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A nova seção da
Revista HVACR em Foco

A água que você bebe 
é igual ao ar que você 

respira? Quer saber mais sobre o 
processo Cast&Rooll?

Confi ra!

“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.

Chegou “O Mundo do 
Ar e da Refrigeração”,  
o novo podcast da Di 
Rienzo Comunicação 

Confi ra os lançamentos do setor

Maresia completa trajetória de 18 anos 

“Refrigeração no Mercado Cervejeiro” por 
Paulo Teixeira, Mayekawa do Brasil

Que tal entender um pouco mais sobre 
as palavras e os termos que usamos com 
frequência?

Confi ra o que vem na próxima edição
• Suplemento Temático: AC Veicular
• Fluidos Refrigerantes, Naturais e Sintéticos
• O impacto da HVACR nas mídias sociais.

ÍNDICE

Eles também dependem de temperaturas e 
umidades adequadas.
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AS BOAS NOVAS

Já disse aqui, neste mesmo espaço, que gosto demais do mês de se-
tembro. A despeito de tudo o que já falei sobre o mês “...Septem, que 
em latim signifi ca sete, era portanto o sétimo mês do calendário an-
tigo. Outubro, o oitavo; novembro, o nono; e dezembro, o décimo.”, 
tenho de ser  sincera e revelar que gosto também do fato de que em 
setembro inicia a Primavera, a estação das fl ores – lindas-,  e com ela 
as temperaturas fi cam menos baixas. Um “esquenta” para o verão. Dias 
de calor. Diria calorão, atualmente, pois com o aquecimento das águas 
marítimas as temperaturas surpreendem. Há dez anos, por exemplo, 
quem diria que São Paulo poderia registrar máximas de 38 ºC? Embora, 
para mim, Primavera e Verão sejam estações coloridas e alegres, quem 
suporta? Se nós, seres humanos buscamos conforto térmico, imagine 
os animais. Domésticos ou silvestres.  Do Brasil, dos continentes afri-
cano, asiático ou de qualquer outro, o fato é que todas estas espécies 
precisam de temperaturas e umidades específi cas para o seu  bem es-
tar. E foi pensando nisso que surgiu a reportagem Climatização para 
Animais. Uma delícia de fazer! Conhecer um pouco mais sobre a natu-
reza dos animais, a biodiversidade da fauna, é uma experiência muito 
rica e interessante. Recomendo. 
Para a reportagem, além de entrevistas, visitamos o Zoológico e o 
Aquário de São Paulo. Claro, antes da pandemia. Mesmo com o boom 
das reuniões virtuais, ocasionadas pelos home offi  ces, este é o tipo de 
reportagem que não dá para fazer online.  Ainda bem. 
Por falar em muito calor, já é sabido que o InMetro revisou os critérios 
para o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para os condiciona-
dores de ar, tais mudanças têm por objetivo evidenciar aparelhos mais 
econômicos, auxiliando o consumidor na hora da compra. Por isso, 
fomos ouvir a responsável pelo PBE, Danielle Assafi n, o resultado você 
acompanha na reportagem exclusiva sobre o assunto. 
Temas  sobre questões energéticas são importantes e representam um 
avanço,  no entanto outro avanço fundamental diz respeito a prática de 
manutenção, limpeza e higienização dos condicionadores de ar e dos 
sistemas maiores de ar condicionado e refrigeração, pois trata-se do ar 
que respiramos. Por isso, trouxemos, também, artigos preciosos sobre 
a Qualidade do Ar Interior (QAI).
Nesta edição que representa os meses de setembro e outubro, além de 
colocarmos a Revista em circulação, já que distribuição havia sido sus-
pensa por conta da pandemia, voltamos com três novidades: a primei-
ra é seção AC Veicular, somos a primeira Revista do setor a dar espaço a 
uma seção fi xa para este importante segmento. A segunda é o caderno 
Suplemento, que trará sempre um tema a ser tratado mais aprofunda-
do, ambas estarão presentes, a partir de agora, em todas as edições. E 
a terceira é a estreia do nosso podcast. Também inovador nas publi-
cações do setor. Já que fomos pioneiros em tantas ações, estas são 
mais algumas. Afi nal estamos sempre pensando uma forma de levar 
Informação e Inovação aos nossos leitores. Quer mais? Vire a página!
Boa Leitura! 
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AR CONDICIONADO:
INMETRO ATUALIZA CRITÉRIOS PARA

O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

riado em 1984, o Programa Brasi-
leiro de Etiquetagem (PBE) con-

templa atualmente 30 programas 
diferentes, incluindo edifi cações e a 
efi ciência na utilização de recursos na-
turais nos empreendimentos; fogões, 
fornos, automóveis e ar-condicionado.

Na área de efi ciência energética é 
importante aliado do consumidor na 
hora de comprar, pois fornece infor-
mações sobre o consumo de energia 
dos aparelhos, ajudando na economia 

Em 1º de julho último, o 
InMetro publicou  a Portaria 
nº 234, de 29 de junho de 
2020, com o aperfeiçoamento 
do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE) para 
aparelhos de ar-condicionado. 
As mudanças tornarão mais 
rigorosos os critérios para 
classifi car um equipamento 
como A – aqueles que têm o 
menor consumo de energia 
elétrica – e evidenciarão a 
economia dos equipamentos 
do tipo inverter, que são os 
aparelhos com compressor de 
velocidade variável. O objetivo, 
diz o Instituto, é auxiliar 
o consumidor na hora da 
tomada de decisão de compra. 
Para entender melhor esta 
questão a Revista HVACR em 
Foco conversou com a Daniele 
Assafi n, técnica responsável 
pelo PBE para condicionadores 
de ar, confi ra os melhores 
trechos desta reportagem. 

de energia elétrica. Ao priorizar itens de 
baixo consumo de energia, a socieda-
de estimula a indústria a desenvolver 
e fornecer produtos cada vez mais efi -
cientes, fazendo do PBE um indutor de 
inovação industrial. “Seja no segmento 
residencial, comercial ou industrial, o 
PBE contribui para que o parque ins-
talado de equipamentos seja menos 
demandante de energia elétrica, tra-
zendo também importantes benefí-
cios para o setor elétrico brasileiro”, 

enfatiza Danielle Assafi n, pesquisado-
ra do InMetro e responsável pelo PBE 
para condicionadores de ar.

• O que muda com a nova portaria?
DA: Com a nova portaria, a metodo-

logia de cálculo da efi ciência energé-
tica passa a ser feita pelo método de 
carga parcial e métrica sazonal. 

• Quais foram os critérios para a atu-
alização do PBE para aparelhos de Ar 
Condicionado?

*Por Cristiane Di RienzoEntenda a nova etiqueta de efi ciência energética dos aparelhos condicionadores de ar.
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DA: A atualização foi elaborada a 
partir dos princípios da Lei da Liberda-
de Econômica e após um intenso pro-
cesso de estudo técnico do produto, 
do processo e do mercado, que incluiu 
a discussão com as partes interessa-
das, ensaio de equipamentos e con-
sulta pública realizada entre fevereiro e 
março deste ano, que contou com 158 
contribuições de 20 diferentes entida-
des representativas do setor produtivo.

• O Programa Brasileiro de Etique-
tagem (PBE) atesta o desempenho 
dos produtos considerando critérios 
de efi ciência energética, ruído, uti-
lização de recursos naturais, entre 
outros. De que forma é realizado o 
ensaio de desempenho dos condicio-
nadores de ar?

DA: No caso dos aparelhos de ar-
-condicionado, o principal item de 
ensaio é a efi ciência energética para a 
refrigeração do ar, sendo o equipamen-
to classifi cado de ‘A’, para os que conso-
mem menos energia; e ‘D’ para equipa-
mentos que consomem mais energia. 
A ENCE (Etiqueta Nacional de Consu-
mo de Energia) é o selo de conformi-
dade que evidencia o atendimento pelo 
produto aos requisitos estabelecidos no 
PBE e informa ao consumidor aspec-
tos relevantes para a tomada de deci-
são de compra, incluindo o consumo 
energético ou a classifi cação quanto 
ao desempenho, por exemplo. Pelas re-
gras ainda em vigor, os aparelhos de ar 
condicionado tipo inverter e não-inver-
ter (aparelhos com compressor de ve-
locidade fi xa) são ensaiados da mesma 
forma e classifi cados com os mesmos 
critérios, com os aparelhos confi gura-
dos em carga total. Assim, numa mes-
ma classe A, por exemplo, convivem 
aparelhos inverter e os não-inverter, 
ainda que os primeiros sejam, em geral, 
mais econômicos. Ocorre, porém, que 
a característica dos condicionadores de 
ar inverter é justamente regular o fl uxo 
de energia do sistema, alterando a ve-
locidade do compressor e reduzindo 
o consumo de energia quando se de-
tecta que o ambiente precisa de menos 
refrigeração ou aquecimento. Com o 
aperfeiçoamento do PBE, os aparelhos 
inverter serão submetidos ao método 
de carga parcial, o que evidenciará o 
ganho de efi ciência que se tem com a 
utilização dessa tecnologia.

• Ou seja: quando  o equipamento é 
confi gurado em carga parcial, simu-
la-se melhor o funcionamento dos 

aparelhos do tipo inverter e, com isso, 
pode-se dizer que obtém-se um indi-
cador de efi ciência energética mais 
fi dedigno? 

DA: Isso mesmo. Essa nova classifi -
cação de efi ciência energética é fun-
damental para que os consumidores 
possam realmente diferenciar os pro-
dutos que atualmente são comercia-
lizados. Para se ter ideia, segundo es-
tudos apresentados pelos fabricantes, 
um aparelho de ar condicionado in-
verter pode gerar 47% de economia no 
consumo de energia elétrica.

• Gostaria que a senhora comentasse 
outro dado importante, que é a ado-
ção da métrica sazonal para o cálculo 
da efi ciência energética do condicio-
nador de ar, que considera os cálculos 
baseados nas temperaturas que ocor-
rem ao longo do ano e a frequência 
de utilização do aparelho para cada 
temperatura. 

DA: A introdução dessa métrica 
considerará os resultados do estudo 
capitaneado pelo Programa de Con-
servação de Energia Elétrica (Procel), 
gerenciado pela Eletrobras, que deter-
minou a curva média de temperatura 
para o Brasil e, com base nos resulta-
dos da Pesquisa de Posses e Hábitos de 
2020, estimou a frequência de utiliza-
ção dos condicionadores pelos brasi-
leiros. Sendo assim, o cálculo do índice 
de desempenho e do consumo ener-
gético anual será realizado com base 
nas características médias do clima do 
Brasil e do uso do condicionador de ar 

pela população brasileira. 

• Além da introdução do método de 
carga parcial e da métrica sazonal, as 
categorias para a classifi cação da efi -
ciência energética dos condicionado-
res de ar terão seus níveis ajustados, 
de forma a tornar mais rigoroso o cri-
tério para que um produto seja classi-
fi cado como “A”. O que o consumidor 
ganha com isso? 

DA: Essa reclassifi cação é necessária 
não somente porque introduzimos o 
novo método mas, sobretudo, porque 
verifi camos que a maioria do mercado 
de condicionadores já estava situada 
na classe A, comprometendo a dife-
renciação entre os modelos disponí-
veis pela etiquetagem,o que agora, a 
partir da nova reclassifi cação fi ca mais  
claro para o consumidor.

• Pela nova reclassifi cação, como fi -
cam os novos índices dos condicio-
nadores de ar?  

Basicamente, a nova classe ‘A’ terá 
que obter um índice de efi ciência 
energética de 5,5 ante os 3,23 até en-
tão defi nidos. Os fabricantes terão até 
dezembro de 2022 para se ajustarem 
aos novos critérios, mas já será possí-
vel utilizar a nova etiqueta a partir da 
publicação da Portaria. Assim, até a 
data limite coexistirão as duas etique-
tas no mercado – a antiga, para apare-
lhos que não estiverem adequados às 
novas regras; e a nova, para produtos 
já alinhados ao novo modelo.

• É possível descrever como foram re-
alizadas as pesquisas  práticas?

DA: Sim. Inclusive, cabe ressaltar que 
essa nova classifi cação foi fi xada com 
base em estudos de práticas interna-
cionais e realizada em conjunto com 
a indústria nacional, viabilizando que 
34 amostras de aparelhos inverter de 
nove diferentes fornecedores fossem 
ensaiadas com base no novo método 
e métrica, para que o Inmetro conhe-
cesse a atual efi ciência dos produtos já 
fornecidos pelas empresas. 

O resultado indicou que 37% dos 
aparelhos ensaiados já alcançam o 
novo ‘A’ estabelecido para 2022. Acre-
dita-se que até lá a indústria também 
fará adequação de seus produtos e 
maior parcela possa chegar a essa 
classifi cação. É importante ressaltar, 
porém, que a reclassifi cação das ca-
tegorias faz parte de um programa de 
etiquetagem. É natural que um produ-
to perca seu status de ‘A’ após a redefi -
nição de critérios.

Danielle Assafi n

SET/OUT | 2020SET/OUT | 2020
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 Com a atualização do line up, LG atualiza linha de condicionadores 
de ar DUAL Inverter, que passa a ser 100% VOICE e poderão ser 

controlados por meio do aplicativo LG ThinQ, Google Assistente e Alexa

LG Electronics do Brasil lança 
uma nova edição da campanha 

de ar condicionado para enfatizar que, 
a partir de agora, o line up de apare-
lhos DUAL Inverter passa a ser reforça-
do por mais modelos VOICE, ou seja, 
será a linha mais completa de equipa-
mentos que podem ser controlados 
por comando de voz. O DUAL Inverter 
VOICE é o primeiro condicionador de 
ar com comando de voz do Brasil.

Há alguns anos, toda a linha de 
condicionadores de ar On/Off  da LG 
passou a ser Inverter, por uma deci-
são estratégica que tornou a empresa 
pioneira no segmento. Agora, a marca 
atualiza seu line up e apresenta uma 
linha inteira com a funcionalidade de 
comando de voz para facilitar o dia a 
dia do consumidor. Segundo o exe-
cutivo de vendas de linha branca e 
condicionadores de ar da LG do Brasil, 
Marcel Souza “a LG é uma marca ino-
vadora, que enxerga as necessidades 
dos consumidores antes mesmo que 
eles as percebam, e soluções como o 
comando de voz é uma das tendên-
cias que estamos antecipando para o 
mercado brasileiro. Por isso, mais uma 
vez, tivemos uma visão estratégica e 
decidimos atualizar nossos produtos 
do segmento de RAC”.

Além da funcionalidade de coman-
do de voz, a linha se destaca por apre-
sentar até 70% de economia de ener-
gia, refrigeração até 40% mais rápida e 

o Ionizador Plasmaster™ Plus, exclusi-
vo no modelo Artcool, que é capaz de 
reduzir em até 99,9% as bactérias no ar 
do ambiente.

Os modelos da linha que serão re-
novados com a função VOICE são os 
modelos 127V, e estarão disponíveis a 
partir de outubro em 2020. O line up 
oferece diversos comandos além da 
função de comando de voz via Google 
Assistente, e conectividade wi-fi , por 
meio do aplicativo LG ThinQ®. É pos-
sível selecionar o modo de operação 
e temperatura, ajustar a velocidade do 
ventilador interno, escolher a direção 
do fl uxo de ar, monitorar o consumo 
de energia, receber avisos para a limpe-
za dos fi ltros e rodar auto diagnósticos.

Para reforçar o lançamento, a LG 
apresenta também uma nova edição 
da campanha de marketing “Você no 
controle do clima”. Com a assinatura 
“Tão silencioso que você não escu-
ta, tão inteligente que escuta você”, a 
campanha, criada pela agência de pu-
blicidade Y&R, mostra a praticidade e 
o conforto que o recurso VOICE leva 
para o cotidiano das pessoas ao possi-
bilitar o controle do aparelho de forma 
remota e por comando de voz. A partir 
do dia cinco de setembro, um vídeo de 
30 segundos começou a ser veiculado 
na TV paga e três vídeos de 15 segun-
dos poderão ser assistidos nas redes 
sociais da LG (YouTube, Facebook e 
Instagram).

ASSISTA EM NOSSO CANAL O VÍDEO SOBRE O LG VOICE

Confi ra abaixo o portfólio da 
linha DUAL Inverter VOICE: 

• DUAL Inverter VOICE Portátil
- para ambientes que não 
permitem instalação;

• DUAL Inverter VOICE -
 Modelo  do tipo Split; 

• DUAL Inverter VOICE 
ARTCOOL - Design Premium, 
pensado para quem quer ter 
o ar-condicionado como item 
decorativo do ambiente.

• DUAL Inverter VOICE Power - 
Pensado para ambientes maiores, 
ou pequenos comércios, com 
capacidade de até 36.000 Btu/h.

• DUAL Inverter VOICE Janela 
Esse produto foi desenvolvido 
para as residências que somente 
permitem a instalação de 
modelos de janela, por possuírem 
estruturas mais antigas.

VOZ ATIVA: ok, Google!
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PARA SE TER  
SEGURANÇA, 
É PRECISO TER 
QUALIDADE
Por isso, escolha sempre  
tubos Eluma.

Tubos de cobre Eluma são perfeitos para 
utilização em sistemas de refrigeração e 
climatização por apresentarem elevadas 
resistências mecânica e à corrosão e alta 
temperatura de fusão, além de excelente 
maleabilidade e condutibilidade térmica.

Benefícios esses que garantem que a 
qualidade Eluma chegue sempre da 
melhor forma até você e suas instalações.

paranapanema.com.br
@elumaoficial
vendas@paranapanema.com.br
(11)2199-7500

Eluma, combinação perfeita  
entre segurança e qualidade. 
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Trane lança Mini-Split Hi-Wall 
Inverter Black no mercado brasileiro 

os últimos anos, o condiciona-
dor de ar vem deixando de ser 

apenas uma peça funcional. Cada vez 
mais, o design está sendo levado em 
conta. Seguindo essa linha, a Trane, 
fabricante de climatização para am-
bientes corporativos e residenciais, 
acaba de lançar o Mini-Split Hi-Wall 
Inverter Black. Segundo a empresa, 
o equipamento é composto por um 
painel de vidro “ultra resistente, possui 
modernas funcionalidades e pode ser 
facilmente incluído como um objeto 
de decoração”, divulga. 

