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Revista ClimaBrasil:
Jeito moderno de se comunicar 
com o setor de hvAC-R do Brasil

Como anunciamos no editorial passado, chega este mês ao mercado a Revista ClimaBrasil em substituição a já conhe-

cida Revista ClimaRio. 

a REvista,  que já chegava em vá-
rios outros estados além do Rio 

de Janeiro, passa a partir desta edi-
ção a chegar em todos os mercados 
do Brasil. Traremos conteúdo voltado 
para as áreas de climatização, aque-
cimento, ventilação, refrigeração e 
afins. Falaremos de tudo que está 
acontecendo no mercado em todos 
os cantos do país. Estaremos abrindo 
nossas portas para todas as regiões 
e nossa linha editorial será diferen-
ciada das outras revistas já existen-
tes no setor e que tanto respeitamos.

O objetivo é que a  Revista Cli-
maBrasil possa ser um mosaico do 
que de mais importante esteja acon-
tecendo no mercado tais como: lan-
çamento de novos equipamentos, 
eventos do setor, premiações, em-
presas e personalidades, obras im-

portantes, etc. Além disso, pretende-
mos mostrar as tendências de merca-
do através de nossos especiais que 
serão sempre o tema de capa das 
edições, bem como, das editorías es-
pecíficas como: gestão, energia alter-
nativa, sustentabilidade, produtos e 
serviços, mercado, atualidade, agen-
da, entre outras.

Através de matérias com lin-
guagem simples pretendemos al-
cançar desde instaladores, projetis-
tas e engenheiros do setor de HVAC-
-R, mas também seus clientes finais 
de diversos segmentos e que com-
põe nosso mailing de distribuição 
e contato, tais como: rede hoteleira, 
hospitais, indústrias, shopping cen-
ters, construtoras, petróleo e gás, off-
-shore, entre outros. O objetivo é que 
esses clientes finais conheçam um 

e d i t o r i a l

pouco mais do que está acontecen-
do de novo no setor de HVAC-R e que 
haja uma maior interação com esses 
segmentos. 

Portanto, convidamos a todos 
do setor a participar desse novo ve-
ículo de comunicação com envio de 
sugestões, matérias, releases sobre 
produtos, eventos, lançamentos e tu-
do o mais cuja divulgação possa inte-
ressar ao mercado de HVAC-R. 

É importante frisar que a Revis-
ta física será uma das pontas de to-
da a estratégia de divulgação de nos-
sos conteúdos que contarão também 
com um portal na internet, com mí-
dias sociais e com o envio de uma 
versão digital direcionada através de 
e-mail a um mailing eletrônico traba-
lhado para chegar em clientes poten-
ciais do setor.

Nos momentos mais difíceis 
,como este que vive nosso país , é 
que devemos e precisamos nos rein-
ventar e evoluir!

Flávio Leite
Diretor Comercial
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DANFOSS 
Soluções sustentáveis 
para equipamentos de hvAC-R na Febrava
Quem visitar a Febrava vai conferir diversos componentes para projetar o circuito primário de equipamentos de ar 

condicionado, seja ele Split, Rooftop, vRF ou Chiller.

l í d E R  global no fornecimento de 
tecnologias que atendem à cres-

cente demanda da cadeia produtiva 
de alimentos, eficiência energética, 
soluções favoráveis ao clima e infraes-
trutura moderna, a Danfoss destaca as 
principais soluções para promover efi-
ciência energética em sistemas HVAC 
de edifícios  na Febrava 2017.

Válvula de expansão eletrônica ETS 
Colibri® – Projetada para injeção precisa 
de líquido no evaporador para aplicação 
em ar condicionado, bomba de calor e re-
frigeração comercial, a válvula Colibri® é 
aprovada para operação sem óleo como, 
por exemplo, nos sistemas com os com-
pressores Danfoss Turbocor. 

Compressor scroll de velocidade 
variável VZH – Projetado para peque-
nas aplicações de rooftops, ar condiciona-
do com condensação a ar, climatização de 
precisão e de processo, os compressores 
scroll VZH com tecnologia inverter aten-
dem a capacidades de 4 a 7 TR e até 13 
toneladas em configurações tandem, po-
dendo modular de 15 a 100 RPS. 

Compressor scroll DSH com IDV – 
Com capacidades de 7,5 a 40 tonela-
das e até 120 toneladas quando con-
figurados em trio, o DSH é equipado 
com válvulas de descarga intermediá-
rias (IDV) da Danfoss. A tecnologia IDV 
eleva a eficiência do sistema em 15% 
em média em chillers com condensa-
ção a água e em 6% em rooftops e em 
chillers com condensação a ar. 

Controladores MCX – Um contro-
lador com máxima flexibilidade tor-
na a engenharia e o desenvolvimento 
mais fáceis do que nunca. O controla-
dor MCX fornece o melhor controle de 
software, permitindo adaptar o desem-
penho do sistema de ar condicionado 
aos seus requisitos exatos. Fácil de pro-
gramar usando a linguagem de pro-
gramação C, o controlador MCX ofere-
ce versatilidade e liberdade únicas. 

Trocador de Calor de Microcanais 
da Danfoss (MCHE) – O MCHE for-
nece um perfil simples e leve, com um 
design todo em alumínio, que é leve e 
impede a corrosão galvânica. A cons-
trução de alumínio o torna uma das so-
luções mais sustentáveis para aplica-
ções de refrigeração comercial. O prin-
cípio de design resulta em 30% menos 
carga de refrigerante em comparação 
com outros trocadores de calor.

Trocador de Calor a Microplacas 
(MPHE) – Os trocadores de calor a mi-
croplacas (MPHE) oferecem benefí-
cios e desempenho excepcionais com 
quantidade mínima de refrigerante, 
proporcionando maior estabilidade do 
equipamento e uma ótima relação cus-
to-benefício. Os MPHEs também ofere-
cem excelente versatilidade, o que os 
torna ideais para uso em uma ampla 
gama de aplicações.

P r o d u t o S  e  S e r v i ç o S
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P r o d u t o S  e  S e r v i ç o S

a linha composta basicamente de 6 tipos de rotores tipo       
´´Limit-Load`` aplicados nas mesmas carcaças simples e du-

plas, com acoplamentos diretos e indiretos (polias e correias) 
em qualquer arranjo necessário permitindo a escolha de equi-
pamentos mais eficientes e econômicos para as áreas de condi-
cionamento de ar, comercial, ventilação e exaustão geral inclu-
sive de cozinhas, obras civis, laboratórios, entre outras.

ABBA/AMR 

v EntiladOREs Axiais: aplicados para 
Exaustão e/ou Insuflação de espaços 

confinados (porões, cisternas, etc.), venti-
lações para conforto térmico, banheiros, 
para escavações de pequenas e médias 
fundações e diversos outras aplicações. 
Desses, temos 6 unidades disponíveis de 
diferentes tamanhos, vazões e pressões.

ventiladores industriais para locação
Ventiladores Centrífugos: prin-

cipal aplicação é exaustão de cozinha, 
porém pode ser usado para insuflação 
de cozinha, ventilação de galpão, den-
tre outras aplicações. Desses temos 
disponíveis 31 unidades, como dife-
rentes tamanhos, vazões e pressões. 
Potências variando de 1,5cv até 10cv.

Conjuntos de Ventilações: 
equipamento aplicado em escava-
ções de túneis, minas e grandes fun-
dações. Possui tratamento acústico 
com atenuador de ruídos que aten-
dem os regulamentos públicos de 
barulho. Potência de 60cv e 75cv.

Detentora de tecnologia, a Aero Mecânica e Abba Tecnologia possui linha de fabricação que inclui produtos dos mais 

modernos e robustos que existem no mercado atualmente. 

Nova linha de ventiladores limit-load
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i n f o r m e  P u b l i c i t á r i o

BY IMPORT 
há 14 anos distribuindo no Brasil 
os melhores controles para hvAC
at u a d O R E s  de damper - Atuadores fire smoke - Chaves de fluxo - Detectores de líquido - Medidores de água – Pressostatos - 

Purgadores de Ar - Sensores de Co² - Sensores de corrente - Sensores de presença - Sensores de pressão - Sensores de quali-
dade do ar - Sensores de temperatura - Sensores de Umidade - Termostatos ambiente - Termostatos de segurança – Umidostatos 
- Válvulas de balanceamento - Válvulas de controle.

BY IMPORT
Desde 2003 distribuímos no Brasil os melhores produtos da linha de controles para ar condicionado e au-
tomação predial.
Nosso objetivo é oferecer ao mercado as últimas novidades de produtos lançados simultaneamente no mun-
do, aliados à qualidade e a relação custo-benefício, criando meios eficazes para aumentar a produtividade, 
economizar energia, ganhar conforto, melhorar a segurança, proteger e condicionar ambientes.
O reconhecimento por parte de nossos clientes nos levou a liderança do segmento, o que nos compromete 
cada vez mais em buscar um atendimento de excelência.



CLIMA BRASIL - ESpECIAL FEBRAvA 13



CLIMA BRASIL - ESpECIAL FEBRAvA14

m e r c a d o

Kim Fausing é o novo presidente e CeO da Danfoss

k im Fausing assumiu como novo presidente e CEO da Danfoss. Nos últimos nove 
anos ele foi COO e trabalhou em conjunto com o CEO anterior, Niels B. Chris-

tiansen, para criar resultados financeiros robustos, desenvolver uma organização 
de alto desempenho, investir no crescimento e na transformação digital. “Me sen-
ti em casa na Danfoss desde o primeiro dia e espero continuar esta jornada como 
CEO. Na equipe de gerenciamento definimos a estratégia e a direção futura para 
a Danfoss e continuaremos seguindo os planos que fizemos. Estamos vivendo em 
um bom momento na Danfoss e fizemos investimentos significativos em cresci-
mento e transformação digital para ficarmos à frente da competição e atender nos-
sos clientes da melhor maneira possível. Estou ansioso em continuar o desenvol-
vimento da empresa juntamente com a forte equipe Danfoss e o conselho de dire-
tores”, comenta Kim Fausing. O chairman do conselho, Jørgen M. Clausen, acredi-
ta na boa cooperação com Kim Fausing em seu novo cargo. “Estou muito satisfei-
to em termos um sucessor altamente competente como o Kim Fausing, que pas-
sou os últimos nove anos como parte importante na condução do desenvolvimen-
to da empresa. A Danfoss pode continuar crescendo, investindo na digitalização e 
colhendo melhorias constantes da área de engenharia”, destaca Clausen.

Johnson Controls se torna primeira parceira da Rede Regional das 
Américas do World Green Building Council

a J O h n s O n  C O n t R O l s  anuncia com orgulho que 
entrou em um acordo com o World Green Buil-

ding Council como seu primeiro parceiro na Rede 
Regional das Américas. (WorldGBC). A Rede Regio-
nal das Américas do WorldGBC representa uma co-
munidade de 19 Conselhos de Construção Verde 
(GBCs) e milhares de empresas membros em todo 
o Norte, Central e América do Sul. Em 2017, a Re-
de Regional das Américas se concentrará em apoiar 
as cidades no desenvolvimento de políticas de eficiên-
cia construtiva em parceria com o Instituto de Recursos 
Mundiais, compartilhando boas práticas sustentáveis com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento e fortalecendo o negócio global para a construção sustentável. GBCs bem-sucedidos em to-
das as Américas têm sido a demanda do mercado para a construção de edifícios e comunidades mais sustentáveis. A Johnson Con-
trols orgulha-se de ser o primeiro parceiro da Rede Regional das Américas do World Green Building Council. 
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24º destaques 
Do Ano Smacna Brasil - 2016
A Smacna Brasil, dentre as suas 

finalidades, congrega as empre-

sas contratistas de sistemas de 

tratamento de ar, patrocinando e 

promovendo os seus interesses e 

objetivos comuns.

n O dia 10 de agosto, aconteceu 
à premiação do 24º Destaques 

do ano Smacna Brasil/2016 Convê-
nio Smacna-Abrava, concedido anu-
almente pelo desdobramento bra-
sileiro da entidade técnico-científica 
Smacna – Sheet Metal Air Conditio-
ning Contractors’ National Association 
e a ABRAVA. O prêmio tem por obje-
tivo promover o reconhecimento em 
âmbito nacional dos melhores traba-
lhos de engenharia termo ambiental 
do ano anterior.

