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sta edição da Revista da SBCC re-
trata muito bem os objetivos e ru-

mos que a entidade vem trilhando. Seu 
objetivo de transmitir conhecimento e 
suas características de pioneirismo e 
de liderança regional estão presentes 
em toda a publicação. Também estão 
claramente refletidos os conceitos fun-
damentais de parceria, inovação e pre-
ocupação com os problemas atuais.

A parceria entre a SBCC e a orga-
nização da FCE Pharma (principal fei-
ra do setor farmacêutico) se consolida 
cada vez mais. O Pavilhão da SBCC 
será um dos destaques da edição 
2012 e a participação institucional ga-
nha relevância ainda maior em função 
da nova Sala Limpa Itinerante debutar 
no evento. 

Outro destaque é a entrevista com 
Hans Zingre, presidente da ICCCS, 
que aborda as tendências para o mer-

cado de controle de contaminação em 
ambientes internos e aponta para os 
desafios a serem superados para a 
organização de um evento de grande 
porte como o ISCC, seminário global 
da instituição, que, por sua vez, será 
organizado no Brasil em 2016. Ciente 
do desafio de receber um evento de 
tal envergadura, a SBCC já conta com 
uma comissão dedicada ao assunto 
e o lançamento para a comunidade 
do ISCC 2016 foi um grande sucesso 
(veja página 28).

O compromisso com as atualidades 
e demandas da sociedade está ratifi-
cado na abordagem da matéria sobre 
eficiência energética em sistemas de 
ar de salas limpas, que merece uma 
avaliação interessante, com opinião 
de diversos especialistas no assunto. 
Os leitores ainda podem acompanhar 
o “case” de um laboratório com sala 

limpa construído na Universidade de 
Milão, a formação de um grupo de tra-
balho para debater a criação de uma 
norma técnica sobre Requisitos para 
Áreas Biocontidas e um relato da úl-
tima reunião do WG-1 do ISO/TC 209 
em Copenhagen. Enfim, assuntos de 
interesse não faltam na edição.

Circula também nesta edição o já 
tradicional Guia de Compras de Pro-
dutos e Serviços para Áreas Limpas 
e Ambientes Controlados, com a par-
ticipação de cerca de 130 empresas. 
Uma verdadeira referência de consulta 
para as empresas usuárias, que pre-
cisam constantemente se atualizar 
sobre produtos e serviços para o setor.

Boa Leitura! 

José Senatore
Editor chefe – Conselho Editorial
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residente da Sociedade de Con-
trole de Contaminação da Suíça 

– SRRT, Hans Zingre assume, como 
prevê o estatuto, a presidência da 
ICCCS – International Confederation 
Contamination Control Societies em 
função da organização do Simpósio 
Internacional de Controle de Contami-
nação – ISCC ser organizado no país. 
Gerente e Executivo de Vendas, diplo-
mado em Gerenciamento pela univer-
sidade de St. Gallen, é fundador e pro-
prietário da MBV AG, fabricante dos 
instrumentos MAS-100, amostradores 
microbiológicos de ar para ensaios 
em salas limpas, especialmente nas 
indústrias farmacêutica e alimentícia. 

Anteriormente, trabalhou com 
vendas e marketing de instrumentos 
de laboratório, tornando-se gerente 
de divisão de uma companhia líder de 
biotecnologia. Desde 1998 é membro 
do SRRT e se tornou presidente da 
entidade em 2004. Nessa entrevista 
à Revista da SBCC reforça o convite 
para participar da ISCC 2012, que será 

organizado entre 3 e 7 de setembro, 
em Zurique, relata sua visão para o 
mercado de controle de contaminação 
e comenta sobre a importância de se-
diar tal evento, que será realizado no 
Brasil em 2016. 

E, finalmente, mandou uma mensa-
gem para todas as pessoas que atuam 
em entidades semelhantes à SBCC: 
“Todos os profissionais que colaboram 
nas várias sociedades de controle de 
contaminação espalhadas pelo mundo 
precisam estar certos de que sem o 
esforço voluntário dos especialistas 
os simpósios globais da ICCCS não 
seriam possíveis, bem como não 
poderíamos contar com os bem es-
tabelecidos padrões ISO. Eu gostaria 
de agradecer a todos os participantes 
destes grupos e desejar tudo de bom 
para 2016 e que o simpósio no Brasil 
tenha um grande sucesso”.

Revista da SBCC: Como o senhor 
descreveria a importância da ICCCS 
– International Confederation Conta-

P mination Control Societies aos nossos 
leitores?
Hans Zingre: A ICCCS é uma confe-
deração global, de grande utilidade pú-
blica, que reune as mais importantes 
Sociedades de Controle de Contami-
nação do mundo. É fundamental ter um 
contato frequente entre os membros 
destas sociedades, com o intuito de 
trocar experiências profissionais, bem 
como relatar requisitos dos usuários. 
As reuniões da ICCCS são, em resu-
mo, uma plataforma de interação entre 
usuários, universidades e fabricantes.

Revista da SBCC: Como o senhor 
avalia a contribuição do ISCC – Inter-
national Symposium on Contamination 
Control para o debate global sobre 
salas limpas?
Hans Zingre: Um debate global é um 
desafio significativo em cada ramo de 
atividade. Entretanto, a lista de partici-
pantes do nosso encontro demonstra 
que temos representantes do mundo 
todo. Isto evidencia o caráter verda-

Presidente da SRRT e da ICCCS

Alberto Sarmento Paz

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

/ S
R

R
T

Hans ZingreZingre

entrevista.indd   6 4/17/12   12:45 PM



7

deiramente internacional deste evento 
organizado pela ICCCS, que, em 2012, 
ocorrerá em Zurique, na Suíça. 

Revista da SBCC: Parece haver um 
impulso para ajustes na série ISO 
14644. Como o senhor avalia essas 
necessidades e quais são os benefí-
cios em potencial?
Hans Zingre: O documento ISO 14644 
foi publicado pela última vez em 1999. 
Durante estes 13 anos de vigência, o 
desempenho, os requisitos e os méto-
dos de medida usados em campo mu-
daram muito. As mudanças principais 
foram feitas na determinação estatísti-
ca correta dos locais de amostragem, 
na integração e classificação de conta-
minação superficial e, por último e não 
menos relevante, na classificação de 
nanopartículas.

Revista da SBCC: A crescente de-
manda por salas limpas e tecnologias 
associadas amplifica a importância da 
ICCCS?
Hans Zingre: Sem dúvida. É muito 
importante monitorar mudanças, ga-
rantir o ambiente de produção livre de 
contaminação e debater tecnologias 
correspondentes. Dar suporte a este 
processo e destacar esta tendência 
são objetivos do ISCC 2012, reforçan-
do ainda mais a relevância do evento. 

Revista da SBCC: Qual é a sua visão 
para o futuro de salas limpas?
Hans Zingre: Hoje, construir salas 
limpas se tornou uma técnica que a 
maioria das empresas especializadas 
realiza sem grandes problemas. O de-
safio é controlar a contaminação nas 
superfícies, significando que a limpeza 
será muito importante para controlar 
as nanopartículas. Pelo risco de conta-
minação causado pelas pessoas, mais 

sistemas robóticos controlarão os pro-
cessos de produção no futuro. 