A linha completa do Hi-Wall In-
verter Trane possui capacidades de 
12000 a  24000 btu’s, todos com o 
selo Procel A, garantindo potencial 

em economia de energia. A função “I 
Feel”, sensor de temperatura no con-
trole remoto, que garante o ajuste de 
temperatura mais preciso também 
acompanha o equipamento.

De acordo com André Peixoto, dire-
tor de produto América Latina, o apa-
relho chama a atenção pelo design ar-
rojado, mas suas propriedades são de 
altíssimo nível em termos de funciona-
lidade. “Com toda a certeza, o design 
do equipamento é muito diferenciado. 
Somado a isso, o aparelho possui óti-
mo nível de ruído baixíssimo, cinco ve-
locidades de insufl ação de ar, evitando 
a desumidifi cação excessiva do am-
biente e traz proteção adicional contra 
a corrosão do tipo “blue fi n”. O aparelho 

ainda conta com a Tecnologia Inverter, 
o que proporciona excepcional de-
sempenho energético”, aponta. 

O Hi-Wall Inverter Black pode ser ins-
talado de forma facilitada por meio da 
opção multidirecional do dreno da uni-
dade evaporadora e faz o religamento 
automático em caso de eventual falha 
na energia elétrica. A função Timer 
permite confi gurar o tempo para o 
aparelho desligar e há ainda uma trava 
especial para crianças. A Trane oferece 
ainda três anos de garantia no produ-
to, vantagem exclusiva da marca. Este 
equipamento é de venda exclusiva da 
Leveros e pode ser adquirido através 
do site: https://www.leveros.com.br/
ar-condicionado/trane.

ELEGÂNCIA
E ATITUDE
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Foi assim que a Gree 

divulgou o lançamento do 

G-Prime no Brasil

NOVA ERA

Gree Electric Appliances, fa-
bricante de ar-condicionado, 

lança o G-Prime aparelho com capa-
cidade de 37.000 BTU/h e, segundo a 
empresa, “maior efi ciência energéti-
ca na linha piso teto aprovado pela 
Inmetro”. Disponível também na ver-
são 56.000 BTU/h, o  G-Prime chega 
para ampliar a linha de produtos do 
segmento comercial leve. O produto 
traz como novidade um alcance de 
ar de 17 metros, “com uma vazão 20% 
maior que o convencional, garantin-
do um resfriamento mais rápido do 
espaço”, afi rma a fabricante.

O novo modelo da marca traz ver-
satilidade na instalação que pode ser 
feita tanto no piso quanto no teto, se 
adequando facilmente em qualquer 
ambiente. Outro benefício oferecido 
pelo G-Prime é a opção de renova-
ção do ar, essencial para garantir a 
circulação evitando a concentração 
de poluentes. “O G-prime foi desen-
volvido com tecnologia de ponta 
para trazer em um só produto solu-
ção, inovação e economia, dessa vez 
na versão piso teto. Suas funciona-
lidades foram desenvolvidas para os 
clientes do mundo todo, para que 

possam ter a melhor experiência e 
efi ciência”, afi rma o diretor Comer-
cial da Gree Brasil, Alex Chen. “Ele é o 
único piso teto do mercado com três 
direções de conexões e duas saídas 
de água. Além disso, o equipamen-
to foi desenvolvido para oferecer ao 
consumidor fi nal, um produto com-
pleto e equipado que não necessita 
de acessórios adicionais, proporcio-
nando praticidade e economia. O 
G-Prime sai de fábrica com fl uido 
refrigerante R410A, que não agride a 
camada de ozônio e atende instala-
ções de até 7,5m. Fo

to
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parceria entre as gigantes da 
refrigeração atenderá o mer-

cado latino americano, onde fi liais 
da Mayekawa serão responsáveis por 
distribuir e instalar os produtos TEKO 
no continente. A partir dessa união, a 
Mayekawa disponibilizará para o mer-
cado portfólio completo em soluções 
e equipamentos de Refrigeração com 
CO2, já que a Mayekawa é uma das 
poucas empresas fabricantes que en-
trega soluções de refrigeração com 
CO2 bombeado (CO2 como fl uido 
secundário), transcrítico e subcrítico 
para o mercado. “O Grupo Mayekawa 
é centenário e detentor de tecnologias 
patenteadas, que fazem a diferença em 
instalações industriais promovendo o 
melhor custo x benefício para a quali-
dade fi nal do produto. Dessa forma nos 
unimos com parceiros de ponta, como 
a TEKO, para oferecer esta concepção 
as demais áreas da Refrigeração, dis-
ponibilizando soluções completas para 
o setor”, informa o diretor comercial da 
Mayekawa do Brasil, Silvio Guglielmo-
ni, que acrescenta: “além da tecnologia 
japonesa presente nos equipamentos 
Mayekawa, através da TEKO, o merca-
do brasileiro passa a contar também 
com a tecnologia alemã para os siste-
mas transcríticos e subcríticos”. 

Transcrítico e Subcrítico - Seguindo 
as tendências mundiais e com a futura 
regulamentação da emenda de Kiga-
li do protocolo de Montreal em nosso 
país, o sistema CO2 transcrítico vem 
se tornando a aplicação mais viável e 
efi ciente para sistemas de refrigeração 
em baixas temperaturas em diversos 
mercados como o varejo de alimentos 
e centros de distribuição em zonas de 
clima frio a moderado.

Este sistema permite uma excelente e 
efi ciente recuperação de calor e o con-
sumo de energia está em um nível igual 
ou melhor em relação aos sistemas 
com fl uidos HFC sendo que o projeto é 
relativamente simples. 

Mesmo sendo um sistema simples, 
o transcrítico tem as suas particulari-
dades pois trabalha com pressões do 

MAYEKAWA
torna-se única empresa a 

oferecer portfólio completo 

de Refrigeração com CO2

CO2 bem acima dos fl uidos dos sis-
temas convencionais de refrigeração, 
obrigando o mercado e os usuários a 
uma mudança de paradigmas, exigindo 
várias medidas para se adequar as estas 
pressões como treinamento de mão de 
obra especializada em CO2 e sistemas 
de segurança adequados a estas pres-
sões envolvidas. ``Para amenizar estas 
mudanças de conceitos no mercado e 
acostumar os usuários e operado-
res a trabalhar com o CO2, o sis-
tema subcrítico serve como uma 
transição neste processo pois, 
além de ser um sistema também 
efi ciente, ele também trabalha 
com pressões médias de CO2 e 
com sistemas convencionais de 
refrigeração para condensação do 
mesmo´´, conclui Guglielmoni.  

Agora com a TEKO, a Mayekawa, 
que também é distribuidora exclu-
siva dos compressores Frascold, 
presentes nestes sistemas, oferece 
portfólio completo para sistemas 
de Refrigeração com a qualidade e 
a segurança de sempre. 

Sobre a Mayekawa do Brasil -
Empresa fabricante líder no seg-
mento de equipamentos e solu-
ções completas para todo o sis-
tema de Refrigeração Industrial, 
a Mayekawa do Brasil é também 
fabricante dos compressores My-
com®. Atua em segmentos in-
dustriais diversos, como Alimen-
tos, Bebidas, Óleos & Gorduras, 
Petroquímicas, Plásticos, Quími-
ca entre outros. Há 52 anos de 
atividades no país, a Mayekawa 
do Brasil possui 16 fi liais e conta 
com uma área especializada em 
serviços e assistência técnica para to-
das as regiões do País. Fundada em 
1924, em Tóquio, no Japão, o Grupo 
Mayekawa está presente em todos os 
continentes com fábricas e escritórios 
de negócios. No Brasil, localiza-se no 
município de Arujá (SP), desde 2008, 
numa área com 100.000m², que con-
grega seus quase 300 colaboradores 
entre fábrica e escritório. 

O grupo Mayekawa e a 
empresa TEKO, fabricante 
alemã de sistemas de 
refrigeração CO2 transcrítico 
e subcrítico, se unem na 
América Latina para expandir 
os seus negócios.

Fo
to

s:
 d

iv
u

lg
aç

ão
.

Sobre a TEKO - Com mais de 30 anos 
de expertise em tecnologia de refrigera-
ção, a TEKO oferece soluções comple-
tas de sistemas para refrigeração, aque-
cimento e ar condicionado. Fundada 
em 1982, a TEKO está representada na 
Alemanha com quatro fi liais e na Euro-
pa com três subsidiárias e cinco empre-
sas irmãs. Sua sede está localizada em 
Altenstadt (Hessen).
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PODCAST

Este é o novo podcast do setor 
de HVACR voltado à indústria 
com entrevistas, resenhas e 
muito mais

hegou o Mundo do Ar e da Re-
frigeração, podcast do Portal 

Mundo do Ar Condicionado e da 
Refrigeração, que vai te ajudar a en-
tender melhor o setor de HVACR no 
Brasil e a sua estrutura, como a sua 
constituição, surgimento, desenvol-
vimento e segmentos correlacio-
nados. Além disso, o podcast traz 
também a trajetória das indústrias, a  
concepção das tecnologias, o perfi l 
do comércio, o panorama setorial e 
a Cadeia do Frio. O que é fato e no-
tícia e muito mais com entrevistas 
e áudios originais para poder levar 
os ouvintes a muitos lugares e aju-
dá-los a terem conhecimento mais 

profundo, crítico e refl exivo do setor, 
e claro fazer sempre bons negócios.

Em princípio os episódios do Mun-
do do Ar e da Refrigeração serão 
quinzenais. Você vai poder ouvir  
entrevistas originais com ícones do 
setor, “alguns não estão mais entre 
nós, mas concederam entrevistas 
valiosíssimas e exclusivas que re-
montam a história e como o setor 
se desenvolveu”, informa Cristiane 
Di Rienzo, jornalista a frente do pro-
jeto. “São engenheiros, instaladores, 
consultores, projetistas e todo o uni-
verso do setor entrevistado para os 
episódios diversos.

Vamos falar também sobre rese-

MUNDO DO 
AR E DA 
REFRIGERAÇÃO

nhas de livros,  avaliação dos apli-
cativos e ainda divulgar agenda de 
eventos”, anuncia Cristiane. 

O podcast Mundo do  Ar e da Re-
frigeração estreia em 29 de outubro 
e é produzido pela Di Rienzo Comu-
nicação, que também está a frente 
do Portal Mundo do Ar Condicio-
nado e da Refrigeração e da Revista 
HVACR em Foco.

Os  episódios do Mundo do Ar e da 
Refrigeração, vão ao ar às quintas-
-feiras, no Portal Mundo do Ar Con-
dicionado e da Refrigeração www.
mundodoaredarefrigeracao.com e 
você também pode ouvir no Spotify, 
Deezer, Apple e Google Podcasts.
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CHEGA DE VENTO! 

GIRO DA ENGENHARIA

Samsung lança nova linha de ar-condicionado
e expande tecnologia 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. Resfriamento 43% mais rápido:

Baseado em testes de comparação do modelo AR12KSWDHWK com o modelo convencional AR11EASER
²Disponível em aparelhos Android e IOS. Exige uma conexão de rede. Exige uma conta de aplicativo da Samsung.

m evento virtual realizado no úl-
timo 22 de setembro, a Samsung 

anunciou seu novo portfólio de ar-
-condicionado para o mercado brasi-
leiro. A principal novidade é a expansão 
da tecnologia WindFree, que, segundo 
a fabricante elimina o vento direto¹, 
trazendo mais conforto para o dia a 
dia do usuário, e agora para todos os 
modelos de toda a linha de 2020. “É o 
fi m da sensação desagradável de ven-
to frio, seja no quarto dormindo ou no 
momento de cinema na sala de estar”, 
anuncia.

“Fomos pioneiros quando lançamos 
a tecnologia WindFree em 2017. Ali já 
mostrávamos a importância dos cui-
dados com o bem-estar dos consumi-
dores que têm contato frequente com 
ambientes climatizados. O vento direto 
causa desconforto, gera aquela sen-
sação incômoda de frio e ainda pode 
ser agente causador ou disseminador 
de doenças. A Samsung agora oferece 
mais opções - e mais acessíveis - para 
combater essa preocupação crescen-
te”, afi rma Thiago Dias, Gerente Sê-
nior de Produtos da Divisão de Digital 
Appliances da Samsung Brasil.

Para o consumidor fi nal, duas no-
vidades também foram apresentadas 
no evento deste dia 22: o Novo Win-
dFree e o WindFree Plus. Em comum, 
eles possuem os 23 mil microfuros para 
uma distribuição mais homogênea do 
ar, eliminando os incômodos gera-
dos pelo vento direto. ”Os produtos se 
destacam pela efi ciência energética, já 
que entregam economia de 77% em 
comparação a modelos convencionais. 
Isso porque contam com o compres-
sor Digital Inverter Ultra, que controla 
o funcionamento do aparelho de ma-
neira mais estável e evita a necessidade 
de ligar e desligar, fator que contribui 
para picos de consumo de energia. 
Outros elementos em comum entre o 
Novo WindFree e o WindFree Plus são 
a possibilidade de usar os equipamen-
tos tanto para refrescar quanto para 
aquecer os ambientes e os dez anos de 
garantia no compressor Digital Inverter 
Ultra”, divulga a Samsung.

No caso do Wind Free Plus, ainda 
há mais recurso: os aparelhos con-
tam com sistema de Inteligência Arti-
fi cial capaz de analisar hábitos de uso 
do consumidor e, assim, se adaptar a 
rotinas de horário de funcionamento 
e nível de temperatura ao longo dos 
dias. Outra forma mais inteligente de 
lidar com o Wind Free Plus é via apli-
cativo SmartThings². Mesmo longe 
de casa, o usuário pode ligar o apa-
relho para climatizar ambientes ante-
cipadamente e programar momentos 
específi cos para uso, desligamento 

ou variação de temperatura. 
Além disso, a Samsung aprimorou 

o seu portfólio de entrada focado em 
produtos Inverter com novo design, 
mesma facilidade de instalação dos 
WindFree e efi ciência energética oti-
mizada para economia de até 73%. 
Os produtos, que serão chamados de 
Digital Inverter Ultra, trarão opções de 
quente e frio (ciclo reverso) ou apenas 
o modo Frio.  Com isso, a Samsung traz 
para o mercado uma linha totalmente 
nova, para atender todos os públicos.

WindFree também para solu-
ções comerciais - Com a tecnolo-
gia WindFree presente até na linha de 
aparelhos B2B, para uso em ambientes 
comerciais e corporativos, a Samsung 
reforça o compromisso com o mer-
cado e com as pessoas. O novo por-
tfólio traz uma linha completa, tanto 
para escritórios de pequeno porte 
quanto empreendimentos comerciais, 
como hospitais, escolas, hotéis, entre 
outros. “Nossos produtos se adequam 
aos mais diversos estabelecimentos 
comerciais e essa expansão da nossa 
linha de condicionadores de ar chega 
para ampliar ainda mais a nossa partici-
pação no mercado. Quem optar pelos 
nossos produtos contará com a mais 
alta tecnologia aliada às necessidades 
reais dos clientes que querem ter am-
bientes confortáveis e sem vento”, con-
clui Thiago Dias. 

Aplicativo Samsung Climatiza
- Além do lançamento dos novos pro-
dutos, o evento organizado da Samsung 
também foi marcado pela chegada do 
aplicativo Samsung Climatiza. Antes dis-
ponível apenas como um site, o Clima-
tiza agora oferece mais recursos e uma 
nova ferramenta para aprimorar esse 
cuidadoso trabalho dos instaladores. O 
app do Climatiza já está disponível para 
download gratuito na Play Store.

SET/OUT | 2020SET/OUT | 2020
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AC VEICULAR

esde o mês de  março passa-
do tenho fi cado perplexo com o 

que tenho ouvido, lido e assistido na 
grande mídia brasileira, para não dizer 
mundial, sobre o fato de “não usar o 
ar condicionado em carros, ônibus, 
trens, metros e outros veículos”. O que 
me deixa mais assustado é que isto é 
dito e escrito por especialistas em saú-
de, que desconhecem como funciona 
o aparelho de climatização veicular.

Além de todo conforto que o ar 
condicionado proporciona ao con-
dutor e usuários de automóveis, ôni-
bus rodoviário ou urbano, caminhões, 
trens, metrôs, vans escolares e mais 
o imenso universo da frota brasilei-
ra, que já possui o equipamento de 
ar como item de série, o sistema de 
ar condicionado veicular é também 
responsável pela qualidade de vida e 
bem-estar durante a permanência do 
usuário no interior do veículo. Haja 
vista que nas grandes cidades se gasta 
no trânsito cerca de duas horas e 50 
minutos em média e ninguém merece 
passar por este sacrifício tanto em dias 
de sol escaldante e/ou com barulho 

 

externo insuportável dos motores dos 
ônibus e motos, quanto pelo temor da 
violência nas grandes cidades.

Como especialista em climatização 
veicular tenho estudado o assunto 
há cerca de 20 anos e posso afi rmar 
com toda a segurança que ao usar o 
ar condicionado no veículo, respeitan-
do as recomendações e orientações 
do fabricante, que inclui a manuten-
ção em dia, os indivíduos estão mui-
to mais protegidos e seguros do que 
abrir as janelas e não ligar o acessório.

Entidades referências em saúde e 
meio ambiente, como OMS¹, ANVISA², 
COVISA³ e CETESB4, têm praticamente 
o mesmo consenso no que diz respei-
to à qualidade do ar, que deve ser em 
torno de 20 μg/m³ (vinte microgramas 
por metro cúbico). O que isto tem a 
ver com o ar condicionado? Tudo! 
Simplesmente. Os veículos climatiza-
dos em sua grande maioria possuem 
o fi ltro de cabine - conhecido como 
fi ltro de pólen, em que todo o ar que 
entra no interior da cabine passa por 
uma fi ltragem antes de trocar calor na 
serpentina gelada, onde está o fl uido 

refrigerante. Ou seja, com as janelas 
abertas e sem ligar o ar condiciona-
do tanto o condutor quanto os ocu-
pantes fi cam expostos ao ar externo 
em que níveis de partículas atingem 
concentrações elevadas de mais de 
100 microgramas por metro cúbico, 
dependendo da situação onde possa, 
por exemplo, existir um caminhão ou 
ônibus por perto.