O Prêmio
Para materializar a promoção/

divulgação destes interesses, a Smac-
na Brasil criou a partir de 1993 o Prê-
mio Destaques do Ano colocando 
anualmente em realce no âmbito na-
cional, o reconhecimento dos méritos 
técnicos dos trabalhos de engenha-
ria termo-ambiental do ano anterior, 
além de atender os requisitos de pre-
servação do meio ambiente e de efici-
ência energética. O prêmio distingue 
o usuário final (cliente), a firma de en-
genharia térmica (instalador), o fabri-
cante principal e os agentes de merca-
do responsáveis, complementarmen-
te, pela implementação dos sistemas 
de climatização/tratamento de ar em 
projetos candidatos. 
Divulgação das Obras Premiadas  

A audiência da solenidade de 
premiação das obras “Destaques do 
Ano” desfruta da oportunidade de 
constatar a qualidade dos projetos 
vencedores através de vídeos com du-
ração média de quatro minutos cada, 
complementados por um folheto que 
sumariza as virtudes de cada obra pre-
miada e sua respectiva ficha técnica.  A 
cobertura do evento pela mídia espe-
cializada e a própria iniciativa dos pre-
miados há de conceder-lhes dividen-
dos mercadológicos, além de possível 
realce de imagem corporativa.
O valor do Prêmio

 O Membro da Smacna / Abra-
va conquista com a obra premiada o 

d e S t a q u e

grande diferencial de seu desempe-
nho, divulgando a sua aprimorada vi-
são de mercado ao incorporar as mais 
modernas tecnologias, a reciclagem 
dos seus conhecimentos e a sua adap-
tação às evoluções. Marca seu com-
promisso com os centros mais avan-
çados de conhecimento de engenha-
ria termo ambiental, graças à troca 
de informações e experiências com a 
Smacna Inc./USA, através do Chapter 
Brasil da Smacna e da Abrava. Opor-
tuno salientar que o Programa Smac-
na de Educação Continuada em Trata-
mento de Ar tem contribuído com a 
descoberta de talentos que integram 
equipes premiadas divulgadas como 
“Destaques do Ano”.
Quem Participa dos “Destaques 
do Ano”

Empresas associadas da 
Smacna e da Abrava que manifes-
tem sua intenção e cujos projetos 
se enquadrem aos pré-requisitos, 
traçados detalhadamente no Re-
gulamento do Concurso Destaques 
do Ano/Instruções Gerais, em obras 
de Conforto, Processos Industriais 
e Especiais e de Retrofit, que basi-
camente põem sob foco avaliador, 
méritos como concepção técnica, 
excelência de qualidade da instala-
ção, versatilidade operacional, ino-
vação e incorporação de artifícios 
que traduzam economia e/ou uso 
racional de energia, e, por exten-
são, preservação do meio ambiente.

Troféu Fair Play
A SMACNA Brasil também presenteia com o “Troféu Fair Play” um perso-

nagem ligado direta ou indiretamente ao setor de tratamento de ar. O engº Aldo 
Bianco foi o homenageado deste ano. O critério de escolha se deu por se tratar de 
uma personalidade do setor, com destaque de sua vivência e contribuição para o 
desenvolvimento de ações em favor do setor HVAC-R. O engº Aldo Bianco é gradu-
ado em Engenharia Mecânica e Elétrica pela Escola Politécnica de São Paulo.
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Categoria: Obra Nova / Conforto-Industrial
• Obra: Prédio Sede do Laboratório Sabin – Medicina Diagnóstica – Brasília/DF
• Empreendedor: Laboratório Sabin de Análises Clínicas
• Instalador: ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA. 
• Fabricante: Trane

Categoria: Obra Nova  / Conforto
• Obra: Paulista North Way Shopping – Paulista/PE
• Empreendedor: ACLF Empreendimentos Ltda.
• Instalador: ARCLIMA ENGENHARIA LTDA. 
• Fabricante: Midea Carrier

Categoria: Obra Nova / Conforto
• Obra: BACEN – Banco Central de Salvador – Salvador/BA
• Empreendedor: Banco Central do Brasil
• Instalador: ARTEMP ENGENHARIA LTDA. 
• Fabricante: LG Electronics

Categoria:  Obra Nova  / Industrial
• Obra: Aker Solutions–Subsea High Tech Centre  – São José dos Pinhais/PR
• Empreendedor: Aker Solutions do Brasil Ltda.
• Instalador: CONSTARCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 
• Fabricante: Midea Carrier

Categoria: Obra Nova / Industrial
• Obra: Jaguar Land Rover – Itatiaia/RJ
• Empreendedor: Jaguar Land e Rover Brasil Ind. e Com. de Veículos Ltda.
• Instalador: ERGO ENGENHARIA LTDA. 
• Fabricante: Trane

Categoria: Obra Nova/ Conforto
• Obra: Terminal de Passageiros do Aeroporto de Belo Horizonte – Confins/MG
• Empreendedor: BH AIRPORT – Aeroporto Internacional de Belo Horizonte
• Instalador: PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA. 
• Fabricante: Midea Carrier

Categoria: Obra Retrofit / Conforto
• Obra: Hotel Pullman São Paulo Guarulhos Airport – Guarulhos/SP
• Empreendedor:  Hotelaria Accor Brasil S/A. 
• Instalador: RIBERAR COM. E INST.DE AR CONDICIONADO LTDA.  
• Fabricante: Hitachi/JCI

Categoria: Obra Nova / Conforto
• Obra: Porto Atlântico – Rio de Janeiro/RJ
• Empreendedor: Odebrecht Realizações / Porto Atlântico 
• Instalador: STAR CENTER SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA. 
• Fabricante: Midea Carrier / Samsung

d e S t a q u e
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Categoria: Obra Nova/ Conforto
• Obra: Terminal de Passageiros do Aeroporto de Belo Horizonte – Confins/MG
• Empreendedor: BH AIRPORT – Aeroporto Internacional de Belo Horizonte
• Instalador: PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA. 
• Fabricante: Midea Carrier
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e m P r e S a

MSTC expandindo horizontes:
Rio de Janeiro, São Paulo e Florida
A MSTC completa seus 25 anos de vida expandindo seus limites com escritório em São Paulo e com sua  nova filial na 

Florida – eUA

a mstC Engenharia Ltda é uma em-
presa especializada em sistemas de 

ar condicionado e ventilação mecânica, 
comercial e industrial, hidráulica e elé-
trica. Dentre seus serviços estão: mon-
tagens e instalações, projetos e consul-
toria, conservação e manutenção.

Fundada em 1992, seus res-
ponsáveis técnicos, engenheiros e 
consultores acumulam experiência 
anterior em diversas empresas de En-
genharia de Ar Condicionado, possi-
bilitando assim, histórico dentro dos 
melhores padrões de qualidade, sen-
do seus serviços altamente confiáveis 
aos seus clientes.

Com objetivo de ampliar seus ho-
rizontes e ganhar novos mercados a di-
reção da empresa resolveu expandir 
seus negócios a nível Brasil e internacio-
nalmente também com a instalação de 
sua primeira filial fora do país que já es-
tá aberta e em plena atividade na Florida 
– EUA. Inclusive fazendo suas primeiras 
instalações como a obra em Lakehurst 
Building - Orlando - Florida - EUA.

A ideia é desenvolver novos mer-
cados neste momento em que nosso 
país passa por dificuldades e de levar to-
da a experiência adquirida nos seus 25 
anos de existência e a tecnologia dos 
novos sistemas de climatização como os 
VRF’s  para todo o país e para o EUA, co-
meçando pela região da Florida. Espe-
cialmente em instalações do tipo VRF 
em que a empresa é pioneira no país 
com aproximadamente 15 anos insta-
lando estes tipo de equipamentos.

Além das instalações de clima-
tização a MSTC também realiza ou-
tros tipos de serviços especializados e 
afins , tais como:

• Implantação e gerencia-
mento do PMOC – Plano de Operação, 
Manutenção e Controle do Ministério 
da Saúde para o sistema de ar condi-
cionado.

• Serviços de limpeza inter-
na anual dos dutos mediante escova-
ção mecânica robotizada com registro 
mediante filmagem, aplicação de pas-
tilhas bactericidas, analise microbio-

lógica semestral do ar, de acordo com 
as normas da Vigilância Sanitária.

• Overhaul em Chillers - Re-
visão do compressor parafuso, com a 
finalidade de prolongar sua vida útil, 
sendo substituídas peças pré-determi-
nadas que se desgastam após um lon-
go período de operação.

• Automação dos sistemas de 
ar condicionado - Controle da Central de 
Água Gelada (CAG composta por: Chil-
lers, Torres de Resfriamento, Bombas, 
Tanques de Termoacumulação, etc.), 
Fancoils, Fancoletes, Caixas de VAVs (vo-
lume de ar variável); Sistemas VRV e 
Split System para manter a temperatu-
ra, umidade e pressão; bem como sua 
programação horária de funcionamen-
to e revezamento entre equipamentos.

Um diferencial a mais da  MSTC 
é que ela possui em sua equipe enge-
nheiros com pós-graduação Lato Sensu 
MBA em Edifícios Sustentáveis: Projeto 
e Performance e Consultoria para Ava-
liação do Nível de Eficiência Energéti-
ca em edificações – PROCEL / INMETRO.

Lakehurst Building - Orlando - Florida - EUA
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O     PRêmiO reconheceu quatro obras 
com soluções da Midea Carrier 

vencedores nas categorias Conforto e 
Industrial. Além de gerarem conforto 
térmico, as soluções instaladas são o 
que há de melhor no mercado em efi-
ciência energética. 

Os projetos de climatização do 
Paulista North Way Shopping, em 
Pernambuco, da planta industrial da 
Aker Solutions do Brasil, no Paraná, 
do Novo Terminal de Passageiros do 
Aeroporto Internacional de Belo Ho-
rizonte, em Minas, e do Porto Atlânti-
co, no Rio de Janeiro, estão entre os 
premiados. 

“Em nossa linha de equipa-
mentos temos soluções de alta tecno-
logia para resfriamento, aquecimen-
to, condicionamento de ar e climati-
zação para conforto térmico e de pro-
cessos, atendendo projetos de todos 
os portes. Por isso, na hora de se de-
finir a melhor solução, oferecemos o 
maior portfólio em expansão indireta 
ou direta, assim como em VRF, propor-
cionando aos clientes, instaladores e 
projetistas soluções com qualidade e 
eficiência dos nossos equipamentos, 
suportados pela assistência da Carrier 
Service reconhecida pelo mercado.”, 

explica o gerente nacional da área de 
Building Systems and Service da Mi-
dea Carrier, Georges Ghanem. 