Revista da SBCC: Quais são os prin-
cipais destaques do ISCC 2012?
Hans Zingre: São inúmeras as atra-
ções. Para informações sobre os te-
mas e profissionais, o ideal é acessar 
o site www.icccs2012.ethz.ch e fazer 
uma avaliação pessoal dos debates 
a serem desenvolvidos. De qualquer 
forma, o visitante poderá acompanhar 
as últimas notícias sobre tecnolo-
gias de controle de contaminação e 
aproximar-se dos especialistas inter-
nacionais para trocar ideias sobre o 
futuro do setor. Esperamos cerca de 

250 participantes no ISCC. Até março 
de 2012, já recebemos 70 abstracts, o 
que nos permitiu um simpósio de três 
dias muito interessante e desafiador. 
Também destaco a oportunidade de 
conhecer instalações, pois fabricantes 
e fornecedores costumam oferecer 
tours técnicos muito atrativos.

Revista da SBCC: Quais são os resul-
tados esperados da reunião?
Hans Zingre: A cada simpósio da 
ICCCS, os grupos ISO e reuniões de 

comitê, aproveitam a oportunidade 
para se reunir em intensas discussões 
e, por vezes, tomar algumas decisões. 
Esperamos que isso aconteça na 
ISCC 2012.

Revista da SBCC: O Brasil sediará a 
reunião ISCC em 2016. A SBCC está 
trabalhando duro para tornar este 
evento um sucesso. Quais são as 
lições que você gostaria de comparti-
lhar com a SBCC, para a preparação 
deste importante evento?
Hans Zingre: Organizar um evento 
deste porte exige muito tempo: a maio-
ria dos membros do nosso comitê na 
SRRT nunca participou de um evento 
internacional. Tivemos a sorte de en-
contrar um secretário profissional com 
relevantes contatos com a universida-
de que será nossa anfitriã. Sem esta 
ajuda profissional, a organização do 
evento seria quase impossível. Então, 
envolvimento e planejamento são fun-
damentais para que a SBCC consiga 
concretizar seus objetivos. Também é 
necessário o apoio de patrocinadores 
para viabilizar uma série de ações. 
Eles terão uma oportunidade única 
para expor sua marca, produtos e ser-
viços a profissionais especializados 
em controle de contaminação do mun-
do todo. 

Sem o esforço 
voluntário dos 

especialistas  que 
atuam nas sociedades 
nacionais de controle 
de contaminação os 
simpósios globais da 

ICCCS não seriam 
possíveis 

O evento de 2012 espera receber 250 
profissionais. Em 2016, será a vez de 
o Brasil sediar o simpósio (veja mais 
informações na pág. 28)
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competitividade global 
amplia debates

especialistas apontam caminhos para reduzir 
o consumo energético na operação de sistemas 
de tratamento de ar, fundamentais para o 
funcionamento de qualquer sala limpa e ambiente 
controlado. Sozinhos esses sistemas podem 
representar mais da metade dos custos com 
energia nas instalações, daí a atenção crescente 
pela busca de eficiência

Marcelo couto
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Estima-se que entre 40% e 60% da energia gasta em áreas limpas esteja relacionada aos sistemas de condicionamento do ar
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amplia debates

s usuários de salas limpas e 
demais ambientes controlados 
sempre estiveram – e continuam 

– muito preocupados em assegurar a 
classificação das suas instalações, 
sem o que seria impossível alcançar 
os padrões esperados para a realiza-
ção das atividades a que se destinam. 
Na busca obstinada por assegurar 
os níveis especificados de limpeza, a 
eficiência energética dos sistemas de 
tratatamento de ar – que são os maio-
res consumidores de uma sala limpa 
– frequentemente foi deixada em se-
gundo plano, mesmo com a escalada 
de preço da energia elétrica.

Essa realidade está mudando, prin-
cipalmente diante da crescente neces-
sidade de reduzir custos operacionais, 
além de outras questões que incluem, 
por exemplo, a implantação de polí-
ticas de sustentabilidade e a maior 
conscientização de que é sim possível 
obter a classificação desejada e, ao 
mesmo tempo, eficiência energética. 
Os sistemas de tratamento de ar são 
os grandes alvos pelo peso que têm. 

“No caso de uma indústria farma-
cêutica, os sistemas de tratamento 
de ar em ambientes controlados 
representam em média 40% a 60% 
do consumo total de energia”, afirma 
Gerson Catapano, diretor da Masstin, 
empresa de consultoria e gerencia-
mento técnico em manutenção e ins-
talação. “O que determina um menor 
ou maior percentual de consumo são 
principalmente as exigências quanto 
à classe de limpeza requerida, a taxa 
de renovação do ar externo e a pres-
surizações em cascata, além do tipo 
de equipamentos da instalação e das 
perdas de carga”, explica.

“A Engenharia dispõe de um amplo 
conjunto de medidas e ferramentas 
para aumentar a eficiência energética 

desses sistemas”, aponta Marcos An-
tonio Vargas Pereira, diretor técnico 
comercial da Térmica Brasil. As so-
luções dependem do caso, mas, em 
geral, envolvem a análise criteriosa dos 
requisitos dos novos projetos, das con-
dições encontradas nas instalações 
candidatas a obras de retrofit e ainda 
da conveniência de substituir equipa-
mentos específicos do sistema por ou-
tros tecnologicamente mais avançados 
e eficientes.

Quebra de paradigmas

O primeiro passo em qualquer situ-
ação é conhecer bem as necessidades 
do processo, para entender e explorar 
as oportunidades de otimização, o que 
inclui a análise detalhada das condi-
ções internas do ambiente em relação 
ao meio externo, o isolamento da área 
e os parâmetros a serem controlados. 
“É importante ter claro que cada ins-
talação tem uma característica própria 
e soluções particulares. Qualquer ge-
neralização pode levar a erros graves”, 
alerta Marcos Pereira, da Térmica.

“Sempre que me defronto com uma 
instalação cujo usuário está preocu-
pado com a questão do consumo de 
energia, começo perguntando porque 
foram estabelecidas cada uma das 
exigências de tratamento do ar. O ob-
jetivo é verificar se ela existe por real 
necessidade ou não. Algumas vezes é 
possível constatar que os padrões so-
licitados poderiam ser mais flexíveis se 
alguns paradigmas fossem quebrados, 
sem prejuízo ao processo. Somente 
quando vencida essa etapa avança-
mos”, argumenta o consultor Oswaldo 
Bueno, especialista em sistemas de 
tratamento de ar.

A boa concepção do projeto e a 

adequação dele às reais necessidades 
da operação são o ponto-chave da 
eficiência. A exata definição dos parâ-
metros aceitáveis de uso, que incluem 
temperatura de bulbo seco, umidade 
relativa e número de trocas de ar, além 
da arquitetura da sala, entre outros fato-
res, são determinantes para o consumo 
energético da instalação e, eventual-
mente, também para a sua redução.

“As exigências apresentadas pelo 
usuário são essenciais na elaboração 
de um projeto. Esse é um estágio críti-
co de concepção, que deve considerar 
critérios técnicos bem estabelecidos e 
as normas aplicáveis, sem excessos e 
desperdícios”, reforça Oswaldo Bueno. 
“Somente dessa maneira podemos 
conciliar as necessidades de classi-
ficação do ambiente com o consumo 
racional de energia”, emenda.

Algumas providências essenciais 

são apontadas pelos especialistas 
consultados pela reportagem da Re-
vista da SBCC em relação a projeto 
ou instalação de uma sala que atenda 
aos padrões de limpeza e também cri-
térios de eficiência energética. Renato 
Gimenes, diretor da CACR, relaciona 
algumas medidas possíveis:

• Especificar a classe de limpeza 
com a maior fidelidade possível às re-
ais  necessidades, pois a taxa de recir-

“é importante ter claro 
que cada instalação 

tem uma característica 
própria e soluções 

particulares. Qualquer 
generalização pode 

levar a erros graves”
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culação e renovação afeta o consumo 
energético.

