produção deste 
setor, dedicada ao armazenamento e 
distribuição de vacinas, bastante robusta 
e que pode ser adaptada para a necessi-
dade de qualquer empresa, a qualquer 
temperatura, inclusive a -70 °C. Este sis-
tema é produzido com qualidade e agi-
lidade. Todos os insumos necessários, 
conhecimento técnico e fabricantes já 
existem no país, para apoiar as entida-
des que serão responsáveis pelo desen-
volvimento, produção e distribuição da 
vacina contra o coronavírus no territó-
rio nacional. Em tempo curto e a custo 
acessível”, informa o texto.

Guglielmoni, “garantia de Refrigeração de  até -100 °C”
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A nota ainda reforça “que o Brasil dis-
põe de uma forte cadeia do frio, com 
inúmeros fabricantes no território na-
cional, com tecnologia disponível, além 
disso, o setor de serviços possui pro-
fi ssionais com conhecimento robusto 
para instalações de baixíssima tempera-
tura, tanto que instalações de criogenia 
encontram-se presentes operando há 
muitos anos no Brasil. Portanto o setor 
de frio nacional pode adequar a infra-
estrutura e disponibilizar soluções para 
qualquer temperatura, inclusive -70 °C, 
com planejamento e investimento”. De 
fato, a indústria nacional de HVACR tem 
capacidade para atender esta deman-
da. Temos aqui desde refrigeradores 
domésticos e farmacêuticos a veícu-
los refrigerados, de tamanhos, capa-
cidades e demandas variadas. Muitos 
com tecnologia embarcada. De fre-
ezers a equipamentos que chegam a 
-100 °C, como é o caso da Mayekawa 
do Brasil. “Para instalações com esse 
perfi l, que necessitem de temperaturas 
ultrabaixas, o requisito é utilizar siste-
mas, equipamentos que atendam esta 
necessidade, com uma ampla faixa de 
controle de temperatura desde - 45 °C 
até -100 °C.  Para esse fi m atualiza Sil-
vio Guglielmoni, ele conta que o Gru-
po Mayekawa desenvolveu já há algum 
tempo um sistema que usa ciclo aber-
to, “que faz com que o ar circule direta-
mente na câmara refrigerada, portan-
to, mesmo em caso de vazamento não 
haverá danos ou ameaça à segurança 
dos usuários nem do local’, garante. 
Sobre o seu funcionamento ele explica 
que “este equipamento, denominado 
Pascal Air, comprime o ar, remove o 
calor de compressão e expande o ar 
adiabaticamente para resfriar, como 
exemplo, as vacinas, numa tempe-
ratura de -70 °C utilizando apenas o 
ar”.  O diretor comercial informa que 
por ser compacto, “o sistema acaba 
se tornando um substituto adequado 
para sistemas de refrigeração conven-
cionais com compressores em cascata 
de temperatura ultrabaixa, bem como 
para sistemas de refrigeração que uti-
lizam nitrogênio líquido”.  Sobre os sis-
temas convencionais de refrigeração 
ele  assegura que “possuem diversas 
limitações para atenderem tempera-
turas na faixa de -70 °C, pois para es-
tas aplicações necessita-se realizar a 
utilização de sistemas específi cos, o 
que pode representar problemas para 
transporte e armazenamento, espe-
cialmente em países de baixa e média 
renda, onde as instalações de refrige-
ração podem ser limitadas”. 

Além de atuar com temperaturas ul-
trabaixas, a solução apresentada pela 
multinacional japonesa, que utiliza o ar 
como fl uido refrigerante, “possui poten-
cial zero tanto de destruição da camada 

VACINAS E REFRIGERAÇÃO

Brasil atende necessidades diversas
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de ozônio quanto de aquecimento glo-
bal,  e ainda não é tóxico e nem infl amá-
vel. O sistema utiliza um expansor tur-
bo e compressor integrado conectados 
no mesmo eixo com o mesmo motor 
sendo capaz de economizar até 25% de 
energia em comparação com um siste-
ma convencional”, garante.  No que diz 
respeito as  principais diferenças deste 
conceito, Guglielmoni informa que elas 
podem ser observadas  na concepção 
do projeto e por consequência nos 
componentes utilizados. “Diferente do 
sistema convencional de refrigeração, 
em que ocorre a mudança de fase (lí-
quido-vapor) do fl uido refrigerante, ci-
clo do Pascal Air é realizado mediante o 
início e a manutenção de condições no 
estado vapor do fl uido refrigerante (AR) 
em um regime de oscilação cíclica, de 
modo que, em uma parte defi nida do 
sistema que gera o ciclo, o fl uido esteja 
em expansão com absorção de calor e 
em seguida, resfriado e em outra parte 
esteja em compressão com rejeição de 
calor. Portanto, a parte aquecida rejeita 
calor para o ambiente externo e a par-
te arrefecida extrai o calor das vacinas 
armazenas a ultra baixa temperatura, 
provocando assim o efeito de resfria-
mento”, conclui Silvio Guglielmoni.

De tamanho e capacidades diversas de Refrigeração para Vacinas.  
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Joseph R. Biden e sua parceira de campanha Kamala Harris são mundialmente 
reconhecidos por terem vencido as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos, 
com maioria de votos no Colégio Eleitoral e uma maioria impressionante no voto popular. O 
Partido Democrata manteve o controle da Câmara dos Representantes nos EUA, enquanto 
os resultados para o Senado estão próximos, mas ainda indeterminados. Neste artigo, o 
diretor do WRI nos Estados Unidos, Dan Lashof, sugere um plano de 10 ações para a nova 
administração.

OS ESTADOS UNIDOS É O PAÍS MAIS RICO DO MUNDO. SUA ECONOMIA, QUE 

REPRESENTA QUASE 25% DA PRODUÇÃO GLOBAL DE BENS E SERVIÇOS, GERA UMA 

SOMA EXORBITANTE DE US$ 21,4 TRILHÕES POR ANO. E COM A GLOBALIZAÇÃO, MAIS 

DO QUE NUNCA TORNA-SE IMPORTANTE OLHAR PARA FORA E ACOMPANHAR O QUE 

FAZ  O MUNDO. E COM OS EUA HÁ MAIS UM APELO: A TROCA DE GOVERNO É UMA 

OPORTUNIDADE, TALVEZ ÚNICA,  PARA  REVER  QUESTÕES ACORDADAS NO GOVERNO 

PASSADO E QUE  TÊM IMPACTO MUNDIAL, COMO CLIMA E SUSTENTABILIDADE. 

CONFIRA NESTE IMPORTANTE ARTIGO DE  DAN LASHOF PARA O WRI.

10 PRIORIDADES
PARA O NOVO PRESIDENTE DOS EUA 

COMBATER A CRISE CLIMÁTICA*

A Casa Branca.
Novo presidente americano terá oportunidades 

para atuar na agenda climática. 

MUNDO SUSTENTABILIDADE
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presidente eleito Biden vai ser 
juramentado no cargo em meio 

a quatro crises profundamente interli-
gadas: crise sanitária, crise econômica, 
crise de injustiça racial e crise climáti-
ca. Ele prometeu uma retomada verde 
a partir de ações fortes e simultâneas 
nessas quatro frentes, incluindo inves-
timentos sem precedentes em saúde, 
infraestrutura e energia limpa.

Durante a última crise econômica, 
alguns conselheiros políticos pressio-
naram os líderes eleitos a priorizar, em 
detrimento da ação climática, a saúde 
e a economia, vistas como preocupa-
ções mais imediatas e populares. Des-
sa vez, essa não é uma postura viável. 
A crise climática está aqui agora, e a 
ação é urgente.

A paisagem política também mudou 
à medida que os efeitos das mudanças 
climáticas bateram à porta, e os jovens 
se mobilizaram para reivindicar uma 
resposta condizente com as proporções 
do problema. Está claro, agora, que as 
mudanças climáticas estão causando 
um impacto tremendo na economia e 
ameaçam a estabilidade do nosso siste-
ma fi nanceiro. Por outro lado, os bene-
fícios econômicos e as oportunidades 
de emprego que podem surgir a partir 
da ação climática também são muito 
mais reconhecidos.

Apesar da pandemia do coronavírus, 
as mudanças no clima apareceram de 
forma mais proeminente durante esta 
campanha eleitoral do que em qual-
quer outra antes. De fato, é uma ques-
tão difícil de ignorar quando incêndios 
fl orestais sem precedentes rasgam a 
região oeste dos Estados Unidos e são 
tantas tempestades tropicais atingindo 
a região leste que o Serviço de Meteo-
rologia usou todo o alfabeto romano e 
teve que recorrer às letras gregas para 
dar nome às tempestades.

O governo Biden ainda vai ter traba-
lho para reparar os estragos feitos pela 
administração de Trump, que buscou 
implementar uma agenda de desregu-
lamentações pró-combustíveis fósseis 
como uma vingança.

O governo de Trump tentou rever-
ter mais de 125 normas ambientais. 
Trabalhou de forma sistemática para 
marginalizar cientistas e especialistas 
ambientais em prol de executivos e 
lobistas da indústria, erodindo a ca-
pacidade de atuação da Agência de 
Proteção Ambiental (EPA, na sigla em 
inglês), do Departamento do Interior 
e de outras agências governamentais 

que atendem aos interesses públicos. 
Centenas de medidas serão necessárias 
não apenas para reverter os retrocessos 
do governo Trump como para avançar 
uma agenda que responda ao desafi o e 
promova garantias ambientais.

Não faltam ideias sobre o que deve 
ser feito. Além de sua própria plata-
forma climática, Biden contará com 
relatórios abrangentes do Comitê de 
Crise Climática da Câmara dos EUA e 

do Comitê Especial do Senado para a 
Crise Climática, assim como dezenas 
de propostas de organizações não go-
vernamentais.

Para ter sucesso, porém, Biden terá 
que estabelecer prioridades e se con-
centrar em uma série de medidas de 
alto impacto que podem ser implemen-
tadas por meio de ações do Executivo 
ou pelo Congresso, além de buscar um 
plano de ação climática abrangente. 

As prioridades climáticas de Biden 
devem ser guiadas por três grandes 
princípios:

1. Prosperidade inclusiva: políticas 
climáticas inteligentes podem não 
apenas reduzir os danos das mu-
danças no clima como liberar am-
plas oportunidades de crescimento 
econômico e reduzir a desigualda-
de, conforme mostra o relatório da 
Nova Economia Climática dos Esta-
dos Unidos;

2. Monitorar o carbono: o sucesso 
precisa ser medido pelo progresso 
na redução de emissões, não ape-
nas em termos de dólares gastos. É 
necessária uma mudança sistêmica 
nos setores responsáveis pela maior 
parte das emissões nos Estados Uni-
dos. Isso signifi ca aumentar o foco 
no setor de transportes e na indús-
tria e acelerar o processo de descar-
bonização do setor de energia; e

3. Toda ajuda possível: ao longo 
dos últimos quatro anos, a liderança 
climática partiu, por necessidade, de 
governos locais e estaduais e do se-
tor privado. À medida que o governo 
Biden trabalhar em sua agenda cli-
mática, não podemos nos permitir 
perder o apoio dos atores subna-
cionais. É essencial planejar políticas 
que empoderem, apoiem e comple-
mentem a ação de estados, cidades 
e empresas e, ao mesmo tempo, es-
tabelecer metas nacionais ambicio-
sas e oferecer os recursos de que só 
o governo federal pode dispor.

10 ações prioritárias para com-
bater as mudanças climáticas nos 
Estados Unidos. Partindo dos prin-
cípios mencionados acima, para im-
plementar seu plano de promover 
uma revolução na energia limpa e 
na justiça ambiental, Biden deve fo-
car nessas 10 ações prioritárias:

3 PRINCÍPIOS
PARA UMA NOVA ERA DE AÇÃO CLIMÁTICA
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1. Comprometer-se a reduzir o total 
de emissões de gases de efeito estufa 
entre 45% e 50% até 2030 - A campa-
nha de Biden prometeu zerar as emis-
sões das usinas de energia até 2035 e 
atingir emissões líquidas zero na eco-
nomia como um todo até 2050. Como 
presidente, ele deve reiterar essas me-
tas e acrescentar uma meta para 2030, 
a fi m de conduzir ambições de curto 
prazo em todos os setores. 

