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 O primeiro sistema CO2 Brine do Brasil 
já está em operação. O referido  sistema consiste na 
aplicação da carga de amônia reduzida, utilizando-
-se CO2 como fluido refrigerante secundário (Brine). 
“Por ser um fluido natural de baixo custo e com uma 
baixa viscosidade dinâmica, tem sido uma ótima op-
ção de fluido secundário seguindo a tendência dos 
fluidos refrigerantes naturais”, comenta Silvio Gu-
glielmoni, diretor comercial da Mayekawa do Brasil, 
multinacional japonesa e secular, atuante no seg-
mento de Refrigeração Industrial, já há 50 anos no 
Brasil, e responsável pela implantação dessa primeira 
obra. Guglielmoni acrescenta: “Se por um lado o sis-
tema com amônia é extremamente eficiente energe-
ticamente, por outro há riscos devido a sua toxidade”.  

    O supervisor comercial da Mayekawa do Brasil, 
Ricardo César dos Santos, explica que o sistema de 
CO2 Brine foi desenvolvido pelo Grupo Mayekawa, 
ou seja, é a companhia que detém globalmente o 
pioneirismo e a expertise neste sistema. A empresa 
concluiu a primeira obra do país para uma indústria 
alimentícia “Ao não bombear amônia para os evapo-
radores de ar forçado nos espaços refrigerados, utili-
za-se uma pequena carga deste fluido refrigerante na 

sala de máquinas no estágio primário do ciclo de re

frigeração para rebaixar a temperatura do CO2 para 
congelados (-30 °C) e resfriados (-10 °C). O CO2 é 
bombeado para os evaporadores de ar forçado como 
um fluido secundário. 

      Através da aplicação da solução Mayekawa com 
CO2 Brine, conseguimos obter uma redução signifi-
cativa aproximada de 90% da carga de NH3 de 3.000 
para 280 quilos com aplicação do CO2. Também re-
duzimos a pressão de projeto em aproximadamente 
60% de 120 (bar) do sistema CO2 convencional para 
40 (bar) no sistema CO2 Brine Mayekawa, mitigan-
do consideravelmente riscos operacionais, além de 
aumentar a eficiência energética dos sistemas”.    

         A nova fábrica é a primeira instalação do país 
que utiliza CO2 Brine. Sua capacidade total de Re-
frigeração para o Sistema de Congelados é de 420 
Mcal/h; e para o sistema de Resfriados é de 1.100 
Mcal/h. Além do Brasil, a multinacional japonesa já 
aplicou o conceito de CO2 Brine em outros países da 
América Latina, sendo: dois projetos no Equador e 
um na Argentina.       Na Ásia,o Grupo Mayekawa 
também está presente em mais de 500 instalações 
de refrigeração industrial, utilizando o CO2-Brine, 
tornando-se referência neste tipo de aplicação. 



      Desta forma, as vantagens do CO2 
como fluido secundário são:

■ Utilização 100% de Fluidos Naturais:               
NH3 e CO2;

■ Menor volume de NH3                                       
(redução de 70 a 90%);

■ Melhor eficiência energética total entre      
sistemas CO2 brine x CO2 cascata;

■ Segurança (menor impacto se há                  
vazamento, benefício no seguro indus-

trial, atóxico, não inflamável, agilidade nas           
licenças ambientais);

■ Menor Impacto ambiental (GWP, ODP);

■ Menor impacto no EAR ou PRG                            
(CETESB P4.261);

■ Custo de instalação (sistema) mais baixo;

■ Custo de manutenção mais baixo (reposi-
ções de óleo, overhaul, compressor x bomba);

■ Sistema com operação similar ao sistema            
NH3 bombeado convencional

■ Sistema de controle simplificado;

■ Forçadores com redução de tamanho e 
peso na estrutura metálica;

■ Bombas secundárias com reduções                      
significativas de potência;

■ Tubulações com redução nos diâmetros;

■ Sistema secundário isento de óleo;

■ Sistema secundário isento de ar; 

■ Pressão de CO2 similar ao sistema NH3                 
convencional;

■ Carga de NH3 drasticamente reduzida atra-
vés da utilização de trocadores Shell & Pl
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