• Definir faixas de controle mais 
elásticas, pois a tolerância de um de-
terminado parâmetro, como umidade 
relativa, afeta o consumo de energia.

• Verificar a necessidade mínima 
do pé direto da sala, assim é possível 
reduzir o volume e consequentemente 
a vazão de ar para atender a classe de 
limpeza.

• Ter arquitetura mais estanque 
possível, incluindo divisórias, visores, 
portas e luminárias, para evitar va-
zamentos desnecessários, atender a 
classe de pressão requerida e reduzir 
a taxa de ar externo de reposição.

• Planejar o fluxo de trabalho, para 
adequar equipamentos de produção 
e dimensionar as áreas com raciona-
lidade, pois o investimento inicial e o 
custo operacional do metro quadrado 
de área classificada é proporcional ao 
consumo energético de uma unidade 
fabril.

A interação entre os diversos 
agentes envolvidos é fundamental 
para busca de soluções que atendam 
à operação e prezem pela eficiência 
energética. “É bom envolver nos estu-
dos e nas discussões do projeto e de 
eventuais intervenções não apenas o 
usuário e o especialista na concepção 
do sistema de tratamento de ar e da 
construção da sala limpa mas também 
os responsáveis pela área de Qua-
lidade, afinal são eles que realizam 
a validação dos sistemas e precisam 
compartilhar as decisões tomadas”, 
considera o engenheiro Martin Lazar, 
da MHA Engenharia. 

O especialista da MHA aponta que, 
em uma indústria farmacêutica, por 
exemplo, nem sempre é possível flexi-
bilizar padrões estabelecidos, seja pela 
característica da própria operação seja 

A redução de custos com a energia é um tema cada vez mais relevante

por determinações corporativas globais, 
porém alerta que isso não pode ser um 
impeditivo para que cada situação seja 
criteriorisamente analisada, discutida e 
repensada. “Há certos processos de fa-
bricação, ensaio, amostragens ou aná-
lises que não requerem uma sala limpa 
inteira, com um completo mecanismo 
de fluxo unidirecional para o ambiente e 
os custos operacionais daí decorrentes, 
basta investir em isoladores, que ofere-
cem as condições adequadas em um 
ambiente menor e que demanda menos 
energia”, exemplifica.

avanços e 
oportunidades

A favor de quem busca otimizar 
os seus sistemas há no mercado fer-
ramentas de simulação energética, 
empregadas pelos especialistas, para 
auxiliar estudos de aplicação, inclu-
sive estimando o tempo de retorno 
de investimento, um dos parâmetros 
essenciais para a tomada de decisão 

dos usuários quanto à viabilidade de 
realizar investimentos nas suas ins-
talações. “Há soluções tecnicamente 
muito boas que não são viabilizadas 
porque o investidor quer retorno rápi-
do, em geral inferior a 2 anos e meio, 
o que nem sempre é possível”, explica 
Martin Lazar. 

Em termos tecnológicos os siste-
mas de tratamento do ar registraram 
avanços nos últimos anos e que os 
tornaram mais eficientes. Os principais 
incluem melhoria do coeficiente de 
performance (COP) dos resfriadores 
(chillers); novas tecnologias de auto-
mação, que permitem controles mais 
eficazes e que identificam as oportu-
nidades de ganhos; equipamentos de 
tratamento de ar exterior com reapro-
veitamento de calor; novos filtros com 
baixa perda de carga; o uso de inver-
sores de frequência e o emprego de 
motores elétricos de alto rendimento.

O leque de possibilidades para re-
duzir o consumo de energia é bastante 
variado, segundo aponta o diretor da 
Térmica, Marcos Pereira. “Sistemas 
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de refrigeração com processos de 
expansão direta ou indireta, por exem-
plo, contam hoje em dia com equipa-
mentos de maior eficiência. Há ainda 
a alternativa de cogeração ou uso de 
excedentes de calor para produzir re-
frigeração por absorção”, exemplifica. 

Além dos avanços tecnológicos, 
é possível obter melhora operacional 
com a aplicação mais efetiva de ins-
trumentos capazes de tornar os siste-
mas mais racionais. Renato Gimenes, 
da CACR, aponta como exemplo a 
manutenção da vazão constante em 
função da variação de sujidades dos 
filtros, uma melhor acuidade dos ins-
trumentos para controlar o ponto de 
ajuste (setpoint) dos equipamentos e a 
aplicação de variadores de frequência, 
entre outros aspectos.Há ainda outras 
oportunidades para reduzir o consumo 

de energia elétrica com a adoção de 
medidas simples, como a instalação 
de filtros com perda menor de carga, 

porém mantendo a mesma classifica-
ção, eliminação de frestas nas instala-
ções e garantia da estanqueidade de 
toda a rede de dutos e do sistema.

Rever a concepção original do sis-
tema pode ser um bom começo, pois 
mesmo quando os parâmetros a serem 
controlados estão bem estabelecidos 
é possível que tenha havido distorções 
também na concepção do projeto, as 
quais afetam a eficiência do sistema. 
Muitas vezes isso se deve à aplicação 
inadequada de soluções criadas para 
atender às necessidades do ambiente, 
especialmente em relação ao controle 
da umidade relativa do ar, conforme 
aponta Oswaldo Bueno.

“Costuma-se promover o reaqueci-
mento do ar para gerar uma carga tér-
mica falsa no ambiente e, assim, forçar 
o sistema a trabalhar continuamente 

Mesmo no caso de 
sistemas concebidos 

e instalados 
adequadamente o 
usuário não pode 

descuidar da rotina 
de manutenção, 

fundamental para 
assegurar a eficiência 

prevista no projeto 
inicial ou obtida após 

um retrofit 
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para, de forma colateral, alcançar o 
nível de umidade desejado”, aponta 
Bueno. Possíveis soluções nestes ca-
sos seriam: estudar a adoção de siste-
mas com pré-tratamento do ar externo 
(make up) para melhorar o controle 
da umidade, associados (ou não) a 
sistemas de derivação do ar de retor-
no (face & by pass), de acordo com a 
conveniência e a necessidade de cada 
caso. “O reaquecimento é a solução 
mais fácil, embora, definitivamente não 
seja a mais eficiente do ponto de vista 
energético”, garante Bueno.

Manutenção é 
fundamental

Mesmo no caso de sistemas con-
cebidos e instalados adequadamente 
o usuário não pode descuidar da rotina 
de manutenção, fundamental para as-
segurar a eficiência prevista no projeto 
inicial ou obtida após um retrofit. “Fa-
zer com que os equipamentos operem 
dentro das condições de projeto é es-

sencial para a melhor relação de custo 
X operação, pois muitos se preocupam 
com a implantação da sala limpa e es-
quecem do custo operacional”, aponta 
Renato Gimenes, da CACR.

A recomendação é seguir à risca a 
rotina estabelecida no PMOC – Plano 
de Manutenção, Operação e Controle. 
Por exemplo, utilizar filtros além do ní-
vel de saturação indicado exige maior 
potência dos ventiladores e maior con-
sumo. Neste caso é evidente que não 
compensa querer ‘economizar’ com 
filtro e gastar mais energia.

“As rotinas de manutenção im-
pactam diretamente na economia de 
energia. Além da troca de filtros com 
acompanhamento do diferencial de 
pressão, podemos citar como exem-
plos de procedimentos adequados a 
limpeza de trocadores de calor em pe-
ríodos programados, reduzindo o risco 
de contaminação do ambiente, perda 
de carga e obtendo uma melhora signi-
ficativa do rendimento dos equipamen-
tos”, destaca Alex Silva, supervisor de 
Manutenção da Masstin.
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Produtos:

• Projeto Executivo

• Sistemas de Ar Condicionado Central

• Sistema de Ventilação Industrial

• Salas Limpas

• Sistema de Coleta de Pó

• Climatização Têxtil

• Sistemas de Recuperação de Resíduos

• Comissionamento, Validação

• Contrato de Manutenção

www.cacr.com.br • cacr@cacr.com.br

CACR Engenharia e 
Instalações Ltda.