No Novo Terminal de Passagei-
ros de Confins, em Minas Gerais, ven-
cedor na categoria Conforto, foram 
instalados Chillers AquaForce 30XW, 
Fancoil 39V, Fancoletes 42B, 40HP e 
40HK e Splits. O destaque do empre-
endimento é o uso do Chiller 30XW 
que conta com a mais alta tecnolo-
gia em resfriadores de líquido de ve-
locidade fixa disponível no mercado, 
com produção 100% nacional. O pro-
duto é excelente opção para projetos 
LEED® e que demandem alta eficiên-
cia energética. 

Também premiado na categoria 
Conforto, o projeto do Porto Atlântico, 
no Rio de Janeiro, utilizou Chillers de 
condensação a água 19XR, Fancoil 

39V, Fancoletes 40HK, Rooftops, Spli-
tão e Splits. 

Ainda na categoria Conforto, o 
Paulista North Way Shopping, em Per-
nambuco, tem projeto de climatização 
que conta com Fancoil Vortex e Chil-
lers 30XW. 

E, por fim, a quarta obra pre-
miada é a unidade da Aker Solutions 
do Brasil, no Paraná. Destaque na ca-
tegoria industrial, a fábrica recebeu 
Chillers de Condensação a Água 30HX 
e 30XW, e VRF Toshiba. 

O prêmio acontece todos os 
anos e é realizado pelo capítulo bra-
sileiro da entidade técnico-científica 
Smacna (Sheet Metal Air Conditioning 
Contractors’ National Association) e 
Abrava (Associação Brasileira de Refri-
geração, Ar-condicionado, Ventilação 
e Aquecimento). 

Em sua 24ª edição, o prêmio 

Destaques do Ano Smacna Brasil mais 

uma vez reconhece a Midea Carrier 

como fornecedora de soluções de alta 

qualidade para grandes obras do país.

Quatro projetos com soluções da
Midea Carrier conquistam prêmio
Destaques do Ano Smacna 2016
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Sr. Georges Ghanem e equipe Midea Carrier  recebendo  prêmio Smacna
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FEBRAVA
Evento aproxima 
compradores e 
vendedores
Para a realização 
de negócios
no segmento 
de hvaC-R
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m ais dE 280 empresas estão confir-
madas para a 20ª edição da FE-

BRAVA. A mais tradicional feira de 
negócios para o setor AVAC-R conta-
rá com novidades em produtos e ser-
viços, tendências e conteúdo para ex-
positores e visitantes. Pela primeira 
vez, será realizada em simultanea-
mente com a Equipotel, principal fei-
ra para os setores de hospitalidade e 
serviços alimentares.

São esperados mais de 30 mil 
visitantes com alto nível de seniori-
dade. Eles terão contato direto com 
os principais produtos, inovações e 
tendências do mercado. Poderão in-
teragir com representantes das prin-
cipais marcas nacionais e internacio-
nais e ganhar conhecimento sobre 
aplicações e funcionalidades, além 
de participar de debates sobre temas 
relevantes ao setor. 

A realização de negócios é o 
principal objetivo da feira. Diver-
sos lançamentos e novidades po-
derão ser conferidas nos estandes. 
Os expositores da FEBRAVA conta-
rão ainda com ações programadas 
para conquistar compradores. Alter-
nativas como o Premium Club Plus, 
solução de sucesso já característi-
ca das feiras organizadas pela Reed 
Exhibitions Alcantara Machado e a 
Rodada de Negócio, promovida pe-
la ABRAVA vão aproximar vendedo-
res de compradores qualificados e 
com poder decisão. 

Como conteúdo institucional 
a FEBRAVA trará as Ilhas Temáticas. 
Nestes ambientes, espalhados pe-
la área de exposição, os visitantes 

poderão ampliar seus conhecimen-
tos com a discussão de temas como 
aquecimento solar, meio ambiente, 
cadeia do frio, sala limpa. O conteú-
do acadêmico também será aborda-
do e ficará por conta das Ilhas Temá-
ticas da Fatec e Senai, dirigidas pelas 
duas entidades respectivamente.

Nesta edição o Selo Destaque 
Inovação FEBRAVA, que conta com 
curadoria da ABRAVA (Associação 
Brasileira de Refrigeração, Ar Con-
dicionado, Ventilação e Aquecimen-
to), premiará expositores de todo 
segmento contribuindo para que as 
empresas mostrem novas soluções e 
produtos para os mais de 30 mil visi-
tantes esperados para este ano.

O fórum CIAR-CONBRAVA 
2017 receberá palestrantes nacio-
nais e internacionais, promoverá me-
sas-redondas, cursos e exposição de 
painéis que reforçarão a importância 
do segmento AVAC-R.

Já o Encontro Nacional de Pro-
jetistas vai tratar de temas relevan-
tes para profissionais ligados direta 
ou indiretamente ao setor. Na Arena 
do Conhecimento poderão ser vistas 
palestras dinâmicas, rápidas e gratui-
tas realizadas no chão da feira e que 
abordarão cases de sucesso. 

Aproximando compradores e 
vendedores e estimulando o merca-
do AVAC-R, a FEBRAVA - Feira Inter-
nacional de Aquecimento, Refrige-
ração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Tratamento do Ar é realizada bienal-
mente e é considerada a principal 
feira de negócios para as empresas 
destes setores na América Latina.

Organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, líder mundial em feiras de 

negócios, conta com o apoio da ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação e Aquecimento.
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C Om uma áREa de 150 mil m², o com-
plexo arquitetônico é multifuncio-

nal, capaz de sediar feiras de negó-
cios e de público, congressos e even-
tos corporativos nacionais e interna-
cionais, além de eventos culturais, so-
ciais, esportivos e de entretenimento.

A GL events investiu R$ 410 mi-
lhões em sua modernização e amplia-
ção, concluída no final de abril de 2016. 
O projeto consistiu na reforma do pavi-
lhão existente de 40 mil m² e na cons-
trução de outros 50 mil m² de área de 
exposição e mais 10 mil m² de centro 
de convenções, totalizando uma área de 
100 mil m². Outra inovação foi o edifí-
cio garagem com 5 mil vagas, sendo 4,5 
mil cobertas, tornando-se o maior esta-
cionamento coberto do Brasil.

O arrojado e imponente pro-
jeto arquitetônico é assinado pe-
lo francês Jean-Michel Wilmotte. A 
área de exposição com 90 mil m² 
tem modulações para até oito pa-
vilhões, característica que possibili-
ta a realização de vários eventos si-

multaneamente. O centro de conven-
ções abriga salas modulares com divi-
sórias acústicas e tem opções de aces-
so independente ou integrado ao pa-
vilhão. 

Já o espaço de congressos e 
convenções, com 10 mil m², possui 
34 salas modulares. Um espaço único 
que combina versatilidade e confor-
to para todos os tipos de público, com 
o tamanho adequado e totalmente 
equipado que cada vez mais, impul-
sionará turismo de negócios na cida-
de de São Paulo”.

Localizado Rodovia do Imigran-
tes, Km 1.5, a apenas dez minutos, do 
aeroporto de Congonhas e próximo à 
estação Jabaquara do metrô e do ro-
doanel Mário Covas, o São Paulo Ex-
po tem acesso rápido aos principais 
hotéis da região, que somam mais de 
7.500 apartamentos. Fora do períme-
tro de restrição municipal de veículos 
de passeio e de carga, o empreendi-
mento promoveu ainda  melhorias 
em seu acesso viário.

COMO CHEgAR
Metrô

O São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center está localizado 850m 
de distância da estação Jabaquara. 
Táxi

Serviço de táxi está disponível 
no período de duração da feira. Sain-
do da estação Jabaquara do Metrô, é 
possível pegar um táxi para o São Pau-
lo Expo. O número de telefone do ser-
viço é (11) 5588.1387
Carro

Para direções, acesse: www.
google.com.br / mapas. Estaciona-
mento: São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center tem um parque de 
estacionamento com capacidade para 
mais de 4,200 veículos. Visite o nosso 
site: www.saopauloexpo.com.br 
Transporte gratuito

Há um serviço de transporte gra-
tuito na saída da estação Jabaquara do 
Metrô (Linha Norte-Sul) para o Centro 
de Exposições São Paulo Expo. Os ôni-
bus começam a correr uma hora antes 
do horário de abertura do evento e con-
tinua até uma hora após o término do 
evento. Os ônibus podem ser encontra-
dos na Rua Nelson Fernandes.

SÃO PAULO eXPO
Administrado pelo grupo francês GL events, o São Paulo Expo é o mais novo centro 

de Exposições, Congressos e Convenções da capital paulista.
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Selo destaque inovação Febrava
i niciativas que contribuam para eficiência energética e também para o consumo racional 

de energia, além de novas soluções que visam otimizar processos em todo setor AVAC-
-R (Aquecimento, Ventilação, Ar condicionado e Aquecimento) recebem incentivo por parte 
da FEBRAVA. Nesta edição, o Selo Destaque Inovação FEBRAVA, que conta com curadoria da 
ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), 
premiará expositores de todo segmento contribuindo para que as empresas mostrem novas 
soluções e produtos para os mais de 30 mil visitantes esperados na 20ª edição. O Selo Des-
taque Inovação será oferecido a todos os expositores que apresentarem em seus estandes, 
durante a FEBRAVA, produtos, soluções ou serviços que se destaquem em relação aos já exis-
tentes no mercado e que não tenham sido apresentados na última edição. O Selo Destaque 
Inovação será afixado junto ao produto inovador, no estande da empresa reconhecida pe-
la comissão julgadora. Além de painel em destaque na entrada da FEBRAVA onde o visitan-
te encontrará todas as inovações apresentadas. “O totem informativo é fundamental para que o visitante, ávido por novida-
des para o setor, possa encontrar a solução que lhe interessa, localizar o estande correspondente e aprofundar seu conheci-
mento em novas tecnologias e soluções dos expositores premiados com o Selo Destaque Inovação”, ressalta Ivan Romão, ge-
rente da FEBRAVA.

Arena do conhecimento
C om palestras gratuitas e exclusivas, o foco da Arena do Conhecimento estará em apre-

sentar tendências, tecnologias e as principais demandas do setor AVAC-R. Amplie seu co-
nhecimento e relacionamento, além de conteúdo profissionalizante. Cada dia de evento se-
rá norteado por um tema central, onde diferentes palestras abordarão as tendências e pro-
jeções de cada assunto. No dia 12 de setembro, com a curadoria da Revista da Instalação, o 
tema central será Fórum da Instalação - integração dos sistemas prediais. As palestras serão 
de aproximadamente 30 minutos cada, abordando diferentes aspectos (projeto, instalação, 
operação, manutenção, normalização, regulamentação, certificação, entre outros) dos siste-
mas prediais (ar condicionado, elétrica, hidráulica, gás). Será ainda formada uma mesa com 
os palestrantes e outros convidados para debaterem entre si e também responderem per-
guntas do público.No dia 13 de setembro, com a curadoria do Ambiente Gelado, as palestras 

levarão temas de relevância, como o custo x benefício de atendermos normas e legislações brasileiras; interpretando relató-
rios de qualidade do ar climatizado, além do futuro do R22 e Cadastro Técnico Federal.14 de setembro, com a curadoria da Re-
vista do Frio, serão abordados temas como a Tecnologia das Redes Sociais no mercado de AVAC-R; a Visão do Mercado de Re-
frigeração e Ar Condicionado para os próximos 5 anos (eliminação do R 22); qual a Destinação correta dos Fluidos Refrigeran-
tes e a Economia Energética em Supermercados.