Biden deve adotar uma meta bem 
embasada mais ambiciosa para 2030, 
na faixa de 45% a 50% de redução 
das emissões em relação aos níveis 
de 2005, com base no relatório Ace-
lerando o Compromisso dos Estados 
Unidos, de 2019. Isso exigiria que a 
administração de Biden estabelecesse 
políticas federais robustas para ampliar 
e complementar a liderança assumida 
pelos estados, cidades e pelo setor pri-
vado. A extremidade inferior dessa fai-
xa de redução é o mínimo consistente 
com o objetivo do Acordo de Paris de 
limitar o aquecimento global a 1,5 °C. 
O ponto mais alto ajudaria os EUA a 
restabelecer uma posição de liderança 
nas negociações internacionais, mas 
quase certamente exigiria que Con-
gresso promulgasse novas leis climá-
ticas signifi cativas.

6. Estabelecer padrões de aparelhos 
e equipamentos para substituir os 
combustíveis fósseis por eletricida-
de sempre que possível - Quase 12% 
das emissões de dióxido de carbono 
dos Estados Unidos vêm da queima 
de gás, óleo ou propano nas casas e 
edifícios, com fi ns de aquecimento 
ou água quente. Na maior parte dos 
casos, essas emissões poderiam ser 
eliminadas com um bom custo-be-
nefício exigindo o uso de bombas de 
calor elétricas quando os aparelhos 
precisarem ser substituídos.

2. Aprovar um bom pacote de es-
tímulo climático para a recuperação 
da Covid-19 - Biden propôs US$ 2 tri-
lhões em investimentos climáticos in-
teligentes para estimular a economia, 
gerar empregos e ampliar a indústria 
de energia limpa dos Estados Unidos, 
o que superaria o montante do pacote 
de recuperação econômica de 2009. 
Embora, com um Congresso dividido, 
Biden talvez não consiga a aprovação 
do pacote na íntegra, ele terá infl uên-
cia signifi cativa para insistir que suas 
prioridades sejam incluídas na legis-
lação que deve ser aprovada. O WRI 
destacou uma série de prioridades 
para modernizar a rede elétrica, eletri-
fi car ônibus escolares e do transporte 
coletivo, melhorar o sistema de trans-

porte, investir nas escolas públicas, 
promover inovação industrial e forta-
lecer a restauração de paisagens.

Além de assegurar que pelo menos 
40% dos recursos benefi ciem comu-
nidades desfavorecidas, como Biden 
prometeu, esses investimentos de-
vem ser planejados para catalisar o 
progresso de curto e longo prazo nas 
metas de redução de emissões. Isso 
signifi ca não apenas aplicar tecnolo-
gias econômicas e efi cientes de que já 
dispomos, como energia solar, eólica, 
bombas de calor e veículos elétricos, 
mas também investir no futuro. O país 
precisa de um programa robusto para 
desenvolver um portfólio de tecnolo-
gias disponíveis para as próximas dé-
cadas, como melhores sistemas geo-
térmicos, hidrogênio limpo e aço de 
emissão zero;

3. Exigir que todos os novos veícu-
los de passageiros vendidos a partir de 
2035 sejam de emissão zero - O custo 
das baterias de veículos elétricos caiu 
87% na última década. Estima-se que o 
preço de novos veículos elétricos seja 
equivalente ao de veículos similares 
com motor a combustão em 2025 ou 
até antes. Em setembro de 2020, o go-
vernador da Califórnia, Gavin Newson, 
assinou uma ordem executiva orien-
tando o Conselho dos Recursos At-
mosféricos da Califórnia a estabelecer 
padrões para reduzir de forma gradati-
va as vendas de veículos poluentes até 
2035. Ônibus e a maior parte de outros 
veículos médios e pesados movidos a 
diesel também podem se tornar elé-
tricos, conforme proposto pela Inicia-
tiva de Veículos Médios e Pesados de 
Emissão Zero (em inglês, Zero Emis-
sion Medium- and Heavy-Duty Vehicle 
Initiative), assinada por 15 estados em 
julho de 2020, o que ajudaria a redu-
zir a carga desproporcional de polui-
ção a que são expostas comunidades 
de baixa renda e a população negra. 
Biden deve emitir uma ordem execu-
tiva orientando a EPA a estabelecer 
padrões similares para carros e cami-
nhões em escala nacional;

4. Elevar os padrões de eletricidade 
limpa a 55% até 2025, 75% até 2030 e 
100% até 2035 - Eletricidade limpa em 
abundância é essencial – não apenas 
para eliminar a poluição de todas as 
usinas de energia até 2035, compro-
misso assumido por Biden, como para 
descarbonizar os setores de transpor-
te, construção e boa parte das indús-
trias. Um estudo publicado pela Escola 
Goldman de Políticas Públicas da Uni-
versidade da Califórnia, em Berkeley, 
mostra que as reduções recentes e 
consideráveis no custo de painéis so-
lares, turbinas eólicas e baterias de ío-
n-lítio implicam que podemos chegar 
a um sistema de eletricidade limpo, 

confi ável e acessível muito mais rá-
pido do que imaginávamos se políti-
cas públicas efetivas forem colocadas 
em prática. Essas políticas podem ser 
mais duradouras se promulgadas por 
meio de legislação bipartidária, mas 
também podem ser adotadas a par-
tir de regulações da Lei do Ar Limpo 
(Clean Air Act). Elas devem exigir uma 
redução na poluição que afeta as co-
munidades na linha de frente e asse-
gurar que as metas nacionais sejam 
cumpridas;

5. Combater os superpoluentes - 
Um lado positivo da cooperação bi-
partidária durante 2020 foi o consenso 
obtido na legislação federal a respeito 
da implementação da emenda de Ki-
gali para desacelerar a produção e o 
uso de hidrofl uorcarbonetos “super-
poluentes”. Grama por grama, esses 
gases de efeito estufa, geralmente 
usados como refrigeradores, podem 
ter milhares de vezes o impacto de 
retenção de calor do dióxido de car-
bono. Se a nova legislação não for 
promulgada antes de Biden assumir o 
cargo, ele deve solicitar ao Congresso 
que a aprove o quanto antes no pró-
ximo ano.

O metano, principal componente do 
gás natural, também retém mais calor 
do que o dióxido de carbono. O go-
verno Biden deve restabelecer e forta-
lecer as regras da EPA e do Departa-
mento do Interior da era Obama para 
conter os vazamentos de metano.

Poluentes climáticos de vida curta 
altamente potentes nos EUA

Os Estados Unidos devem reduzir as 
emissões entre 45% e 50% até 2030
(em relação aos níveis de 2005)
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USAR TODAS AS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA COMBATER
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS ESTADOS UNIDOS

Ao seguir as 10 ações descritas acima, 
Biden pode contribuir para uma boa re-
cuperação da pandemia de Covid-19 e 
preparar os Estados Unidos para alcan-
çar um futuro mais seguro e próspero, 
de zero emissões líquidas. Dada a mag-
nitude da crise climática e a velocidade 
com que é necessário transformar os 
principais sistemas para reduzir as emis-
sões entre 45% e 50% em uma década, 
chegando a 100% em meados do sécu-
lo, precisamos usar todas as ferramentas 
disponíveis:
• Novos padrões são essenciais para 
prevenir a construção de novas fontes 
altamente poluentes, como caldeiras de 
combustível fóssil, e reestruturar os seto-
res que mais emitem.
• Investimentos são essenciais para gerar 
novos empregos, construir infraestrutura 
e acelerar a transição para uma econo-
mia de zero emissão.
• A justiça é essencial para retifi car as 
cargas desproporcionais de poluição im-
postas às populações negras, indígenas 
e a pessoas não brancas* por gerações 
e criar a coesão social necessária para 
avançar essa agenda transformadora.

As normas do setor devem incenti-
var novas construções a serem total-
mente elétricas, uma mudança que 
cada vez mais cidades estão exigindo 
e que gera economia, já que não há 
a necessidade de instalar linhas de 
gás. Alguns construtores se mostram 
relutantes em adotar essa medida por 
acreditar que os consumidores prefe-
rem fogões a gás.

Vale ressaltar, contudo, que os im-
pactos na saúde da queima de gás nas 
cozinhas se tornaram uma preocupa-
ção crescente. Os novos cooktops de 
indução, como os usados na tenda do 
Great British Baking Show, permitem 
ferver água mais rápido e oferecem 
um controle de temperatura mais pre-
ciso do que os fogões a gás. Boa par-
te do aquecimento de baixa e média 
temperatura necessário na indústria 
também pode ser fornecido por bom-
bas de calor elétricas, micro-ondas ou 
outras tecnologias, dependendo do 
aparelho, contribuindo para reduzir a 
poluição local e também as emissões 
de dióxido de carbono.

7. Estabelecer padrões de emissões 
para cimento, aço e plásticos -  Algu-
mas das maiores fontes industriais de 
dióxido de carbono envolvem emis-
sões originadas a partir de reações 
químicas, além da queima de com-
bustível para caldeiras e aquecimento 
a altas temperaturas. Diversas técnicas 
inovadoras estão em fase de desen-
volvimento para reduzir, eliminar ou 
mesmo reverter essas emissões. Há 
alguns casos, porém, para os quais as 
melhores abordagens ainda não estão 
claras ou podem nem mesmo ter sido 
inventadas.

Dadas essas circunstâncias, o gover-
no Biden deve trabalhar com o Con-
gresso para fornecer recursos para 
projetos de pesquisa, desenvolvimen-
to e demonstração dessas tecnologias. 
O governo também pode usar seu po-
der de compra para criar mercados 
para produtos limpos e defi nir padrões 
de emissões para tecnologias neutras 
que fi quem mais fortes com o tempo; 

8. Ampliar a remoção de dióxido de 
carbono - Além de reduzir as emis-
sões de fontes diretas o mais rápido 
possível, está cada vez mais claro que 
os Estados Unidos precisarão remover 
bilhões de toneladas de dióxido de 
carbono que já estão no ar para com-
pensar emissões do passado e fontes 
difíceis de eliminar (como as emissões 
de metano do gado, de óxido nitroso 
das fazendas e de dióxido de carbono 
dos aviões). Sem a remoção de car-
bono, os EUA não conseguirão fazer 
sua parte para manter o aumento da 
temperatura global abaixo de 1,5 °C, o 
limite estabelecido pela ciência como 
necessário para evitar os piores im-

pactos das mudanças climáticas.
Uma forma natural de capturar car-

bono é aumentar o número de árvo-
res, seja em fl orestas, sistemas agro-
fl orestais ou em áreas urbanas. Mas 
há um limite para a quantidade total 
de carbono que podemos sequestrar 
a partir das árvores e do solo, devido 
à necessidade de produzir alimento 
o sufi ciente para alimentar a cres-
cente população global. Isso signifi ca 
que também precisamos desenvol-
ver abordagens tecnológicas, como a 
captura direta do ar e a mineralização 
de carbono. O projeto CarbonShot, do 
WRI, delimitou um conjunto de priori-
dades políticas em âmbito federal para 
ampliar o portfólio de opções de re-
moção de dióxido de carbono; 

9. Restabelecer a liderança interna-
cional - Além de imediatamente rein-
tegrar os Estados Unidos ao Acordo 
de Paris, como prometeu fazer, Biden 
deve colocar a ação climática no topo 
da política externa do país. Muito antes 
da conferência do clima de Glasgow, 
prevista para novembro de 2021, o go-
verno Biden deve apresentar às Nações 
Unidas um novo plano climático na-
cional incluindo uma meta de redução 
de emissões entre 45% e 50% até 2030 
(em relação aos níveis de 2005). Além 
disso, também deve entregar os US$ 2 
bilhões pendentes da promessa feita 
pelos Estados Unidos em 2014 ao Gre-
en Climate Fund e assumir um novo 
compromisso com o Fundo, alinhado 

com a ambição de outros países. 
Biden também deve usar as reuni-

ões de chefes de estado, como o G7 
e o G20, para promover a cooperação 
internacional e trabalhar em conjunto 
com os países aliados a fi m de estabe-
lecer um mecanismo de grande esca-
la para o fi nanciamento de projetos de 
infraestrutura com inteligência climá-
tica nos países em desenvolvimento.