Av. dos Imarés, 949 • Indianópolis
04085-002 • São Paulo • SP

Tel: (11) 5561-1454
Fax: (11) 5561-0675

Áreas de Atuação:

Masstin Engenharia e Instalações Ltda.
Av. Sete de Setembro, 97 Jardim Recanto

09912-010 – Diadema SP
Fone/Fax: (11) 4055-8550
Site: www.masstin.com.br

E-mail: comercial@masstin.com.br

• Ar Condicionado • Refrigeração •
• Ventilação Industrial • Filtragem • 

Salas Limpas • Retrofit •

• Engenharia • Obras •
 • Gestão de Contratos •
• Serviços Corretivos •

Especialidades:

EXCELÊNCIA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Contando com uma equipe de profissionais 
altamente qualificados, realizamos trabalhos 
de engenharia, obras, gestão de contratos e 
serviços corretivos que contemplam os 
segmentos de:C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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As ações de manutenção envolvem ainda a verificação 
periódica do sistema de automação, análise das condi-
ções mecânicas do conjunto de equipamentos, incluindo 
correias, estado de serpentinas e condição da filtragem, 
entre outros itens.

“Além da rigorosa observação aos procedimentos de 
manutenção validados de cada empresa, também reco-
mendamos aos usuários atenção especial a comporta-
mentos inadequados ao acessar ambientes controlados, 
como a abertura desnecessária das portas das salas 
limpas, o que pode muitas vezes passar despercebido nos 
esforços de economia de energia”, acrescenta Alex Silva. 

A busca de maior eficiência nos sistemas de tratamen-
to de ar e os seus reflexos no consumo das instalações 
de salas limpas e ambientes controlados deve continuar 
sendo uma constante. Há uma tendência crescente da uti-
lização de ferramentas de simulação energética nos novos 
projetos, para avaliar possibilidades de obtenção de custos 
mais baixos; sofisticação cada vez maior de sistemas de 
controle e monitoramento, para tornar as operações mais 
eficazes; e o desenvolvimento de filtros mais eficientes e 
capazes de proporcionar menor perda de carga inicial.

A solução energeticamente mais eficiente em cada caso 
dependerá cada vez mais da clareza do usuário quanto às 
reais necessidades de seus processos; da capacidade dos 
responsáveis pelos projetos em demonstrar as alternativas 
técnicas mais adequadas à situação e que sejam econo-
micamente viáveis; da sensibilidade dos investidores para 
a importância não apenas do custo inicial mas de toda a 
operação; e da seleção e instalação dos equipamentos do 
sistema dentro de critérios técnicos que garantam a sua 
eficiência operacional do ponto de vista de classificação e 
também de consumo de energia exigido para tal. 

Soluções integradas para o 
seu projeto de Salas Limpas

Produtos Swell:
d Divisórias d Portas d Visores d Pass-Trough 

d Acessórios d Sistema de ar condicionado para 
áreas classifi cadas d Controles de Temperatura 

d Umidade d Pureza do ar d Gradiente de pressão

Rua Caravelas, 225 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos / SP - CEP 12238-170

Tel.: (0xx12) - 3939.5854 - comercial@swell.eng.br

www.swell.eng.br

Swell_ed56.indd   1 2/3/12   10:38 AM

Notas da redação:

• A carga latente interna deve ser levada em consideração 

para a adoção de sistemas de “face & by pass”. Em ambientes 

com fator de calor sensível baixo ocorrerá a recirculação de ar 

úmido não tratado, dificultando ainda mais o controle da umidade.

• Da mesma forma, algumas vezes, as necessidades de ar ex-

terno em função da cascata de pressões dos ambientes pode ser 

maior que a considerada no projeto, além de ocorrerem variações 

ao longo da vida útil da instalação, o que pode acarretar proble-

mas na seleção ou na eficácia das unidades de pré-tratamento de 

ar externo para aplicações em áreas classificadas.
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suporte às pesquisas 
acadêmicas e aos projetos  
da indústria

O interdisciplinar Centro de Pesquisa Laboratorial 
de Salas Limpas no Departamento de Energia da 
Politecnico di Milano, na Itália, concebeu o laboratório 
White Box

traduzido por hélio Costa

oWhite Box da POLIMI – Politec-
nico di Milano, na Itália, é um 
Laboratório de Pesquisas de 

Salas Limpas com fluxo de ar filtrado 
unidirecional vertical. A câmara da 
sala e a antecâmara têm um volume 

de aproximadamente 30 metros cúbi-
cos. O laboratório está equipado com 
ventilação variável e equipamentos de 
ar-condicionado que permitem ensaios 
em filtros, componentes de difusão de 
ar, amostradores de ar e analisadores 

de contaminantes, materiais e fontes 
de emissão de contaminantes. 

O laboratório foi montado para dar 
suporte às pesquisas avançadas de 
universidades no campo de áreas lim-
pas. De acordo com necessidades es-

Laboratório White Box: suporte às pesquisas acadêmicas e industriais
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de ensaiar modelos reais de laboratório 
para otimizar componentes e layouts 
de sistema de ventilação, projetos de 
laboratório e estratégias de operação.  
Oferece também a oportunidade de se 
mesclar ensaios reais e virtuais (CFD 
and/or Tracer Gas Simulations) para 
a validação de métodos aplicáveis a 
simulação computadorizada de dados, 
no campo de processos de geração/
dispersão de contaminantes e padrões 
de fluxo de ar. A emissão e retenção 
de partículas e contaminantes, bem 
como a liberação de gases de mate-
riais utilizados  na construção da sala, 
nos equipamentos ou na produção em 
ambientes limpos. O laboratório permi-
te ensaiar o desempenho de sistemas 
de troca de vestimentas  para salas 
limpas.

A estrutura flexível e adaptável às 
necessidades do  cliente do laborató-
rio possibilitam a avaliação e ensaio 
da eficiência do  sistema de ventila-
ção com vários tipos de difusores de 
teto, filtros e caixas de filtragem. Além 
disso, a presença de filtro cartucho,  
filtros e caixas de filtragem e várias 
portas de amostragem de ar locali-

pecíficas, uma área limpa pode ser um 
ambiente livre  ou com baixa concen-
tração de partículas e/ou um ambiente 
microbiologicamente  seguro e/ou com 
baixa concentração molecular de gás.

Os objetivos  atuais e futuros des-
sas pesquisas podem ser de interesse 
de setores de alta demanda: produção 
de microeletrônicos e nanotecnologia, 
indústrias  farmacêuticas e de alimen-
tos, salas de cirurgias e serviços de 
assistência à saúde, museus e salas 
de preservação de artefatos históricos. 
Além disso, a tecnologia da qualidade 
do ar e a engenharia da ventilação são 
de interesse de setores de menor de-
manda de aplicação numa área muito 
mais ampla, tais como residências e 
prédios comerciais saudáveis.