Rodada internacional de negócios
F ebrava contribui para que empresas brasileiras estejam em contato com o mercado inter-

nacional! O setor AVAC-R sabe que a Febrava é o ponto de encontro para que o mercado na-
cional e internacional estreite relações comerciais que possam se transformar em negócios fu-
turos! A Rodada, que acontece simultaneamente ao evento, é realizada pelo Programa Abrava 
Exporta, parceria da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventila-
ção e Aquecimento) com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inves-
timentos). Na última edição, em 2015, os resultados de negócios foram de US$ 5,5 milhões, 
com a participação de 11 compradores internacionais e a realização de 132 reuniões de negó-
cios. E para 2017 a Rodada reunirá compradores internacionais vindos da América Latina, Amé-
rica Central, Caribe, México e Estados Unidos. Tudo para que o setor AVAC-R feche negócios!
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Ilhas Temáticas
Ilha SENAI:

O espaço, que conta com 160 m², 
traz para o visitante a Carreta pa-

ra Cursos Itinerantes de Refrigeração 
e Climatização, oficina volante, onde 
serão realizados cursos iniciais e con-
tinuados de curta duração destinados 
à formação de mão de obra qualifica-
da para indústrias e demais estabele-
cimentos. Com a exposição da carre-
ta, pretende-se criar o sentimento de 
necessidade de formação profissional 
junto aos visitantes da Febrava, além 
de divulgar cursos para jovens e adul-
tos e atender empresas do setor que 
estejam interessadas em desenvolver 
parcerias.

Ilha De Formação Profissional 
FATEC

a Ilha contará com aulas práticas, 
laboratórios e experiências que 

inserem os futuros profissionais do 
setor no mercado de trabalho. Os pro-
jetos desenvolvidos nos campos da 
Fatec também serão apresentados pa-
ra o mercado durante os dias do even-
to. A feira mostra a cada edição que es-
paços interativos e que tragam conte-
údo relevante são fundamentais pa-
ra qualificação do visitante, O desen-
volvimento do setor passa pela qua-
lificação profissional e contar com lo-
cais como essas duas Ilhas comprova 
a cada edição que nossos visitantes 
são ávidos por conteúdos relevantes.

Ilha Do Aquecimento Solar 

O  foco da Ilha estará em mostrar 
na prática novas soluções, pro-

dutos, equipamentos, componentes 
e automação na área de aquecimen-
to solar. Irá mostrar ainda a forma 
correta de apostar na energia solar. 
Também acontecerão palestras com 
temas como Treinamento para Ins-
talações Hoteleiras; Qualisol-Certi-
ficação de Mão de Obra; OCP-Certi-
ficação de Produtos, entre outros. A 
visitação na Ilha é gratuita e terá a 
exposição aplicada das marcas Mon-
dialle, Ourofino, Ensolar-Crivo e Full 
Gauge.

Ilha da Cadeia do Frio

a Ilha é um espaço didático e inte-
rativo que apresentará as princi-

pais novidades em refrigeração, con-
servação, estocagem e transporte de 
alimentos, com o intuito de amenizar 
desperdícios. Os principais objetivos 
da Ilha é demonstrar a importância 
da cadeia do frio e colocar em evi-
dência para os visitantes/comprado-
res o potencial do mercado de esto-
cagem frigorífica no Brasil, que cres-
ceu, em média, 26% ao ano entre 
2008 e 2014, segundo a IARW (Inter-
national Association of Refrigerated 
Warehouses), entidade que trata de 
estocagem e conservação no âmbito 
internacional.

Ilha Meio Ambiente 

n essa edição, a Ilha Meio Ambien-
te estará focada em apresentar 

tecnologias de recolhimento, recicla-
gem e regeneração dos fluidos refri-
gerantes e destinação correta de cilin-
dros e outros insumos ligados ao se-
tor. Também serão mostradas as ferra-
mentas necessárias para as boas prá-
ticas de manutenção e equipamentos 
com as novas tecnologias desse mer-
cado. Com o patrocínio da PNUD Bra-
sil (Programa das Nações Unidas pa-
ra o Desenvolvimento), a Ilha contará 
com as empresas participantes: Ban-
deirantes Refrigeração, Ecosuporte, 
Mipal, Recigases e Trineva. 

Ilha da Sala Limpa

a Ilha da Sala Limpa abordará con-
teúdo e diversas demonstrações 

envolvendo o conceito de Sala Lim-
pa. A Febrava levará, na Ilha da Sa-
la Limpa, palestras e totens para ex-
posição dos mais variados produ-
tos e serviços destinados a salas lim-
pas. Em 140m² o local é destinado 
aos profissionais envolvidos em ativi-
dades diversas nos Hospitais, Indús-
trias farmacêuticas, de alimentos, au-
topeças de última geração, aeroes-
pacial, microeletrônica, entre outros. 
Na Ilha também será mostrada a 3ª 
geração da SLI - Sala Limpa Itineran-
te da SBCC, que será inaugurada du-
rante o evento.
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Entre os dias 12 e 15 de setembro acontecerá o CIAR-CONBRAVA 2017 

evento que une o XIV CIAR -  Congresso Ibero-Americano de Climatização e 

Refrigeração  e o XV CONBRAVA -Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar.  

Ciar - Conbrava 2017 
Unindo soluções em pesquisa, inovação. 
Climatização e refrigeração para os 
usuários do setor de hvac-r

C O m  30 anos de história, o Con-
brava chega a sua 15ª edição em 

2017, a 1º edição do Congresso acon-
teceu em 1987, no Instituto de Enge-
nharia em São Paulo. O que deveria 
ser somente um evento técnico, deu 
tão certo que passou a ser um evento 
periódico, e, hoje possui credibilida-
de internacional, apresentando cres-
cimento a cada edição.  A necessidade 
do setor em disseminar informações 
técnica, e, de qualidade aos seus pro-
fissionais e aos setores clientes, foram 
pontos chaves para a sua criação.

A cada edição do Conbrava re-
alizada nota-se a evolução do even-
to, contando sempre com um núme-
ro expressivo de palestras técnicas e 
comercias, além de crescente núme-
ro de participantes. A edição de 2015 
teve um público aproximado de 1300 
participantes, entre eles, formado-
res de opinião que atuam ativamen-
te no setor HVAC-R e em grandes usu-

ários dos sistemas como Supermerca-
dos, Shopping Centers, Indústrias em 
geral, Hospitais e Laboratórios Farma-
cêuticos, e outros.

O CIAR-CONBRAVA 2017, even-
to que une o XIV CIAR, realizado pelo 
FAIAR com apoio das associações se-
diadas em países como Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, 
México, Paraguai, Peru, Portugal, Re-
publica Dominicana, Uruguai e Vene-
zuela, e o XV CONBRAVA, tem como 
propósito ser um marco para os se-
tores representados, reforçando a im-
portância do HVAC-R na qualidade de 
vida, focado no tema “Pesquisar, ino-
var, climatizar e Refrigerar”, se tor-
nado assim, o maior polo tecnológi-
co de atualização e troca de informa-
ções.  Neste fórum estarão reunidas 
comunidades técnicas e acadêmicas, 
com o objetivo de promover e deba-
ter soluções para profissionais e usu-
ários do setor HVAC-R. Na programa-
ção palestras nacionais e internacio-
nais, mesas-redondas, cursos e expo-
sição de painéis.

A cada dia será aberto um no-
vo capítulo para discussão e integra-
ção de ideias com foco nos setores re-

presentados.  Para está edição estão 
previstas algumas mudanças e novi-
dades, como a abertura do evento no 
dia anterior ao início do Congresso, 
além de, maior número de palestras 
âncoras com temas específicos e rele-
vância para os setores representados. 
Entre as mudanças, também está a re-
alização de cursos técnicos com dura-
ções de até 8 horas.

As mesas-redondas serão forma-
das por personalidades significativas 
nos respectivos temas, que agregam 
valor aos assuntos em questão.  Seu 
objetivo é disseminar informações, ge-
rar debates e atualização dos partici-
pantes sobre as principais tecnologias 
e tendências aplicadas ao tema.

Entre as mudanças prevista pa-
ra edição de 2017 está a realização de 
cursos programados para o primeiro 
dia, além dos painéis em exposição, 
seguindo o exemplo acadêmico, ofe-
recendo a oportunidade de amplia-
ção de conhecimentos aos congressis-
tas. Nesta edição a premiação aos três 
melhores trabalhos apresentados no 
CIAR-CONBRAVA se chamará Prêmio 
Álvaro Tápias, assim nomeado em ho-
menagem ao fundador da FAIAR.
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14h  Secretaria aberta para credenciamento CIAR CONBRAVA 2017

DIa 12 DE SETEmbRO

e S P e c i a l

COnBRava 2017 - PROgRamaçãO

DIa 13 DE SETEmbRO

8h30 Welcome coffee 
09h00 Abertura do dia 

Wadi Tadeu Nealme -Presidente do CIAR CONBRAVA
09h05 Entrega do Troféu Dr. Luiz Fernando de Góes Siqueira 

BRASINDOOR
09h15 ASHRAE’s indoor air and indoor environmental quality 

activities
Sheila J. Hayter-ASHRAE USA 

10h00 Centros cirúrgicos – uma abordagem 
Celso Simões Alexandre-Trox L.A,

10h30 coffee break 
10h45 Estudo da qualidade do ar interior em salas de aula 

Nicolas A.  Fakhoury, Antonio Luis Mariani e Marcos M. 
Pimenta-Escola Politécnica USP

11h15 A presença de mofo em ambientes climatizados:                                           
Estudo de caso de um hotel na orla do Rio de Janeiro 
Leonardo Cozac de O. Neto-Confortlab

11h45 Mesa Redonda Qualidade do Ar Interior
Coordenador-Celso Simões Alexandre 

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203ab*

manHã – Sala 203c

8h30 Welcome coffee 
09h00 Os perigos associados a concentração de radônio em 

ambientes climatizados 
Robson Perroni e Solange C. Lima - Confortlab

09h30 Tecnologias avançads de depuração do ar 
Domenico Capulli-Capmetal

10h00 Análise de metodologia de cálculo de carga térmica 
através de estruturas opacas 
Ana C. R. Silva e Nisio l. Brum- COPPE/UFRJ

10h30 coffee break 
10h45 Domótica – Sistemas integrados para controle de clima-

tização ambiental e radiação solar
Naiara Schimaniak,Liége Gariet,Roberta Soares,Catiuce 
Pizzolato,JoaquimSantos UFSM

11h15 Melhoria da temperatura ambiente das salas de orde-
nha de vacas leiteiras com sistema HVLS e geotermia 
Heraldo S. e Alexandre F. Santos-Fapro

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203D

8h30 Welcome coffee 
09h00 Condicionador de ar controlado por voz via celular para 

pessoas com deficiência visual 
Fábio Arruda,Adriano Gomes,Estevam Oliveira,Daniel 
Pinto,Jeferson Paula,Luan Rodrigues,Luis Didziel e 
Cauê Porto-FATEC Itaquera

09h30 Projeto e análise de um sistema de energia solar híbrida (PVT) 
Luiz Elena P. Chenche,Ibrahim M. Abubakar e Enio P. 
Bandarra-UFU

10h00 Sistema híbrido solar
Bomba de calor para o aquecimento de água 

Fohnny T. Yamasaki,Rodrigo A. Jordan e Vivaldo S.  Ju-
nior-UFGD

10h30 coffee break 
10h45 Desenvolvimento de um self-contained para embarcações

Rafael Reinert, Alexandre F. Santos e Heraldo J. L. San-
tos-FAPRO

11h15 Guia de componentes para climatização de ambientes 
controlados
Carlos E. Rein e Carlos Ralmo-ISPE Brasil