10. Taxar a poluição - Por último, 
mas não menos importante: nenhu-
ma política climática está completa 
sem um mecanismo para responsa-
bilizar os emissores e garantir que as 
reduções de emissões baseadas em 
evidências científi cas sejam atingidas. 
Isso pode ser feito com o aumento do 
preço do carbono se outras medidas 
forem insufi cientes. Algumas plata-
formas de política climática se con-
centram na precifi cação do carbono, 
enquanto outras consideram os me-
canismos de mercado inefi cazes ou 
mesmo contraproducentes; pesquisas 
do WRI, porém, mostram que a pre-
cifi cação do carbono precisa ser um 
componente integral de qualquer pla-
no climático efi caz.

Embora não esteja claro quando os 
votos possam se alinhar para aprovar 
a precifi cação de carbono no Con-
gresso, Biden deve argumentar que 
é melhor taxar a poluição do que os 
empregos e buscar qualquer opor-
tunidade para levar adiante esse ele-
mento-chave da política climática.

• A precifi cação da poluição por carbo-
no é essencial para reforçar os efeitos 
obtidos com os novos padrões e com 
os investimentos, acelerar a retirada de 
fontes de poluição existentes, infl uen-
ciar milhões de tomadores de decisão ao 
mesmo tempo e impor metas de redução 
de emissões.

Será uma tarefa monumental para o 
governo Biden desfazer os danos da ad-
ministração de Trump e fazer o país ca-
minhar para a frente de novo. Biden tem 
uma oportunidade histórica que não sur-
girá novamente. Para ter sucesso nessa 
empreitada, ele precisará exercer lideran-
ça e disciplina.

Minha esperança é de que o plano de 
10 ações apresentado aqui possa ajudar 
a focar a atenção do novo presidente 
nas medidas que farão a maior diferença. 
Uma coisa é certa: não há tempo a perder. 
A ação climática precisa ser uma priorida-
de desde o primeiro dia de governo.

* No original em inglês, o autor usa a expressão 
“pessoas de cor”, utilizada nos Estados Unidos 
para descrever qualquer pessoa não considerada 
branca, como latinos, asiáticos, povos nativos, 
entre outros.
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AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE
FILTRAGEM INDUSTRIAL DE AR

2 – CONCEITOS BÁSICOS
A Automação pode ser defi nida 

como o uso de comandos lógicos 
programáveis que recebem infor-
mações de um processo (input) e as 
transformam (processing) em saídas 
(output) que desencadeiam ações 
mecânicas de dispositivos em subs-
tituição à ação de seres humanos. O 
termo Automação foi criado na dé-
cada de 1940 por um engenheiro da 
Ford Motor Company que descreveu 
vários sistemas nos quais ações e 
controles automáticos substituíam o 
esforço e a inteligência humana. Com 
o advento dos computadores e dos 
Controladores Lógicos Programáveis 
(CLPs) esses sistemas tornaram-se 
cada vez menores, mais sofi sticados 
e poderosos. Os primeiros CLPs foram 
desenvolvidos pela Modicom como 
resposta ao desafi o proposto pela 
General Motors de desenvolver um 
hardware que substituísse a lógica de 
relês. Atualmente uma infi nidade de 
recursos de hardware de automação 
estão disponíveis para as mais dife-
rentes aplicações industriais.

Um outro aspecto importantíssimo, 
senão vital, quando se trata da auto-

mação dos Sistemas de Filtragem do 
Ar na Indústria, é o sensoriamento. 
Sem as informações de entrada ne-
cessárias (input) à partir de sensores 
precisos e confi áveis, pouco se po-
deria fazer em termos de automação. 
E aqui há uma boa notícia. É possível 
hoje em dia se encontrar sensores 
para virtualmente qualquer necessi-
dade a custos acessíveis e alta quali-
dade.

Associados ao monitoramento via 
sensores e ao processamento via 
CLPs utilizam-se, no caso dos Siste-
mas de Filtragem do Ar, os inversores 
de frequência (VFD), as contatoras de 
motores auxiliares para sistemas de 
descarga por exemplo, os sequen-
ciadores de válvulas solenoides ou 
diafragmas de limpeza, os relês de se-
gurança e as IHM – Interface Homem 
Máquina. Esse conjunto de ações e 
informações de output constituem-se 
os principais modos de automação e 
gerenciamento dos Sistemas de Fil-
tragem Industrial de Ar que, como já 
foi dito acima, pode-se extrapolar em 
parte para qualquer sistema de venti-
lação que se utilize de fi ltros de ar.

Para fi nalizar essa brevíssima des-

crição dos conceitos básicos da Auto-
mação dos Sistemas de Filtragem do 
Ar Industrial, falta mencionar algumas 
palavras sobre a programação. Tra-
ta-se do que genericamente se de-
nomina “o Software”. O CLP, também 
chamado por alguns fabricantes de 
CPU, requer obviamente uma “progra-
mação” que o habilite a processar as 
informações recebidas dos sensores, 
ou de confi gurações específi cas para 
o processo, e devolver a informação 
“trabalhada” de modo que habilite dis-
positivos ou pessoas a responder do 
modo previsto. Essa programação – 
Software – pode hoje em dia ser rea-
lizada em diversas linguagens que são 
de domínio de técnicos altamente es-
pecializados.

3 – A ANÁLISE DE PROCESSO
Embora se possa avançar, como se 

tem avançado, enormemente no sen-
soriamento, no processamento e no 
comando e gerenciamento de siste-
mas automatizados, lógica não muda: 
“se  A=B e B=C, então A=C”  como nos 
ensina a milhares de anos a lógica 
Aristotélica. Isso aplica-se perfeita-
mente à automação de qualquer pro-

1 – INTRODUÇÃO

Embora o título deste pequeno arti-
go técnico refi ra-se a sistemas de fi l-
tragem de ar industrial, alguns de seus 

aspectos e algumas das 
informações nele conti-
das podem se aplicar a 
Sistemas de Ventilação 
Geral Diluidora, Purifi -
cação e Climatização 
(HVAC) dado que essas 
técnicas de tratamento 
do ar interior (Ar Indoor) 
utilizam-se também de 
fi ltros de ar, algumas ve-
zes em aplicações críticas 
como é o caso das cha-
madas “salas limpas”. 

Quando se analisa o 
avanço tecnológico em 
relação aos Sistemas de 
Filtragem do Ar de apli-
cação industrial obser-
va-se que o foco nas 
últimas décadas concen-

trou-se muito mais na melhoria da 
performance das mídias fi ltrantes do 
que em qualquer outra área. Mídias 
mais efi cientes em termos de reten-

ção de particulado e aerossóis, com 
características específi cas como au-
to-drenagem por exemplo e perdas 
de carga cada vez menores, tem per-
mitido um avanço signifi cativo dos 
Sistemas de Filtragem do Ar Indus-
trial tanto em termos de performan-
ce de fi ltragem como em redução do 
consumo de energia. Materiais com-
postos e nano-tecnologia estão no 
front destes avanços com pesquisas 
e aplicações cada vez mais sofi stica-
das e, ao mesmo tempo economica-
mente acessíveis.

Nota-se agora, mais recente-
mente, um aporte cada vez maior 
de tecnologias de automação e da 
informação a estes sistemas incre-
mentando sua performance, segu-
rança e reduzindo seus custos de 
operação (ownership costs). Este 
artigo técnico preparado pela equipe 
técnica da Purefeel® Tecnologia do 
Ar Indoor busca esclarecer aspectos 
básicos desta nova tendência.
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cesso. Uma análise do processo via 
fl uxograma gráfi co ou em proto-pro-
gramação é muito importante para 
que se saiba o que controlar e como 
gerenciá-lo. No caso dos Sistemas de 
Filtragem do Ar na Indústria podem-
-se elencar os seguintes controles 
que são universalmente aplicados:

a) Intervalo, duração e número de 
ciclos de limpeza dos elementos 
fi ltrantes

b) Start-Stop Automático

c) Vazão constante nos pontos de 
demanda

d) Integridade Operacional

e) Saturação dos Elementos 
Filtrantes

f) STO (Safety Tork Off )

g) Sistema de Descarga
Exemplo de Fluxograma Gráfi co Exemplo de Fluxograma em proto-programação

5 – CLP/CPU E IHM
O processamento das informações e 

sinais recebidos dos sensores de cam-
po é realizado por um processador 
conhecido como CLP – Controlador 
Lógico Programável, chamado tam-
bém de CPU – Central Processing Unit. 
A compatibilidade do CLP/CPU com os 
sensores e com os dispositivos de atu-

4 – SENSORIAMENTO
Essa área vital da automação dos 

Sistemas de Filtragem Industrial do 
Ar tem experimentado um enorme 
avanço. Esse avanço não é só im-
portante em razão das possibilidades 
técnicas e tecnológicas que traz, mas 
principalmente, por tornar acessíveis 
soluções que até pouco tempo atrás 
requeriam investimentos signifi cati-
vos e grandes escalas. Na esteira do 
desenvolvimento de IoT, hoje em dia 
encontram-se no mercado sensores 
confi áveis e a preços acessíveis para 
virtualmente qualquer necessidade 

de automação: sensores diferenciais 
de pressão, sensores de nível, de po-
sição, enfi m, basicamente tudo o que 
se precisa neste particular. É preciso, 
no entanto, que ao selecionar o sen-
sor para um dado tipo de controle do 
processo leve-se em consideração 
aspectos fundamentais como: ten-
são de alimentação, faixa de atuação 
e tipo de sinal de saída entre outros 
aspectos importantes. Essa análise 
é fundamental para que se utilize o 
sensor adequado ao controle que se 
busca e que seja compatível com o 
CLP selecionado.

ação e informação na saída são conhe-
cidos como I/Os, ou seja, “Input – Ou-
tputs”. Esses I/Os são divididos em duas 
categorias principais - os digitais que 
possuem uma saída de sinal discreto 
tipo 1/0 (ou on/off ) e os analógicos que 
possuem saída em faixas de corrente 
(mA) ou voltagem (V). Além disso, os 
CLP/CPU modernos possuem portas 

RS232, RS485, RJ45, USB entre outras, 
que permitem comunicação em dife-
rentes protocolos. A maioria dos CLP/
CPU disponíveis no mercado possuem 
um software próprio para programa-
ção e, alguns mais outros menos, uma 
biblioteca de aplicações típicas já pré-
-programadas chamadas de “Blocos”. 
A correta análise da disponibilidade 
de blocos de um fabricante em rela-
ção a outro é um fator importante a se 
considerar no selecionamento do CLP/
CPU a se utilizar em um dado projeto 
uma vez que as horas de programação 
necessárias podem representar custos 
muito maiores do que a diferença de 
preços entre CLP/CPU a utilizar. 

O IHM – Interface Homem Máquina 
que hoje praticamente incluem man-
datoriamente uma tela touchscreen, 
são um complemento muito frequen-
te do CLP/CPU. Além de disponibiliza-
rem as informações do processo na 
tela, permitem a atuação do homem 
no controle e gerenciamento do siste-
ma, disponibilizam avisos de alarme e 
histórico do processo e são utilizados 
para parametrizações diversas. Com 
níveis de acesso confi guráveis e mui-
tas outras funções programáveis, os 
IHM são uma extensão dos CLP/CPU 
na automação do processo e no caso 
dos Sistemas de Filtragem Industrial 
do Ar incluem em geral:

a) Integridade operacional do Sistema
b) Status on/off  dos pontos de 
atuação
c) Regime de trabalho do Ventilador
d) Estado de Saturação dos 
elementos fi ltrantes
e) Avisos de Falha
f) Telas de parametrização, 
manutenção e relatórios históricos
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6 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA (VFD)
O Inversor de Frequência (VFD –

Variable Frequency Driver), ao lado dos 
conhecidos sequenciadores de ciclos 
de limpeza, é o atuador por excelên-
cia na automação dos Sistemas de 
Filtragem Industrial do Ar. De uso lar-
gamente conhecido na indústria para 
controle de motores elétricos de indu-
ção, os Inversores modernos possuem 
recursos de automação poderosos 
em geral pouco aproveitados na sua 
aplicação em Sistemas de Filtragem 
do Ar. Alguns modelos, especialmen-
te desenvolvidos para aplicação em 
ventiladores, possuem sensores incor-
porados que dispensam uso de sen-
sores adicionais de campo para seu 
controle. Os inversores de frequência 
de melhor procedência possuem I/Os 
disponíveis para funções básicas que 
podem, no caso de aplicações mais 
simples, até substituir um CLP.  A prin-
cipal aplicação dos Inversores de Fre-
quência na automação dos  Sistemas 
de Filtragem Industrial do Ar refere-se 
à função PID – Proportional Integral 
Derivative - que modula a rotação do 
exaustor e, portanto, a vazão de Ar, 
conforme a demanda do processo e o 
grau de saturação dos elementos fi l-

trantes mediante o uso de sensores de 
diferencial de pressão ΔP.