Para se ter uma ideia da capacida-
de do White Box, um ambiente  externo 
urbano típico contém 35.000.000 de 
partículas maiores ou  iguais a 0,5 µm 
por metro cúbico de ar, que correspon-
de à Classe 9 da ISO.  A sala limpa 
do laboratório pode criar e manter um 
ambiente ultralimpo, reduzindo o nú-
mero de partículas maiores ou iguais 
a 0,5 µm para um valor inferior a 350 
partículas por metro cúbico, que cor-
responde à Classe 4 da  ISO. Contro-
les digitais permitem usar uma combi-
nação de ar recirculado e ar externo, 
variar a vazão e o número de trocas 
de ar da sala, criar pressão positiva ou 
negativa em relação ao ambiente ex-
terno. Temperatura e umidade podem 
ser precisamente controladas numa 
ampla variação de set-point.

Um projeto modular flexível do teto, 
paredes e piso, permite a adaptação de 
diferentes arranjos e tipos de difusores 
de teto que insuflam ar no laboratório. 
Para extração do ar podem ser usados 
tanto o piso elevado quanto grelhas 
de exaustão instaladas nas paredes. 

Vazão de ar insuflado pode ser dire-
cionada para difusores selecionados; 
difusores de ar e grelhas de exaustão 
podem ser controlados individualmen-
te para proporcionar o mais avançado 
sistema em flexibilidade de distribuição 
de ar. Diferentes tipos de filtros podem 
ser montados e ensaiados no teto e/ou 
em caixas de filtragem.

instrumentos  
e dispositivos

Para atender às demandas, o labo-
ratório conta com os seguintes instru-
mentos e dispositivos:

• CPD – Contador de partículas 
• Fotômetro  
•  Amostradores de ar microbioló-

gicos
•  Espectrômetro fotoacústico para 

amostragem de gás e análises 
quantitativas

•  Multipoint tracer gas sampler and 
doser

• Gerador de aerossol
•  Multifuncional para monitoramento 

da Qualidade do Ar Interior - QAI
• Medidor de vazão de ar
• Visualização do fluxo de ar
•  Sistema de monitoramento e aqui-

sição de dados

atividades de P & D

O White Box  foi concebido e proje-
tado com o objetivo básico de ser um 
laboratório  multitarefa e multidiscipli-
nar para atividades de pesquisas aca-
dêmicas e  industriais não só de salas 
limpas e de controle de contaminação, 
como também para ensaios em Siste-
mas e Componentes de Ventilação.

O espaço oferece a oportunidade 
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zados por todos os equipamentos e  
dutos do laboratório permite o ensaio 
da eficiência de filtros com relação 
à  remoção de partículas e eficiência 
energética, variando-se a concentra-
ção de partículas de desafio e a vazão 
de ar para cada tipo de filtro ensaiado. 
Os ensaios podem ser realizados com 
vários tipos de aerossol (DOP, DEHS, 
PAO) ou contaminantes microbioló-
gicos adequadamente preparados e  
dispersados no ambiente de ensaio ou 
nos dutos.

O regime de vazão de ar  no White 
Box pode ser completamente unidi-
recional, parcialmente direcional ou  
turbulento, graças ao duplo sistema 
de exaustão (grelhas de parede e do 

piso   elevado) e ao sistema modular 
de insuflação de ar pelo teto, que pos-
sibilita  a troca da posição dos difuso-
res. Dois ventiladores independentes, 
cuja  variação de frequência permite 
variar tanto o insuflamento quanto a 
exaustão  total de ar, enquanto dam-
pers calibrados regulam a vazão de 
ar em cada filtro e grelha de exaustão. 
Isto permite avaliar o desempenho de 
muitos tipos de dispositivos de con-
trole de ambiente, tais como sonda 
isocinética, sistemas de amostragem 
de multipontos, etc. Além disso, a flexi-
bilidade em escolher o regime de fluxo 
também possibilita o estudo da difusão 
de contaminantes e o padrão do fluxo 
de ar por visualização, por meio do 
uso de indicadores por gás, fumaça ou 
emissão de partículas, tudo suportado 
por um sistema de gravação em vídeo.

O White Box pode  atingir pressões 
positivas ou negativas em relação ao 
ambiente externo,  oferecendo por este 
motivo a opção de ensaio de desempe-
nho da contenção com contaminantes 
inertes,  químicos e biológicos. E mais, 
devido às dimensões do ambiente lim-
po, é possível a condução de ensaios 
qualitativos e de desempenho de cabi-

nes de biossegurança e muitos outros 
equipamentos normalmente utilizados 
por processos em ambientes limpos.

Finalmente, a vazão de ar  ne-
cessária para as condições termo-
-higrométricas requeridas é fornecida 
por  uma unidade de tratamento de ar 
externa, em aço inoxidável, projetada 
para ambientes limpos que pode forne-
cer de 40 a 100% da vazão de ar total. 
Com 100% de ar externo, com 100% 
de ar recirculado ou com ar misturado 
são algumas das condições de opera-
ção que o sistema de HVAC dedicado 
ao White Box pode oferecer.

teste e Certificação

O Grupo de Pesquisa do White 
Box, graças à sua experiência multi-
disciplinar em pesquisas acadêmicas  
e P&D, pode fornecer serviços globais 
de pesquisa, engenharia e  consul-
toria para indústrias e companhias 
privadas. A competência do  labo-
ratório pode dar suporte à indústria 
para aprimorar seus equipamentos e  

o grupo de trabalho 
do laboratório 

oferece serviços de 
pesquisa, engenharia 

e consultoria para 
indústrias
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Patrocinadores do White box

Principais patrocinadores: FlaktWoods, National Instruments, Lesatec, 
SagiCofin, Siemens, Parteco, Goppion, ABLCO Industries
Patrocinadores: AlfaSaxo, Alsco, ASC Instruments, Belimo, Dosdonts, 
Fedegari, Inexport Light, PBInternational, Sauermann e Merck

configurações de sistema ambientais 
e revisar procedimentos específicos 
de  clientes, capabilidade de equipa-
mentos, especificações de projeto, 
melhoria de  desempenho e alterações 
recomendadas segundo as leis nacio-
nais, recomendações  e normas ISO. 
O estudo preliminar de equipamentos, 
instrumentos e sistemas, seu desen-
volvimento, ensaio e subsequente cer-
tificação, em associação e/ou  suporte 
à indústria, é o que o laboratório tem 
feito por muitos anos e continuará per-
seguindo fortemente no futuro.

atividades 
educacionais

A Politecnico di Milano, como uma 
universidade técnica, assegura o forte 

comprometimento de proporcionar 
treinamento para estudantes técnicos, 
graduados e PhD e desenvolve semi-
nários e cursos para  profissionais em 
salas limpas. O laboratório oferece au-
las teóricas e demonstrações práticas, 
cobrindo os fundamentos sobre conta-
minação por partículas em suspensão, 
a estratégia geral de controle e os pro-
cedimentos industriais em tecnologia 
de salas limpas. O local constitui-se de 
uma sala de aula com a oportunidade 

de se inspecionar uma larga série de 
equipamentos e  dispositivos de medi-
ção, alguns deles dutados para simular 
condições reais de uso. 

No quadro da International Clean-
room Educational Board (ICEB) e do 
seu Acordo de Certificação de Curso, 
o White Box Lab e a Italian Society of  
Contamination Control (ASCCA) em 
conjunto organizaram o curso básico 
em Salas Limpas e o curso avançado 
em Salas Limpas. 
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Pavilhão será destaque 
na FCE

Pela quinta edição consecutiva, o Pavilhão da 
SBCC estará presente na mais importante feira 
de exposições voltada ao setor farmacêutico e 
cosmético. Entidade marca presença também na 
hospitalar

Luciana Fleury

s mais modernas tendências do 
setor farmacêutico e cosmético 
estarão nas FCE Pharma e FCE 

Cosmetique, organizadas pela Nür-
nbergMesse Brasil, entre os dias 29 
e 31 de maio, no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo. Com mais de 
600 marcas em exposição – incluindo 
29 empresas que participam pela pri-
meira vez do evento, as feiras esperam 
atrair cerca de 25 mil visitantes profis-
sionais.