Quando o ar condicionado é liga-
do e, consequentemente, as janelas 
são fechadas, este valor no interior do 
veículo cai para menos de 20 micro-
gramas por metro cúbico, segundo 
revelaram pesquisas e estudos realiza-
dos pela Super Ar, DN Automotivo, DN 
Qualindoor da Abrava e até pelo Pro-
grama Auto Esporte, da Rede Globo.

O que estes números signifi cam? 
Vamos lá! Em um metro cúbico ou em 
1 mil litros de ar existem mais de 100 
partículas de poeira, que entram pe-
las janelas dos veículos quando estas 
são abertas e, com o ar condicionado 
ligado e os vidros fechados este índi-
ce passa a menos de 20 partículas de 
ar em um metro cúbico. Ou de outra 
forma:  pode-se dizer que nesta últi-
ma situação passa a existir apenas 20 
partículas de poeira em mil litros de ar.

Ou seja, o risco de se contaminar 
em um ambiente com 100 poeiras 
invisíveis e suspensas no ar é maior 
do que se contaminar num ambiente 
onde existem 20 partículas de poeira 
por metro cúbico. Segundo especia-
listas, os vírus e bactérias não existem 
em suspensão no ar, eles utilizam es-
sas poeiras como meio de transporte 
para infectar as pessoas. Haja vista que 
o tamanho de um vírus é em torno de 
0,1 mícron e as bactérias variam de 1 
a 5 mícron, mas tanto os vírus quanto 
as bactérias pegam carona nessas par-
tículas invisíveis que trafegam pelo ar.

Por isso que o fi ltro de cabine é 
mais do que importante nos meios de 
transporte, é essencial, pois as partícu-

USAR OU NÃO
O AR CONDICIONADO VEICULAR

NA PANDEMIA?

Sérgio Eugênio Silva, engenheiro mecânico, diretor da Super Ar, 
presidente do DN de Ar Condicionado Veicular da Abrava.

*Por Sérgio Eugênio Silva
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las médias são retidas pela fi ltragem 
evitando que elas entrem no interior 
dos automóveis dissipando vírus e 
bactérias.

RENOVAÇÃO DO AR - Outro fator 
importantíssimo quando abordamos 
o tema é a renovação de ar que tem 
de existir dentro de um veículo duran-
te o funcionamento do equipamento. 
Segunda a Anvisa, para um ambiente 
saudável o ar tem que ter em torno de 
30 trocas durante uma hora, ou seja: 
todo o ar que existe dentro da cabine 
tem de ser trocado durante 30 vezes 
em uma hora.

Com 30 trocas de ar/hora os vírus e 
bactérias e qualquer outro micro-or-
ganismo é diluído no ar. Além disso 
também é reduzido o risco de infeção 
aos ocupantes do veículo. Isto é o que 
chamamos de renovação do ar, no 
entanto, chamo a atenção dos con-
dutores para o botão RECIRCULAÇÃO 
- conhecida como aquela tecla com 
uma seta próxima ao botão onde se 
aciona o ar condicionado conforme 
fi gura ao lado: ele não deve ser utiliza-
do por mais de 10 minutos, pois o ní-
vel de oxigênio no interior do veículo 
diminuí e por sua vez, a concentração 
de CO

2 
aumenta, podendo ultrapassar 

a barreira de 1.000 ppm trazendo pre-
juízo na condução e concentração do 
motorista e dos ocupantes.

CADA UM - Cada ser humano ne-
cessita de aproximadamente 360 litros 
de ar/hora/pessoa. Com o ar condi-
cionado ligado e as janelas fechadas, 
entra no interior do veículo aproxima-
damente mais de 130 mil litros de ar, 
ou seja, cada ocupante utiliza cerca 
de (0,3 %) do que entra fi ltrado para 
respirar. Com as janelas abertas e com 
o veículo parado em semáforos e/ou 
congestionamentos, o ar parado pode 
oferecer riscos e ser mais nocivo do 
que com o ar condicionado ligado. 
Além disto, pode haver contaminação 
externa de um ar sem fi ltragem que 
entra pela janela aumentando o risco 
de infecção do condutor e dos ocu-
pantes do veículo. Portanto, mantenha 
a higienização do seu equipamento 
de ar condicionado em dia e apro-
veite todos os benefícios que ele traz 
durante a condução de seu veículo e 
também para os caronistas!
Boa viagem! 

O sistema de fi ltragem do ar pode ser localizado em diferentes posições 
dependendo do tipo e modelo de cada veículo. Veja nas fi guras a seguir, 
que em algumas montadoras o fi ltro fi ca localizado na carroceria do veículo 
conforme destacado em vermelho. Já em outras, fi ca na caixa de ar dentro 
do veículo antes ou após o moto ventilador da caixa evaporadora. 
Figura 1 - fi ltro na carroceria
Figura 2 – fi ltro na caixa antes no moto ventilador
Figura 3 – fi ltro na caixa após moto ventilador
Figura 4 – calor e respiração dos ocupantes no interior do veículo
Figura 5 – tecla de recirculação

CAIXA DE AR CONDICIONADO

Sistema de Ar Quente com Regulagem

Sistema de Ar Quente com Válvula

Sistema de Distribuição de Ar Digital

Calor no Compartimento do Veículo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

¹ OMS: Organização Mundial da Saúde;
² ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
³ COVISA: Coordenaria de Vigilância em Saúde;
4 CETESB: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
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CLIMATIZAÇÃO DE ANIMAIS

EQUIPAMENTOS COMO CONDICIONADORES DE AR E AQUECEDORES

SÃO NECESSÁRIOS PARA MANTER A BOA TEMPERATURA DOS BICHOS

CONFORTO TÉRMICO,
ESSENCIAL TAMBÉM PARA OS ANIMAIS

*Por Cristiane Di Rienzo e Fernanda Ribeiro
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m dias mais quentes, quando 
possível,  é muito comum recor-

rer aos condicionadores de ar para 
o ambiente fi car mais fresco e ter-
micamente confortável e, da mesma 
forma, quando está mais frio busca-
mos aquecer o ambiente. E nós, seres 
humanos, não estamos sozinhos na 
biodiversidade. Assim como nós os 
animais também sentem frio e calor, 
uns mais e outros menos.

Os ursos polares, Aurora e Pere-
grino, por exemplo, preferem tem-
peraturas mais baixas, 15 ºC, em que 
se sentem bem confortáveis. Assim 
como os Pinguins-de-Magalhães  que 
também preferem temperaturas mais 
baixas e fi cam bem aconchegantes 
entre 15 a 21 ºC.  Já os Peixes-Boi por 
sua vez preferem uma temperatura 
bem mais quente, 30 ºC. Da mesma 
forma as raposas voadoras, que tam-
bém gostam dessa temperatura mais 
quente, além dos dragões barbudos, 
típicos da Austrália.

“Cada animal tem uma temperatura 
ambiental e a falta de uma boa clima-
tização para eles pode gerar estresse 
térmico, o problema pode se agravar 
em um choque e até a morte”, escla-
rece o médico veterinário, formado na 
Fepi (Fundação de Ensino e Pesquisa 
de Itajubá - Minas Gerais), Luís Eduar-
do Silva, que atende na clínica veteri-
nária Paraíso, em Mauá, município de 
São Paulo.  O médico veterinário alerta 
que é preciso regular o tempo em que 
o bicho fi ca exposto ao condicionador 
de ar: “Só não deixar o animal muito 
tempo no ar condicionado porque 
pode ressecar suas vias aéreas e tam-
bém pode predispô-lo a uma gripe e 
demais doenças respiratórias como 
bronquite”, orienta. E completa: Nes-
te quesito os animais são iguais aos 
seres humanos, uma vez que podem 
surgir problemas também com a troca 
de temperatura como estar em um ar 
muito quente e depois ir para o muito 
frio”, explica.

É importante saber qual a tempe-
ratura ideal para cada animal. Para 
os pets, que geralmente são parte da 
família, o clima ideal depende das ca-
racterísticas de sua raça, mas o vete-
rinário conta: “Tem raça como a Kita, 
que precisa de uma temperatura entre 
18 a 20 ºC. Já os cães bem ambienta-
dos no Brasil podem, tranquilamente, 
manter a temperatura normal entre 22 
a 25 ºC ”, afi rma. 
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Peter, um cão da raça Chow 
Chow é bem peludinho e para ele 
o condicionador de ar é necessário. 
Sua dona, proprietária do restau-
rante Sabor & Cia, Flávia da Silva, 
diz que quando adquiriu o equipa-
mento não pensou muito no Pe-
ter, mas depois viu a importância 
para o pet. Como o Peter dorme 
no mesmo quarto em que Flávia, 
a comerciante toma alguns cuida-

dos com a temperatura que ajusta 
no condicionador de ar para fi car 
confortável para eles. Sobre a raça 
Chow Chow, o veterinário diz que 
o uso do condicionador de ar é re-
comendável “para os animais cuja 
raça não são provenientes do Bra-
sil como a kita, e o próprio Chow 
Chow, bichos que têm pelagem 
muito grande. O equipamento é 
adequado para manter a tempera-
tura ambiente”, informa. 

Flávia confessa que sempre quan-
do viaja com o Peter leva um venti-
lador para refresca-lo.  

Já para o Mike, cachorro da raça 
Samoieda, também é importante ter 
o ambiente climatizado. Seu dono, 
o analista fi nanceiro Alex de Olivei-
ra, diz que o condicionador de ar é 
apropriado para o pet: “principal-
mente no meu caso que tenho um 
cachorro mais peludo, originário de 
um país mais frio, a Rússia”. O ana-
lista conta que adquiriu um condi-
cionador de ar portátil pensando 
no Mike, já que consegue deslocar 
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o equipamento para o cômodo em 
que o seu Samoieda estiver.

Nia, Flan e Jalea são gatinhos vi-
ra-latas que nasceram e vivem no 
Chile. Por isso mesmo, fi cam bem 
confortáveis com o uso do condi-
cionador de ar na época do calor.  
Seu dono, engenheiro de informá-
tica, Carlos Perez, diz que o equipa-
mento é apropriado: “O frio e o calor 
nos afetam, então é importante que 
eles também estejam em um am-
biente termicamente confortável”.

O engenheiro não usa o equipa-
mento com muita frequência, mas 
quando utiliza, sempre deixa em 
uma boa temperatura para os gati-
nhos. E eles adoram!

Mas também há animais do tipo 
selvagens que necessitam de uma 
boa climatização e aquecimento 
para se sentirem confortáveis. De 
forma que cada animal tem uma 
temperatura ambiental, há espécies 
que geralmente estão acostuma-
dos com 28 a 30 ºC, como o gorila, 
explica o veterinário.

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

O Parque Zoológico de São Paulo, 
localizado em uma área de 824.529 
m² de Mata Atlântica na Zona Sul 
da cidade, o maior jardim Zoológico 
do Brasil. Teve início em 1958 e hoje 
abriga mais de dois mil animais repre-
sentados por espécies de mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios e invertebrados.

O Parque, mantido pelo estado de 
São Paulo, promove a conscienti-
zação do público sobre as diversas 
formas de vida sobre a Terra e conta 
com uma equipe preparada e dedi-
cada com o conforto dos animais, 
incluindo a temperatura.

No Zoológico de São Paulo, os 
cuidados gerais com a temperatura 
dos animais são os mesmos, inde-
pendentemente da época do ano. 
As variáveis ambientais são analisa-
das diariamente, a previsão do tem-
po é acompanhada, e medidas são 
tomadas para garantir que as condi-
ções ótimas sejam mantidas para os 
bichos.
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Mamíferos

Inseto Anfíbios

No Zoológico de São Paulo, o Han-
gun e a Serva são elefantes asiáticos 
que por característica vivem em cli-
mas mais quentes, pois são originá-
rios de Floresta Tropical e, portanto, 
não  precisam de um sistema espe-
cífi co para climatizar o ambiente de-
les. No entanto, o Zoo disponibiliza 
lama nos dias mais quentes para se 
refrescarem. A bióloga do Zoológi-
co de São Paulo, Thatiane Cristina 
Antunes, relata que apenas em uma 
única ocasião o Zoo chamou um 
caminhão pipa para refresca-los.

Há também as girafas, uma das 
espécies mais queridas do Parque 
Zoológico, já que possuem uma 
vértebra exageradamente alonga-
da em relação aos outros vertebra-
dos. São outros animais de regiões 
quentes, estes da savana africana. 
No Zoo há  quatro delas: a Mel, que 
é a mãe; a Ágata, a caçula; a Safi ra, 
que é meia irmã e o Palito, que é o 
pai. Estes animais são sensíveis ao 
frio e precisam de alguns cuidados. 
A responsável pela comunicação do 
Zoo, Flávia Campos, conta como é a 
rotina no frio: “Quando esfria demais 
o procedimento padrão n o setor de 
mamíferos do Zoo é prender as gira-
fas no abrigo, fechar tudo e ligar o ar 
condicionado no modo quente (ci-
clo reverso) para deixar o ambiente 
mais confortável. No inverno quan-
do a temperatura cai, abaixo de 15 
ºC  temos esta rotina e elas só são li-
beradas depois das 9h30 da manhã, 

quando o sol aparece”, explica Flávia.
Ela explica que caso as girafas fi -

quem expostas as temperaturas 
abaixo de 15 ºC, estes animais cor-

rem o risco de fi carem doentes, po-
dendo contrair pneumonia, que em 
casos extremos podem levar ao óbi-
to desses animais.

Sim, eles também 
precisam da cli-
matização! Como 
é o caso de uma 
estrutura expositi-
va-informativa da 
colônia da formiga 
Saúva - Limão, es-
pécie que também 
se adapta ao clima 
quente e, para isso, 
é necessário o uso 
de um aquecedor elétrico para manter a temperatura entre 22 a 25  ºC, 
não podendo passar desse patamar. Flávia diz que antes o Zoo usava uma 
lâmpada incandescente, que não durava muito e hoje com o aquecedor, 
ligado ao termostato, o conforto térmico dura bem mais. As rainhas do 
formigueiro vivem até 12 anos e os operários vivem de poucas semanas 
até 3 meses. 

Já os anfíbios estão sujeitos à rá-
pida dessecação relacionada ao au-
mento de temperatura e é necessário 
estar sempre atento à umidade, asse-
gura Thatiane. No Zoo há 11 espécies 
diferentes de anfíbios localizados na 
parte de baixo do parque, onde os 
animais fi cam separados em terrários. 
Para o controle da temperatura am-
biente, nos dias mais frios são ligados 
aquecedores, que possuem resistên-
cia de cerâmica, por todo o espaço. 
Já para os dias mais quentes é pre-
ciso refrescar o ambiente, em que é 
borrifada a água nos terrários e nos 
animais. Além disso, o Zoológico pro-
porciona chuva de maneira artifi cial.
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No setor de répteis, os valores de 
temperatura e umidade são medidos 
diariamente em todos os recintos. Os 
animais necessitam de aquecedores 
em dias frios, colocados estrategica-
mente nos ambientes, tanto na água 
quanto em pedras, que fi cam devida-
mente aquecidas. Isto porque são ani-
mais ectotérmicos, o que signifi ca que 
eles dependem de fontes externas de 
calor para regular a própria tempera-
tura. Sendo assim, durante o inverno, 
é imprescindível que os aquecedores 
dos recintos estejam em funciona-
mento, para garantir a saúde e o bem-
-estar dos animais, informa a bióloga. 

Já o Lagarto-de-Língua-Azul, origi-
nário da Austrália, possui um termor-
regulador interno, que regula a sua 
temperatura corporal. Caso o animal 
necessite de um ambiente mais quen-
te, há disponível para ele um tapete 

térmico no recinto. No entanto, quan-
do o lagarto desejar um clima mais 
ameno, basta que ele se desloque para 
o outro lado da toca, que ele se sentirá 
mais confortável. A bióloga, explica: “É 
como se ele estivesse num ambiente 
natural, uma vez que o Zoo dá as op-
ções de conforto e temperatura. Tanto 
que instalamos um aquecedor camu-
fl ado na pedra do recinto. Desta for-
ma o réptil deita e fi ca com a barriga 
quentinha e assim entra em contato 
com o calor”, ressalta.

Como também o Lagarto-Rabo-de-
-Macaco, que para se esquentar, ga-
nhou um aquecedor embutido na pa-
rede. Os visitantes não veem, pois há 
uma cenografi a de rocha. Há também 
um aquecedor dentro da toca de ma-
deira e em cima dela, onde por vezes 
eles fi cam deitados.

Quando é inverno e fi ca muito frio, 

CLIMATIZAÇÃO DE ANIMAIS

Risco de Extinção: Citada anterior-
mente, a espécie Perereca-de-Al-
catrazes vive apenas na Ilha dos 
Alcatrazes, em São Sebastião - li-
toral norte de São Paulo, e é con-
siderada criticamente ameaçada 
de extinção. O Zoo de São Paulo 
é pioneiro em conservação dessa 
biodiversidade, coordenando a sua 
reprodução. A Perereca utiliza a 
umidade das bromélias e no pró-
prio Zoo há água no pote para  que 
elas possam se refrescar.

Répteis

o Zoo insere uma lona para segurar 
bem o calor dentro da toca. Já quando 
fi ca muito quente, o parque utiliza o 
recurso do aspersor  de água para aju-
dar e contrabalencear a umidade pois 
há momentos em que o clima fi ca 
muito seco e quente, expõe Thatiane.

No recinto da Cleópatra, uma Píton-
-Reticulada, também há um aquece-
dor de cerâmica com termostato, para 
regular a temperatura, que fi ca entre 
23 a 25 ºC. A espécie Píton Burme-
sa também conta com o seu recinto 
aquecido a 25 ºC. A bióloga, relata: 
“Quando colocamos a mão a fi m de 
sentirmos a temperatura ambiente, 
não parece que está quente, mas para 
os répteis faz bastante diferença”.