7 – INTEGRIDADE OPERACIONAL E 
OUTROS CONTROLES

Quanto pode representar de perda 
de efi ciência um pequeno by-pass de 
ar na vedação de um fi ltro HEPA H14 
utilizado, por exemplo, para controle 
microbiológico de bactérias e vírus? 
Uma conta simples pode demons-
trar que um by-pass mínimo de ar na 
vedação do assento deste elemento 
fi ltrante pode representar uma que-
da vertiginosa no grau de fi ltração de 
um sistema assim equipado. Como 
prevenir que elementos fi ltrantes não 
homologados pelo fabricante ou com 
saturação acima do permitido seja 
continuamente utilizado em sistemas 

de fi ltragem, seja de uso industrial ou 
na área de HVAC? Todas essas per-
guntas podem ser respondidas com 
sistemas de automação adequados. O 
termo “Integridade Operacional” cria-
do pelo corpo técnico da Purefeel® 
para aplicação em Sistemas de Purifi -
cação do Ar Indoor, pode ser integral-
mente transposto para os Sistemas de 
Filtragem do Ar Industrial e neles isso 
pode ser traduzido por medidas prá-
ticas de automação que contemplem, 
por exemplo, os seguintes pontos:

Finalmente, um sistema de automa-
ção moderno não pode prescindir de 
comunicação remota, wired ou wire-
less, e via nuvem. A chamada Indústria 
4.0 está a nos desafi ar todos os dias a 
como introduzir todas essas moder-
nas tecnologias de controle e automa-
ção ao mesmo tempo que reduzimos 
os custos operacionais, o chamado 
“ownership cost”. 

a) Controle de by-pass ou ausência 
de elemento fi ltrante

b) Monitoramento de rompimento 
de elemento fi ltrante

c) Monitoramento do grau de 
saturação dos elementos fi ltrantes

d) Homologação de elemento 
fi ltrante de reposição

e) Circuito de segurança STO e freio 
dinâmico do Ventilador

f) Conformidade Normativa
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fl exibilização de medidas de 
distanciamento social acelerou 

a retomada de rotinas de escritórios, 
ainda que com limitações de espaço, 
tempo e quantidade de pessoas. E 
essa volta a prédios com salas fecha-
das, muitas vezes sem ventilação na-
tural, faz com que sejam retomados os 
debates sobre a segurança do uso de 
equipamentos de ar condicionado em 
um momento de preocupação com 
disseminação de doenças respirató-
rias e virais. 

A questão central é que este é um 
tema que não deveria ser apenas sa-
zonal ou circunstancial. Não se pode 
esperar a chegada de um problema 
para pensar em soluções ou formas de 
evitá-lo. É preciso criar uma cultura de 
maior atenção com o projeto de cli-
matização, que deve considerar níveis 
de fi ltragem e renovação do ar, ma-
nutenção, limpeza e higienização dos 
fi ltros e dutos. Inclusive, segundo a Lei 
13.589/18, “Todos os edifícios de uso 
público e coletivo que possuem am-
bientes de ar interior climatizado arti-
fi cialmente devem dispor de um Plano 
de Manutenção, Operação e Controle 
– PMOC dos respectivos sistemas de 
climatização, visando à eliminação ou 
minimização de riscos potenciais à 
saúde dos ocupantes”. Isso serve tanto 
para pautas ligadas à saúde de quem 
frequenta ambientes estritamente cli-
matizados quanto para a agenda am-
biental, de sustentabilidade.

É bom ponderar também que, de 
acordo com pesquisas recentes, cada 
vez mais a qualidade do ar é aponta-
da como principal infl uenciador para 
melhora de performance, felicidade e 
bem-estar no ambiente de trabalho. O 
que certamente será acentuado devi-
do a esse momento que vivemos.

Dessa forma o equipamento con-
dicionador de ar não pode ser deter-
minado como um vilão, mas sim um 
aliado às Boas Práticas de Tratamento 
do Ar. Contudo o que conta e provoca 
preocupações válidas e justas é o tipo 
do produto e a forma como ele é cui-
dado e atualizado. 

Também deveria ser primordial uma 
verifi cação mais frequente da qualida-
de do ar nestes ambientes fechados, 

VOLTA AOS ESCRITÓRIOS
REACENDE IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS

COM OS CONDICIONADORES DE AR*
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em que difi cilmente há ventilação na-
tural. A falta de renovação do ar pode 
elevar a concentração de CO2 e até 
a proliferação de fungos, elementos 
que contribuem com o aumento de 
problemas respiratórios de diferentes 
gravidades.

Atualmente existem diversas op-
ções de soluções para atender essa 
nova necessidade, com destaque para 
equipamentos que captam o ar exte-
rior, fi ltra e ainda reduzem a tempera-
tura para aperfeiçoar a operação. Além 
disso, as tecnologias atuais permitem 
uma distribuição de ar mais homo-
gênea e com controle mais preciso 
de temperatura e umidade, evitando 
a dispersão e concentração de vírus, 
bactérias e partículas indesejadas.

Por isso é importante tratar sis-
temas de ar condicionado como 
prioridade independentemente do
período do ano. A manutenção cons-
tante e a busca por profi ssionais qua-
lifi cados para instalar e realizar ajustes 
são fatores essenciais para que o uso 
de aparelhos condicionadores de ar 
seja mais saudável e sustentável. 
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MECALOR
Histórias, Conquistas e Reinvenções

“A obrigação de uma geração é entregar a empresa melhor do que 
recebeu. Eu acho que eu estou fazendo isso!”, com esta frase János Szegö 

termina a entrevista que concedeu a esta repórter sobre os 60 anos da 
Mecalor, empresa fundada por seu pai, Sándor Szegö (1925-2019). Ele me 

conta que Sándor, húngaro, era engenheiro e que partira da terra natal 
junto com a família – a esposa, Mariane; e os dois fi lhos: ele, que naquele 

mesmo dia da viagem completava 7 anos; e o caçula de dois. “Viemos 
como refugiados da Revolução Húngara” - que foi quando o regime 

comunista tomou o poder em 1956 (vide box). Foi em 26 de novembro 
daquele ano, que os Szegö embarcaram no Provence, navio francês, que 

os trouxe ao Brasil, desembarcando em 8 de fevereiro de 1957, no Porto 
de Santos (SP).  “Viemos com a roupa do corpo e a viagem foi paga pela 

Organização para Refugiados”, recorda-se.

em falar uma palavra em Portu-
guês, Sándor, não teve difi cul-

dades em se estabelecer na capital 
paulista. “Ele veio com a cara e a co-
ragem”, diz. Primeiro conseguiu tra-
balho na Monark e depois na Arno, 
graças à ajuda de seus conterrâneos, 
que logo depois da Segunda Guer-
ra já estavam estabelecidos aqui no 
país e ocupavam naquele momento 
o cargo de chefi a nestas empresas, 
facilitando não só a contratação, 
mas também a comunicação com 
o seu pai. “Quando chegamos aqui, 
o Brasil seguia sob a gestão do pre-
sidente Juscelino Kubistchek, que 
para nós, estrangeiros, era um fato 
muito positivo, pois imaginávamos 
que o país iria superar todos os ou-
tros países do mundo”, relata János. 
Ele acrescenta que dois fatos muda-
ram o rumo da vida de seu pai: o 
primeiro é que outro húngaro, que 
também estava com a família no 
navio que os trouxera ao Brasil, veio 
pedir a Sándor para que fi zesse uma 
câmara frigorífi ca para o seu açou-
gue. Sándor respondeu que só fazia 
fornos siderúrgicos. Mas o conterrâ-
neo não se deu por vencido: “Quem 
sabe o quente sabe o frio”. E assim, 
Sándor atendeu o amigo, o também 
refugiado László Wessel, terceira 
geração de mestre-açougueiro, que 
introduziu cortes de carne especiais 
no país, como a picanha e, dessa 

forma, fundou no Brasil a Carnes 
Wessel. Por conta disso, Sándor se 
especializou em Refrigeração e em 
1960, se animou a abrir uma loja de 
assistência técnica para geladeiras e 
lavadoras: A Me-Ca-Lor. “Com dois 
hifens mesmo”. Localizada inicial-
mente na Avenida São João e mais 
tarde numa rua paralela a ela. “A 
loja oferecia assistência às marcas 

Brastemp e GE e além do meu pai, 
o negócio contava com a ajuda de 
minha mãe e minha tia”, informa Já-
nos, que me conta que seu pai tam-
bém começou a fabricar balcões 
frigorífi cos e a realizar instalações 
para restaurantes. Pergunto a ori-
gem do nome e ele esclarece que 
vem de Mecânica do Calor. Aliás, 
János confi dencia a esta repórter 

*Por Cristiane Di Rienzo

A primeira loja na Avenida São João.

Cresce a loja e a oferta por equipamentos do Frio. 
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que o nome da empresa era Sándor 
Szegö & Cia. “Mecalor era só o nome 
fantasia. Por isso mesmo tivemos 
que trabalhar um pouco mais a fi m 
de resgatar o nome, que hoje está 
tanto na fachada da indústria quan-
to na razão social”, orgulha-se.   

Como toda empresa é certo que 
a Me-Ca-lor deve ter tido lá os seus 
percalços – que empresário no Bra-
sil não os teve? -, por outro lado 
não houveram  entraves em sua as-
censão.

SEGUNDO FATO - Passado algum 
tempo, a Mecalor já tinha uma pe-
quena fábrica em Guarulhos (SP). 
“Alguém da indústria de plástico, 
que também estava iniciando, pre-
cisava de chillers - unidades de água 
gelada -, para resfriar os moldes de 
injeção de plástico. E veio falar com 
o meu pai.  Foi assim que começa-
mos”, resume.  Com a fabricação de 
chillers para a indústria de plástico, 
Sándor abriu uma segunda empre-
sa: de injeção de plástico que, além 
de fi car no mesmo endereço manti-
nha as operações em conjunto com 
a Mecalor. 

O tempo foi passando, a vida se-
guindo e certa vez ao desenvolver 
uma câmara climática, pequena, 
simples, que deveria atingir - 40 °C, 
Sándor foi ter com o fi lho: “Ela man-
tém a temperatura de dia, mas du-
rante a noite, não”. E foi assim, que 
em 1987 János foi trabalhar com 
seu pai, Sándor, na Mecalor.  “Para 
mim pessoalmente foi um baque 
muito grande. Primeiro trabalhar 
com um imigrante e empreende-
dor que deu certo. É uma raça de 
pessoas que sabem tudo, pois além 
de serem capacitados, fazem tudo 
de forma instintiva. Meu pai tinha 
um instinto incrível. E eu, apesar de 
também ter estudado engenharia, 
tinha outro olhar: fi z doutorado nos 
Estados Unidos, dei aula, e trabalhei 
por dez anos na Promon Engenha-
ria, uma empresa enorme. Portanto, 
vim com ideias diferentes. Imagina 
o choque?”, indaga János. 

Pergunto como foi o seu começo 
na empresa. “Meu pai se dedicava 
mais a indústria de plástico e eu fui 
tentando montar uma equipe de 
engenharia”, me responde. Embo-
ra ele tivesse que atuar um pouco 
também como empresário, János 
confi rma “o meu prazer mesmo era 
a engenharia”. Ele ainda rememora 

que quando começou na Mecalor, 
o recorde absoluto da produção 
de chillers era 10 unidades de dois 
modelos por mês. Outra recorda-
ção diz respeito ao tubo de cobre, 
“que vinha enrolado e esticávamos 
no chão para que fi casse retinho”, 
lembra.  Embora os equipamentos 
fossem desenvolvidos de forma ar-
tesanal, isso não signifi cava que não 
havia tecnologia e precisão, pois 
tudo era feito com muito foco.