O Pavilhão da SBCC será um dos 
destaques da FCE. Com cerca 80 me-
tros quadrados, a área abriga o estan-
de da entidade e mais seis empresas 
associadas: Alsco, CACR, CPA, Steri-
lex, Swell e Veco. A maior expectativa 
está em torno da apresentação da 
Sala Limpa Itinerante, um projeto ino-
vador e que atrai a atenção do público, 
com demonstrações e possibilidade de 
visualizar uma área que normalmente 
os profissionais não têm acesso nas 
indústrias.

Além das empresas que estarão no 
Pavilhão da SBCC, outras associadas 
estarão presentes como expositoras. 
A Revista da SBCC as consultou para 

que apresentassem sua expectativa 
com o evento e já dessem uma prévia 

do que o visitante poderá encontrar. 
Acompanhe.

VECO

ALSCO CPA SWELL
CACR

                           SBCC

StERiLEx

Almoxarifado

Recepção

Display 
Comp.

SALA LimPA itinERAntE

B
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Vista geral da FCE 2011. Abaixo, planta do Pavilhão da SBCC
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Camfil Farr

A Camfil tem como objetivo mos-
trar ao mercado seu diferencial técnico 
que se traduz em reduções de custo e 
melhores instalações para seus clien-
tes. No estande irá apresentar a linha 
de equipamentos de exaustão da Fu-
mex, além de produtos já consagrados 
que receberam uma repaginação em 
alguns modelos. Entre os destaques 
estarão filtros de ar grossos, médios 
e finos, EPA, HEPA e ULPA, caixas 
terminais, coletores de pó Camfil Farr 
APC e exaustão da Fumex.

Para a empresa, a FCE permite 
aos clientes a comparação entre as 
soluções oferecidas, o que possibilita 
a Camfil ressaltar sua busca em pro-
porcionar o melhor custo-benefício do 
mercado.

CACR 
Para a CACR, estar presente na FCE 
é uma forma da empresa manter-se na 
memória do mercado para que seus 
serviços sejam evidenciados, além 
de possibilitar o estabelecimento de 
novos relacionamentos comerciais e 
consolidação dos já existentes. Por 
ser uma empresa de serviços, o ob-
jetivo é sensibilizar os visitantes para 
o tipo de trabalho desenvolvido dentro 
da engenharia de aplicação em salas 
limpas nas unidades industriais. A 
empresa pretende dar destaque a seu 

conhecimento nas soluções voltadas 
para o segmento de climatização e 
demonstrar sua habilidade técnica em 
traduzir o trinômio que o cliente final 
mais busca: solução, prazo e custos.

CPt Produtos
A CPT Produtos, divisão da CPA 

Brasil, irá apresentar toda a estrutura 
de suas marcas, produtos e servi-
ços. A empresa é especializada na 
comercialização de revestimentos de 
pisos industriais de alto rendimento e 
atende às demandas de salas limpas 
de qualquer classificação, sendo a 

Vista geral da FCE 2011. Abaixo, planta do Pavilhão da SBCC
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 Tel: (11) 3731-2255 / (11) 3729-5155
ardutec@ardutec.com.br
www.ardutec.com.br

Há 25 anos transformando
trabalho em qualidade

Associado:

anos

ardutec

25

distribuidora exclusiva no Brasil da 
divisão Stonhard do Stoncor Corrosion 
Specialists Group.

A proposta no evento é ressaltar os 
produtos e lançamentos à base de ure-
tanos para todos os segmentos indus-
triais, destacando sua utilização em 
áreas com alta exigência física / me-
cânica e baixa temperatura. E também 
os revestimentos de pisos condutivos 
para locais onde há a necessidade de 
dissipação de energia estática.

Dânica 
Para a Dânica, a presença trará 

maior visibilidade à marca, possibili-
tando aos visitantes conferirem cada 
detalhe de seus produtos, além de es-
treitar o relacionamento com clientes 
em potencial, alavancar vendas e ge-
rar futuros negócios. Em seu estande, 
serão expostos painéis flash, portas e 
visores, além dos forros pelos quais se 
pode caminhar, permitindo peso de 66 
quilos por metro quadrado.

A empresa pretende mostrar que 
está inovando constantemente para 
garantir aos seus clientes qualidade 
e excelência em produtos e serviços 
e que todos seus produtos e proces-
sos se destacam pela alta tecnologia 

aplicada e o atendimento às normas e 
procedimentos de BPF, exigidos pelo 
FDA e Anvisa.

isodur
As expectativas da Isodur com rela-

ção à edição 2012 da FCE são aumen-
tar a rede de relacionamentos, atender 
com excelência todos os clientes e 
fechar o maior número de negócios. A 
empresa acredita ser fundamental sua 
participação no evento por ele reunir 
as principais indústrias farmacêuticas 
e profissionais da área, apresentando 
novas tecnologias e tendências do se-
tor, além de promover o estreitamento 
das relações comerciais.

Além da apresentação de seu  
portfólio de produtos voltado para a 

completa solução em salas limpas 
(painéis, divisórias, visores, portas, 
forros, luminárias especiais, climati-
zadores de ar, air shower, caixas de 
passagem), a Isodur dará destaque a 
sua linha de portas hospitalares.

Quimis

O aumento de investimentos no 
desenvolvimento e no controle de 
qualidade da indústria farmacêutica e 
de cosmético no Brasil, faz com que 
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a Quimis, como indústria nacional de 
aparelhos para laboratórios, também 
investisse de maneira crescente em 
soluções neste segmento.

Em seu estande, irá apresentar as 
melhorias realizadas em sua extensa 
linha de produtos, que atualmente con-
ta com cerca de 500 itens.

Sesimbra
A Sesimbra prevê que poderá inte-

ragir com um número significativo de 
potenciais clientes durante o evento. 
Seu estande irá abrigar algumas das 
empresas por ela representadas que 

exibirão lançamentos em processos 
de automação de embalagem, cabines 
de dispensação e amostragem e iso-
ladores para a indústria farmacêutica, 
assim como em revestimento de com-
primidos.

A empresa promete novidades em 
embalagem primária e secundária, com 
uma diversidade de soluções jamais 
apresentadas. Também destacará uma 
tecnologia de revestimento contínuo de 
comprimidos, assim como o que há de 
mais atual em isoladores com aplica-
ção na indústria farmacêutica.

Steq
Apostando na crescente impor-

tância da FCE Pharma como palco de 
tendências e negócios para o Brasil e 
a América Latina, a Steq pretende inte-
ragir diretamente com clientes, fomen-

tar discussões e compartilhar ideias, 
além de criar networking e descobrir 
novidades do mercado. 

O destaque da empresa será a 
apresentação de suas duas novas re-
presentadas: GEA Pharma Systems e 
DARA. Ambas enviarão equipamentos 
para serem apresentados: Compres-
sora Courtoy e máquina de enchimen-
to, fechamento e recravamento de 
frascos, respectivamente.  

A Steq irá destacar também o 
serviço de Bio-Descontaminação de 
Ambientes por Vapor de Peróxido de 
Hidrogênio, método de descontamina-
ção de áreas. 
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Sterilex

A Sterilex reservou novidades para 
a FCE Pharma. Entre os lançamentos 
estão o Backup de Bowie Dick Quicki-
se e Bowie Dick Eurotest, testes para 
verificação da presença de bolhas de 
ar e gases não condensáveis na au-
toclave, que dificultam a penetração 
do vapor nas caixas e embalagens 
quando submetidas ao processo de 
esterilização.  Disponíveis na forma de 
pacotes teste padrão, já preparados, 
possibilitam maior agilidade e comodi-
dade ao usuário. Além disso, irá des-
tacar as linhas Kophanios, Surfanios e 
Wipers-Berkshire e um monitoramento 
121 C, focado para indústrias.