13h00 encerramento manhã 

TaRDE – Sala 203ab*

14h30 Novas tecnologias em refrigeração comercial com estu-
do de caso ruído em compressores 
Homero C. Busnelo, Mario Botega Jr.e Eduardo Perei-
ra-Tecumseh

15h15 Introdução de novas tecnologias para o aumento de efi-
ciência em sistemas VRV 
Alan A. Young-Daikin

16h00 coffee break 

16h15 Tema a definir 
Palestrante a definir – Johnson Controls – Hitachi

17h00 Novas tecnologias em HVAC-R, internet das coisas (IoT) 
e indústria 4.0 - Estudo de caso de aplicação prática
Jorge Oswaldo Zato-Trox Brasil 

17h45 Aplicação de VRF em grandes edificações
Matheus Lemes-Trane

18h30  ABERTURA CIAR CONBRAVA 2017
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8h30 Welcome coffee 
09h00 New fluids refrigerants – One view and trends 

Stephen R. Yurek-AHR
09h45 A importâncial ambiental e financeira da destinação cor-

reta dos fluídos refrigerantes e os cilindros descartáveis
Paulo Neulaender-GPS Neulaender 

10h15 Sistemas de refrigeraciòn com amoníaco – Experiencia 
en la relación y buenas práticas 
Peter Yuler-Rojo e Azu

10h45 coffee break 
11h00 Potencial impacts of The Montreal Protocol Kigali 

Amendment to the choice of refrigerant alternatives
Roberto Peixoto, Fábio Pologara, LJM Kuijpers e Graeme 
Maidment-UNEP RTOC

11h45 Mesa Redonda – Fluídos Refrigerantes
Coordenador-Prof. Robert Peixoto 

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203ab*

manHã – Sala 203c

8h30 Welcome coffee 
09h00 Redução de consumos energéticos com medidas de ba-

se comportamental (boas práticas) 
José Vaz Afonso-Engiprior

09h30 Análise teórica e experimental de disoisitivos de expan-
são para mesosistemas de refrigerção 
J.F.P. de Lara,Claudio Melo e Joel Boeng UFSC

10h00 Interligação de centrais de água gelada 
Carlos Lisboa-DLC Navitas

10h30 coffee break 
10h45 Desarollo y implementaciòn del control  y monitoreo de un  

sistema de climatizaciòn apoyado por energia solar térmica
Jorge H. Gallego,Cesar A. Isaza e Camila Monsalve-UPB

11h15 Estudio de caso – OXO69 – Centro empresarial e hotelero
Cezar Ruiz-Setri 

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203D

8h30 Welcome coffee 
09h00 La transición a refrigerantes alternativos – La perspecti-

va del lubrificante 
Manuel M.Afonso e Paulo Frare-Shrieve

09h30 Utilização do propano como DROP IN em um sistema 
de refrigeração comercial tipo cascata com CO² 
Marcus V. Queiroz,Arthur H. Antunes, José A.  Parise e 
Enio B. Filho-UFU/PUC-Rio

10h00 Aplicação de controle avançado em compressores de 
amônia para refrigeração 
Caio Biondi,Danilo Halla,Pedro Ivo Souza,Maurício 
Montanha,Rodrigo Monteiro-I Systems

10h30 coffee break 
10h45 Estudo sobre o tempo ótimo de degelo em evaporado-

res tubo-aleta para aplicações de refrigeração comercial
Christian Hermes e Diogo L. Silva-UFSC

11h15 Advances on permanet solar cooking devices witch fun-
nel shape
Celestino R. Ruivo-Uni of Algarve 

13h00 encerramento manhã 

TaRDE – Sala 203ab*

14h30 Fluídos refrigerantes: opções atuais e visão do futuro 
Pulo Napoli-Arkema

15h15  Globia Trends for low GPW refrigerants - HFOs 
Eic Youngdale-Chemours

16h00 coffee break 

16h15 Soluções de automação e eficiência energética para su-
permercados 
Eduardo Drigo de Castro-Danfoss

17h00 Utilização de recuperadores de energia de forma eficiente
Cristiano Rayer Brasil-Midea Carrier

Análise experimental das propriedades termofísicas de nanofluídos 
de Grafeno para aplicações em sistemas de arrefecimento (Edwin  C. 
Contreras, Abdul Orlando C., Gomez e Enio Bandarra Filho-UFU)
Aplicação de nanorefrigerantes em sistemas de refrigeração (Mar-
celo Silva Monteiro-CEFET-MG)
Aumento de eficiência energética no aquecimento de água utili-
zando Grund Source ( Geothermal ) como fonte de calor (Paulo H. 
Comonbo,Alexandre F. Santos e Heraldo José L. de Souza- FAPRO)
Avaliação de desempenho térmico para data center mediante simula-
ção computacional (Luis M.T.B. Hernandez e Piero Carli Porto Seguro)

Avaliação de desempenho térmico e energético de um datacen-
ter por um novo índice de eficiência – ENERGY USAGE EFFECTIVE-
NESS - EUE (Alexandre F. Santos,Pedro D. Gaspar e Heraldo J. L. de 
Souza-FAPRO)
Ensino de energias renováveis cursos de engenharia no Esta-
do de São Paulo (Etevaldo F. Carreira Jr.,Anna Cristina B. D. de 
Carvalho,Felipe M. T. da Silva e Lucas A. Anunciação-FATEC Itaquera)
Estudo das premissas de um edifício netzero através de um estu-
do de caso (Arthur Sales L, Mello, Lais Amaral Alves e Walter R. Len-
zi-CEFET/RJ)

manHã -  PaInEl 1 – DaS 10H30 àS 11H30– aREa DE cOnVIVÊncIa

DIa 14 DE SETEmbRO
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DIa 15 DE SETEmbRO manHã – Sala 203ab*

e S P e c i a l

8h30 Welcome coffee 
09h00 Variable refrigerant flow ( VRF ) Certificação de Terceira parte

Delfine Salvador-Eurovent
09h30 Ahorro de energia em um refrigerador doméstico 

apoyado por energia solar fotovoltaica y materiales de 
cambio de fase 
Camila Monsalve, Cézar A. Isaza, Diego A. Vasco e Jona-
than J. Cofré-UPB

10h00 Análise de flexibilidade operacional , eficiência energética 
e viabilidade econômica de uma planta de cogeração 
André Fransolin Rollo e José Carlos Felamingo-Union Rhac

10h30 coffee break 

10h45 Análise dos indicadores de desempenho dos sistemas 
de aquecimento e resfriamento para as zonas bioclimá-
ticas brasileiras
Vanessa Cavalcanti P. Duarte, Mateus Vinicius Bavaresco, 
Ana Paula Melo e Roberto Lamberts-LabEEE-UFSC

11h15 Diseño de sistemas eficientes de climatizacion em regio-
nes tropicales
Fabio Clavijo-Tecnaire/ASHRAE 

11h45 Mesa Redonda de Eficiência Energéticas
Coordenado:Eng. José C. Felamingo 

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203c

8h30 Welcome coffee 
09h00 Análise energética de um recuperador de energia em 

exaustor industrial 
Pedro Grego e João Pereira da Silva Neto-FATEC Itaquera

09h30 Análise técnica e arquitetônica do panorama da ener-
gia solar fotovoltaica no Rio Grande do Sul 
Raina Ruviaro, Jenifer Godoy, Liege Garlet, William Lou-
renço, Charles  Ferreira, Isis Dos Santos-UF Santa Maria

10h00 Carga térmica de ar condicionado com o Energyplus 
Paulo Otto Beyer-UFRGS

10h30 coffee break 
10h45 Economia de energia elétrica em um sistema de refri-

geração industrial pelo uso de um dessuperaquecedor 
na descarga do compressor
Luan Meneghini,Cristiano Meneghini e Antonio Carlos 
Ferreira-UNOESC

11h15 Eficiencia energética em la disposicion de la descarga de 
arroz ( biomassa ) como fuente de energia
Luis Travieso Guedez-Univ. de La República Herrera y Reissig

13h00 encerramento manhã 

manHã – Sala 203D

8h30 Welcome coffee 
09h00 Avaliação numérica e experimental do impacto de con-

densadores de microcanais sobre o desempenho de re-
frigeradores domésticos 
Renata S. Estudo Rametta,Cláudio Mello e Joel Boeng-UFSC

09h30 Alteração das condições operacionais de uma unida-
de de resfriamento de água sob demanda variável de 
aquecimento 
Cintia C.M. de Oliveira,José L.P. Brittes. Vivaldo Silveira Jr.-
-UNICAMP

10h00 Nanolubrificantes – Uma alternativa viável para redu-
ção do consumo energético de sistemas de refrigera-

ção e ar condicinado 
David F. M. Pico,Victor H. Panato, Letícia R. Oliveira e Enio P. 
B. Filho-UFU

10h30 coffee break 
10h45 Uso do método Anfis para previsão de consumo ener-

gético em edifícios comerciais
Barbara B. Motter e Flavio A. Sanzono Fiorelli-USP

11h15 Desenvolvimento de incubadoras para ovos com tecno-
logia de bombas de calor
Luiz A. Haus, Alexandre R. Aoki e Alexandre F. Santos-Institu-
to LACTEC 

13h00 encerramento manhã 

TaRDE – Sala 203ab*

14h30  O ar condicionado e sua inserção no programa de gera-
ção distribuída 
José Carlos Felamingo-Union Rhac

15h15 A umidade e a eficiência energética no VRF – Novas 
soluções 
Celso Soná-LG Eleetronics

16h00 coffee break 

16h15 Drycooler modular – Inovação, tecnologias e diferenças 
Jânos Szego-Mercator

17h00 Tecnologia Capture Ray – UV aplicada na destruição de 
partículas de gordura em sistemas de exaustão de cozi-
nhas comerciais 
Marcelo Vale e Lucas Vieira-Halton Refrin

Estudo do ganho de energia produzido por 100m de área de coletores 
planos em São Paulo (Etevaldo F. Carreira Jr.,Fábio E. da Silva, Felipe M. 
T. da Silva,Lucas A. Anunciação,Raquel A. Messu e Sergio S. Machado-FA-
TEC Itaquera)
Influência das composições de cobertura de habitações multifamiliares 
no consumo energético anual (Giceli Tabarelli,Liege Garlet,Maraysa Wo-
losyn e Joaquim dos Santos-UFSM)
Otimização de equipamentos de refrigeração pela redução do efeito 
Flash - Gás (João Pereira S. Neto e José Francisco B. Lima-FATEC Itaquera)
Projeto de uma edificação com Energyplus (Pulo Otto Beyer-UFRGS)
Proposição de um sistema fotovoltaico para uma edificação hoteleira em 

Santa Maria (Jehifer Godoy,Raiana S. Ruviaro,Liége Garlet,William M. de 
Lourenço,Charles Ferreira e Isis P. Santos-UFSM)
Sistema autônomo de monitoramento e controle de utilidades (Artur 
M. Peixoto,Diego G.F. Pinto, Erik F. CostaJoão Paulo S.E. Machado e Cláu-
dio Canani-IFCE)
Uso e conservação de água de sistemas de ar condicionado e de chu-
va para o desenvolvimento sustentável (Magda Rios,Eder dos Santos, 
Adriano de Souza,Luciano Dantas e Paulo Kanayama-FATEC Itaquera)
Ventilação natural em habitações populares – Análise das frações de 
aberturas exigidas em códigos de obras e normas técnicas brasileiras
(Gustavo L. Sales e Maria A. B. Romero - FAU/UnB)

manHã -  PaInEl 2 – DaS 10H30 àS 11H30– aREa DE cOnVIVÊncIa



Anúncio
GHS
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XvII encontro Nacional de empresas 
Projetistas e Consultores da Abrava
Com data marcada para os dias 12 e 13 de setembro, o XVII Encontro Nacional de Empresas 

Projetistas e Consultores da ABRAVA abordará o tema “Ar Condicionado em Hotéis: Rentabilidade, 

Conforto e Eficiência”. O objetivo do evento é atualização técnica sobre o tema, troca de 

experiência e confraternização. Para a esta edição são esperados engenheiros, técnicos, 

projetistas e profissionais da área. Renomados profissionais se reunirão para discutir cases e 

tendências do setor hoteleiro e sua relação com projetos de ar condicionado.

e S P e c i a l

8h30  Recepção e Credenciamento
9h  Solenidade de Abertura  
9h30 Qualidade do Ar Interno 

Eng. André Zaghetto-Sicflux
10h10 Homenagem ao Profissional Destaque na área de Projetos 

e Consultoria HVAC-R
10h15 coffee break

10h30 Tecnologia e Inovação para Melhoria da Qualidade do Ar 
em Hotéis - Apresentação de Cases
Adm. Henrique Cury-Ecoquest

11h15  Sistema hidrônico em Hotéis - Como Garantir o Investimen-
to e o Conforto Térmico com Menor Consumo de Energia 
Eng. Hernani Paiva-IMI Hidronyc 

13h Maximizando a eficiência das torres de resfriamento 
Eng. Bruno Bonaldi-Evapco

13h45 VRF Viabilizando a Operação Hoteleira na Alimentação Elétrica 
Eng. Celso Doná-LG Eletronics

14h30 Conforto e Eficiência. A Importância do Sistema de Isola-
mento Térmico 
Eng. Antônio Borsatti-Armacell

15h10 coffee-break 
15h30 Hotéis: Qual a Melhor Solução HVAC ? 