Ainda no setor de répteis, os valores 
de temperatura e umidade são medi-
dos diariamente em todos os recintos. 
Durante o verão ou mesmo em outros 
dias em que a temperatura se mantém 
alta, não é necessário ligar os aque-
cedores de ambiente e a umidade é 
controlada por meio de umidifi cado-
res de ambiente, molhando o recinto 
e borrifando os animais. Esta prática 
ajuda a controlar a temperatura nos 
dias muito quentes.

A manutenção correta das con-
dições ótimas de temperatura para 
cada espécie é essencial para a ga-
rantia de bem-estar em cativeiro. Só 
dessa forma os indivíduos da fauna 
podem se desenvolver com saúde 
e a população tem condições de se 
reproduzir, preservando sua espécie, 
afi rma a bióloga.
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Aquário de São Paulo (ASP) foi 
inaugurado em 2006, no bairro 

do Ipiranga, zona sul da capital. Pos-
sui 59 recintos que exibem peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
com 315 espécies diferentes e pouco 
mais de 2600 animais.

O Aquário tem 15 mil m² de área 
total particular que possui uma equi-
pe composta por  oceanógrafos, 
veterinários, técnicos e assistentes 
qualifi cados e prontos para cuidar 
dos animais, inclusive em relação à 
temperatura.

Os animais são adaptados a con-
viver com as variações ambientais 
dos locais onde suas espécies ocor-
rem naturalmente e algumas outras, 
que vivem em ambientes mais frios e, 
portanto, são mais sensíveis ao calor.

É o caso da Aurora e do Peregri-
no, citados no início da reportagem, 

que são os ursos polares do Aquário 
de São Paulo, que vivem em baixas 
temperaturas.

O sistema de refrigeração do re-
cinto destes animais permite que o 
ar condicionado saia abaixo de 0 ºC, 
temperatura em que os ursos conse-
guem viver, mas que não é confortá-
vel para eles. O Aquário mantém en-
tre 9 a 18 ºC.

A espécie descansa e procura co-
mida em blocos de gelo no habitat 
natural, por isso a equipe do Aquá-
rio insere peixes dentro de blocos de 
gelo que se formou no aquário, mas 
a refeição principal é dada no recinto. 
“Fizemos suporte ao projeto de cli-
matização do habitat dos Ursos Pola-
res na época da construção da nova 
área do Aquário de SP, de forma resu-
mida, para este projeto, foram execu-
tadas as seguintes atividades:

• Suporte técnico ao responsável 
pelo projeto.

• Verifi cação da carga térmica já 
previamente selecionada.

• Verifi cação da carga térmica for-
necida pelas Unidades Condensado-
ras já instaladas, se atenderia o obje-
tivo de temperatura do habitat.

• Análise sobre aplicação de solu-
ções técnicas para redução do ruído 
do habitat para um valor conforme 
com as recomendações das autori-
dades competentes.

• Aplicação e ajuste dos inversores 
de frequência para controle da velo-
cidade dos ventiladores dos evapora-
dores, reduzindo o nível de ruído para 
dentro dos padrões estabelecidos.

• Start-up e ajustes fi nais conclusi-
vos, informa Gerente de Desenvolvi-
mento de Negócios da Danfoss,  Elá-
dio Pereira (vide box)

AQUÁRIO DE SÃO PAULO
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Já os Pinguins-de-Magalhães Guta 
Teresa, Rico, Happy, Pity, 171, Betina, 
Two e Rock vivem em uma tempera-
tura confortável em torno de 15 até 
21 ºC. São animais que no inverno 
costumam subir a costa brasileira 
para buscar águas mais quentinhas.

E para deixá-los confortáveis, o 
oceanógrafo e diretor técnico do 
Aquário de São Paulo,  Ricardo Car-
doso, explica como foi desenvolvido 
o Sistema de Refrigeração do pingui-
nário, feito pela empresa Danfoss: “É 
um sistema similar ao que encon-
tramos em câmaras frias comerciais 
convencionais, usamos o mesmo 
tipo para refrigerar o recinto dos pin-
guins, que consegue chegar a tem-
peraturas muito baixas próximas de 0 
ºC, mas que não é confortável para 
eles, então o sistema suporta nossa 
demanda”, explica o diretor do Aquá-
rio de SP.

As focas Deco, Vito, e as fêmeas Lili 
e Ema também preferem uma tem-
peratura entre 20 a 23 ºC. Cardoso 
conta como funciona o sistema de 
refrigeração para elas, já instalado há 
quatro anos: “O Aquário utiliza tanto 
o sistema de fi ltragem, quanto o de 
esterilização, além do controle de 
temperatura por meio de um chiller, 
que são dois sistemas fechados que 
correm em linha paralela por meio 
do trocador de calor”. O recinto das 
focas tem cerca 180 mil litros de 
água salgada, por isso o diretor afi r-
ma que precisa desse trocador de 
calor correndo em paralelo à água 

PROJETO DIFERENCIADO

Primeiro ambiente para ursos polares do Brasil -  A 
iniciativa fez parte da expansão do complexo, que ago-
ra conta com um setor dedicado a animais de diversos 
países do mundo, totalizando 15 mil m².  

O jovem casal de ursos polares veio transferido do zo-
ológico de Kazan, na Rússia, e está no novo recinto pro-
jetado para recriar o ambiente em que esses animais vi-
vem na natureza. Os bichos têm à disposição uma parte 
aquática de cerca de um milhão de litros de água, três 
grandes cascatas e a simulação de uma grande toca.

 Para obter a temperatura precisa de acordo com as 
necessidades dos ursos polares, o Aquário de São Paulo 
contou com 15 unidades condensadoras com o  siste-
ma de microcanal da Danfoss. “Trata-se de um projeto 
incomum no setor de refrigeração e ar condicionado. 
Para mantê-los em cativeiro, era necessário criar um 
ambiente de dimensões ideais para comportar o casal 

de ursos polares, bem como reproduzir o habitat na 
natureza, ou seja, com espaços terrestres e aquáticos, 
num ambiente climatizado com baixas temperaturas”, 
destaca Eládio Pereira, Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios da Danfoss.

Com esta necessidade de climatização, o Aquário de 
São Paulo executou um projeto com diversos circuitos 
de refrigeração, todos independentes para ter um me-
lhor controle na temperatura, bem como equipamen-
tos de back-up, caso ocorresse alguma falha. Para poder 
abrigar os ursos polares, a temperatura deve estar entre 
10 graus e 18 graus.

Após a instalação, os equipamentos passaram por 
testes para validar seu funcionamento e cumprimento 
das exigências dos órgãos competentes. O habitat foi 
aprovado e o Aquário obteve a permissão para trazer os 
animais da Rússia, em abril de 2015.
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dos animais com a água do equipa-
mento. “Tem o bay pass que leva até 
o trocador de calor a água do recinto 
(água salgada) e troca esse calor com 
o sistema de refrigeração e retorna 
para o recinto já com a temperatura 
mais próxima do que a gente espera”, 
relata Ricardo. Acima dos 23 ºC elas 
já começam a demonstrar um certo 
tipo de desconforto. 

Na ala reservada aos tubarões, mo-
reias, arraias, aquários de corais e pei-
xes de recifes de coral – em que só 
há peixes, não há muita variação de 
temperatura. O oceanógrafo ressalta 
que os animais de água salgada não 
suportam temperaturas um pouco 
mais elevadas. “O oceano é mais es-
tável em temperatura a médio e lon-
go prazo. Portanto, utilizamos  ven-
tiladores para obter este controle na 
água salgada. Já os animais de água 
doce necessitam apenas de aqueci-
mento porque não suportam tempe-
raturas mais baixas”, esclarece. A ma-
nutenção da temperatura no tanque 
é feita por meio de quatro ventilado-
res instalados de um lado do galpão 
e exaustores do outro lado. “A venti-
lação forçada cria a troca de um vo-
lume de ar bastante frequente, então 
não acumula muito a umidade rela-
tiva do ar”, diz o diretor.  E acrescen-
ta que os corais são mais sensíveis à 
variação de temperatura: “Para eles 
a exigência é um pouquinho maior. 
Aquela faixa de temperatura de con-
forto não existe para os corais, pois 
um grau de variação já os afeta, por 
isso o controle é muito maior”.

Já os lobos marinhos são visitantes 
frequentes da costa brasileira, o que 
demonstra que estão adaptados às 
nossas temperaturas médias, porém 
esse ano (2019) foi aprovada a ins-
talação de resfriadores de água em 
seus recintos o que passa a garan-
tir uma estabilidade ainda maior na 
temperatura desses recintos, incre-
mentando ainda mais o bem-estar 
dessa espécie.

Para os animais cuja espécies ocor-
rem em ambientes mais quentes e 
úmidos como as raposas voadoras, 
lêmures, serpentes, o Aquário possui 
estruturas que aumentam a umidade 
relativa do ar dentro do recinto como 
aspersores, lagos, circuladores de ar, 
ventiladores, exaustores e chillers 
para água.
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Na parte de terrários e aquaterrá-
rios do Aquário de São Paulo diaria-
mente é feito um acompanhamento 
de temperatura e umidade relativa 
do ar com apontamento de valores 
de máxima e mínima com o intuito 
de avaliar a efi ciência do controle 
desses parâmetros. Portanto, esses 
locais utilizam controladores auto-
máticos para os aquecedores e res-
friadores de acordo com o valor do 
parâmetro controlado.

As raposas voadoras são animais 
de savana, gostam de temperaturas 
mais elevadas entre  29 ºC a 30 ºC  
por isso no recinto há três aquece-
dores. Já a espécie dragão barbado, 
passa o dia trocando calor com as 
rochas que são aquecidas por meio 
de aquecedor.  E no  ambiente, além 
da temperatura geral há o reforço de 
lâmpadas de aquecimento. “As lâm-
padas de aquecimento pontuais têm 
uma incidência ainda maior de aque-
cimento e radiação ultravioleta que é 
importante para o desenvolvimento 
da espécie”, informa o oceanógrafo. 
Todos os dias pela manhã o técni-
co do aquário registra o set point da 
temperatura que o recinto alcançou 
durante a noite. Anotado na tabela 
ele decide se há necessidade de au-
mentar ou diminuir a temperatura 
ambiental, informa.

Já o wombat, animal originário 
da Austrália, não gosta de tempera-
turas muito altas. Segundo o diretor 
técnico, o animal vive em áreas mais 
protegidas, onde a temperatura fi ca 
mais controlada e não atinge os al-
tos picos. Por isso, para o wombat 
é necessário equipamentos de con-
dicionador de ar, aspersores de ar e 
água para aumentar a umidade do 
ambiente. A temperatura de conforto 
dele é oscila entre 22 a 25 ºC. 

O Mochilinha, o bicho preguiça 
do aquário, é originário da Flores-
ta Amazônica e fi ca bem confortá-
vel com temperatura de  25 ºC. “Em 

São Paulo é muito comum ocorrer a 
variação de até 10 ºC em um único 
dia, por isso é imprescindível para 
animais terrestres de ambiente mais 
quente, como o Mochilinha, que haja 
aquecedores dentro de seus  recin-
tos, que são sempre controlados au-
tomaticamente ligando e desligando 
conforme a demanda do ambiente”, 
fala Cardoso. Para o Aquário de São 
Paulo, os aquecedores elétricos são 
equipamentos efi cazes, fáceis de ins-
talar e possui bom custo-benefício. 

Já o peixe-boi é um animal que 
também está acostumado com altas 
temperaturas, já que na área geográ-
fi ca de distribuição, a temperatura 
média da água é acima de 28 ºC ao 
longo de todo o ano. O Castanho e 
o Tapajós, os peixes-boi do Aquá-
rio, pedem temperaturas constantes 
entre 29 a 31 ºC  e, por isso, o sis-
tema de aquecimento funciona o 
tempo inteiro. No verão, os aquece-
dores não são ligados boa parte do 
dia porque a temperatura ambiente 
segura a temperatura da água, mas 
no inverno é  preciso liga-los 24 ho-
ras por dia, assegura o oceanógrafo. 
Ricardo relata como funciona o me-
canismo de aquecimento: No caso 
do peixe-boi, sabendo da deman-
da maior do tanque, estabelecemos 
o sistema de aquecimento via gás, 
que é similar ao sistema residencial. 
Aqui utilizamos  quatro aquecedores 
com  a diferença de terem sistema 
ininterrupto de oferecimento de gás. 
Eles são alternados de acordo com 
a demanda que a água apresenta, e 
o quarto aquecedor funciona como 
um equipamento auxiliar, mas nunca 
foi preciso usá-lo”, informa. O recinto 
dos peixes-boi conta com um milhão 
de litros de água, por isso há um sis-
tema de fi ltragem cinco vezes maior 
do que o sistema das focas, onde ha-
via duzentos mil litros.

O sistema de aquecimento tam-
bém é necessário para a ala dos jaca-

rés, animais de água doce. Cardoso 
expõe que a espécie é mais resisten-
te às temperaturas um pouco mais 
altas. Dessa forma, o Aquário man-
tém entre 25 a 30 ºC de temperatu-
ra para o conforto do animal. Sobre 
o funcionamento do aquecedor, ele 
explica: “Utilizamos sistemas  auto-
máticos e quando atingem deter-
minada temperatura, esse aqui, por 
exemplo, está regulado para 27, 5 ºC 
– indicando um aparelho -, ele des-
liga o aquecimento”. Há uma caixa 
de recirculação em que, no sistema 
onde a água do recinto passa e por 
meio de controladores de tempe-
ratura, aciona o termostato assim 
que a água atingir uma determinada 
temperatura abaixo de temperatura 
de conforto do animal. Essa caixa é 
bastante comum aqui no sistema de 
água doce, explica o oceanógrafo.

Como se vê a indústria de HVACR 
é mais importante do que se pensa. 
Conforto, processos, tratamento de 
ar todos desenvolvidos e pensados 
para garantir qualidade e conforto, 
inclusive dos animais.

Cardoso - oceanógrafo do
Aquário de São Paulo

CLIMATIZAÇÃO DE ANIMAIS
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CONTROLE

Esta reportagem foi realizada no mês de dezembro de 2019 e, naquela 
ocasião, a girafa macho estava separada das fêmeas, em recintos distintos 
para não reproduzirem. Isto porque o Zoo faz um controle populacional das 
espécies. Da mesma forma,  as equipes de veterinários e biólogos acom-
panham de perto espécies ameaçadas de extinção,  que têm prioridade na 
reprodução, como: arara-azul-de- Lear, micos-leões, perecas de alcatrazes, 
sagui-da-serra-escuro entre outras. Para o Zoo, a conservação da fauna não 
existe fronteira já que faz a conservação de espécies exóticas que estejam 
ameaçadas de extinção, afi rma Flávia.

A Revista HVACR em Foco é 
uma publicação voltada para as 
competências de Aquecimento, 
Ventilação Ar Condicionado 
e Refrigeração, mas também 
Efi ciência Energética e 
Sustentabilidade. 
E este último setor aborda a 
preservação da espécie dos 
animais. Gostaríamos de chamar 
a atenção para ressaltar que o 
Parque Zoológico de São Paulo 
e o Aquário de São Paulo são 
ou têm vínculo com centros 
de pesquisas e estudo de 
espécies de animais. Haja vista 
o cuidado dos veterinários, 
biólogos, oceanógrafos e todos 
os profi ssionais em manterem os 
animais mais próximo possível e 
dentro das condições naturais de 
habitat.

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
DOS DOIS PARQUES

Zoológico

Aquário
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REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

Brasil é o terceiro maior fabri-
cante mundial de cerveja, com 

13,3 bilhões de litros produzidos, atrás, 
somente, da China, 46 bilhões; e dos 
Estados Unidos, 22,1 bilhões. Dados de 
2019, do MAPA (Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento). 

O mercado de cervejas no Brasil, 
especialmente artesanal e cerveja es-
pecial (puro malte), tem crescido de 
forma contínua nos últimos anos. E 
a maior parte das vendas ocorre em 
bares, restaurantes e festas que envol-
vem aglomerações, o que não é reco-
mendado neste momento de pande-
mia da Covid-19. Como consequência 
está ocorrendo uma queda brusca no 

 

consumo neste canal de vendas, por 
tempo ainda indeterminado, e mesmo 
com sinais de abertura o processo de 
retomada será lento. 

Por outro lado, o consumo em casa 
através do autosserviço (supermerca-
dos e internet) tem aumentado e com-
pensado em parte as perdas do setor.

Como um todo, a indústria gerou R$ 
77 bilhões em faturamento no último 
exercício fechado, equivalente a 2% do 
PIB e 14% da indústria de transforma-
ção nacionais. Atualmente, 2,7 milhões 
de pessoas são empregadas direta e 
ou indiretamente, seja nas 53 unidades 
fabris instaladas em solo brasileiro ou 
nas empresas que compõem a exten-

sa cadeia de valor, composta pelas in-
dústrias dos insumos e da distribuição. 
Além disso, o nosso mercado cerve-
jeiro contribuiu com R$ 25 bilhões em 
impostos. Pelas próprias características 
da atividade, as cervejarias impactam 
positivamente outros setores econô-
micos, como o agronegócio, transpor-
te, energia, veículos, alumínio, vidro, 
entre outros1. Sem esquecer da Refri-
geração. Importantíssima!  

No que diz respeito à Refrigeração, 
os desafi os e demandas na indústria 
em questão, neste momento passa 
por atender o setor cervejeiro com 
soluções que contribuam para maior 
produtividade, efi ciência energética e 

A REFRIGERAÇÃO NO
MERCADO CERVEJEIRO

*Por Paulo Teixeira
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dentro da melhor relação custo bene-
fício possível.

Isso porque o setor de Refrigeração 
Industrial dispõe das mais avançadas 
tecnologias para a produção cervejeira 
preservando suas características e re-
duzindo substancialmente o consumo 
de energia elétrica. Ainda, estas inova-
ções garantem a estabilidade da tem-
peratura do processo, independente 
das condições climáticas e oscilações 
de carga térmica, sendo esta uma 
característica fundamental para uma 
operação estável, efi ciente, garantindo 
a qualidade do produto fi nal. 