CARREIRA SOLO - Uma mudan-
ça importante aconteceu há 15 
anos, “quando o meu pai decidiu 
se aposentar e vender a empresa 
de plástico”. Houve a desvincula-
ção das operações administrativas.  
“Ficamos sozinhos”. Mas de lá para 
cá János se diz surpreso: “durante 
todo esse período tivemos um cres-
cimento anual, aproximado, de 10%, 
descontado a infl ação”, revela. 

Assim, desde 2005 János é o CEO 
da Mecalor. “Estou à frente de todos 
os programas de Qualidade e Aten-
dimento ao Cliente. Se o cliente 
me liga, é um prazer”, garante. “Ele 
conta que todas as decisões são to-
madas por um grupo de gerentes e 
diretores formado por dez pessoas, 
cujo tempo de casa é de 20 a 25 
anos em média”, gaba-se. “Muitos 
deles começaram como estagiários. 
E aqui as decisões não são tomadas 
por consenso, mas sim por cum-
plicidade; se der errado não tem 
apontar dedo”, afi rma. 

A Mecalor mantém um quadro 

com cerca de 260 colaboradores. 
Além do Grupo dos Dez, há outro 
foco de trabalho que é o adminis-
trativo, composto por cerca de 100 
colaboradores distribuídos nas áre-
as de Engenharia, Vendas, pós-Ven-
das, Engenharia de Aplicação, After 
Market e Compras; e o foco fabril, 
composto por cerca de 150 colabo-
radores de fábrica.

Atualmente, o negócio da Me-
calor é desenvolver equipamentos 
periféricos e soluções de engenha-
ria térmica para diversos setores da 
indústria. “Não somos uma empresa 
de engenharia. Somos mais do que 
isso”. Segundo informa atualmente 
são cerca de 20 mil chillers insta-
lados no Brasil e no exterior, com 
uma produção mensal de cerca de 
200 equipamentos entre chillers, 
drycoolers, câmaras de testes e os 
demais produtos que a Mecalor 
produz. “Mais da metade da nossa 
produção é fabricada sob deman-
da: há a customização simples e a 
customização mais elaborada, para 
essas entram os engenheiros mais 
especializados”, me conta János, 
e acrescenta: “Mas também temos 
uma linha padronizada”.  A Mecalor 
produz para os segmentos hospita-
lar, plástico, alimentício, farmacêu-
tico, datacenter, ar condicionado 
industrial e automobilístico. 

Um bem sucedido projeto de ex-
portação iniciado há dez anos como 
alternativa à retração da demanda 
interna, tornou-a um importante 
exportador de chillers para as Amé-

Sandór  Szêgo, instinto apurado para os negócios
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ricas Latina e Central. Esse sucesso 
resultou na abertura de uma fi lial no 
México em 2019, com o objetivo de 
atender melhor o mercado local e 
de olho nas vendas para os Estados 
Unidos. “Quem sabe com o tempo 
não passamos a fabricar?”

BODAS DE DIAMANTE – Como 
presente pelos seus 60 anos a Me-
calor vai colocar em prática mais 
uma etapa do seu projeto de ex-
pansão, com a construção de um 
prédio novo, ampliação da fábrica 
e aumento na produção de chil-
lers.” Nosso terreno vai triplicar: dos 
atuais 6 mil m² passará a 18 mil m², 
e que agora dará para a Marginal 
Tietê, já que estamos localizados 
próximos a Ponte do Aricanduva – 
sentido Aeroporto – Centro, e dessa 
forma nossa fábrica também será 
triplicada, alcançando 12 mil m²”, 
antecipa János. Ele conta que as 
obras começarão em março e a pre-
visão é ser entregue no fi m de 2021.  

Como CEO da Empresa, János 
Sándor me revela que a meta é tri-
plicar o faturamento da Mecalor em 
dez anos. “Não sou eu que digo, é 
o Grupo, a Mecalor”, ressalta. Res-
pondo que é uma meta ousada. Ele 
confi rma, “mas dou corda”.   Como? 
indago. “me cerco de pessoas extra-
ordinárias e a autonomia que elas 
têm aqui é muito grande. Pergunto, 
então, sobre a terceira geração. “Eu 
não gosto do termo empresa fami-
liar”, me avisa e explica: “fi ca a im-
pressão de que é um negócio para 
sustento próprio”, mas quem pensa-
ria dessa forma com a posição que 
a Mecalor ocupa no Mercado? Já-
nos compartilha que, além da espo-
sa, tem um casal de fi lhos. “Somos 
os herdeiros da Mecalor, mas não 
podemos esquecer que a empresa 
caminha com autonomia, conduzi-
da pelo nosso Grupo de dirigentes”, 
reforça. Ele acrescenta: “Minha fi lha 
está nos Estados Unidos e participa 
indiretamente”. Meu fi lho, George 
Sándor, já está há alguns anos na 
empresa, também fez a Politécni-
ca, possui doutorado na Austrália, 
na área de Combustão, engenharia 
Térmica. Aqui, atua na área de en-
genharia. Começou conosco como 
engenheiro. Atualmente é gerente, 
mas em 2021 ele vai para vendas, 
em Novos Negócios e Desenvol-
vimentos”, revela János. “Nós nos 
damos muito bem. Ele é o tipo de 

Fábrica da Mecalor 

Projeto de expansão 

Aumento na fabricação
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profi ssional que eu adoraria contra-
tar se não fosse o meu fi lho”, garan-
te. Respondo que provavelmente a 
terceira geração não fi cará devendo 
em nada as gerações anteriores. Já-
nos, com brilho nos olhos e sorri-
so entrecortando sua fala, me diz: 
certamente, que não. E acrescenta 
“A obrigação de uma geração é en-
tregar a empresa melhor do que re-
cebeu”. Vida longa à Mecalor!

A Hungria se insurge contra a 
União Soviética. Pela primeira vez, 
um país do Leste Europeu se levan-
ta em massa e tenta instaurar uma 
república fundada em valores de-
mocráticos: direito de se movimen-
tar sem ser detido arbitrariamente; 
liberdade de expressão; direito de 
reunião, associação e manifestação. 
É a Revolução Húngara.

O movimento foi uma reação às 
pressões da dominação da União 
Soviética — que ocupava militar-
mente o país e controlava toda a 
vida da sociedade — e buscou apro-
veitar as fi ssuras abertas no Krêmlin 
pelo 20º Congresso do Partido Co-
munista que, em fevereiro, denun-
ciara os crimes de Stálin.

Em junho, depois da denúncia, 
outros países se manifestaram: 
houve protestos em Berlim Oriental 
e na Polônia, que foram violenta-
mente reprimidos.

A Revolução Húngara, inspirada 
nas formulações de intelectuais que 
pregavam a construção de um so-
cialismo humanista, democrático e 
nacional, iria além dos protestos.

O estopim foi a selvagem repres-
são às manifestações estudantis de 
23 de outubro em Budapeste, que 
deixou um grande número de mor-

tos e feridos. O massacre atraiu a so-
lidariedade de operários e trabalha-
dores, que aderiram ao movimento 
e iniciaram uma marcha em direção 
à praça do Parlamento — no início 
da noite, cerca de 200 mil pessoas 
já engrossavam as massas de estu-
dantes e se recusavam a dispersar.

Com a chegada da polícia, o que 
era manifestação transformou-se 
em batalha campal.

Quando as tropas tentaram dis-
persar a multidão em frente ao pré-
dio da rádio Budapeste, os manifes-
tantes forçaram a invasão do prédio 
da rádio e teve início um tiroteio 
que causaria mortos e feridos.

Esse episódio da rádio Budapeste 

representou o ponto sem volta para 
o início da Revolução Húngara — e 
o que era só protesto virou levante 
popular.

Uma semana depois, foi implan-
tado um governo multipartidário 
no país, que anunciou, em 1º de 
novembro, a retirada da Hungria do 
Pacto de Varsóvia. No mesmo dia, o 
Exército Vermelho invadiu o país e, 
no dia 4, chegaria a Budapeste, su-
focando brutalmente a revolução.

Nas ruas de Budapeste e nos ca-
labouços comandados pela KGB, 
milhares de pessoas seriam mortas. 
Até o dia 14, e esparsamente nos 
meses seguintes, os soviéticos ain-
da enfrentariam focos rebeldes.

Confi ra esta entrevista completa no Podcast 
Mundo do Ar e da Refrigeração. na sua plataforma 

preferida. Ou acesse o QR Cold abaixo. 

REVOLUÇÃO

Húngara

Já nos e George e planejamento

Manifestação em Budapeste durante a Revolução Húngara de 1956
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QAI TAMBÉM 
PARA OS VEÍCULOS

SUPLEMENTO AUTOMOTIVO

assamos grande parte do nosso 
tempo em ambientes fechados. 

Fato. De acordo com a pesquisa “Na-
tional Human Activity Pattern Survey” 
realizada pela Berkeley Lab Energy¹, 
esse tempo corresponde à média de 
90% de nossas vidas. Contudo, quan-
do não estamos em ambientes fe-
chados, estamos ou ao ar livre ou no 
trânsito, seja em veículos particulares 
ou transportes públicos. Segundo um 
levantamento realizado pelo fabrican-
te de automóveis Citroën², os brasilei-
ros passam quatro anos e 11 meses ao 
longo de sua vida dentro de automó-
veis. Alguns profi ssionais passam uma 
quantidade de tempo ainda maior 

dentro de um veículo, como exemplo, 
um operador de equipamento móvel 
que trabalha em uma siderúrgica e 
passa toda a sua jornada de trabalho 
em seu interior.  Nesta situação, a NR 
15 prevê insalubridade para ambien-
tes de trabalho com stress térmico, ou 
seja, a exposição a temperaturas fora 
da zona de conforto. Existem equipa-
mentos que em determinadas áreas e 
condições não podem operar caso o 
sistema de ar condicionado do veículo 
não esteja funcionando. 
Dessa forma, falar da qualidade do ar 
de interior (QAI) em ambientes fecha-
dos é tão importante quanto falar da 
qualidade do ar e uso adequado do ar-

-condicionado veicular. Para discorrer 
sobre este assunto, primeiro precisa-
mos compreender as funções básicas 
do ar-condicionado veicular.
O sistema possui basicamente três 
funções: ventilação, refrigeração e 
aquecimento, além de quatro regula-
gens: temperatura ou intensidade de 
refrigeração e aquecimento, velocida-
de do ar, direcionamento do ar e recir-
culação de ar. 
O ar-condicionado veicular manual 
permite o ajuste da temperatura de 
acordo com a sensação térmica dos 
ocupantes, através da regulagem da 
intensidade de refrigeração e aqueci-
mento, mais ou menos frio ou mais ou 