Swell

A Swell irá divulgar a construção 
de uma nova unidade fabril, com a qual 
espera trazer para o mercado uma 
nova gama de produtos, gerando con-
dições de atendimento mais rápido, 
direto e personalizado a seus clientes.

O destaque de sua participação 
será o enfoque no setor de ar condi-
cionado, ventilação e controle de áreas 
classificadas, além dos tradicionais 
produtos como portas, caixas de pas-

sagem, visores, divisórias e forros para 
salas limpas, materiais tradicionais e 
de amplo conhecimento do mercado.

A ideia da empresa é fortalecer 
cada vez mais a operacionalização de 
entrega de sistemas Turn Key.

trox

Para Trox, marcar presença na 
FCE Pharma representa a oportunida-
de de expansão dos negócios por meio 
do estabelecimento de novos contatos 
comerciais e, ao mesmo tempo, a pos-
sibilidade de identificar tendências do 
mercado e novas demandas dos usuá-
rios de suas soluções. 

O principal lançamento a ser apre-
sentado pela empresa será o novo In-
suflador de Ar Estéril IAE-R, que pos-
sui, além de Filtros Absolutos HEPA, 
um sistema de refrigeração completo 
de expansão direta, o que promove um 
ambiente com controle de contaminan-
tes e particulados com um excelente 

conforto térmico. Além disso, estarão 
em evidência as linhas de unidades de 
tratamento de ar, filtros, sistema lab-
control para capelas de exaustão VAV 
e sistemas de difusão de ar.

Veco
A Veco irá reforçar sua posição 

como empresa especializada e com-
pleta nas soluções para o controle de 
contaminação.  Estarão expostos equi-
pamentos como cabines de pesagem, 
cabinas de fluxo unidirecional (laminar) 
e unidades de descontaminação; além 
de toda a linha de filtros, como pré fil-
tro, filtros bolsa, filtros finos, filtros de 
carvão ativado, filtros cartucho (cilín-
dricos) até os filtros HEPA .

A empresa também irá destacar 
a Unidade de Filtragem Refrigerada,  
lançada na última edição da FCE e que 
se tornou um sucesso imediato por  
possibilitar a instalação de pequenas 
salas limpas e ambientes controlados 
de forma muito simples e prática. 

SBCC também na Hospitalar 2012
Pela primeira vez, a Hospitalar – a maior exposição de produtos e servi-

ços destinados ao setor do Brasil – vai receber a Sala Itinerante da SBCC. 
Durante o evento, organizado entre os dias 22 e 25 de maio, nos Pavilhões 
do Expo Center Norte, os mais de 90 mil visitantes profissionais esperados 
poderão acompanhar a Sala Limpa Itinerante, que pela primeira vez estará 
na Hospitalar.

A SBCC espera, dessa forma, aproximar ainda mais os profissionais do 
setor hospitalar com os conceitos aplicados em áreas limpas e ambientes 
controlados, visto que os hospitais vem ampliando o uso dessa tecnologia, 
notadamente nas áreas de manipulação de medicamentos e centro cirúrgicos, 
dentre outros.

Produção com 
máquinas contínuas 
de alta qualidade e 
produtividade.

• CONCEITO CONSTRUTIVO 100% GMP.

• SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA TODO TIPO DE PROJETO.

• REDUÇÃO EM ATÉ 40% NO SEGURO.
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Dânica, soluções Turn-Key que 
otimizam tempo em construção 
de Salas Limpas.

SUDESTE:  
São Paulo, SP: 11 3043-7891
Rio de Janeiro, RJ: 21 2498-0498
Betim, MG: 31 3593-5003

NORDESTE:
Recife, PE: 81 2125-1900

NORTE:  
Belem, PA:  91 3255-7555

CENTRO-OESTE:  
Lucas do Rio Verde, MT: 
65 3549-8200
Goiania, GO : 62 3582-9001

SUL:            
Joinville, SC: 47 3461-5300
Porto Alegre, RS: 51 3302-7308

salaslimpas@danica.com.br | www.danica.com.br

Forros e Acessórios Portas

Salas Limpas

90% PUR até
2015. Carbono
Zero.

Do projeto à montagem, a 

máxima confiabilidade Dânica 

para Arquitetura de Salas 

Limpas de todos os portes. 

Você procura por 
soluções em 
Arquitetura de Salas 
Limpas, do projeto 
à montagem.

Nós mostramos.
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O tradicional Seminário “Introdu-
ção à Tecnologia de Áreas Limpas” 
abriu o ciclo de seminários 2012 da 
SBCC. Voltado aos profissionais 
de diversas formações acadêmicas 
que procuraram fundamentos de 
salas limpas, o seminário introduz 
conceitos básicos relacionados à 
tecnologia de áreas limpas, abor-
dando temas como normalização, 
construção, vestimenta, equipamen-
tos, classificação e biocontamina-
ção e seu controle.

O evento teve a presença de 70 
profissionais e foi organizado no au-
ditório do Hotel Íbis – Barra Funda, 
em São Paulo, no dia 29 de março, 
e contou com o patrocínio da Atmen, 
Masstin, Microblau, Powermatic, 
Tosi, Reintech, Asmontec, ICTQ, 
CCL Farma e Trox e com o apoio da 
ABRAVA e do Sindratar-SP. Acom-
panhe os temas e seus palestrantes:
•  Fontes de Contaminação em  

Salas Limpas
 Franz Gasser
 Membro do GT 1 da SBCC
 GPAx Assessoria Empresarial
• Normas, Recomendações  
 e Regulamentos
 Elisa Krippner

sBcc abre ciclo de seminários 2012

Fórum internacional de Qai

  Coordenadora do Núcleo 
Científico da SBCC e Especialista 
Internacional do GT 3 da SBCC

 SPL Engenharia
•  Sistemas de Ar para Salas  

Limpas
 Jean-Pierre Herlin
  Membro do GT 2 da SBCC e do 

CEE 138 da ABNT
 Análise Consultoria e Engenharia
•  Filtros de Ar e Equipamentos  

de Ar Limpo
 José Augusto Senatore
  Membro do CEE 138 da ABNT  

e do GT 53 da SBCC
 Atmen Equipamentos
•  Materiais de Construção  

para Salas Limpas
 Alexander Galiotto
 Especialista em Sistemas  
 de Salas Limpas
 Reintech
•  Equipamentos de Processo
 Rogélio Silva
 Johnson & Johnson
•  Certificação de Salas Limpas
 Maurício Salomão Rodrigues
 Membro do GT 53 da SBCC

 Somar Engenharia
•  Vestimentas para Salas 

Limpas
 Erick Kovacs
  Membro do Conselho Editorial da 

Revista da SBCC
 Alsco Toalheiro Brasil
•  Monitoramento Microbiológico 

em Áreas Limpas
 Silvia Eguchi
 Coordenadora do GT 2 da SBCC
  Especialista Internacional do WG 

2 da ISO TC 209
 Dosage

O Chapter Brasil da ASHRAE 
(American Society of Heating, Refri-
gerating and Air-Conditioning Engi-
neers) organiza, em 30 de maio, no 
auditório da Escola Politécnica da 
USP, em São Paulo, o Fórum Inter-
nacional de Qualidade do Ar de Inte-
riores – QAI. Trata-se de um evento 
inédito cujo objetivo é a atualização 
técnica, o debate e a discussão de 
tendências relacionadas aos temas 
filtragem de ar e QAI.