As principais inovações estão rela-
cionadas aos sistemas de resfriamen-
to com utilização de reservatórios de 
termoacumulação, separação de regi-
mes, menor quantidade de fl uido re-
frigerante (amônia) com confi namen-
to dentro da sala de máquinas. Além 
delas,  destaque para equipamentos de 
alta efi ciência como  as unidades res-
friadoras “chillers” e compressores de 
alta performance (maior COP).  

E ainda, no que tange à inovação, 
vale a pena citar os sistemas de segu-
rança contra vazamentos de amônia, 
indicadores de performance (kW/TR) 
e a ferramenta de acesso remoto para 
monitoramento de todo o sistema de 
refrigeração.

Mas há erros cometidos pela 
indústria - Com base em nossa 
experiência no setor e em relatos de 
clientes, destacamos alguns pontos 
que, se ajustados, garantem números 
mais altos do que acompanhamos. 
Sendo o primeiro que na fase 
de investimentos a Refrigeração 
ainda vem em segundo plano. A 
indústria cervejeira valoriza muito as 
tecnologias de processo e envase, 
devido aos resultados imediatos na 
produtividade, efi ciência, segurança 
alimentar e qualidade do produto, 
sendo investimentos determinantes 
para competitividade e sucesso neste 
mercado. Mas acabam subestimando a 
importância das utilidades, sobretudo 
a refrigeração, sendo esta fundamental 
para garantia da produção, qualidade 
do produto e com grande impacto nos 
custos de fabricação, por representar 
um dos maiores consumos de 
energia elétrica e água das fábricas. 
Por não priorizar o investimento em 
Refrigeração, as Cervejarias perdem 
a oportunidade de adotarem sistema 
mais efi cientes e seguros;

Um segundo apontamento diz res-
peito à manutenção na Refrigeração 

industrial, que ainda é orientada para 
ações corretivas. Muitas empresas 
do setor, de pequeno a grande porte, 
ainda estão voltadas para a manu-
tenção corretiva, agindo somente na 
quebra ou, geralmente, na iminência 
de indisponibilidade do equipamento, 
sendo que poucas seguem à risca o 
plano de manutenção do fabricante. A 
adoção de contratos de manutenção 
preventiva e preditiva, representa uma 
redução de custos e garante a dispo-
nibilidade do equipamento, evitando 
interrupções do processo de fabrica-
ção e até mesmo perdas de produto 
por falta de refrigeração. Se adotassem 
contratos de manutenção preventiva 
e preditiva os custos com manuten-
ção poderiam ser muito menores e 
com maior garantia de disponibilidade 
de equipamentos;

Um outro ponto é a falta de treina-
mentos e requalifi cação dos operado-
res. Devido a alta rotatividade se faz 
necessário o treinamento e requalifi -
cação constante da equipe de opera-
ção, visando a segurança operacional, 
confi abilidade dos equipamentos e 
sistemas de refrigeração e efi ciência 
energética associada a correta opera-
ção. Não investir na capacitação pode 
resultar em incidentes / acidentes e 
baixa performance     operacional;

Por último, soluções de refrigera-
ção inadequadas e com tecnologias 
desatualizadas que comprometem 
a segurança operacional e elevam o 
custo operacional.

Muitos sistemas de refrigeração 
em cervejarias são orientados pelo 
baixo custo de investimentos, o que 
compromete a segurança da planta 
e vizinhança, com elevado custo de 
energia elétrica e consumo de água. 
O bom projeto deve ter como pre-
missas, atendimento irrestrito às nor-

mas e boas práticas de segurança, o 
conceito do projeto deve ser dimen-
sionado a partir do estudo preciso da 
carga térmica e das características de 
cada consumidor, com utilização de 
fl uidos secundários seguros, visando 
redução da quantidade de amônia e 
geração de refrigeração da forma mais 
efi ciente possível, evidenciada através 
de indicadores de performance e com 
recursos de gestão on line do sistema, 
seguindo uma fi losofi a de indústria 4.0. 
Como já dito antes, a opção por solu-
ções inadequadas traz maior risco de 
incidentes e/ou acidentes, maior con-
sumo de energia elétrica e maior custo 
operacional e de manutenção.

Estes são pontos de ajustes, neces-
sários para a evolução do segmento 
cervejeiro e desenvolvimento de uma 
indústria promissora que, mesmo com 
a crise sanitária que assolou o mundo  
neste 2020, ainda mantém números 
promissores.

Engenheiro Paulo Teixeira, gerente
Comercial da Mayekawa do Brasil

¹ Fonte: Sindicato Nacional da Indústria da 
Cerveja,  https://www.sindicerv.com.br/o-setor-

em-numeros/
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á cerca de 30 anos um jovem 
adolescente colocou na cabeça 

que após dez anos de profi ssão teria 
o próprio negócio. Isso aconteceu 
porque num determinado dia, o dono 
de uma ofi cina para conserto de apa-
relhos de Linha Branca foi retirar uma 
geladeira na casa, onde o jovem mo-
rava com a avó e os tios, em Campo 
Limpo Paulista, município próximo a 
Jundiaí, SP.  Sempre disposto, o jovem 
deu uma forcinha a João Santana, 
dono da ofi cina, para levar o eletro-
doméstico até o carro e, como reco-
nhecimento, ganhou o convite para 
trabalhar com ele, na Refrigeração 
Júlio Prestes.  

De lá para cá muitas coisas acon-
teceram: o rapaz da história cresceu, 

apareceu e hoje é conhecido no seg-
mento de Ar Condicionado como Ma-
resia. Seu nome: Adriano Júlio Ledo, 
“mas gosto mais de Adriano Ledo”, 
avisa. Isso não faz diferença porque 
como esta repórter já disse, o mer-
cado de Instalação conhece Adriano 
por Maresia. “Sempre me chamam
assim! ”, confi rma. 

Paulistano, da Casa Verde Alta, 
Adriano, hoje com 44 anos, recorda 
que naquele primeiro emprego, fazia 
tudo o que fosse necessário: “desmon-
tava geladeiras, máquinas de lavar, li-
xava os eletrodomésticos, lavava a 
ofi cina, enfi m: o que fosse preciso, eu 
fazia”, conta. Embora a ofi cina fi casse 
bem perto de sua casa, “há 1,5 km de 
distância”, a vida do adolescente era 

corrida: “No primeiro ano eu trabalha-
va durante o dia e estudava a noite”. 
Depois por imposição de Santana, 
Adriano foi fazer o curso Técnico em 
Refrigeração, na Escola Senai “Oscar 
Rodrigues Alves”, em São Paulo.  “Fo-
ram quase três anos em que Adriano 
levantava ainda de madrugada, às 
4h45 para chegar na Escola Senai às 
sete da manhã, onde fi cava até meio-
-dia. Dali seguia para a ofi cina”, conta.   
Rotina interrompida pelo novo ca-
minho profi ssional que se abria, pois 
“surgiu a oportunidade de trabalhar 
na Siemens, através do próprio Senai”, 
lembra. Assim ele iniciou na multina-
cional alemã como meio ofi cial e três 
anos depois saiu de lá como técnico 
Inter cooler. Naquela ocasião Adriano 
e a família já haviam voltado para São 
Paulo, na mesma Casa Verde Alta. 

A vida corria, acontecia e a vontade 
de ter sua independência fi nanceira 
falava cada vez mais alto “embora eu 
ganhasse bem, eu queria mesmo era 
ter o meu próprio negócio”, enfatiza. 

E assim, em setembro de 2002, Adria-
no já casado fez com que o sonho vi-
rasse realidade, botando para funcionar 
na garagem da sua casa, em Pirituba, a 
“ Manutenção de Ar Condicionado, Re-
frigeração e Sistema Integrado de Au-
tomação, a Maresia, que, atualmente, 
oferece serviços técnicos e venda de 

NO FOCO

anos

COMEMORA COM MUITAS HISTÓRIAS

Primeiro Show Room de AC de Paulínia
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peças e acessórios, realiza consultoria 
personalizada e projetos sob demanda. 
“Achei que o nome tivesse a ver com 
praia? ”, pergunto. Ele responde que 
esta sempre foi uma dúvida comum 
“todos acham, mas não: aconteceu por 
acaso, a alcunha se formou pela abre-
viação do nome da empresa a partir 
das primeiras sílabas”, conta. 
Novos Caminhos – A fi rma não tardou 
a decolar: “por confi ar no meu traba-
lho, o gerente da Siemens me chamou 
e assinou comigo dez contratos de 
manutenção”, relembra. Em 2004, Ma-
resia já viajava por todo o Brasil, pois 
trabalhava com eventos “climatizava 
tendas, camarotes, camarins entre 
outros espaços artísticos e culturais”, 

comenta. Em 2005 os negócios pas-
saram por difi culdades, mas no ano 
seguinte, em 2006, Adriano concebe 
a primeira reestruturação da empre-
sa. “Não posso deixar de agradecer 
ao Alessandro Caldeira, hoje gerente 
nacional de importante revenda do 
nosso setor, que muito me ajudou nos 
tempos difíceis”, reconhece.  

Aliás, Adriano cita que só tem a 
agradecer pelas pessoas que cruza-
ram os seus caminhos, em momentos 
distintos. “Sempre encontrei pessoas 
do bem, por isso tenho um seleto gru-
po de amigos”, avalia. No fi m de 2010, 
tocando a vida, Adriano, por razões 
pessoais, muda-se de vez para Paulí-
nia e leva consigo a Maresia, desta vez 

montando um show room de condi-
cionadores de ar, num espaço de 70 
metros quadrado, “Fomos a primei-
ra empresa de ar condicionado com 
show room, em Paulínia”, orgulha-se. 
Com o mercado ora oscilante, ora 
crescente Adriano segue fi rme den-
tro da realidade brasileira até que em 
2019, muda-se para um espaço maior 
com 300 metros quadrados,  “traba-
lhamos com todas as marcas de equi-
pamentos”, anuncia. Este 2020 não 
tem sido fácil para muitas empresas, 
em diversos segmentos, mas, contu-
do, Adriano segue com planos para 
2021. “Nossa meta é atender o Brasil”, 
revela o dono da Maresia que por ora 
atende o estado de São Paulo.

Homem de Fé -  Não há dúvidas de 
que seu desejo se torne realidade. 
Do menino que queria ser jogador 
de futebol “treinei cinco anos pelo 
Corinthians” ao empreendedor de 
hoje, Adriano lista mais sucessos do 
que fracassos.  Se arrepende de não 
ter continuado no Corinthians? “Não, 
porque amo o que faço e faço o que 
amo com amor”, fi losofa. 

Adriano é um homem de fé. Está 
nas redes sociais por conta da pan-
demia “sou muito grato a este perí-
odo porque tive a oportunidade de 
fazer amigos. Embora tenha citado 
alguns amigos, pede a repórter para 
“não colocar os nomes, pois não 
quero deixar de citar ninguém”. Pedi-
do atendido. Gosta das redes sociais? 
pergunto. “Eu sou muito reservado. 
Na vida pessoal, gosto mais de pri-
vacidade. Mas as coisas acontece-
ram. Num dia quando o meu celular 
quebrou, para não fi car sem contato 

com os clientes peguei um apare-
lho da empresa, em que já estava 
instalado o aplicativo do Instagram. 
Comecei a mexer, por curiosidade e, 
quando percebi, já estava participan-
do das lives”, conta.  

Pai de Lorena, 15, fruto do primeiro 
casamento, Adriano se diz partici-
pativo e bacana na criação da fi lha. 
“Tento dar o melhor exemplo”. Nos 
negócios conta que é “patrão amigo, 
mas que sabe a hora certa de esten-
der a corda”, avisa. Hoje,  se defi ne 
como um homem transparente, sem 
meias verdades, amante dos livros e 
de um bom vinho.  “A cada dia apren-
do uma coisa diferente”, confessa. 
Pergunto sobre os desafi os vividos 
durante todo esse tempo? “Desafi o 
para mim é sempre o amanhã; fazer 
melhor do que fi z hoje! ”, assegura. 

Esta reportagem é pela come-
moração dos 18 anos da fundação 
da Maresia, que como se vê, é uma 

história comum. Mas a diferença é 
que ela continua a prosperar e a co-
lecionar fi nais felizes. Que ninguém 
duvide que a realização do sonho de 
menino seja apenas uma parte de 
muitas das coisas boas que a Maresia 
ainda há de realizar!

Adriano, “amo o que faço.”

A revista é produzida pela Di Rienzo Comunicação & Eventos.
A distribuição é gratuita.

Para recebê-la basta acessar:

www.mundodoaredarefrigeracao.com.br

e se  cadastrar no campo “NewsLetter”. Pronto!
Você receberá as edições impressas e digitais!
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qualidade do ar nos diversos 
ambientes, como: hospitais, 

empresas, shoppings entre outros 
é fundamental para a manuten-
ção da saúde dos seus usuários. E 
para que essa qualidade se man-
tenha elevada é necessário uma 
atenção especial aos sistemas de 
tratamento de ar, como: condi-
cionadores de ar, equipamentos 
de ventilação e exaustão, en-
tre outros elementos do sistema 
como a tubulação, já que estão 
expostos ao ambiente e conse-
quentemente aos microrganis-
mos que nele habitam.

É importante o entendimento e 
percepção do “mundo invisível”, 
composto por elementos micros-
cópicos como: partículas, poluen-
tes, gases e microrganismos, e 
esses ultimamente têm vencido 
várias batalhas contra nossa saú-
de. Eles provocam infecções em 
usuários, nos pacientes, nos pro-
fi ssionais, nos diversos ambientes, 
além de também acometerem 
pessoas em suas casas.

Pesquisas recentes indicam que 
milhões de pessoas morrem to-
dos os anos devido às doenças 
relacionadas aos microrganismos 
em todo o mundo. 

Foi publicado em um importan-
te jornal europeu uma matéria so-
bre esse tema, onde especialistas 
em saúde afi rmam que estão afl i-
tos por um “cenário apocalíptico”, 
e apresentam resultados pertur-
badores de uma pesquisa científi -
ca que mostra a disseminação da 
presença de um gene, conhecido 
como mcr-1, que confere resistên-
cia antibiótica à colistina, um dos 
antibióticos mais potentes que 
existe, em uma grande quantida-
de de bactérias ao redor de todo o 
mundo num ritmo alarmante.

Por isso, medidas preventivas 
são extremamente necessárias 
para minimizar essa situação. E a 
implantação das medidas de bios-
segurança nos sistemas de trata-
mento de ar é fundamental.

Os microrganismos estão cada 
vez mais letais, concorda? Por isso 
se faz necessário seguir as nor-
mas de biossegurança. E por falar 
nisso, você sabe o que é biosse-
gurança? Ela é um processo fun-
cional e operacional de funda-
mental importância em todos os 
ambientes, desde os de atenção à 
saúde, também nos ambientes de 
preparação e manipulação de ali-
mentos, em lojas, indústrias, e até 
em nossa casa, não só por abor-
dar medidas de controle de infec-
ções para proteção dos usuários e 
trabalhadores, mas por ter um pa-
pel fundamental na promoção da 
consciência sanitária, na preser-
vação do meio ambiente, na ma-
nipulação e descarte de resíduos e 
na redução geral de riscos à saúde 
e acidentes.

Os profi ssionais que fazem a 
manutenção do sistema de ar 
também devem fi car atentos ao 
uso dos EPI’s tais como: vesti-
menta adequada, touca, máscara, 
óculos, luvas, que possuem a fi na-
lidade de minimizar a exposição 
dos trabalhadores aos riscos ocu-
pacionais e minimizar a possibili-
dade de acidentes e doenças.

Exemplos de problemas relacio-
nados ao sistema de tratamento 
de ar e a falta da biossegurança:

• Em um hospital, em determi-
nada ala, os doentes sempre apre-
sentavam problemas respiratórios, 
e o tratamento, seguia sem muito 
sucesso. Descobriu-se que na to-
mada do ar externo do sistema de 
tratamento do ar, haviam ninhos 

de pombos;
• Em um grande edifício co-

mercial, a tomada de ar era fei-
ta na garagem;

• Também existem casos de 
exaustão em que algumas indús-
trias farmacêuticas e de defensi-
vos agrícolas devem tomar cuida-
do para que o sistema de exaustão 
do ar na sala de processos garanta 
que não haja fuga de contami-
nantes para outros ambientes in-
ternos ou no exterior, podendo 
afetar uma região - por ex. Vacinas 
aftosas, hormônios entre outros.

Diante de todas essas situações 
envolvendo os microrganismos 
(bactérias, vírus, fungos), devemos 
fi car alertas, e praticar as normas 
de biossegurança em todos os 
ambientes. Tenho produzido con-
teúdo relacionado a esses cuida-
dos nas redes sociais, onde mos-
tro como podemos nos proteger 
dessa que considero a “revolução 
dos microrganismos”!

BIOSSEGURANÇA NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AR: 

UMA QUESTÃO DE SAÚDE

Por: Jorge Luiz Silva Araújo-Filho
Doutor Biossegurança

Biólogo, mestre em patologia,
doutor em biotecnologia.

Professor do curso de medicina
(UNIFIP e UNINASSAU);

coordenador de biossegurança da UNIFIP;
palestrante e consultor em biossegurança.

@dr.biossegurança
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om base em estudos dos últimos 
anos e informações dos órgãos de 

saúde, a população já tem consciência 
da importância da qualidade dos dois 
litros de água que um ser humano 
precisa ingerir todos os dias para ga-
rantir uma vida saudável.

Se existe essa preocupação com os 
dois litros de água diários que ingeri-
mos, você já parou para pensar sobre 
os seis litros de ar por minuto que res-
piramos? E mais:  quais são as medidas 
de controle utilizadas para proteger as 
pessoas em relação à poluição do ar?

Sempre que escutamos a palavra 
poluição do ar, a primeira coisa que 
imaginamos é um trânsito intenso 
de carros e caminhões ou indústrias 
poluindo o ar externo, mas será que 
os perigos relacionados ao ar que 
respiramos encontram-se apenas 
nessas condições?