Eng. George Raulino-Estermic
16h25 Calidad Ambiental em Interiores em Establecimientos Hoteleros 

Eng. Paulino Pastor-Fed. Espanhola de Calidad de Aire In-
terior

17h15 Mesa Redonda 
Moderador Eng. Maurício Barros

DIa 12 DE SETEmbRO

DIa 13 DE SETEmbRO

8h30  Recepção e Credenciamento
9h  Hospitalidade e Certificação LEED -  Buscando a Melhor So-

lução Enegética 
Eng. Cristiano Brasil-Midea Carrier

9h45 Automação - Soluções de Alta Eficiência 
Eng. Marcel Daissuke-Carel*

10h25 coffee break

10h45 Inovação e Conforto em Sistemas VRF de Ar Condicionado
Eng. Cézar Ziroldo-Samsung

11h30  O uso de Chillers e bombas de calor de alta eficiencia para 
geração de água quente em aplicações para hotéis, hospi-
tais, escolas e  indústrias.                          
Eng. Luciano Marcato-Daikin Brasil

13h A Importância da Confiabilidade da Informação na Redu-
ção de Custos Operacionais 
Eng. Leandro Medéa-Belimo                             
Eng. David Alliband-Belimo

13h45 Sistemas TVR Trane - Soluções Inteligentes e Flexíveis 
Eng. Matheus Lemes-Trane

14h30 Aguardando tema da palestra 
Arquiteto Thomas Michaelis / Michaelis Arquitetos

15h20 coffee-break 
15h40 Como a escolha da solução de HVAC impacta na experiên-

cia e resultados dos hotéis
Coord. Fernando Mariante-Accor Hotéis 

16h30 Mesa Redonda
Moderador Eng. Fábio Takacs * Tradução simultânea do inglês para o português

As palestras serão realizadas na sala 204

1º blOcO

2º blOcO

1º blOcO

2º blOcO
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Graduado pela Universidade São Judas, Ivan Romão, Gerente de Produtos 

da Reed Exhibitions Alcantara Machado, possui certificação em Desenho 

Mecânico pela Escola de Engenharia 28 de Julho. Atua na área de Feiras e 

Eventos há mais de 20 anos. Trabalhou em projetos de diversos segmentos 

da economia como Agrishow, ISC Security, Mecânica, FIEE, entre outros. 

Atualmente está à frente dos eventos EXPOLUX e FEBRAVA como gestor 

dos dois produtos. Em entrevista exclusiva concedida a Revista ClimaBrasil 

Ivan teve a oportunidade de externar sua visão e expectativas sobre a 

vigésima edição da FEBRAVA que acontece no próximo mês de setembro. 

rcb - qual a expectativa para 
a febrava este ano em que o bra-
sil vem passando por uma crise po-
lítica e econômica?

ir - Percebemos que nos perío-
dos em que a economia tem desace-
leração, como nos últimos anos, a ne-
cessidade de estar mais próximo ao 
cliente fica mais evidente. Outro dado 
animador é que o setor AVAC-R man-
teve-se bem neste período de incerte-
zas. Números da ABRAVA, por exem-
plo, indicam crescimento nos seg-
mentos de aquecimento solar e refri-
geração comercial. 

rcb - quais as novidades do 
evento ?

ir - A FEBRAVA chega a sua 20ª 
edição. Este é o evento de maior re-
ferência para o setor na América La-
tina. Esta edição contará, pela pri-
meira vez, com toda a infraestrutura 
do São Paulo Expo. A edição anterior 
também foi realizada no local, só que 

o pavilhão ainda passava por adapta-
ções e não dispunha de toda infraes-
trutura de hoje. 

Em relação a conteúdo, teremos 
alternativas e soluções em que o obje-
tivo principal é estimular a realização 
de negócios. Sabemos que durante as 
feiras milhares de leads são gerados. 
Estes contatos revertem-se em negó-
cios no futuro, por isso, queremos aju-
dar a estreitar ainda mais este relacio-
namento. Contaremos com soluções 
como o Premium Club Plus e as Roda-
das de Negócios, que colocarão fren-
te a frente compradores qualificados e 
as empresas expositoras. Além disso, 
teremos uma programação extensa 
de palestras, congressos, workshops 
e apresentações visando o desenvol-
vimento profissional e do setor. 

Além disso, pela primeira vez a 
FEBRAVA acontecerá em simultanei-
dade com a EQUIPOTEL, principal feira 
para os segmentos de hospitalidade e 
serviços alimentares. Entendemos 

que os públicos destas duas feiras te-
nham interesses simulares. Deste mo-
do conseguimos entregar um evento 
mais sólido para todos os visitantes e 
expandimos as possibilidades de ne-
gócios para os expositores de ambas.

rcb - qual o objetivo maior 
do evento em relação aos seus ex-
positores e visitantes?

ir - Buscamos ser a principal 
plataforma para novos negócios. Nos-
sa intenção é que tanto expositores, 
quanto os visitantes, saiam da feira 
satisfeitos com os negócios que reali-
zaram no pavilhão. 

  
rcb - fale um pouco dos ou-

tros eventos paralelos (encontro de 
projetistas, ilhas temáticas, rodada 
de negócios, etc)

ir - A FEBRAVA também é uma 
fonte para a qualificação profissional 
e aperfeiçoamento. Além da área de 

e n t r e v i S t a

entrevista exclusiva  com gestor da 
FeBRAvA

Ivan Romão, Gerente de Produtos da Reed Exhibitions
 Alcantara Machado
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e n t r e v i S t a

exposição teremos dezenas de experi-
ências voltadas ao visitante e também 
vamos promover ações para apro-
ximar compradores qualificados de 
nossos expositores. 

Para os visitantes, teremos 
seis ilhas temáticas que vão tratar 
de temas relevantes para diferen-
tes áreas. FATEC e Senai vão pro-
mover ilhas voltadas ao desenvol-
vimento acadêmico e técnico, res-
pectivamente. A Ilha do Aqueci-
mento Solar trará soluções de fon-
tes energéticas limpas; a Ilha da 
Cadeia do Frio mostrará inovação 
em refrigeração, conservação, esto-
cagem e transporte de alimentos; 
a Ilha do Meio Ambiente vai apre-
sentar tecnologia de recolhimento, 
reciclagem e regeneração dos flui-
dos refrigerantes; e a Ilha Sala Lim-
pa vai simular um ambiente limpo 
de quaisquer contaminações.

Nesta edição teremos a Roda-

da de Negócios ABRAVA, além do Pre-
mium Club Plus, programa de relacio-
namento com compradores VIPs da 
cadeia produtiva.

rcb - existe uma expectativa 
de público? qual é?

ir - Acreditamos que cerca de 
30 mil pessoas devam visitar a Febra-
va diretamente. No entanto este nú-
mero poderá ser quase que duplicado 
uma vez que estaremos promovendo 
a Equipotel em simultaneidade. Os 
visitantes das duas feiras terão acesso 
a ambas, uma vez que os produtos e 
serviços oferecidos pelos expositores 
têm sinergia. 

rcb - a realização do even-
to simultaneamente à equipotel 
pode ser interessante para os dois 
eventos?

ir - Esta será a primeira vez que 

vamos realizar estas duas importan-
tes feiras em simultaneidade. Perce-
bemos que as necessidades dos visi-
tantes das duas feiras têm sinergia. 
Por exemplo, dentro da Febrava va-
mos promover o Encontro de Proje-
tistas, que terá como foco principal o 
“ar condicionado em hotéis: rentabi-
lidade, conforto e eficiência”. Enquan-
to que na Equipotel, os visitantes da 
Febrava poderão encontrar produtos 
e serviços para aplicarem em seus es-
tabelecimentos. 

rcb - faça um resumo dos 
objetivos que o evento pretende 
alcançar nesta edição.

ir - O objetivo é promover ne-
gócios. Impulsionar as vendas dos ex-
positores e apresentar ótimas oportu-
nidades de negócios aos nossos visi-
tantes. Deste modo, estamos ajudando 
a promover o mercado AVAC-R no país.
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Aparelhos split dominam o mercado 
de ar condicionado
No final dos anos noventa os aparelhos de janela dominavam a preferência dos consumidores, sendo responsáveis por 94% das 

instalações existentes. O quadro, hoje, é muito diferente, com os aparelhos split passando a ter a supremacia neste quesito.

O s  s P l i t s  estão instalados em 
72% das residências e empreen-

dimentos que contam com ar con-
dicionado no Brasil, embora isso re-
presente 13% dos cerca de 63 mi-
lhões de domicílios do país. Os da-
dos são da Abrava – Associação Bra-
sileira de Refrigeração, Ar Condicio-
nado, Ventilação e Aquecimento. Por 
apresentar recursos mais modernos, o 
split oferece maior capacidade de re-
frigeração, com modelos chegando a 
60 mil BTUs; menor ruído ambiente, 
uma vez que a unidade condensado-
ra é instalada na parte externa; e o sis-
tema inverter, que proporciona mais 
economia no consumo de energia.

Para o presidente da ASBRAV – 
Associação Sul Brasileira de Refrige-
ração, Ar Condicionado, Aquecimento 
e Ventilação, Eduardo Hugo Müller, o 
modelo split ajudou a impulsionar o 
consumo de aparelhos, especialmen-
te em 2012 e 2013, quando a situa-

ção econômica do país era bem me-
lhor do que na atualidade.

– Naqueles anos mais próspe-
ros, o perfil do público consumidor dos 
aparelhos de ar condicionado ganhou 
o acréscimo das pessoas que ascende-
ram socialmente e que aderiu ao pro-
duto, especialmente nas regiões mais 
quentes do Brasil. A ansiedade da po-
pulação por uma melhora da qualida-
de de vida impulsionou as vendas e 
trouxe a nova realidade da expansão 
do split – enfatiza Eduardo Müller.