DEZ/JAN | 2021
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Ana Carolina de Souza Rodrigues
Engenheira mecânica

especialista em manutenção
Responsável Técnica da
Frigerar – Técnicas em 

Refrigeração e 
Ar Condicionado

@anacsouzar

menos quente. A desvantagem deste 
sistema é que a sensação térmica dos 
ocupantes pode variar ao longo do dia 
ou do local. Enquanto o sistema auto-
mático permite a defi nição da tempe-
ratura que será mantida independente 
deste mesmo parâmetro exterior ou da 
sensação térmica. É importante ressal-
tar que a temperatura de conforto de 
acordo com a ABNT³ 16.401-2 (Insta-
lações de ar-condicionado – Sistemas 
Centrais e Unitários – Parâmetros de 
conforto térmico) tem faixa de tem-
peratura entre 21 a 26 °C a depender 
da estação e umidade relativa. Apesar 
de esta norma ser aplicável a sistemas 
centrais e unitários, ela é referência 
normativa para a norma ABNT 15.570 
(Transporte — Especifi cações técnicas 
para fabricação de veículos de carac-
terísticas urbanas para transporte cole-
tivo de passageiros). 
Outro parâmetro de regulagem do 
sistema é a velocidade do ar. Quanto 
maior a velocidade do ar, maior a tro-
ca térmica da massa de ar no interior 
do veículo e consequentemente mais 
rápido a temperatura desejada é atin-
gida. Contudo, devemos observar que 
a velocidade do ar também é um parâ-
metro que afeta o conforto térmico e 
deve ser ajustada pelos ocupantes.
Outra regulagem é o direcionamen-
to do ar aquecido ou refrigerado para 
para-brisa, faces, pés ou uma combi-
nação de faces e pés. Este direciona-
mento do ar infl ui na distribuição do ar 
e, consequentemente, na efi ciência da 
troca térmica e sensação térmica.
Por último, outra regulagem é recir-
culação de ar, que é extremamente 
importante para a qualidade do ar no 
interior do veículo, contudo seu uso 
correto ainda traz dúvidas. Para o fun-
cionamento do sistema de ar-condi-
cionado, o ar refrigerado ou aquecido 
que será inserido na cabine do veículo 
pode ser captado pela tomada de ar 
externo ou pela tomada interna de ar, 
quando captado pela tomada interna 
chamamos de recirculação. Portanto, 
qual a diferença entre as duas funções? 
Quando utilizar cada uma delas? O ar 
externo é considerado um ar puro e 
sugerimos que sempre que possível 
seja utilizado. Contudo, em alguns mo-
mentos do dia, como por exemplo, em 
um engarrafamento, o ar externo pode 
naquele instante ser mais poluído que 
o ar do interior do veículo. Os veículos 
com motores de combustão emitem 
no ambiente dióxido de carbono, mo-
nóxido de carbono, dióxido de enxo-
fre, materiais particulados entre outros 

poluentes, dessa forma durante um 
engarrafamento, ao estar cercada por 
outros veículos, o ideal é que a função 
recirculação seja utilizada pois a cap-
tação de ar externo nesta condição 
está contaminada. Podemos também 
utilizar esta função com o veículo em 
movimento quando, por exemplo, o 
veículo à frente estiver emitindo fu-
maça negra ou odor desagradável, 
evitando que os poluentes e odores 
sejam direcionados para o interior do 
veículo. Importante ressaltar que a fu-
maça negra é altamente poluente e 
os veículos que a emitem podem ser 
multados por se enquadrar como cri-
me ambiental. Mas, é imprescindível 
compreender que o uso a função da 
recirculação deve ser temporário. Vejo 
algumas pessoas utilizarem este recur-
so, pois consideram que o ar refrigera 
mais rápido e de fato é o que ocorre, 
pois o ar de retorno é o ar já refrigera-
do e não o ar externo. Contudo, este ar 
recirculado no veículo com tempo de 
funcionamento torna-se contamina-
do. Nós, seres humanos, somos fontes 
poluidoras durante nosso processo de 
respiração, pois inalamos oxigênio e 
liberamos CO2. Quanto maior o tem-
po em que a função recirculação es-
tiver acionada, maior a concentração 
de CO2 no interior do veículo, o que 
signifi ca maior probabilidade de cau-
sar aos usuários dor de cabeça, sono-
lência, fadiga entre outros sintomas. 
Além de sermos fontes poluidoras, o 
próprio interior do veículo também 
pode contaminar o ar recirculado com 
os particulados contidos no carpete e 
assentos. 
Para garantir a qualidade do ar de inte-
rior através do uso correto do ar-con-
dicionado, a manutenção do veículo 
também deve ser realizada dentro do 
período adequado. De acordo com o 
manual do fabricante o fi ltro da cabine 
deve ser substituído periodicamente, 
pois ele tem a função de reter partícu-
las e odores. A limpeza do interior do 
veículo e dos difusores também deve 
ser realizada periodicamente.  Um fi l-
tro saturado além de não desempe-
nhar sua principal função, também 
diminui a efi ciência do sistema de ar-
-condicionado. Quando o veículo for 
à ofi cina mecânica para substituição 
do fi ltro, é recomendável uma inspe-
ção do sistema e medições de tem-
peratura e pressão comparando-as 
com os valores padrões do fabricante. 
Caso algum parâmetro esteja fora, é 
um indício de falha e, portanto, deve 
ser melhor avaliado e possivelmente 

corrigida. Para orientações quanto às 
boas práticas e rotinas de manutenção 
de ar-condicionado veicular temos a 
ABNT NBR 15629:2008 Veículos rodo-
viários automotores - Manutenção em 
sistemas de climatização.  E é impor-
tante que, além das recomendações 
dos fabricantes, muitas vezes contidas 
no manual do veículo, se faça uso des-
ta e outras normas para que se usufrua 
da QAI dentro dos veículos.  

¹ O Laboratório Nacional Lawrence Berkeley 
pertence ao Departamento de Energia, que realiza 
investigações científi cas não secretas. Encontra-se 

localizado em terrenos da Universidade de Berkeley, 
e é gerida e operada pela Universidade da Califórnia.

² Citroën é uma fabricante de automóveis francesa, 
fundada em 1919.

³ ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Por Cristiane Di Rienzo

O ar condicionado (AC) automotivo, também denominado veicular - uma 
vez que atende veículos de todos os portes, não apenas o automóvel 

(leves) -, deixou há muito tempo de ser um item de luxo e hoje é essencial. 
Segundo estimativa da indústria automotiva, em média, de 80 a 90% dos 
veículos já saem de fábrica com o equipamento condicionador de ar que, 
além de oferecer conforto térmico, também possui outros atributos como: 

maior segurança, já que os vidros fi cam fechados; e conservação da cabine, 
pois o equipamento faz com que os estofados e todo o painel tenham 

maior durabilidade. Além disso, o AC tem como funções principais purifi car 
o ar, eliminar mau cheiro, mofo e bactérias dentro do veículo; sem contar 
a questão da limpeza já que, com o vidro fechado, não entra sujeira de 
fora para dentro do automóvel. Já em dias de chuva, o AC automotivo é 

relevante também porque ajuda a desumidifi car o vidro, contribuindo para 
maior visibilidade do motorista.

VEICULARAC
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O presidente do Departamento Nacional 
de Ar Condicionado Automotivo da Abrava 

(Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 
Condicionado, Ventilação e Aquecimento) 
e proprietário da Super Ar, Sérgio Eugênio, 

afi rma que o aparelho bem cuidado 
também ajuda a prevenir doenças: “O carro 

com AC tem 20 microgramas por m³. Sem o 
equipamento, as pessoas estão respirando a 
poluição que existe na rua, que chega a 100 

microgramas por m³”, explica.

FUNCIONAMENTO – O Sistema AC 
Veicular é composto por compressor, 
condensador, dispositivo de expansão, 
evaporador e o fl uido refrigerante. O 
instrutor técnico de AC automotivo 
da Escola Piping, Dener Mafra, explica 
que a diferença entre os sistemas de 
AC Residencial ou Comercial para o 
Automotivo é que no carro, os com-
ponentes são mais compactos pelo 
tamanho do veículo e o compressor 
do equipamento é do tipo aberto, liga-
do na polia do motor. Eugênio acres-
centa que o AC Automotivo é um 
sistema dinâmico, isso signifi ca que o 
automóvel é uma máquina de enge-
nharia mecânica e que possui movi-
mento, diferentemente dos sistemas 
Residencial, Comercial ou Industrial, 
que são estáticos. 

MANUTENÇÃO - Já ressaltamos que a 
função do equipamento é trazer para 
os ocupantes do veículo mais confor-
to, bem estar e saúde, uma vez que o 
sistema fi ltra a poeira e outras partícu-
las danosas. Entretanto, caso o usuá-
rio não o utilize de forma adequada, 
fazendo as devidas manutenções, o 
condicionador de ar vai ser um agente 
de transtorno. Para esse caso, é essen-
cial que o proprietário faça a manu-
tenção preventiva, trocando o fi ltro e 
fazendo a higienização do sistema de 
Ar Condicionado do seu veículo, pe-
riodicamente. Mafra chama a atenção 
para o período que varia de acordo 
com o uso do sistema, além de outro 
fator, dependente por onde o veículo 
roda, pois em grandes cidades, geral-
mente, é onde há muita poluição. “De 

modo geral é indicada a troca do fi ltro 
e a realização da limpeza do sistema a 
cada seis meses, mas esse tempo varia 
de caso a caso. Para o motorista das 
grandes cidades, que roda todos os 
dias, esse tempo de manutenção di-
minui para cada três meses porque o 

fi ltro vai saturar muito antes”, adverte. 
Além da troca do fi ltro, a manutenção 
preventiva também inclui a higieniza-
ção dos dutos, que é um tratamento 
bactericida no local.

O condicionador de ar é muito re-
quisitado no verão por causa do con-
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forto térmico, mas Eugênio lembra que 
é importante ligar o equipamento tam-
bém no inverno, em paralelo ao aque-
cedor para obter um clima agradável 
entre 25 a 26 ºC. “É importante que 
o AC funcione pelo menos uma vez 
por semana para preservar seu tempo 
de vida. Caso fi que desligado por dois 
meses consecutivos, posteriormente, 
quando o usuário ligar o equipamen-
to pode surgir algum problema, como 
baixo rendimento”, ressalta.

O sistema de AC no automóvel pos-
sui mangueiras: o fl uido e o óleo, que 
circulam juntos, tem a função de lu-
brifi cá-las. Portanto, se o usuário não 
utilizar por muito tempo o ar condi-
cionado, estas mangueiras vão res-
secando, já que estão muito perto do 
motor do carro e, dessa forma pode 
gerar um futuro vazamento do fl uido 
refrigerante. Mafra explica que todo 
sistema de AC é uma peça mecânica, 
“que como tal, necessita de lubrifi ca-
ção e em função de fi car muito tempo 
sem usar, perde a lubrifi cação, poden-
do gerar um problema”.

Para evitar que isso aconteça, o ins-
trutor indica ligar o equipamento em 
torno de uma hora, ou 40 minutos, 
pelo menos uma vez por semana.

OUTRAS FALHAS - Nos automotivos, 
os compressores não têm bomba de 
óleo como nos sistemas HVAC co-
mercial ou industrial, portanto o óleo 
percorre todo o caminho junto com 
o refrigerante. Logo, todas as tubula-
ções e peças recebem uma parcela de 
óleo. O problema pode ocorrer quan-
do o técnico faz uma manutenção e 
insere um óleo impróprio ou quanti-
dade errada - muito ou pouco óleo -, 
comprometendo o compressor do ar 
condicionado, adverte. Eugênio res-
salta, também, que o óleo não precisa 
ser trocado sem problema prévio, mas 
já que o automotivo é um sistema 
dinâmico e todas as propriedades da 
física incidem sobre o equipamento, 
às vezes é necessário fazer o reparo: 
“O carro pode estar em um ambien-
te muito quente, e depois em um 
lugar frio, subir uma ladeira e, com 
isso, qualquer anomalia que surgir no 
equipamento, o óleo é comprometido 
porque ele percorre todo o circuito”, 
explica. Atualmente, uma das solu-
ções adotadas para encontrar e conter 
o vazamento do óleo ou fl uido refri-
gerante é aplicar produtos que iden-
tifi cam e solucionam o problema. No 
mercado há várias opções para este 

fi m, como, por exemplo, a Quimital do 
Brasil, fabricante que oferece soluções 
para a área de manutenção preventiva 
e corretiva em sistemas de Ar Condi-
cionado, disponibiliza o Extreme Ultra, 
produto para encontrar e resolver mi-
cro vazamentos de fl uido refrigerante. 
O diretor geral da empresa, Roberto 
Antônio Colombo, informa que o pro-
duto localiza a perda de fl uido e veda, 
sem reagir com a umidade e o oxigê-
nio. Colombo afi rma que o item repa-
ra orifícios de até 0,3 mm. A empresa 
italiana também possui o Briliant, de-
tector de vazamentos para fl uidos de 
veículos à combustão, híbridos e elé-
tricos; assim como o lubrifi cante PAG, 
utilizado nos veículos para lubrifi car 
o sistema e evitar ressecamento na 
mangueira. O produto atua em fl uidos 
R1234, R12, R1234YF, o R134a.