A resposta é não! Existe um perigo 
invisível nos ambientes climatizados. 
A falta de uma manutenção e higie-
nização adequadas nos condiciona-
dores de ar, fomenta ambientes com 
altas taxas de proliferação de fungos, 
vírus e bactérias.  Vale alertar que esta 
questão não é de hoje. As primeiras 
vítimas da falta dessa manutenção fo-
ram os americanos, no ano de 1976, 
na convenção dos legionários que 
ocorreu no hotel Bellevue, Filadélfi a 
nos Estados Unidos (EUA).

Na ocasião, quatro mil veteranos 
de guerra dos EUA se reuniram para 
um evento e no décimo dia, duzentos 
participantes apresentaram um tipo 
de pneumonia e precisaram de trata-
mento intensivo, e destes 34 não su-
portaram e morreram.

Após seis meses de muitas pesqui-
sas para identifi car a causa das mortes 
daqueles homens, um dos especialis-
tas encontrou um novo tipo de bacté-
ria no sistema central do ar condicio-
nado. E para homenagear os mortos, 
a bactéria foi cadastrada como Legio-
nella Pneumophilla. O caso com os 

legionários ocorreu há 44 anos, mas, 
infelizmente, essa bactéria ainda mata 
5 mil pessoas por ano só no Brasil.

Anos mais tarde, em 1982, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
reconheceu como Síndrome do Edi-
fício Doente todos os locais clima-
tizados em que 20% dos ocupantes 
apresentavam diversas patologias 
relacionadas à baixa qualidade do ar. 
Tais como dor de cabeça, ardência 
nos olhos, sangramento nasal, reni-
te, bronquite, falta de concentração, 
difi culdades cognitivas e sono. Essas 
patologias se manifestam quando os 
locais fechados e climatizados artifi -
cialmente não possuem o controle de 
temperatura, umidade, velocidade do 
ar, nível de CO2, particulados, fungos, 
vírus e bactérias.

Diante dessas informações é pro-
vável que surja a seguinte pergunta: 
Por que os órgãos competentes não 
determinam leis e normas técnicas 
para garantir a saúde das pessoas nos 
locais climatizados?

Isso só aconteceu após a confi r-
mação da morte do então ministro 
das Comunicações, Sérgio Motta, em 
20 de abril de 1998, pela Legionella 
Pneumophilla, quando  foi criado um 
comitê de especialistas do segmento 
de HVAC (Aquecimento, Ventilação, Ar 
Condicionado – traduzido do inglês) 
para determinar os procedimentos de 
projeto, instalação, manutenção dos 
sistemas de climatização e parâmetros 
a serem atendidos, com o objetivo de 
garantir a qualidade do ar nos locais 
climatizados, sendo criada então a 
Portaria N° 3523/MS de 28 agosto de 
1998 - PMOC (Plano de Manutenção 
Operação e Controle). 

Um pouco antes, em 28 de junho 
de 1990,  o Conama (Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente) determinou a 
RESOLUÇÃO - 003 Padrões de Quali-
dade do Ar.

Em 16 de Janeiro de 2003, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-

sa) determinou a RESOLUÇÃO –RE N° 
9 Qualidade do ar.

E, fi nalmente, o então Presidente 
da República, Michel Temer assinou a 
Lei Federal no 13.589 de 04 de janei-
ro de 2018 – que torna obrigatório o 
cumprimento do PMOC para todos 
os prédios públicos que utilizam con-
dicionadores de ar, independente da 
capacidade.

Com esse conjunto de leis, normas 
e padrões já estabelecidos, seria o su-
fi ciente para garantir a qualidade do 
ar nos ambientes fechados e climati-
zados, mas qual é a realidade do ce-
nário atual?

Em mais de vinte anos de normas 
estabelecidas, existem estabeleci-
mentos que nunca receberam uma 
fi scalização. Com isso, os profi ssionais 
do segmento enfrentam uma grande 
difi culdade para conscientizar os pro-
prietários e responsáveis dos locais, 
pois quando tentam esclarecer a im-
portância da manutenção dos equi-
pamentos, o que recebem como res-
posta é que nem os prédios públicos 
como hospitais, escolas, creches, pré-
dios administrativos possuem a devida 
manutenção.

Um exemplo disso ocorreu, em Bra-
sília, em agosto passado, no prédio do 
Supremo Tribunal Federal, quando um 
dos ministros foi internado e os mé-
dicos recomendaram a manutenção 
no sistema central do ar condicionado 
pois existia uma grande chance de o 
problema ter sido causado pela baixa 
qualidade do ar que acarreta prolifera-
ção de fungos, vírus e bactérias.

Após alguns dias os funcionários do 
Ministério da Economia fi zeram uma 
denúncia, atribuindo os diversos afas-
tamentos de seus servidores por mo-
tivo de doenças respiratórias devido à 
falta de manutenção nos condiciona-
dores de ar.

Dessa forma, fi ca claro que o proble-
ma atual no Brasil não é a falta de leis 
ou regras, mas sim de conscientização 

NOS AMBIENTES FECHADOS
E CLIMATIZADOS

*Por Carlos Eduardo Prado
@pradoclima

QAI

QUALIDADE DO AR
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da população e a fi scalização do cum-
primento da lei, que, inclusive, pode 
gerar multas de até R$ 1,5 milhão.

Eu acredito em uma mudança de 
mentalidade pós-pandemia, pois nun-
ca na história ocorreu uma preocupa-
ção mundial tão grande com as con-
dições do ar que respiramos, a fi m de 
minimizar os impactos dos vírus.

Em alguns setores como industrias, 
já percebe-se uma movimentação 
de projetos que contemplam não só 

o PMOC, mas também a Purifi cação 
do Ar utilizando Oxidação catalítica e 
lâmpadas germicidas UV-C que pro-
movem a eliminação de fungos, vírus, 
bactérias e odores, proporcionando 
ambientes mais saudáveis, refl etindo 
diretamente em melhor qualidade de 
vida das pessoas e proporcionando 
mais efi ciência das empresas pois os 
estudos até aqui realizados, apontam 
que a baixa qualidade do ar refl ete em 
baixa produtividade e aumenta o afas-

tamento dos colaboradores por doen-
ças respiratórias.  

Como empresário do setor há mais 
de trinta anos, enxergo esse momento 
como uma grande oportunidade para 
que todos compreendam a verdadei-
ra importância da qualidade desses 
seis litros de ar que respiramos a cada 
minuto, a fi m de assegurar uma vida 
mais saudável para a nossa e as gera-
ções vindouras. Fica o alerta!

*Fundador da Tecno Serviços

Duto fl exível Filtro de AC automotivo

Com tanta sujeira, local indicado para as baratas e outros insetos

Filtros de renovação de ar
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Ana Carolina de Souza Rodrigues
Engenheira mecânica

especialista em manutenção
Responsável Técnica da

empresa Frigerar – 
Técnicas em Refrigeração e 

Ar Condicionado
@anacsouzar

QAI

ano de 2020 será marcado pela 
pandemia da Covid-19, uma cri-

se sanitária. O tema Qualidade do Ar 
ganhou destaque e muitos questio-
namentos surgiram quanto ao uso do 
sistema de climatização. Contudo, a 
preocupação com a qualidade do ar 
interior não é recente e existem legis-
lações e normas brasileiras para ga-
ranti-la em ambientes de uso público 
e coletivo e tal legislação é conhecida 
como PMOC, abreviação para Plano 
de Manutenção, Operação e Con-
trole do Sistema de Climatização. No 
Brasil, no ano 1998 foi publicada pelo 
Ministério da Saúde, a Portaria 3.523 
impelida pelo falecimento de Sérgio 
Motta, então ministro das Comunica-
ções, devido ao agravamento de seu 
estado de saúde pela contaminação 
da bactéria Legionella Pneumophila, 
proveniente do sistema de climati-
zação, do qual era usuário. No ano 
de 2003, foi publicada pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) a Resolução RE-09 com padrões 
referenciais de Qualidade do Ar Inte-
rior (QAI).  Só anos depois, em 2018, 
foi sancionada a Lei federal 13.589, 
que regulamenta o tema. Além das 
legislações, atualmente, contamos, 
também,  com normas da ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas Téc-
nicas), que nos  fornecem diretrizes, 
periodicidades mínimas, padrões de 
referência e determina responsabilida-
de legal para a manutenção, operação 
e controle dos sistemas de climatiza-
ção. Portanto, o proprietário, locatário 
ou preposto que não implementar o 
PMOC está sujeito a fi scalização da Vi-
gilância Sanitária, infrações sanitárias 
e multas. Dessa forma as instituições 
e profi ssionais do setor de HVACR es-
tão a trabalhar para levar informações 
e diretrizes para empresários, respon-
sáveis de manutenção e responsáveis 
pela segurança do trabalho para que 
possam tomar ações para regularizar, 
garantir ambientes saudáveis e o bem 
estar e saúde dos ocupantes. 

Para melhor entendimento do 
PMOC, podemos dividi-lo em três 

itens: manutenção, operação e con-
trole. A Manutenção é a execução das 
atividades previstas no plano criado 
pelo responsável técnico, que tem 
como referência normas, legislações, 
orientações do fabricante, atividade e 
características do ambiente e equipa-
mento. Como exemplo, em algumas 
situações a periodicidade a ser reali-
zada pode ser maior do que a mínima 
prevista nas legislações, a depender 
do grau de poluição do ar e tempo 
de operação do equipamento. É im-
portante salientar que não existe um 
plano de manutenção universal, cada 
ambiente e equipamentos apresen-
tam suas particularidades e cabe ao 
responsável, criar um plano específi -
co e realizar o acompanhamento ao 
supervisionar a execução das ativida-
des. O segundo item, Operação, cabe 
ao responsável técnico fornecer aos 
ocupantes, orientações quanto ao uso 
do sistema, como exemplo: tempera-
tura ou ações a serem realizadas em 
emergências ou mal funcionamento 
do equipamento. Neste item, também 
cabe ao responsável avaliar o sistema 
e sugerir adequações, se necessário, 
como exemplo, senão houver a taxa 
de renovação de ar que atenda a por-
taria 3.523 e a NBR 16.401. O item 3, 
Controle, é a análise da qualidade do 
ar, que deve ser realizada semestral-
mente. A análise é um meio de veri-
fi car se a manutenção é efetiva, se o 
ambiente está dentro das normas. 
Como exemplo o item de renovação 
de ar ou se há contaminante com 
fonte interna ou externa. Para resul-
tado de analises fora dos parâmetros 
previstos, cabe ao responsável técnico 
identifi car a causa e tomar ações para 
corrigi-las.

Apesar da obrigatoriedade legal, de-
vemos lembrar que o objetivo princi-
pal do PMOC é garantir a saúde, con-
forto e bem estar dos ocupantes, ou 
seja, o objetivo principal é a saúde e 
vida das pessoas. Muitos de nós pas-
samos grande parte do nosso dia, no 
trabalho ou em um ambiente de lazer, 
como shoppings e cinemas. Ao fre-

quentar um ambiente, queremos ter 
a segurança de que o ambiente não 
irá nos adoecer. Em termos biológi-
cos, o risco de uma infecção é dire-
tamente proporcional a concentração 
de agentes tais como vírus, bactérias 
e fungos e por isso é justifi cado o uso 
de máscaras na pandemia. Contudo, o 
sistema de climatização também con-
tribui neste cenário, pois renovação de 
ar garante a diluição e purifi cação do 
ar. Em termos de composição química 
do ar, um ambiente com qualidade do 
ar permite que as pessoas sejam mais 
produtivas, por exemplo, sabemos que 
alta concentração de CO2 (dióxido de 
carbono), liberado no processo res-
piratório, causa sintomas como can-
saço, dor de cabeça e pode reduzir a 
capacidade de aprendizado. Ao que 
tange os equipamentos do sistema de 
climatização, a manutenção adequa-
da garante o investimento de aquisi-
ção dos equipamentos tal que tem sua 
vida útil assegurada, menor custo de 
manutenção corretiva, disponibilidade 
e confi abilidade dos equipamentos. 
Quanto ao consumo, equipamentos 
com manutenção inadequada pode 
apresentar consumo de energia até 
40% maior que o consumo nominal. 

Podemos concluir que a manuten-
ção do sistema de climatização é fun-
damental para garantir saúde, confor-
to e bem estar das pessoas e que não 
deve ser encarado como um custo, 
uma vez que se tem retorno fi nan-
ceiro através de maior produtividade, 
redução do absenteísmo, menor cus-
to com manutenção, menor consumo 

PMOC:
A Importância e Benefícios da 
Manutenção nos Sistemas de Climatização
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de energia e menor custo com saúde. 
Portanto, a prevenção é sempre me-
lhor do que a intervenção e no caso da 
saúde, a falta de prevenção pode gerar 
risco de vida. Por último, lembro que 
apesar de todos os benefícios citados, 
é importante lembrar que o PMOC é 
lei e direito dos ocupantes, contudo, 
reforço, a saúde e o bem estar deve ser 
objetivo de todos e devemos levar o 
PMOC para todas as esferas, até mes-
mo levar as boas práticas para nossa 
casa, família e até mesmo nosso meio 
de transporte, automóveis, ônibus, 
trens e metrôs. Qualidade do Ar é saú-
de, é vida, é lei.

“Certamente você
não beberia

este copo de água.
Por que você utiliza seu

aparelho de ar 
condicionado

nessas condições?”¹

Postado no Instagram da
engenheira Ana, em 15 de setembro, 

de onde tiramos a ideia da capa 
desta reportagem.

Bandeja da condensadora de ar, do 
equipamento tipo splitão

Duto de ar, que deveria estar limpoExaustor de banheiro

Ventilador ar split Duto de ar, que deveria estar limpo
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Condicionador de ar ou
Ar Condicionado 

Segundo a diretora de Produto da LG 
Electronics, Kati Dias, que na série LG 
Explica, realizada com o Portal Mundo 
do Ar Condicionado e da Refrigeração, 
condicionador de ar é o aparelho, o 
equipamento que proporciona confor-
to térmico, tanto no verão quanto no 
inverno. Pode ser encontrado tanto na 
opção ar Frio, quanto na Quente |Frio, 
o chamado Ciclo Reverso. Já o Ar Con-
dicionado é o ar que sai do condicio-
nador de ar na temperatura desejada. 

Acesse o QR Cold ao lado, apontan-
do a câmara do seu celular e assista 
este e outros vídeos da série LG Explica

Por falar em ciclo reverso, favor não 
confundir com sistema inverter!

Sim, já ouvi gente dizendo que pen-
sava que o sistema inverter era o sis-
tema quente |frio dos condicionadores 
de ar, “uma vez que inverter derivava 
da palavra inverso”. Na-na-ni-na NÃO! 
Defi nitivamente, não! Vamos lá!

Com uma tecnologia inovadora, os 
condicionadores de ar inverter vêm ga-
nhando mercado, já que cada vez mais 
abrange o gosto dos usuários, por con-
ta de suas vantagens quando compa-
rados com os aparelhos convencionais.

Resumidamente, pode-se dizer que 
a tecnologia Inverter consegue manter 
a temperatura do ambiente mais cons-
tante, pois seu compressor funciona 

em rotação variável e contínua, ope-
rando apenas em rotação mais baixa 
quando a temperatura programada é 
atingida. Entre seus benefícios: maior 
conforto, menor nível de ruído e me-
nor consumo de energia, em relação 
aos modelos convencionais. Além dis-
so, os inverters, também conseguem 
atingir a temperatura desejada mais ra-
pidamente graças ao fl uido refrigerante 
que circula com maior pressão dentro 
do aparelho, o que resulta em melhor 
troca de calor. 

Por sua vez, o sistema reverso não 
tem nada a ver com  a tecnologia in-
verter, apesar do nomes se parecerem. 
O chamado ciclo reverso é um recurso 
de reversão do ciclo de refrigeração dos 
aparelhos que permite não só o res-
friamento do ambiente, mas também 
o seu aquecimento. Normalmente, 
este recurso é indicado como função 
“Quente/Frio” na descrição do produto, 
uma vez que o ciclo reverso é capaz de 
reverter sua função de resfriamento, 
insufl ando internamente o ar quente 
e na parte externa, o ar frio. Sem mais 
confusão, combinado? Ah! Nem todo 
condicionador de ar inverter tem o ci-
clo reverso e nem todo reverso possui 
a tecnologia inverter. Porém, por se 
tratarem de coisas diferentes, é possí-

PapoCerto!

Insufl ação ou insufl amento -
Outra palavra que me faz chorar, 
desde o meu ingresso no setor 
de HVACR é o termo insufl amen-
to. Lamento informar para os que 
usam o verbo insufl ar nesta deriva-
ção, que, do ponto de vista grama-
tical o sufi xo “mento” para o verbo 
insufl ar está errado. O correto é in-
sufl ação, do verbo transitivo direto: 
insufl ar, que signifi ca 1.ação ou re-
sultado de insufl ar.; 2. Injeção de 
ar ou gás. Como aqui a gente mata 
a cobra e mostra o pau, reproduzi-
mos a página do dicionário online. 

Quer se dar bem no dia a dia profi ssional? Que tal entender 
um pouco mais sobre as palavras e os termos que usamos com 
frequência? A Revista HVACR em Foco separou aqui algumas dessas 
palavras que, não por acaso, mais sofrem com a explicação do seu 
signifi cado. Nada complicado, só explicado. Confi ra: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/

vel encontrar em um mesmo aparelho, 
ambas as tecnologias. Viu como é fácil?