Na hora de adquirir um ar con-
dicionado o consumidor ainda le-
va em conta o fator preço. Cerca de 
33% dos compradores avalia este as-
pecto como primordial, vindo a se-
guir a qualidade, essencial para 20%, 
e o consumo de energia elétrica, pre-
ocupação para 13% dos consumido-
res. Além das pessoas físicas, os gran-

des compradores dos equipamentos 
estão vinculados ao comércio, como 
shopping centers, farmácias e lojas de 
vestuário e calçados. A região Sul res-
ponde por 18% do mercado nacional 
de equipamentos de ar condiciona-
do residencial, atrás da Sudeste, com 
32% e Centro-Oeste, com 22%.

Como o equipamento passou 
a ser considerado um artigo essencial 
para os brasileiros, mesmo em cida-
des mais frias, devido a função aqueci-
mento, a expectativa da ASBRAV é que 
o mercado ganhe novo alento nos pró-
ximos meses. É claro que superar o pe-
ríodo recessivo pelo qual a economia 
brasileira passa nos últimos três anos, 
com o incremento do poder de com-
pra da população, será um fator funda-
mental para que as vendas de sistemas 
de condicionamento de ar tenham um 
novo ciclo positivo de crescimento.

c l i m a t i z a ç ã o
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S E g u i n d O  a recente revisão das 
regras do sistema de compensa-

ção de energia elétrica pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
e com novos planos de incentivo do 
governo brasileiro, o The Boston Con-
sulting Group (BCG) lançou o estudo 
“Geração de Energia Solar Descentra-
lizada – Cenários e implicações para o 
setor no Brasil”, que aborda o poten-
cial disruptivo da energia solar dis-
tribuída, apresentando motivos para 
adoção do modelo e projeções para o 
crescimento do segmento.

Para avaliar o futuro do desen-
volvimento e penetração da geração 
distribuída de energia solar, o BCG 
criou três cenários de crescimento, con-
siderando possíveis combinações de 
regulamentações e políticas de apoio 
ao mercado. “No cenário moderado, o 
nosso estudo sugere que a geração so-
lar distribuída poderá crescer mais rá-
pido do que o previsto pelas autorida-
des do setor e representará quase 5% 
da nova capacidade instalada no Brasil 
até 2024, atingindo cerca de 3GW de 

capacidade instalada e cobrindo 
cerca de aproximadamente 2% do pi-
co de demanda”, explica Jean Le Corre, 
sócio sênior e diretor executivo do BCG 
em São Paulo.

Incentivos fiscais são cruciais pa-
ra o futuro da energia solar distribuída 
no país. De acordo com as análises do 
BCG, esses estímulos são equivalentes 
a um desconto de 20% no custo nive-
lado de eletricidade a partir de fonte 
solar. Com isso é esperado um cresci-
mento anual médio de 40% a 50% de 
geração solar distribuída, resultando 
em uma penetração significativa em 
uma década e na consolidação de um 
“ecossistema solar” no Brasil.

Desde que a Aneel revisou as 
regras do sistema de compensação 
de energia elétrica (net metering), 
em 2015, em grande parte do Brasil 
as fontes de energia alternativa pas-
saram a ter custo inferior, ou igual ao 
preço de compra diretamente de uma 
concessionária de energia elétrica.

Com isso, 
as instalações de energia 

solar saíram de 1.150 para qua-
se 10.000 até abril (2017). “Mas exis-
tem fatores que podem atrasar o cres-
cimento do mercado brasileiro, como 
tarifas e custos de importação no Bra-
sil; a atual crise econômica e as altas ta-
xas de juros, que impactam a confian-
ça de investidores; incerteza sobre os 
preços futuros de eletricidade; limita-
ção do uso máximo da energia solar 
e a revenda direta não permitida”, co-
menta Jean.

Com a promessa para clientes re-
sidenciais desfrutarem da energia solar 
e da redução de riscos de investimento 
inicial, surgem novas empresas e mo-
delos de negócios no Brasil. “É um ecos-
sistema que nasceu essencialmente 
com a premissa de que a economia con-
tinuará a ser favorável para adoção de 
sistemas solares e que o setor vai conti-
nuar crescendo”, explica Jean.

A geração de energia 

solar distribuída já é uma 

realidade no Brasil, e deve 

apresentar um alto cresci-

mento nos próximos anos, 

devido à irradiação solar 

do país e dos incentivos 

econômicos para usuários 

adotarem essa solução.  

Incentivos fiscais podem aumentar
a geração solar no Brasil Fo
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Centro empresarial planeja 
diminuir consumo de energia 
e gastos com manutenção

l O C a l i z a d O  na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste da cidade, o condo-

mínio tem sete blocos ocupados por 
grandes empresas. O CEMHS tam-
bém é um dos poucos empreendi-
mentos no Brasil que possui tripla 
certificação: qualidade de gestão, 
gestão ambiental, saúde e seguran-
ça no trabalho.

Para manter o padrão de ex-
celência em infraestrutura e o con-
forto desejado aos seus condômi-
nos e visitantes, o CEMHS investiu 
em um retrofit do seu sistema de 
automação predial. Anteriormente, 
o monitoramento dos equipamen-

tos era feito por um sistema antigo, 
que foi descontinuado. Nesta condi-
ção, o fabricante já não oferecia ser-
viços adequados ou peças de repo-
sição. Com o tempo e o desgaste na-
tural, o sistema passou a ser 100% 
dependente do olhar de um colabo-
rador para cada acionamento, sem-
pre com monitoramento visual nos 
pontos críticos. A modernização se 
fez necessária.

A administradora do CEMHS, 
a RV Gestão, recorreu ao Metasys®, 
da Johnson Controls, como a me-
lhor opção para o monitoramento 
dos seus equipamentos. O sistema 

monitora principalmente a Central 
de Água Gelada (CAG) responsável 
pela refrigeração dos blocos do con-
domínio.  “Refrigerar sete blocos se-
lados, mantendo as temperaturas 
de conforto em qualquer época do 
ano, é uma tarefa que exige máxi-
ma atenção e um investimento cer-
teiro nos mecanismos de monitora-
mento e controle”, opina Alexandre 
Roxo, diretor da RV Gestão. 

O Metasys® fica instalado em 
um computador, dentro da Central 
de Controle do CEMHS. Por meio 
de telas gráficas, apenas um ope-
rador acompanha os parâmetros 
de funcionamento dos chillers, fan-
coils, bombas de refrigeração e de 
água potável, além de toda a ilumi-
nação externa do empreendimen-
to. “O novo sistema trará maior con-
trole dos consumos de energia pa-
ra o CEMHS, principalmente no que 
diz respeito ao controle automático 
e inteligente dos fancoils das áreas 
comuns de todos os blocos”, comen-
ta Raphael Queiroz, gerente de ven-
das de serviços e sistemas da John-
son Controls.

Este novo sistema é aberto e uti-
liza protocolo universal, sendo mui-
to mais fácil de realizar qualquer in-
tervenção ou acrescentar novos pon-
tos no futuro. “Esperamos reduzir os 
chamados de reclamações sobre tem-
peratura, facilitar o trabalho da equi-
pe da Central de Controle e também 
reduzir os custos operacionais. Com o 
tempo, conseguiremos mensurar de 
fato esta economia”, finaliza o diretor 
da RV Gestão.
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O Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen (CEMHS) é o espaço comercial mais amplo e arborizado do Rio de Janeiro com 
área total de 78,4 mil m2 e apenas 12,5% deste total edificados. 

Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen 
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n O s s O  s E t O R  a cadeia do frio po-
de dar uma das maiores cola-

borações no tocante ao movimen-
to mundial de prevenção ao aque-
cimento global. Os fluidos refrige-
rantes na sua maioria tem um alto 
poder de aquecimento e portanto o 
correto manuseio deles pode cola-
borar para que os compromissos as-
sumidos pelo pais na ultima rodada 
de Paris sejam cumpridos.

 Para isso a pratica do recolhi-
mento e a reutilização dessas subs-
tancias precisa ser generalizada.

A confiança nos fluidos refri-
gerantes regenerados precisa ser to-
tal e as praticas de manutenção te-
rão de incluir os procedimentos de-
vidos a reutilização dos gases de re-
frigeração. 

Não podemos continuar a jo-
gar esses gases na atmosfera perden-
do recursos econômicos e poluindo 
o meio ambiente. Tambem não de-
vemos usar esses gases sem uma re-
generação de acordo com as normas 
pois o uso indevido será pago de for-
ma dramática pelo encurtamento da 

vida útil dos equipamentos.
A falta de informação e o cus-

to proceder de forma ambientalmen-
te correta no manuseio destes fluidos 
refrigerantes levam o usuário a proce-
der de forma incorreta indo inclusive 
contra seu interesses.

E comprovadamente mais ba-
rato para o usuário reutilizar os gases 
de refrigeração do que joga-los fora e 
comprar gás novo.

Certamente as entidades que 
coordenam o setor devem agir esta-
belecendo um código de ética am-
biental com metas para que as em-
presas de manutenção tenham uma 
ação coordenada e contribuam neste 
gigantesco esforço. O Brasil não pode 
continuar premiando ou apoiando as 
praticas determinadas exclusivamen-
te pelos interesses econômicos de al-
guns participantes. 

A fabricação dos equipamen-
tos devera levar em consideração a 
necessidade de poder retirar o gás 
de forma eficiente e rápida. Os flui-
dos recolhidos/ reciclados/ regenera-
dos devem poder ser utilizados sem 

receio. Os órgãos fiscalizadores de-
vem controlar a qualidade dos flui-
dos importados.

As consequências de todas estas 
ações será a diminuição da importação 
a melhora dos indicadores ambientais, 
a introdução de uma nova atividade no 
setor de serviços que vou denominar 
de “técnicas de manuseio”dedicada 
a recolher os gases de refrigeração e 
também uma melhor compreensão 
das novas substancias.

Os novos fluidos de refrigera-
ção tem uma característica nova a in-
flamabilidade que pela mudança ra-
dical que introduz, os fluidos até en-
tão usados não eram inflamáveis, po-
dem dar ensejo a acidentes graves 
num pais como o nosso onde as infor-
mações circulam muito lentamente e 
ao sabor de informantes que so vem o 
seu lado da questão.

Vamos todos fazer um trabalho 
em prol da economia de recursos e do 
meio ambiente implementando as 
metas de recolhimento, regeneração 
e diminuição de vazamentos.

Gerson Mazotti

Meio ambiente:
Ou se age, ou o tempo vai esquentar

S u S t e n t a b i l i d a d e
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Revista do Frio homenageia 
empresas e personalidades do setor
Premiação mais esperada 

do ano pelos empresários e 

profissionais da indústria e 

do comércio de refrigeração e 

climatização aconteceu dia 26 

de junho. O palco do evento foi  

a Casa Bisuti, na Vila Olímpia, 

em São Paulo.

a P ó s  um ano de trabalho árduo, 
os profissionais e empresas que 

se destacaram em 2016 por seus es-
forços em elevar a qualidade dos pro-
dutos e serviços oferecidos ao merca-
do nacional receberam o Troféu Oswal-
do Moreira.

O prêmio, que leva o nome do 
fundador da Revista do Frio – empre-
endedor que participou ativamente 
da história do HVAC-R no Brasil, aju-
dando a fortalecer parcerias no ramo 
–, é também uma grande oportunida-
de de networking.