FLUIDOS - O fl uido R134a foi intro-
duzido em sistemas de AC automoti-
vo em 1992, sendo utilizado até hoje 
nos equipamentos dos veículos. Uma 
das empresas que disponibilizam o 
R134a para sistemas em automóveis é 
a Arkema, fabricante de produtos quí-
micos. O gerente comercial da Linha 
de Fluidos Refrigerantes da empresa, 
Alexandre Lopes, ressalta que a di-
ferença na utilização de fl uidos para 
equipamentos residenciais, comer-
ciais e de automóveis está na faixa de 
temperatura, pressão e óleo.  “O R427 
que hoje é utilizado para comercial, 
tem uma performance, ponto de ebu-
lição, termodinâmica e calor latente 
do fl uido diferentes do R134. Outro 
exemplo é usar o R 410 em um ar con-
dicionado veicular, pois o desempe-
nho não será o mesmo e o compres-

sor, por sua vez, terá que fazer muito 
mais força”, indica. Lopes informa que 
o fl uido refrigerante veicular no Brasil 
representa entre 15 a 18% do comér-
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cio total da empresa.  No quesito novi-
dade no mercado nacional de fl uidos, 
segundo diz, é a implementação do 
1234YF, destinado para os carros híbri-
dos. O produto tem grau muito baixo 
de destruição da Camada de Ozônio 
e atualmente já é utilizado na Europa 
e nos Estados Unidos. Já no que diz 
respeito à quantidade de carga de gás 
necessária no sistema automotivo va-
ria de acordo com o tamanho do veí-
culo. Cada automóvel possui tanto no 
manual quanto no capô do carro um 
informe de identifi cação que especifi -
ca o tipo de gás, a quantidade e a car-
ga em massa, esclarece Mafra, da Es-
cola Piping. “Alguns carros levam 400g 
de fl uido, outros maiores, em torno de 
700 g, mas normalmente a carga os-
cila nesta faixa: entre 400 e 700g”, diz. 
Eugênio, da Super Ar, complementa 
que atualmente os veículos mais mo-
dernos usam cada vez menos fl uidos, 
“os carros novos variam entre 400 a 
500gramas de carga de gás”, informa.

FERRAMENTAL – O AC Veicular re-
quer ferramentas específi cas tanto 
para a sua manutenção, quanto para a 
higienização, detecção de vazamen-
tos entre outras ações necessárias 
para que o sistema do veículo esteja 
com o perfeito funcionamento em 
dia. Assim, encontram-se no merca-
do muitos fabricantes destes instru-
mentos voltados também para esta 
área veicular. A Revista HVACR em 
Foco foi conversar com um deles: a 
Mastercool Brasil, que segundo o co-
mercial, Francisco Souza, apresenta 
soluções em ferramentas e equipa-
mentos. “Desde um termômetro para 
medir a temperatura do habitáculo do 
veículo até uma recolhedora de fl ui-
dos refrigerantes, que consideramos 
o equipamento top de linha”. E ex-
plica: “A recolhedora tem tudo o que 
o mecânico refrigerista precisa. Uma 
vez engatada, a recolhedora faz todas 
as funções necessárias como a de re-
colher e reciclar o fl uido refrigerante; 
realizar vácuo no sistema; também, 
efetuar teste de vazamento no fl uido; 
contraste, entre outras ações impor-
tantes”, garante.  

É certo que o Mecânico Refrigerista 
precisa dispor de algumas ferramen-
tas essenciais em seu dia-a-dia para 
exercer um trabalho sem difi culdades. 
Entre as essenciais, Souza, que tam-
bém já foi professor na Escola Senai 
Rodrigues Alves, em São Paulo, orien-

SUPLEMENTO AUTOMOTIVO
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ta a não abrir mão do manifold – di-
gital ou analógico -, bomba de vácuo, 
balança, vacuômetro. “estas são as 
principais”, diz. Souza acrescenta: “in-
clusive para manusear o novo fl uido, 
o 1234YF, justamente por ser novo no 
mercado, ele requer um cuidado es-
pecial, já que não se pode manuse-
á-lo com uma ferramenta destinada 
ao 134A, por exemplo, para que não 
haja contaminação de um fl uido para 
outro nas mangueiras.  

“Portanto, algumas das ferramen-
tas para o AC Veicular são comuns a 
todos os tipos de refrigerantes, mas 
nem todas e, por isso, o mecânico 
refrigerista tem de fi car atento”, acon-
selha Souza. No caso da recolhedora, 
ele comenta que a saída tem sido as-
cendente, “ofi cinas especializadas já 
contam com ela. Inclusive a própria 
Toyota homologou nosso equipa-

TROCADORES DE CALOR - Há no 
mercado uma constatação de alta 
taxa de vazamentos nos evapora-
dores dos sistemas veiculares por 
conta de equipamentos que não 
possuem qualidade.  É uma queixa 
recorrente. Para saber mais, fomos 
conversar com uma empresa na-
cional, a gaúcha Serraff  Indústria 
de Trocadores de Calor, que atua 
no setor de Climatização, Refri-
geração Comercial e para Veícu-
los há mais de 30 anos, e desde 
2002 é certifi cada na ISO 9001. O 
diretor comercial da Serraff , Van-
derson Scheibler responde que 
os trocadores de calor para estas 
aplicações são submetidos a um 
regime de trabalho muito duro. “A 
experiência e parceria entre as en-
genharias da Serraff  e do cliente é 
fundamental para a fabricação dos 
trocadores de calor, na identifi ca-
ção dos pontos críticos para que 
sejam reforçados com suportes e 
uso de solda prata nos pontos de 
maior vibração. Além disso, 100% 
dos produtos são submetidos ao 
teste de estanqueidade”, explica. E 
acrescenta: “fabricamos trocadores 
de calor com materiais nobres, na 
tecnologia tubo-aleta. Nos con-
densadores, que estão mais expos-
tos ao ar externo, há a opção de se-
rem fabricados com pintura epóxi. 
Há ainda a possibilidade do uso de 
alumínio revestido, que prolonga a 
vida útil das aletas, que para dife-

mento junto a sua rede”, compartilha. 
Quer mais? Ele conta que a própria 
McLaren adquiriu uma recolhedora. 
“O investimento nesses instrumentos 
permite ao profi ssional ter agilidade, 
qualidade e segurança. Mas ele tam-
bém pode adquirir os equipamentos 
que compõem a recolhedora em se-
parado à medida que ele vai evoluin-
do. “No entanto, mais importante do 
que o ferramental, é o profi ssional es-
tudar, saber o que está fazendo, caso 
contrário, se ele não se atualizar ele 
não vai longe”, recomenda. 

E se o mecânico refrigerista não 
tiver estas ferramentas? “Uma ofi ci-
na que não tem esses equipamentos 
e por sua vez não tem profi ssionais 
que se atualizam vai trabalhar de for-
ma arcaica. Não conseguirá nem co-
brar o valor que mereceria o serviço 
dele”, enfatiza.  A Mastercool é uma 

empresa familiar que vem fornecen-
do ferramentas e acessórios para Ar 
Condicionado e Refrigeração e equi-
pamentos para Refrigeração Automo-
tiva há mais de 35 anos. Com a matriz 
localizada nos Estados Unidos, a Mas-
tercool tem distribuído seus produtos 
em mais de 60 países. André Oliveira, 
diretor das operações no Brasil infor-
ma que nos Estados Unidos a área 
Veicular é tão importante que sua úl-
tima informação era de que cerca de 
60% da receita da empresa nos EUA 
vinha desta área.  Por aqui, embora 
o mercado seja grande, o segmento 
ainda pode ser muito explorado. A in-
tenção da empresa é no Brasil tam-
bém entrar forte nesta área. “A Mas-
tercool quer apostar no automotivo 
cada vez mais. No pós-pandemia va-
mos restabelecer este setor com mais 
força”, promete André.
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TROCA?? - Dener acrescenta que os 
fl uidos refrigerantes não necessitam de 
troca com o tempo, salvo em caso de 
vazamento, que nesse é preciso apenas 
repor o produto. “Todos os fl uidos, em 
geral, não só os automotivos não pre-
cisam fazer a troca. O fl uido não perde 
as propriedades e enquanto estiver no 
sistema irá trabalhar da mesma forma”, 
garante. O recado dele é que caso o 
proprietário do carro ou até mesmo 
da geladeira de casa ouvir do técnico 
que o gás acabou ou não está sendo 
mais efi caz, é indicado que o usuário 
procure outro profi ssional, já que não 
é uma informação verdadeira. “Se não 
está trabalhando da forma que deve-
ria é porque vazou. A solução é achar 
o ponto de vazamento, corrigir e dar 
uma nova carga de gás”, exemplifi ca.

OBSTÁCULO - Em geral, o AC é um fator 
positivo dentro do carro, mas se o usuá-
rio utilizá-lo de forma inadequada, con-
forme já antecipamos, o sistema poderá 
se tornar um transtorno, já que a utili-
zação incorreta pode levar o sistema a 
desenvolver fungos e bactérias. Outro 
ponto a ser observado é que o AC Vei-
cular também pode baixar um pouco a 
potência do carro, já que o compres-
sor que faz o deslocamento do fl uido 
é ligado junto com a polia do motor. O 
instrutor explica que quando o ar con-
dicionado está desligado, a polia está 
solta e o motor está rodando sem car-
ga. Quando o equipamento é logado, o 
compressor é acoplado, pressionando 
um trabalho ao motor, que faz com que 
ele perca um pouco de sua potência, o 
que resulta em um consumo de com-
bustível um pouco maior.

MERCADO - Como dissemos no início 
desta reportagem, atualmente, prati-
camente 90% dos automóveis já estão 
saindo de fábrica com ar condiciona-

renciar, normalmente apresenta-
mos na cor dourado e azul”.

Sobre o mercado de Ar Condi-
cionado Veicular, Scheibler diz que 
é um setor amplo e há diversas 
formas de atuar nele, a Serraff , por 
exemplo, optou pelo fornecimento 
OEM¹ e também aftermarket² vol-
tado para os fabricantes de siste-
mas de ar condicionado de ônibus, 
trens, vans, ambulâncias, tratores, 
colheitadeiras e veículos fora de 
estrada. A reposição de peças é 

realizada através de distribuidores. 
“Atualmente 40% da produção é des-
tinada ao mercado de ar condicio-
nado de veículos, sendo radiadores, 
condensadores e evaporadores”. 

VEÍCULOS LEVES? Não há pretensão 
de atuarmos neste segmento, visto 
o nosso posicionamento e com-
promisso com o fornecimento para 
os segmentos atuais. Também, pela 
busca dos fabricantes de veículos 
leves por componentes mais com-

pactos, que encontraram no micro 
canal a opção ideal. Enxergamos 
um setor promissor, os sistemas de 
ar condicionado se tornaram aces-
sórios fundamentais num veículo, 
pois além do controle da tempe-
ratura ele também fi ltra as impure-
zas do ar, o que é excelente para 
o conforto e saúde dos ocupantes, 
assim como para os componentes 
eletrônicos instalados na cabine 
que necessitam de temperatura 
controlada e ar purifi cado.

Saída do Ar-Condicionado
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do, segundo Sérgio Eugênio. A novi-
dade no automobilismo são os car-
ros híbridos e elétricos, que possuem 
compressores do AC elétrico.

O mercado automotivo também é 
muito tecnológico e possui mais mo-
dernização do que os equipamentos 
residenciais e comerciais, segundo Ma-
fra. Ele informa, também, que os siste-
mas de controles nos automóveis são 
mais automatizados. “Na maioria dos 
carros mais novos todos os AC são di-
gitais com controle de temperatura por 
zona, ou seja: o motorista recebe uma 
temperatura; o passageiro do lado, ou-
tra; e a pessoa que está no banco de 
trás pode escolher ainda uma tempera-
tura diferente”, adianta. Outra novidade 
dos veículos elétricos é a refrigeração 
das baterias, que podem ser resfriadas 
por sistema de arrefecimento por eti-
leno glicol ou pelo ar condicionado. 
Eugênio informa que o equipamento 
não está associado apenas ao confor-
to do usuário. “Atualmente, as baterias 
aquecem muito e para ajudar a refrige-
rar, preservar e conservar o tempo de 
vida útil delas, alguns fabricantes estão 
usando o ar condicionado”.