Gás ou fl uido refrigerante - Por falar 
em gás, temos aqui o gás refrigerante, 
assim chamado pela maioria da co-
munidade de HVACR. Os refrigerantes 
são substâncias químicas responsáveis 
pelo funcionamento dos sistemas de 
refrigeração e climatização. Atuantes 
no  ciclo térmico desses sistemas, os 
refrigerantes reversivelmente passam 
por uma mudança de fase de líqui-
do a gás, sendo responsáveis pelas 
temperaturas de resfriamento, con-
gelamento e climatização. Portanto 
como atuam em dois estados físicos 
a denominação correta é fl uido refri-
gerante ou simplesmente refrigerante. 
Elimine o gás do vocabulário!
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NOBRE E ESSENCIAL
Por Cristiane Di Rienzo

SUPLEMENTO COBRESUPLEMENTO COBRE
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SUPLEMENTO COBRE

Muito mais do que um metal, o cobre tem importante papel na promoção para uma melhor 

qualidade de vida. Com uma tonelada de cobre, por exemplo, é possível distribuir eletricidade 

para 30 residências, fornecer funcionalidade para 40 veículos, operar 400 computadores 

e mais: esta quantidade é insumo para 60 mil unidades de telefones celulares. Portanto, 

também não é exagero afi rmar que o cobre tem incalculável valor para a economia global, 

além de estimular a criação de empregos nas economias locais e regionais. A indústria 

de mineração global - da qual faz parte o cobre -, é responsável por quase a metade do 

produto interno bruto (PIB) mundial, diretamente ou através do uso de produtos que são 

recursos para outras indústrias. Um relatório de 2016 publicado pelo International Council 

of Mining and Metals (ICMM) indica que a indústria de mineração é uma força importante 

na economia mundial, afi rmando que muitos países de baixa e média rendas dependem da 

mineração para estabilidade econômica. Os estudos de caso do ICMM demonstram que os 

ganhos de divisas com a mineração podem gerar efeitos positivos para o desenvolvimento.

Como se fosse pouco, o cobre também tem papel importante a desempenhar na 

abordagem de questões críticas para a sociedade, incluindo contribuições para o suprimento 

de alimentos, infraestrutura, redução de CO2, desenvolvimento sustentável e apoio para 

as economias sustentáveis.  Isso porque o cobre possui propriedades e características 

específi cas que vão ao encontro de aplicação em segmentos diversos, como em sistemas de 

Refrigeração e Climatização. Para conhecer mais sobre este metal, a Revista HVACR em Foco 

visitou a Fábrica da Paranapanema, detentora das marcas Caraigá e Eluma, para entender 

porque além de ser considerado nobre, o cobre é essencial.
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ez horas da manhã de uma so-
lar sexta-feira, esta repórter junto 

com o cinegrafi sta – sim, tem vídeo 
em nosso canal do youtube  –, Getú-
lio Alves fomos recebidos na portaia 
da Paranapanema.       

Depois dos trâmites de praxe na  
portaria fomos conduzidos por um 
motoqueiro, que nos guiou até o es-
tacionamento - não imagino fazer o 
trajeto a pé. De lá para o prédio admi-
nistrativo, bem mais perto, a caminha-
da ocorreu de forma tranquila. Esta 
unidade da Paranapanema está loca-
lizada no bairro de Utinga, no municí-
pio de Santo André, em São Paulo, e é 
bem extensa: possui quase 241 mil m², 
sendo 88.061 m² deles de área cons-
truída, que abrigam a área administra-
tiva e a fábrica onde são produzidos 
os laminados, os arames, as barras e 
perfi s de cobre e suas ligas, a partir dos 
quais são fabricadas peças e compo-
nentes para as indústrias automotivas, 
de eletroeletrônica, vestuário, ferra-
gens, metais sanitários, estamparias, 
usinagens, entre outras. A nova fábrica 
foi inaugurada em 2013 e é dotada de 
avançada tecnologia para produção 
de tubos de cobre, também utilizados 
em equipamentos de ar condicionado 
domésticos e industriais; compresso-
res; serpentinas; componentes e de-
zenas de outros sistemas e produtos 
para a área de HVACR

Já no prédio administrativo fo-
mos recebidos por Mayara Bertacini, 
da Comunicação e Sustentabilida-
de; Flávia Rodrigues, do Marketing; e 
Francisco Barboza, da área Técnica. 
Devidamente paramentados com os 
EPI’s nos dirigimos a fábrica, onde 
acompanhamos o processo Cast&Roll
de fabricação dos produtos Eluma.

IMERSÃO PELO COBRE -  Para 
entendermos a produção do cobre, 
antes de tudo é necessário conhecer 
a estrutura da Paranapanema, que 
compreende três unidades fabris: 
Dias d’ Ávila, na Bahia, que é a matriz 
e onde são produzidos os produtos 
da marca Caraíba, como fi os e verga-
lhões, além de coprodutos de cobre, 
como lama anódica, ácido sulfúrico e 
os cátodos – que são placas de cobre 
com 99, 99% de pureza, sendo a ma-
téria prima de outros produtos pro-
duzidos pela Companhia;  a unidade 

de Serra, no Espírito Santo, onde são 
produzidas conexões de cobre des-
tinadas ao segmento de  construção 
civil e a unidade de Santo André, em 
São Paulo, que fabrica os produtos da 
Eluma e onde fi zemos esta reporta-
gem. Há também o CDPC - Centro 
de Distribuição de Produtos de Cobre 
Ltda., controlada da Paranapanema, 
que possui unidades na Bahia, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, e rea-
liza a logística de distribuição. Ainda, 
para conhecimento: a Paranapanema 
foi fundada em 1961, é uma empre-
sa nacional, de capital aberto, e tem 
em seu quadro mais de dois mil co-
laboradores. Está posicionada como 
a quarta maior empresa do estado 
da Bahia e está entre as 100 mais do 
país. Por possuírem grau A de pureza, 
seus produtos estão certifi cados nas 
bolsas de metais de Londres, London 
Metal Exchange (LME); e de Xangai, a 
Shanghai Stock Exchange (SSE).

VOLTEMOS AO COBRE - Uma de 
suas qualidades, entre tantas outras, 
é a condutividade térmica. Para isso 
é exigida alta pureza do metal, pois o 
cobre abaixo de 99, 6% é tido como 
impuro, não sendo um condutor tão 
efi ciente. Haja vista que as normas 
de qualidade nacionais e interna-
cionais exigem esta qualidade. Não 
menos. Portanto, para obtenção de 
cobre com pureza superior a 99,6%, 
é necessária a produção do cátodo 
– ou catodo – com elevado grau de 
pureza. É a unidade de Dias d’Ávila 
responsável por garantir esta con-
dição. Lá, o concentrado de cobre 
é transformado em cátodo de cobre 
eletrolítico. O processo se dá assim: 

o concentrado de cobre, que não é 
puro, é fundido e separado o que é 
cobre, que vai ser transformado em 
cátodo; escória, que será fornecida 
para atender outros segmentos; e 
enxofre, que será reaproveitado para 
a fabricação de ácido sulfúrico e uti-
lizado posteriormente nos bancos 
de eletrólise.

O cobre, por sua vez, é moldado e 
passado por um processo de refi no a 
fogo, também conhecido como refi no 
por conversão, transformado em um 
ânodo - carga elétrica positiva -, e se-
gue para o banco de eletrólise, onde 
através de uma solução aquosa com 
ácido, transportará o metal cobre para 
o cátodo - carga elétrica negativa. Este 
“transporte” ocorre pela ação da cor-
rente elétrica, que eletro deposita na 
folha de cobre de alta pureza - o cá-
todo, o cobre contido no outro polo. 
Ao fi nal, o ácido sulfúrico provenien-
te deste processo é recompensado 
e vendido para confecção de outros 
produtos, como por exemplo, baterias. 
Já o que sobra neste banco de eletró-
lise é a chamada lama anódica – for-
mada por ouro, prata e platina -, que 
mesmo sendo metais preciosos são 
tidos como impurezas no que tange 
a obtenção das placas de cátodo – 
elevado grau de pureza, lembra? -, e, 
portanto, são descartados para outros 
fi ns.    Ao fi nal do processo os cáto-
dos de cobre eletrolítico com pureza 
de 99,99% são retirados do banco e 
prontos para o processo de fabricação 
dos produtos, pois agora atendem o 
requisito mínimo para comercializa-
ção do cobre, inclusive internacio-
nalmente. Mas para a fabricação dos 
produtos é preciso ainda formar a liga 

Exemplo do Processo de Eletrólise

Cobre
metalúrgico
impuro

Cobre metálico 
purifi cado

Oxidação 
Ânodo

Lama anódica 
(resto de impurezas 
presentes no cobre 
metalúrgico)

Redução 
Cátodo

Eletrodo inerte 
de platina ou 
cobre puro

Solução 
aquosa de
Sulfato de Cobre

Migração dos íons Cu(aq)

2+
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de cobre. Como estamos tratando do 
setor de HVACR, o cobre utilizado é   
o fosforoso - especifi cação C 122 -, 
que não contêm óxido curso (Cu2O) 
e que é obtido através do uso do fós-
foro com desoxidante não metálico 
(metaloide), com um teor mínimo de 
cobre de 99,90% e teores residuais de 
fósforo entre 0,015 e 0,40%. “Esta es-
pecifi cação da liga de cobre desoxida-
da ao fósforo garante a não formação 
do óxido e permite boa troca térmica; 
também o fósforo atua como um lu-
brifi cante natural da liga, que ajuda no 
processo de dobra e conformação do 
cobre”, informa, Francisco Barboza.  

Cast&Roll é a tecnologia utilizada 
na manufatura dos produtos Eluma. 
Trata-se de uma avançada técnica 
na fabricação de tubos de cobre sem 
costura, a partir de processos integra-
dos de fundição, extrusão, laminação 
e trefi lação.

Tudo começa com os cátodos de 
cobre eletrolítico com 99,99% de pu-
reza, que vão para os fornos de indu-
ção e são fundidos a elevadas tem-
peraturas, cerca de 1200 °C. Nessa 
etapa são associados os elementos 
para composição das ligas, a depen-
der do tipo de aplicação do produto, 
neste caso o C122. O cobre sai dos 
fornos com formatos de tubo com 4 
polegadas de diâmetro x 1 polegada 
de espessura x 22 metros de compri-
mento e com cerca de uma tonelada. 
Desde o início, este tubo, chamado 
de tubo mãe, é o que dará origem 
a fabricação dos outros tubos. “O 
cobre já sai fundido em formato de 
tubo, por isso ele é denominado tubo 
de cobre sem costura, onde desde o 
início da sua produção ele é homo-
gêneo, garantindo ao longo do pro-
cesso, maior similaridade na maté-
ria prima e segurança do processo”, 
explica Barboza. Na segunda etapa, 
este tubo é recapado para a remo-
ção de possível camada óxida, que 
se forma na superfície e segue para 
os processos de laminação. Ali, este 
tubo vai sendo reduzido até chegar 
na medida denominada “pronto para 
acabar”, o que signifi ca que ele vai 
passar por sucessivas trefi lações nas 
máquinas fi ngers, que vão conferir 
ao produto fi nal os diâmetros e as 
espessuras desejadas. Deste ponto, 
os tubos de cobre podem ser enca-
minhados para o “Endireitamento”, 

SUPLEMENTO COBRE

 Fundição

Tubos saindo dos fornos de indução: 1200 °C

“Tubos-mãe”: homogeinidade e qualidade no produto fi nal
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que é a obtenção dos tubos retos; ou 
para o “Embobinamento”, que forma-
rá tubos em formatos de “panquecas”, 
bobina ou carretel. Após a defi nição 
de ser um tubo reto ou embobinado 
há outra escolha: se ele será rígido 
“têmpora dura” ou fl exível “têmpora 
mole” também chamado de recozi-
do, já que é através do recozimento 
que se confere a maleabilidade ao 
material. Barboza garante que os 
profi ssionais do setor reconhecem o 
tubo da Eluma, pois além de carac-
terísticas como fl exibilidade, dobra, 
expansão e conformação, temos um 
processo controlado de recozimento 
dentro de uma atmosfera controlada, 
que faz com que os tubos Eluma se 
destaquem pela sua limpeza. “O re-
cozimento do tubo é feito de forma 
controlada em área controlada, com 
aplicação de nitrogênio e oxigênio 
que além da limpeza, também con-
ferem ao cobre aspecto brilhante, 
que impede que no momento de seu 
recozimento o tubo oxide”, explica. 
Findo o processo os tubos de cobre 
são embalados e estão prontos para 
a sua distribuição. 

RANHURADOS - Além dos tubos 
de cobre liso, a Eluma também fabri-
ca o modelo ranhurado. Seu grande 
benefício, segundo Barboza, são os 
ganhos de troca térmica por conta 
de uma maior área de contato com o 
fl uido refrigerante que passa pela par-
te interna do tubo e a sua área externa 
e também pelas aletas que vão ser re-
frigeradas ou aquecidas pela tempera-
tura do fl uido. “O grande ganho do ra-
nhurado é porque suas ranhuras, que 
estão na parte interna do tubo, dão um 
incremento a esta área fazendo com 
que a mesma medida de tubo ofere-
ça maior área de contato junto a área 
externa e receba aquele acréscimo ou 
a redução do fl uido, isso possibilita 
troca térmica mais rápida e efi ciente 
com o ar exterior. Com isso temos a 
seguinte equação:  quanto maior a 
área de contato do fl uido - que no 
caso é o gás de refrigeração - com o 
tubo que está dentro do condensador, 
maior será a troca térmica e menor 
será o consumo de energia elétrica. 
Por sua vez, se há uma troca térmica 
mais rápida e efi ciente, não há a ne-
cessidade de uma área maior de tubo, 
ou seja: para a mesma troca térmica 

... de extrusão...

... e Laminação

Por dentro do processo ...
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há a mesma  quantidade de  BTU’s
produzidos e, consequentemente
reduz-se o tamanho dos equipamen-
tos para a mesma carga térmica, além 
de diminuir o tamanho do tubo de 
cobre, pode-se reduzir o tamanho do 
equipamento, da carenagem e de toda 
a Cadeia, como um aparelho condi-
cionador de ar, por exemplo, que para 
o cliente fi nal, também representa um 
ganho, já que ocupará menor espaço 
de área”, conclui Barboza.

TAMANHOS - Este é um quesito em 
que a Paranapanema é muito rígida. 
“Seguimos o cumprimento de normas 
técnicas de produtos, como normas 
de qualidade, meio ambiente, segu-
rança e ocupacional, por isso a Em-
presa possui muitas certifi cações (vide 
box) e por isso mesmo seguimos as 
especifi cações à risca”, conta Barboza. 
Ele acrescenta que esta precisão tam-
bém é um ganho, pois o cliente pode 
solicitar um produto conforme deter-
minada norma. A partir daí, é feita uma 
avaliação interna e “só produzimos se 
pudermos atender aquela norma, ora 
solicitada”, garante Barboza.

Em relação a capabilidade de pro-
dutos, a Paranapanema possui vasta 
possibilidade de produzir materiais 
com diâmetros e espessuras diferen-
tes, incluindo se é do tipo carretel ou 
tubos retos. No entanto, para o insta-
lador e a revenda é preciso que haja 
uma padronização, por isso há uma 
defi nição no mercado acerca das bi-
tolas e de medidas específi cas de 
parede porque além de facilitar a co-
mercialização há a garantia de uma 
maior segurança para o profi ssional. 
Contudo, “estamos sempre atentos as 
demandas dos instaladores, foi o caso 
do tubo 7/8, modelo ‘panqueca’, que 
surgiu através de visitas técnicas, onde 
pudemos verifi car as necessidades 
destes profi ssionais”, 

Mas há também o caso de empre-
sas que desenvolvem produtos a par-
tir do portfólio da Eluma e que neces-
sitam produção mais específi ca, para 
isto os responsáveis   fazem cálculos 
de engenharia para a melhor efi ciên-
cia de seus equipamentos, “eles nos 
enviam o diâmetro e a especifi cação 
dos tubos de que necessitam e pro-
duzimos dentro do nosso range de 
produtos”, fi naliza Francisco Barboza, 
da área Técnica. 

Processo de Endireitamento para os tubos retos.

Processo de Embobinamento para os tubos e bobinas, carreteis e...

... em panquecas

SUPLEMENTO COBRE



45

SET/OUT | 2020

Bitola para instalação de modelo split

Panquecas Vista parcial da Fábrica em São Paulo



46

origem da companhia é 
basicamente simples. Após 

comprar uma fazenda na cidade 
de Paranapanema, a 260 Km de 
São Paulo, Aloysio Ramalho Foz 
se reúne com mais dois empre-
endedores com o intuito de co-
meçar um negócio: José Carlos 
de Araújo, seu pai; e com Octávio 
Cavalcante Lacombe para fundar 
a empresa em maio de 1961.

Em seu cerne a iniciativa era o 
ramo de construção civil pesada 
de fábricas e empreendimentos 
maiores, mas o cenário de mine-
ração chamou a atenção dos em-
presários ao decorrer dos anos.  
Contudo, no ano de 1965 a socie-
dade adquire a Minebra (Minérios 
Brasileiros, Mineração e Indus-
trialização Ltda.), dando início às 
operações de mineração de fato. 
Portanto, no ramo de mineração 
o foco principal era extração e re-
fi no do mineral de estanho, que 

ganhou força tanto na empresa 
quanto no cenário nacional no 
ano de 1969, com o descobrimen-
to do minério em abundância na 
região amazônica.

   Para diversifi car os investimen-
tos, ainda no mesmo ano de 1969, 
a empresa constituída pelos três 
empreendedores paulistas, adqui-
re outras fazendas, desta vez em 
Igarapé Preto e em São Francisco 
na bacia hídrica do Amazonas.  A 
primeira aquisição cria o braço 
minerador do conglomerado em-
presarial, com foco na extração de 
estanho que viria a ser destaque 
até meados de 1980 nas ativida-
des do grupo.
Aumentando a proporção
- Com a chegada da década de 
70, apenas dois anos após o início 
das operações o grupo participa 
da construção da rodovia Tran-
samazônica no início da década, 
em 1971. Basicamente por conta 

do crescimento acentuado a em-
presa abre o seu capital no mes-
mo ano, e por meio da rodada de 
investimentos adquire duas no-
vas empresas: Taboca e Mamoré 
ambas do segmento de minera-
ção com foco no mineral de es-
tanho. Passados alguns anos, em 
74 o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social) adquire a vertente minera-
dora, para fi ns de desenvolvimen-
to técnico na área de mineração. 
Com a chegada dos anos 80 a 
empresa vira um case de sucesso 
na Bovespa, apresentando ótimos 
resultados operacionais apesar do 
cenário econômico brasileiro não 
ser dos melhores.