A entrega de um prêmio aos 
mais destacados profissionais e em-
presas da indústria e comércio dos 

Premiados 
Indústria de Ar Condicionado
lg electronics
Indústria de Refrigeração
danfoss
Comércio Distribuidor – Ar Condicionado
Poloar
Comércio Distribuidor – Refrigeração
refrigeração cacique
Personalidade Comércio de Refrigeração e Ar Condicionado
Samuel Kohn 
Personalidade Indústria Refrigeração e Ar Condicionado
omar martins aguilar

segmentos de refrigeração, ar condi-
cionado, ventilação, aquecimento e 
tratamento do ar teve início em 1991, 
por iniciativa da Revista do Frio.

O troféu que materializou es-
sa ideia foi batizado inicialmente co-
mo Urso Branco, mas, em 1998 – dois 
anos após a morte de Oswaldo Morei-
ra – a premiação ganharia o nome do 
fundador da publicação.

Conforme ocorre há mais de 
uma década, a votação nos três finalis-
tas de cada categoria foi feita durante o 
encontro, com os convidados votando – 
por meio de computadores dispostos 
no local da cerimônia – nos melhores 
profissionais e empresas do setor.

Samuel Kohn Redebe o Prêmio Personalidade Comércio de 
Refrigeração e Ar Condicionado

Visão geral da festa do Prêmio Oswaldo Moreira

Tradicional troféu Oswaldo Moreira
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P aRa O Engº Oswaldo Bueno “É mui-
to importante o reconhecimento 

do trabalho. Seja voluntário ou não, 
ele alimenta o espírito, ele informa 
que a atividade da pessoa é positiva 
para o grupo social e é reconhecida 
por este. No meu caso tive um bônus 
adicional. Meus pais, com a graça de 
Deus, estão vivos e tive também o re-
conhecimento por parte deles onde, 
com orgulho e alegria, me cumpri-
mentaram também. Este foi o ponto 
maior do meu prêmio”

“Não levou mais que 15 segun-
dos para subir ao palco e receber o 
prêmio, e, retornar a plateia. Mas foi 
um instante de grande alegria que 
continuou com os cumprimentos das 

pessoas presentes. Toda a minha ati-
vidade como membro da ASHRAE es-
tá nas atividades realizadas no Brasil, 
e, também na participação dos gru-
pos de trabalho. É um grande incen-
tivo para continuar ativo na ASHRAE, 
agora, se possível, ajudando as ativi-
dades dos novos membros do Chap-
ter Brasil da ASHRAE”, relata Bueno. 

O engº Oswaldo Bueno, consul-
tor, coordenador do CB55 da ABNT, 
docente no Programa Smacna de Edu-
cação Continuada, entre tantas outras 
atividades, foi distinguido ao final de 
2016 com o DSA – Distinguished Ser-
vice Award. Indicado pelo “nomina-
tor” Ross Montgomery, foi sugerido 
em 2015 e não deu certo, e, da nova 

indicação em 2016 veio o reconheci-
mento e premiação.

Mas, esta não é primeira dis-
tinção na história de Bueno dentro 
da Ashrae, à qual ele associou-se em 
1987. Em 2008 ele já fora honrado 
com o Lou Flagg Award, prêmio de-
dicado àqueles que contribuem pa-
ra a memória do setor. Nada mais jus-
to para um dos fundadores do próprio 
Chapter brasileiro, em 2002. Sobre a 
premiação 

ASHRAE costuma agradecer o 
trabalho voluntário dos seus mem-
bros através de premiações específi-
cas, neste caso o DSA Distinguished 
Service Award, um prêmio concedido 
a dedicação ao longo dos anos, que 
é pontuada, e, se ultrapassar um de-
terminado valor, a pessoa é candida-
ta a receber o prêmio, mas, é neces-
sário que uma outra pessoa, um “pa-
drinho”, apresente esta pessoa justi-
ficando a razão de merecer o prêmio. 
O conselho dos membros e a direto-
ria avaliam e aprovam os candidatos. 
O caminho para a distinção tem vá-
rias etapas, que, além da indicação, 
é necessário ao candidato juntar todo 
o histórico das atividades desenvolvi-
das e somar 15 pontos, dentro dos cri-
térios estabelecidos pela organização.

Dedicação e destaque no setor HVAC-R é o motivo que levou o Engº Oswaldo Bueno a receber o prêmio DSA - Distinguished 

Service Award da ASHRAE no dia 24 de junho, durante a reunião plenária do encontro de verão da ASHRAE Associate Society 

Alliance Meeting em Long Beach

engº Oswaldo Bueno 
recebe prêmio Ashrae
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Instalações de ar condicionado 
tipo split system
Há necessidade de buscar empresas e profissionais especializados e reg-

istrados no CReA-RJ para projetarem e instalarem os equipamentos dentro 

dos padrões das normas técnicas, tendo como principal objetivo o bem 

estar das pessoas. 

n a última década, devido a diver-
sidade de opções de equipamen-

tos para climatização de ambientes, 
os usuários adotaram posturas inde-
vidas e passaram a contratar equi-
pes sem formação qualificada e cre-
denciamento no CREA-RJ para insta-
larem as unidades externas dos equi-
pamentos tipo split de forma irregu-
lar caracterizando por vezes Alteração 
de Fachada, descumprindo o código 
civil, normas técnicas brasileiras e re-
gulamentos do CAU-RJ. 

Sabemos que os edifícios são 
os principais símbolos da urbaniza-
ção e suas fachadas são a primeira im-
pressão de quem chega às cidades. A 
revitalização das edificações torna-se 
urgente para organizar os elementos 
externos (condensadores de split, an-
tenas, etc.) não previstos nos projetos 
arquitetônicos originais. Engenhei-
ros, arquitetos e administradores de-
verão fazer estudos conjuntos para 
as reformas necessárias, assim pode-
rão autorizar com ressalvas ou proibir 
a instalação dos equipamentos, caso 
entendam que ela irá colocar em ris-
co a edificação e/ou alterar a fachada. 
Dessa forma, valorizando o patrimô-
nio para o bem dos proprietários e da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Outra consequência muito gra-
ve é a falta do cumprimento dos crité-
rios técnicos para manter a qualidade 
do ar interno em ambientes fechados, 

estabelecidos pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), Por-
taria nº 3523 de 28/08/1998 do Minis-
tério da Saúde. As pessoas que se utili-
zam deste sistema atentam-se somen-
te aos níveis de temperatura do ar em 
detrimento à qualidade do mesmo es-
quecendo-se do principal, seu sistema 
respiratório e das outras pessoas que 
correm o mesmo risco de adquirirem 
doenças pulmonares e alérgicas mui-
tas vezes irreversíveis. Diversos gases 
podem ser gerados por equipamentos 
com manutenção deficiente nos am-
bientes, fora o CO² gerado pelas pes-
soas, através da respiração, sendo ge-
rador de inúmeras reações nos ocupan-
tes dos ambientes, como: irritação nos 
olhos, sonolência aguda, cansaço em 
demasia, e outros sintomas.

De acordo com levantamentos 
recentes, hoje cerca de 90% (noven-
ta por cento) das instalações de apare-
lhos “Split System” estão em desacor-
do com as Normas Técnicas e Lei Mu-
nicipal nº 5598 de 2013, o funciona-
mento irregular promove ambientes 
insalubres, com excesso de CO², acú-
mulo de ácaros, etc., por falta de qua-
lidade do ar interno. 

A Norma Técnica Brasileira NBR 
16401/2008 - Parte 3 estabelece a va-
zão de ar externo necessária para ca-
da ocupante por metro quadrado (m²). 
Os contratantes e contratados de insta-
lações são responsáveis solidários com 

os instaladores que descumprem as 
normas, prejudicando a saúde das pes-
soas e poderão responder civilmente. 

Outra providência necessária, e 
quase sempre esquecida é a parte elé-
trica e a manutenção preventiva e cor-
retiva dos aparelhos onde devem ser 
verificadas a limpeza de serpentinas, a 
troca dos filtros de ar da unidade in-
terna e da caixa de ventilação do ar ex-
terior, lubrificações e ajustes nos com-
ponentes elétricos, e suportes em aço 
inoxidável das unidades externas.

Antes de iniciar a instalação, en-
tregar ao síndico do condomínio a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técni-
ca do CREA) de projeto e de instala-
ção que deverá ser providenciada pe-
la empresa instaladora. Encontre em-
presas, engenheiros, técnicos e arqui-
tetos especializados para obterem ser-
viços de qualidade.

Engº Aureo Slles de Barros

o P i n i ã o

Engº aureo slles de Barros
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E m 2018  a Feira acontecerá em McCormick Place, 2301 S King Dr, Chicago, IL 
60616, entre os dias 22 e 24 de janeiro. Nos dias 22 e 23 o horário de fun-

cionamento será das 10:00 hs às 18:00 hs. No dia 24 funcionará das 10:00 hs 
às 16:00 hs.

O Programa Abrava Exporta com o apoio da Apex-Brasil – Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos participa desde 2005, da Feira AHR 
Expo e convida as empresas do setor a expor na maior e mais representativa Ex-
posição do setor HVAC-R nos Estados Unidos, com presença dos Estados america-
nos e mais de 160 países, incluindo-se América Latina, América Central, Caribe, 
México, além da Europa e Ásia, tendo como público alvo, fabricantes, distribuido-
res, importadores, engenheiros, consultores, e toda a cadeia compradora do Setor.

Conheça os benefícios de expor produtos na AHR EXPO 2018 através do 
Programa Abrava Exporta:

    Valor subvencionado para participação como expositor.
    Infraestrutura completa para exposição – Stands individualizados por empre-

sa, mobiliários e comunicação visual das empresas.
   Serviço de catering durante todos os dias do evento.
    Crachás para as empresas expositoras e seus representantes.
    Apoio logístico de técnicos do Programa no local da Exposição.
   Ampla divulgação das empresas pelo Programa Abrava Exporta no catálogo ofi-

cial da Feira, site da Feira e Catálogo de expositores.
    Catálogo de expositores do Programa Abrava Exporta.
    Informações detalhadas sobre a exposição e local de realização, entre outras 

informações.
    Sugestão de Pacote de viagem.

Participe da feira AhR eXPO 2018
Na edição anterior da Exposição realizada em Las Vegas, em 2017, a Feira contou 

com a participação de 2.100 expositores e 68.000 visitantes oriundos de cerca de 

165 países. Expositores brasileiros são presença constante no evento

a g e n d a

AGENDA
fEIRaS E cOngRESSOS

gREEn bUIlDIng bRaSIl
Conferência Internacional e Expo
08 -10 de agosto, 2017
São Paulo - SP
www.expogbcbrasil.org.br 

EnTRac
Encontros Tecnológicos De 
Refrigeração E Ar Condicionado
16 – 17 de agosto, 2017
Rio de Janeiro – RJ
www.engenhariaearquitetura.com.br

fEbRaVa
Feira Internacional de Ar 
Condicionado, Refrigeração, 
Ventilação, Aquecimento e 
Tratamento do Ar
12 – 15 de setembro, 2017
São Paulo - SP
www.febrava.com.br 

XIV cIaR – XV cOnbRaVa
Congresso Iberomericano de Ar 
Condicionado e Refrigeração
Congresso Brasileiro de 
Refrigeração, Ar Condicionado, 
Ventilação, Aquecimento e 
Tratamento do Ar
12 – 15 de setembro, 2017
São Paulo - SP
www.abrava.com.br 

EXPO fRIO calOR PERU
Exposição Internacional de Ar 
Condicionado, Aquecimento, 
Ventilação e Refrigeração
11 – 13 de outubro, 2017
Lima - PE
www.expofriocalorperu.com 

aHR EXPO 2018
Exposição Internacional De Ar 
Condicionado, Aquecimento e 
Refrigeração
22 – 24 de janeiro, 2018
Chicago, IL – EUA
www.ahrexpo.com 
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