DESAFIOS - O maior desafi o do AC 
Automotivo é que o sistema é mui-
to compacto. Mafra esclarece que os 
acessos são muito difíceis. Para chegar 
aos componentes do evaporador, na 
parte interna do AC, o acesso é muito 
difícil, difi cultando para o técnico fazer 
alguns reparos e até realizar uma hi-
gienização. O proprietário da Super Ar 
concorda e acrescenta que é difícil para 
o técnico desmontar o painel e trocar 
o evaporador, por exemplo, pois são 
necessários também, conhecimentos 
prévios de elétrica. Já para o usuário, 
um dos desafi os em relação é usar de 
modo adequado o equipamento con-
dicionador de ar e também encontrar 
um técnico que faça um serviço com 
qualidade para evitar transtornos futu-
ros. A dica é ligar o AC com os vidros 
abertos esperar por cerca de 5 minutos 
antes de fechá-los. Em dias de tempe-
raturas mais altas, o ideal é deixar por 
um tempo maior, cerca de 10 minutos. 
Isso permite que o ar circule e se reno-
ve antes de vedar as janelas. Na volta 
do destino, a recomendação é a mes-
ma: antes de descer do veículo, abra 
os vidros cerca de 5 minutos antes, 
para não haver choques térmicos. Des-
sa forma o usuário vai usufruir desse 
equipamento que vem somar conforto 
a rotina de milhões de usuários.

¹ OEM: Original Equipment Manufacture - Ou em Português: “fabricante do equipamento original”, é um termo usado quando uma empresa faz uma parte ou subsistema que é 
utilizado no produto fi nal de outra empresa. ² Aftermarket: Peças aftermarket são peças que não são produzidas pelas montadoras de automóvel. Podem ser produzidas por um 

fabricante de equipamento original ou por um fabricante diferente  
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anual, modelo mais sim-
ples, esse tipo de ar con-

dicionado é caracterizado pela 
regulagem da temperatura com 
o comando que vai da escala 
azul (frio) a vermelha (quente). 
Não tem como estabelecer o va-
lor exato da temperatura dentro 
da cabine: a regulagem vai até a 
sensação térmica mais confortá-
vel para os ocupantes.

O Digital é parecido com o ma-
nual, a diferença é que o ar condi-
cionado digital tem a facilidade de 
permitir selecionar a temperatura 
exata do ar que sairá pelos dutos.

Digital automático – este mo-
delo, por sua vez, regula automa-
ticamente a velocidade do fl uxo 
de ar que sairá dos dutos e a tem-
peratura do mesmo, de acordo 
com a seleção dos ocupantes. 
Isso permite melhor distribui-
ção do ar na cabine. Ele controla 
também a variação no fl uxo de 
ar, para que dentro do habitáculo 
não haja variação na temperatura.

Digital automático duas zonas:  
além das características citadas 
acima, no modelo de duas zonas 
ou Dual Zone, é possível ajustar 
temperaturas diferentes para o 
motorista e para o passageiro do 

banco da frente. Alguns modelos 
apresentam também um duto de 
ar para os passageiros do banco 
traseiro. Porém, sem regulagem 
de temperatura.

Digital automático três ou qua-
tro zonas: ambos são similares ao  
Duas Zonas, sendo que o modelo 
com três zonas possui também 
uma regulagem independen e 
para os passageiros do banco  
traseiro. Enquanto no sistema 
com quatro zonas, ou quadrazo-
na, há também duas regulagens 
independentes para os passagei-
ros de trás.

AR CONDICIONADO AUMENTA 
O CONSUMO?

Ter um carro com ar condicio-
nado é um conforto que cobra 
um preço. A climatização dentro 
do habitáculo acaba provocan-
do, sim, um aumento no gasto de 
combustível. E a relação do uso 
do ar com o consumo de com-
bustível é algo que deixa alguns 
motoristas preocupados. Segundo 
o assessor técnico da Fiat Chrysler 
Automóveis (FCA), Ricardo Dilser, 
a média no aumento no gasto 
de combustível varia entre 3,5% 
até 10% quando se roda com o 

MANUAL OU DIGITAL
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ar ligado. Mas é bom lembrar que 
além dessa variável o consumo 
também é infl uenciado pela po-
tência do motor do sistema de 
AC, no caso de um modelo hatch 
ou SUV, por exemplo. Vale refor-
çar que o ar condicionado não é o 
maior vilão nessa história. Fatores 
como o peso do pé do motoris-
ta, se o automóvel roda sempre 
carregado ou com poucos pas-
sageiros e a topografi a por onde 
o carro trafega também interfere 
no gasto de combustível. Esse au-
mento no consumo ocorre por-
que o motor tem que movimentar 
também o compressor do sistema 
de AC. Claro que há vários fatores 
envolvidos, como o modo de uti-
lização pelo proprietário do auto-
móvel, inclusive se são realizadas 
as manutenções necessárias.

TEMPERATURA IDEAL PARA 
REDUZIR O CONSUMO

Uma dúvida bem recorrente é: 
se utilizar o ar condicionado sem-
pre no máximo – temperatura 
mais baixa – aumenta ainda mais 

o consumo de combustível?
A resposta é sim, já que quanto 

mais frio o interior do carro, mais 
o AC Automotivo vai ter que tra-
balhar. Ou seja, o seu compressor 
vai fi car ligado o tempo todo. E de 
onde o compressor tira energia? 
Do motor.

Então, quanto mais o compres-
sor trabalha, mais energia ele exi-
ge do motor e maior será o gasto 
de combustível.

A melhor temperatura para se 
regular o ar é entre 22 °C e 23 °C, 
mantendo-se o clima agradável, 
sem exigir excessivamente do 
compressor e também sem pro-
vocar um exagerado consumo de 
combustível.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS 
PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL

O ar condicionado, assim como 
qualquer equipamento do seu au-
tomóvel, necessita de manuten-
ção. No caso desse sistema, além 
do prazo já especifi cado no manu-
al, que varia na média de seis me-
ses ou 30 mil quilômetros, alguns 

sinais indicam o momento da ma-
nutenção. São eles: lentidão para 
resfriar o interior do veículo, mau 
cheiro e irritação das vias nasais.

HIGIENIZAÇÃO
Um dos primeiros cuidados que 

se deve ter com o ar-condiciona-
do automotivo é com a higieniza-
ção.  Afi nal, ele se torna foco de 
fungos, ácaros e bactérias quando 
não são tomadas algumas medi-
das preventivas.

A higienização é bem simples: 
troque o fi ltro de cabine pelo me-
nos uma vez por ano.

Caso você rode constantemen-
te em estradas de terra, é bom se 
programar para verifi car mais ve-
zes o estado do fi ltro. E, claro, a 
tubulação também deve ser lim-
pa periodicamente com um spray 
antisséptico em uma loja ou ofi ci-
na especializada.

Existe no mercado uma varie-
dade de sprays higienizadores 
para a limpeza dos dutos do ar. 
Eles facilitam a sua vida na hora 
de realizar uma limpeza simples, 
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sem pesar no bolso.
Atenção: o ar condicionado au-

tomotivo é formado por diversos 
componentes, como mangueiras 
e as suas conexões, compressor, 
fi ltro antipólen ou de cabine, po-
lias, termostato, válvula de expan-
são, ente outras.

Se você perceber que há algum 
superaquecimento ou desconfi a 
de algum vazamento, é preciso ir 
rápido a uma ofi cina especializada 
e de confi ança.

DICAS PRÁTICAS

CARRO ESTACIONADO SOB SOL 
FORTE - Neste caso, a primeira 
coisa a se fazer é baixar os vidros 
e sair com o carro. Alguns minu-
tinhos depois, ligue o ar condicio-
nado e feche os vidros. Este pro-
cedimento acelera a saída do ar 
quente no interior do veículo por 
um mais fresco, o que permite o 
resfriamento mais rápido, da cabi-
ne, além de forçar menos o equi-
pamento.

RECIRCULAÇÃO - Mau uso pode 
causar morte. A função da recir-
culação é evitar a troca de ar entre 
os ambientes interno e externo do 
veículo. Ela deve ser usada quan-
do o automóvel estiver circulan-
do em estradas muito empoeira-
das ou naqueles momentos em 
que um caminhão solta aquela 
fumaça preta do escapamento. 
Ela também serve para acelerar 
o processo de refrigeração. Mas 
é muito importante não deixar a 
recirculação acionada por muito 
tempo. Isso porque, sem a reno-
vação do ar, os passageiros fi cam 
consumindo o oxigênio presente 
no interior do carro, e ele se tor-
na escasso. Ao mesmo tempo vão 
expelindo gás carbônico, que aos 
poucos vai dominando a cabine e 
voltando para o corpo, provocan-
do, entre outros problemas, fadiga 
e sono, o que pode resultar em 
um acidente gravíssimo.  Inclusi-
ve, há a suspeitas de dois PMs que 
teriam morrido por intoxicação 
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no ano passado, por causa disso.
Como evitar a poeira das estra-

das de terra na cabine – Seja no 
off -road ou em pequenos trechos 
de terra, aquela poeira que invade 
o interior do carro é sempre um 
problema. Mas há uma maneira 
simples que pode evitar esse in-
cômodo. Veja só: Use o ar con-
dicionado automotivo para de-
sembaçar os vidros em dias frios 
- O AC automotivo também serve 
para desembaçar os vidros do car-
ro nos períodos chuvosos ou em 
baixas temperaturas. Esse fenô-
meno acontece porque ao deixar 
o carro com as janelas fechadas 
devido à chuva, o condutor cria 
um ambiente quente e úmido no 
habitáculo. Dessa forma, a água 
presente no ar se condensa nos 
vidros e diminui a visibilidade.

Mas, se o seu carro tem ar con-
dicionado, o processo para de-
sembaçar é bem simples, é só se-
guir as orientações abaixo:

1. Direcione as saídas do ar em 
direção ao para-brisa e as janelas 
laterais frontais;

2. Selecione a opção desembaçador;

3. Colocar o ventilador no 
máximo;

4. E, por fi m, deixe o seletor de 
recirculação, na posição de troca 
do ar interno com o externo.

Atenção: Evite passar a mão no 
vidro, pois isso pode desembaçar 
na hora, mas a gordura da mão vai 
complicar a situação mais tarde.

O aparelho de ar-condicionado 
é útil também nos dias frios: afi nal, 
além de refrescar, ele serve ainda 
para aquecer o interior do automó-
vel. Nessas ocasiões, muita gente 
se esquece de virar o comando de 
frio para quente, elevando assim a 
temperatura interna.

DESLIGAR O AR-CONDICIONADO 
ALGUNS MINUTOS ANTES DE 
CHEGAR AO DESTINO.

Outra dica para manter o ar-
condicionado automotivo livre 
de micro-organismos, desligue o 

compressor de 5 a 10 minutos an-
tes chegar ao seu destino.

Então, deixe apenas o ventila-
dor funcionando. Isso serve para 

secar aquelas gotinhas da con-
densação e reduzir a possibili-
dade de proliferação de ácaros e 
fungos dentro do sistema.

O PRIMEIRO

O primeiro carro que saiu de fábrica com o Sistema de Ar Condicio-

nado foi o Packard 180 (EUA), em 1939. Possuía as serpentinas tanto 

de refrigeração quanto de aquecimento instaladas no porta-malas e 

o compressor na dianteira do carro.

No começo da década de 30, algumas empresas começaram a ofe-

recer condicionador de ar apenas para vans, limusines e carros de 

luxo. O Sistema começou a ter maior demanda entre os anos 70 e 80 

nos EUA.
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O que vem por aí?

@mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao

A Revista HVACR em Foco + Efi ciência 
Energética e Sustentabilidade tem por 
objetivo levar “Informação e Inovação, onde 
você e a sua empresa precisam!”

Portanto, não deixe de acompanhar
na próxima edição:

SUPLEMENTO TEMÁTICO:
FLUIDOS REFRIGERANTES, 

NATURAIS E SINTÉTICOS

Panorama e as tendências 
para o setor de Refrigeração e 

Climatização.

CAPA
HVACR NAS  
RUAS

O panorama  do 
comércio varejista e 
revenda de produtos e 
peças nas praças de SP, 
Rio, Porto Alegre entre 
outras | Reportagem 
também em vídeo. 
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LEVANDO INFORMAÇÃO

E INOVAÇÃO, ONDE A

SUA EMPRESA PRECISA!
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