A abertura de capital foi realiza-
da em 71, mas o registro na CVM 
acontece apenas em 1977, e a par-
tir daí a empresa começa a apre-
sentar retornos interessantes, que 
chamaram a atenção do cenário 

PARANAPANEMA
59 ANOS DE TRAJETÓRIA
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investidor no Brasil.
No início de 1981 o grupo em-

presarial cresce vertiginosamente 
na Bolsa de Valores, e em 1982 a 
companhia inicia os projetos de 
mineração e extração em Pitinga 
(AM), aumentando assim a gera-
ção de caixa recorrente da Taboca 
mineradora, construindo um sis-
tema autossustentável de renda 
por meio da mineração.

CRESCIMENTO ACENTUADO - 
Mesmo se estabelecendo no ramo 
minerador, através da Mineradora 
Taboca e Mamoré Metalurgia, a 
companhia não abandona o ramo 
de construção civil. Prova disto é 
que em 1983 o braço empreiteiro 
edifi ca duas fábricas de empresas 
controladas pela Vale: A fábrica 
de alumínio da Albrás e a mina do 
Projeto de Ferro Carajás, ambas 
no estado do Pará, norte do Bra-
sil, onde vinha ganhando grande 
notoriedade.

No mesmo ano Taboca inicia 
uma sociedade com o ainda ini-
ciante Eike Batista, na sua pri-
meira mina de extração de ouro, 
aumentando sua exposição e di-
versifi cação por meio de uma par-
ceria extrativista. Sucessivamente 
em 1995, uma parte do grupo pas-

sa a ser controlada pela Caixa de 
Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (PREVI), fazendo-
-a iniciar no segmento de cobre. 
A PREVI trouxe para o portfólio 
diversos negócios, como o ramo 
de seguridades, coleta de lixo e 
produção de petróleo por meio 
da ATP Petróleo S.A.

No ano seguinte, em 1996, o 
crescimento do grupo começou 
a se intensifi car, grande parte 
espelhado em duas aquisições: 
Caraíbas Metais e Eluma. A em-
presa abraça o ramo que é refe-
rência, por meio de duas marcas 
que constituem o grupo até hoje. 
Neste aspecto o papel da Caraíbas 
e da Eluma é fundamental, pois 
além da produção, agora o grupo 
faz parte da comercialização do 
produto fi nal, viabilizando o mo-
delo de negócios que hoje conhe-
cemos.

PARANAPANEMA - Apesar de 
já existir naquele tempo a criação 
da Paranapanema nos moldes que 
conhecemos hoje só ocorreu em 
1996. Naquele ano o conglomera-
do abandona a construção civil, 
coleta, seguridades e petróleo fo-
cando unicamente na mineração, 
extração e refi no de minerais de 

cobre, zinco e estanho.
Com a saída dos ramos de atu-

ação paralelos a empresa chama 
atenção de um grupo de pen-
sionistas que faz a aquisição do 
controle acionário da empresa 
e passa a controlar a Mineração 
Taboca e a Mamoré Mineração e 
Metalurgia. Tal movimento cria a 
Paranapanema S.A, destinada úni-
ca e exclusivamente para a produ-
ção de metais não ferrosos através 
de controle acionário na forma de 
uma empresa de participações. A 
marca Paranapanema passa a ser 
uma holding, sem atividade ope-
racional concentrando os inves-
timentos no nicho de metais não 
ferrosos.   Apesar do grande con-
glomerado denominado de Para-
napanema ser rentável, a decisão 
de abandonar as demais áreas 
veio alguns anos depois. Na virada 
da década a holding viu maior po-
tencial no ramo do cobre, e ven-
deu assim suas participações nos 
demais negócios. 

Em 2002 a Companhia Parai-
buna de Metais deixa de fazer 
parte do portfólio acionário da 
Holding, já em 2008 foi a vez da 
Mineração Taboca S.A e Mamoré 
Mineração e Metalurgia Ltda. res-
pectivamente.

Santo André - São Paulo
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RETA FINAL - Após o desmem-
bramento de posições acionárias 
nos anos anteriores, em 2009 
começa a tomar forma a Para-
napanema propriamente dita. No 
ano seguinte, em 2010, a empresa 
deixa de ser uma holding através 
de um intenso processo de rees-
truturação societária, mudando 
sua sede de São Paulo para Dias 
D’Ávila (BA).

Dois anos depois da reestrutu-
ração, em setembro de 2012, a 
Paranapanema adquire a Cibra-
fértil. Com a aquisição e empresa 
dá início aos trabalhos de refi no 
oferecendo produtos derivados 
do cobre, latão e bronze aumen-
tando sua capacidade produtiva. 
Atualmente, a Paranapanema é 
responsável por 94% da produção 
de cobre.

Conforme foi dito, o cobre pri-
mário é extraído em Dias D’Ávila 
(BA), onde acontece a extração 

e o refi no da liga deste metal, 
no polo industrial de Camaçari. 
A unidade tem 568.032 m², sen-

do 90.342 m² de área construída, 
atuando no refi no e na fundição 
do minério de cobre. Além das 

Serra - Espírito Santo

SUPLEMENTO COBRE



49

SET/OUT | 2020

instalações fabris, na mesma ci-
dade, está localizada uma cen-
tral de distribuição da empresa 
para fazer escoar toda a produ-
ção da Paranapanema. Além da 
extração e refi no de cobre pri-
mário, nos produtos de cobre a 
companhia transforma o metal 
de cobre nos itens prontos, que 
são utilizados amplamente em 
todo o Brasil. Nesta parcela a Pa-
ranapanema conta com as duas 
unidades, ora citadas: a de Santo 
André (SP) e a de Serra (ES). Por-
tanto em termos de proporção, 
a unidade capixaba possui um 
terreno de 40.500 m², dos quais 
9.640 m² são de área construída. 
Nesta unidade são manufatu-
rados os produtos de conexão 
de cobre e bronze, destinados a 
sistemas de distribuição hídrica. 
Além da condução de água os 
itens feitos nesta planta são uti-
lizados amplamente na constru-
ção civil de outras fábricas me-
diante fornecimento de dutos de 
gases industriais e residenciais 
além daqueles responsáveis pelo 
combate a incêndio.

UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO
- Não bastasse a produção de 
seus materiais, por meio de uma 
empresa controlada, a Paranapa-
nema atua na distribuição de 
seus produtos através da CDPC 
(Centro de Distribuição de Pro-
dutos de Cobre). A CDPC conta 
com três centrais distribuidoras, 
em três estados diferentes, sen-
do eles São Paulo, Bahia e Rio de 
Janeiro. Em suma as três instala-
ções industriais da Paranapane-
ma possuem uma capacidade de 
produção instalada de 285 mil 
toneladas, produzindo assim um 
cobre de alta pureza (99,99%). 
Sua atuação se dá por meio do 
refi no e manufatura das ligas de 
cobre, sendo responsável por 
94% da produção de cobre na-
cional transformando o mineral 
em metal, e posteriormente em 
produtos de cobre.

Tecnologia Cast&Roll utilizada na 
manufatura dos produtos Eluma
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UM POUCO DE HISTÓRIA

cobre é provavelmente o pri-
meiro metal e mais antigo da 

civilização mundial. Obtido e traba-
lhado pelo homem a partir do mi-
nério. O processo inicial de fundição 
ocorreu por volta de 9000 a.C. no 
Oriente Médio. A importância desse 
processo foi tão grande na história 
da humanidade, que fi cou conheci-
da como a Idade do Cobre.  Sua im-
portância marcou uma outra época 
denominada “Idade do Bronze”, liga 
formada de cobre e estanho, aper-
feiçoada pelos egípcios. Segundo 
eles, ao observarem a durabilidade 
do material, o cobre representava 
o Ankh, símbolo da vida eterna. Na 
antiga China, o uso do cobre era co-
nhecido desde 2000 anos antes da 
nossa era, e em 1200 a.C. os chine-
ses já fabricavam bronzes de exce-
lente qualidade, demonstrando que 
eles tinham maior domínio da me-
talurgia que o Ocidente. Na Europa 
o homem de gelo encontrado no 
Tirol (Itália), em 1991, com idade de 
5300 anos, estava acompanhado de 
um machado de cobre com pureza 
de 99,7%. Os elevados teores de ar-
sênico, encontrados em seu cabelo, 
sugerem que o metal foi fundido 
para fabricar o machado.

O domínio de posse e tecnologia 
do cobre representava nos povos 
da antiguidade a riqueza e o poder. 
Durante a Idade Média o cobre con-
tinuou a ter seu grau de importân-
cia. Ao que parece a tecnologia de 
obtenção do cobre se difundiu para 
vários grupos humanos. Na Anato-
lia, por exemplo, descobriram-se di-
versos produtos de cobre com ida-
de estimada de 6000 a.C.

Existem registros de que em 5000 
a.C. já se realizava a fusão e refi -
nação do cobre a partir de óxidos 
como malaquita e azurita. Desco-
briram-se moedas, armas, utensí-
lios domésticos sumérios de cobre 
e bronze de 3000 a.C., assim como 

egípcios da mesma época, inclusive 
tubos de cobre.

O nome cobre deriva do termo 
“aes cyprium” - minério de Chypre 
(Chipre) -, mais tarde conhecido 
como “cuprum”, palavra latina que 
deu origem ao símbolo químico Cu. 
Na atualidade, o cobre mantém sua 
relevância para o homem, graças às 
suas características que lhe confe-
rem diversidade de aplicações no 
desenvolvimento tecnológico in-
dustrial. 

O elemento químico cobre é um 
metal de cor avermelhada; calcófi lo; 
de número atômico 29; peso atô-
mico 63,54; dureza 2,5 a 3,0; ponto 
de fusão 1023 °C; brilho metálico; 
ótimo condutor de calor e eletrici-
dade; dúctil e maleável. Apresenta 

Jarro antigo de cobre.

Medalhão para parede em cobre com incrustação de prata de lei,
decorado com motivos da cultura egípcia - hieróglifos.
Peça encontrada em achados arqueológicos na Europa.
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elevada resistência à tensão física e 
à corrosão. Possui propriedade não 
magnética e é de fácil formação de 
ligas com outros metais. 

A Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas – ABNT-, estabelece a 
defi nição de termos e classifi cação 
de tipos de cobre e ligas de cobre. 
Considera-se como cobre o me-
tal que contenha 99,85 % ou mais 
do elemento cobre, ou no mínimo 
97,5 % em massa de cobre. O cobre 
em estado puro, denominado cobre 
nativo, raramente é encontrado na 
natureza. Normalmente está asso-
ciado a outros elementos químicos 
em várias formas estruturais, pro-
porções estequiométricas e combi-
nações químicas, formando diver-
sos minerais. Existem dois grupos 
de minerais: os primários ou sulfe-
tados, ocorrentes em zonas mais 
profundas da crosta terrestre, com 
mais alto teor em cobre, e os oxida-
dos ou secundários, de origem mais 
superfi cial, de menor teor em cobre. 
Entre esses grupos são conhecidas 
cerca de 170 espécies minerais, das 
quais apenas algumas apresentam 
importância econômica. 

QUALIDADES DO COBRE
• O cobre é um dos condutores 

elétricos mais utilizados mundial-
mente: sua condutividade supe-
rior permite o uso de condutores 
de menor bitola, o que economiza 
espaço e diminui custos. Depois da 
prata, o cobre é o melhor condutor 
de eletricidade;

• O cobre é um excelente condu-
tor térmico: ele se aquece e se res-
fria rapidamente, proporcionando 
uma solução de gestão térmica ide-
al. Ele é o material preferido para as 
aplicações de troca de calor;

• O cobre é antimicrobiano: o po-
tencial do cobre para a saúde e para 
a cura foi descoberto por antigas 
civilizações. À medida que a ciên-
cia moderna lança mais luz sobre a 
relação entre o cobre e a saúde, o 
cobre passa a desempenhar um pa-
pel mais importante nos cuidados 
médicos;

• O cobre é durável: ele é utilizado 
em monumentos, moedas e mate-
riais de construção e tem a capaci-
dade de suportar grandes pressões e 

variações extremas de temperatura;
• O cobre é resistente à corrosão: 

tem uma durabilidade extrema e 
pode manter sua integridade du-
rante anos;

• O cobre é versátil: devido à sua 
maleabilidade, o cobre pode ser 
processado e tomar formas e tama-
nhos únicos;

  • O cobre é dúctil: ele pode per-
manecer intacto após ser trabalha-
do; reter sua força central e não se 
degradar depois de ser estressado;

  • O cobre é infi nitamente reci-
clável, sem nenhuma perda de ren-
dimento e de propriedade. O cobre 
tem o histórico de reciclagem mais 
extenso que qualquer outro mate-
rial conhecido pela civilização. Es-
tima-se que 80% de todo o cobre 
extraído durante os últimos 10 mil 
anos ainda estejam sendo utiliza-
dos. As estimativas também mos-

tram que cerca de 35% da demanda 
anual mundial de cobre sejam aten-
didas por cobre reciclado;

• O cobre, enquanto micronu-
triente encontrado em determina-
dos alimentos, é vital para a saúde 
dos seres vivos, e uma parte impor-
tante da dieta humana;

• O cobre é belo, portanto esteti-
camente agradável: por milhares de 
anos, artistas têm utilizado o cobre 
para suas obras. Muitos arquitetos 
especifi cam o cobre como parte 
dos elementos do projeto arquite-
tônico;

• Resistente as intempéries; 
• Não oxida facilmente quando 

exposto a atmosfera ambiente;
• Suas peças também podem ser 

unidas por soldagem, garantindo 
segurança às tubulações; 

• Adaptável com qualquer tipo de 
tubo ou conexão.
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empresa possui certifi cações 
como a OHSAS 18001; ISOS 

14001, 9001; Reach; Rohs;, Dir 97-
23-EC;  e segue as Normas ASTM 
B68, B75, B743, B280, B188. 

Além delas, também as da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT), que referenciam o uso 
do tubo de cobre fl exível, dentre 
elas:

• NBR 5626 - Instalação predial de 
água fria.

• NBR 7198 - Projeto e execução 
de instalações prediais de água 
quente.

• NBR 15569 - Sistema de aque-
cimento solar de água em circuito 
direto – Projeto e instalação.

• NBR 15526 - Redes de distribui-
ção interna para gases combustíveis 
em instalações residenciais e co-
merciais - Projeto e execução.

• NBR 13523 - Central de Gás Li-
quefeito de Petróleo (GLP).

• NBR 15358 - Rede de distribui-
ção interna para gás combustível 
em instalações de uso não residen-
cial de até 400 kPa - Projeto e Exe-
cução.

• NBR 12188 - Sistemas centrali-

zados de suprimento de gases me-
dicinais, de gases para dispositivos 
médicos e de vácuo para uso em 
serviços de saúde.

• NBR 16057 - Sistema de Aqueci-
mento de Água a Gás (SAAG) - Pro-
jeto e Instalação.

Além das normas de projeto e 
execução já mencionadas, a apli-
cação da norma “ABNT NBR 15345 
- Instalação predial de tubos e co-
nexões de cobre e ligas de cobre – 
Procedimento” é indispensável para 
qualquer profi ssional que utilize co-
bre em seus projetos e instalações.

De maneira genérica a Paranapanema oferece diversos 
produtos fi nais, cada um com sua utilidade específi ca. Os 
principais produtos oferecidos pela companhia são:

• Catodos - matéria-prima para a produção do vergalhão de 
cobre eletrolítico, de barramentos e na composição de ligas 
diversas;

• Vergalhões - fabricação de condutores elétricos metálicos. 
É aplicado em larga escala na produção de cabos condutores 
para transmissão de energia elétrica e térmica, eletroeletrônicos, 
barras coletoras, contatos elétricos, telefonia, telecomunicações, 
transmissão  de energia, indústria automobilística, construção 
civil e, também, no setor de informática;

• Fios e trefi lados - fabricação de condutores elétricos. 
Também é muito usado na produção de eletroeletrônicos, 
motores, geradores, transformadores, com presença na 
indústria automobilística, construção civil e nos setores de 
telefonia e informática;

• Tubos industriais - fabricação de trocadores de calor, na 
utilização de gabinetes de refrigeração, frigorífi cos, aquecedores 
solares, usinas de açúcar e radiadores automotivos;

• Barras de cobre e latão,  respectivamente utilizados na 
fabricação de barramentos, contatos e chaves elétricas, 
quadros de comando e controle. E, também,  peças usinadas e 
torneadas, cadeados, borboleta de botijão de gás, componentes 
automotivos, engrenagens, ferragens, metais sanitários, porcas 
e parafusos;

• Hidrolar® - instalações de água fria e água quente, gases 
combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante 
e sprinklers;

• Conexões - uso doméstico e construção civil; e
• Coprodutos - produtos obtidos do processo de produção 

do cobre, por exemplo ácido sulfúrico, oleum, silicato de ferro 
e lama anódica, de onde são extraídos metais preciosos.

CERTIFICAÇÕES

ENTENDENDO

UM POUCO

MAIS

SUPLEMENTO COBRE

Aponte a câmera do seu celular 
e acompanhe o vídeo sobre o 

processo Cast&Roll.
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Esquerda para direita: Francisco Barboza - Paranapanema, Cristiane Di Rienzo - Revista HVACR em Foco,
Mayara Bertacini e Flávia Rodrigues - Paranapanema, Rodolfo Bonvetti - MLA e Getúlio Alves.

Cátodos
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O que vem por aí?

O IMPACTO DO SETOR 
DE HVACR NAS MÍDIAS 
SOCIAIS.

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:
AC VEICULAR

O que é, como age, manutenção, 
fabricantes, mercado. Veículos 

leves, pesados e elétricos. 

CAPA
FLUIDOS REFRIGERANTES,

NATURAIS E SINTÉTICOS
Panorama e as tendências em

fl uidos refrigerantes para
Refrigeração e Climatização. 

@mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao

mundodoaredarefrigeracao
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LEVANDO INFORMAÇÃO

E INOVAÇÃO ONDE A

SUA EMPRESA PRECISA!
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