O evento conta com a participa-
ção de convidados internacionais, 
entre eles, James Newman, espe-
cialista da ASHRAE - EUA; e Paulo 
Tronville, coordenador do Grupo 
ISO TC-142. O fórum tem o apoio da 
SBCC, ANPRAC, ABRAVA, ABRA-
VA-QUALINDOOR e ASBRAV.

Para mais informações e inscri-
ções, e-mail: cursos@abrava.com.
br ou pelo telefone (11) 3361-7266 
com Talita Lopes.
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Salas Limpas em Regime Turn Key

Fone/Fax. (11) 4345-4777  

www.abecon.com.br

• Ar Condicionado

• Ventilação / Exaustão

• Automação Predial

• Divisórias, Forros, etc

• Obras Civis
ENGENHARIA

28 
ANOS

ENGENHARIA TOTAL
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norma sobre Requisitos para 
Áreas Biocontidas em debate

No dia 21 de março, foi orga-
nizada a primeira reunião sobre a 
criação de uma norma brasileira ver-
sando sobre Requisitos para Áreas 
Biocontidas. O nome ainda é preli-
minar, mas o objetivo do documento 
já está bem definido pelo grupo de 
trabalho instalado: fornecer especi-
ficações técnica de engenharia para 
assegurar que sejam atendidos os 
requisitos de contenção biológica.

Desta primeira reunião, orga-
nizada na sede da ABRAVA, em 
São Paulo, participaram mais de 10 
profissionais (veja box na página se-
guinte). É importante ressaltar que a 

SBCC tem um contrato de coopera-
ção técnica com a ABNT – Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
e é responsável pelo ABNT/CB-46 
– Áreas Limpas e Controladas, cuja 
gestora é Heloisa Meirelles, com 
Elisa Kripper na secretaria técnica.

Preliminarmente, o grupo elegeu 
o Tecnólogo Francisco Hernandes 
(Mestre em Biotecnologia) e o En-
genheiro Fernando Bustamante, 
respectivamente como coordenador 
e secretário do Grupo de Trabalho. 

Os próximos passos serão fazer 
uma consulta formal à ABNT para 
a abertura da CE – Comissão de 

Estudos, coletar referências biblio-
gráficas para dar apoio à criação 
da nova norma e arregimentar mais 
profissionais e entidades para cola-
borar com esse trabalho. 

A segunda reunião ainda não 
está agendada, porém o grupo enfa-
tizou o apoio da ABRAVA que, mais 
uma vez, disponibilizou uma sala de 
reunião com todos os recursos ne-
cessários para o desenvolvimento 
das ações.

Os interessados em participar  
do grupo de trabalho podem ob-
ter mais informações pelo e-mail:  
sbcc@sbcc.com.br 

Salas Limpas em Regime Turn Key

Fone/Fax. (11) 4345-4777  

www.abecon.com.br

• Ar Condicionado

• Ventilação / Exaustão

• Automação Predial

• Divisórias, Forros, etc

• Obras Civis
ENGENHARIA

28 
ANOS

ENGENHARIA TOTAL
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PARtiCiPANtES
•  Msc Gilfredo Comparsi Darsie 

– Médico Veterinário, OPAS/
OMS (Organização Pan-ame-
ricana de Saúde / Organiza-
ção Mundial da Saúde) 

•  Eng. Fernando Bustaman-
te – Coordenador da ABNT / 
CB-26 / CE-26:090.01 – Es-
terilização de Produtos para 
Saúde (Equivalente ao Grupo 
da ISO / TC-198) 

•  Eng. Ardile Bacchi Neto – Voi-
th Serviços Industriais Ltda. 

•  Eng. Adriano Villarmosa – 
Veco 

•  Eng. Wili Colozza Hoffmann 
– Vectus, liason com a AN-
PRAC (Associação Nacional 
dos Profissionais de Refrige-
ração e Ar Condicionado) e 
liason com o ABNT CEE-138. 

•  Eng. Carlos Eduardo Rein – 
Reintech e Diretor Financeiro 
da SBCC 

•  Eng. Maurício Caputo – AMV 
Controle Ambiental 

•  Clara Lúcia – Secretária do 
ABNT CB-55 

•  Guilherme Guelfi - Gerência 
do Processo de Normalização 
– ABNT/SP

•  Eng. Miguel Ferreirós – Análi-
se Consultoria e liason com o 
DNPC (Departamento Nacio-
nal de Empresas Projetistas 
e Consultores da Abrava)/CB 
55, liason com o ASHRAE 
Chapter Brasil (American So-
ciety of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engine-
ers). 

•  Tecnólogo Francisco Hernan-
des (Mestre em Biotecnologia) 
– USP 

Reunião do WG-1 em copenhagen

tagens além das que são feitas hoje)
Por causa destes impasses, em 

Copenhagen não se conseguiu ter-
minar a revisão, mas pelo menos al-
guns outros pontos foram decididos, 
dos quais destaco os principais: 

• a Tabela 1 da ISO 14644-1 
ficará mesmo sem indicação de nú-
mero de partículas (29) para 5µm na 
classe 5. Poderá ser usado o cálculo 
para macropartículas se agências 
regulatórias exigirem este tamanho; 
a classificação ficará por ex. ACP 
M (29; ≥5 µm); CPD adequado para 
baixas concentrações de partículas 
grandes.

• alguns especialistas estão 
investigando o uso da amostragem 
sequencial como caracterização de 
salas limpas com baixas concentra-
ções de macropartículas 

• foi solicitado que estudos práti-
cos fossem realizados nos diversos 
países para avaliar as alternativas 
de como dividir uma sala limpa para 
escolha dos pontos de medição. 

No que diz respeito à Parte 2, 
ficou decidido que a norma tratará 
exclusivamente de monitoramento 
de salas limpas (não mais de clas-
sificação), contemplando contagem 
de partículas, volume, diferencial de 
pressão e velocidade do ar. 

Não haverá mais indicação de 
um intervalo máximo de tempo entre 
ensaios que, se for necessário, deve 
ser determinado conforme aplicação 
específica do setor industrial, por ór-
gão regulador ou Boas Práticas. 

A revisão da Parte 2 não gerou 
tanta discussão. O novo Draft (DIS) 
deve ficar pronto na próxima reunião 
do WG-1 em outubro, em Zurich.

Eliane Bennett - Especialista Internacional WG-1

O Working Group 1, do Techni-
cal Committee ISO/TC 209 Clean-
rooms and associated controlled 
environments, novamente se reuniu, 
entre os dias 12 e 14 de março, em 
Copenhagen, para dar continuida-
de aos trabalhos de revisão das 
normas ISO 14644-1 e 14644-2, 
respectivamente documentos sobre 
classificação da limpeza do ar por 
concentração de partículas (ACP) e 
monitoramento de salas limpas.

Quando foi iniciada a revisão da 
Parte 1 em 2005, a questão principal 
era a base estatística, que não es-
tava correta, que apresentava pro-
blemas na classificação e que não 
se queria mais utilizar o cálculo do 
limite superior de 95% de confiança. 

Levando em conta estes e ou-
tros pontos polêmicos, um novo 
documento foi elaborado e enviado 
para votação internacional - ISO DIS 
14644-1: 2010 (Draft International 
Standard), o qual foi avaliado nas 
reuniões do GT-1 e posteriormente 
votado a favor, com comentários.

O documento foi aprovado pela 
comunidade internacional, com 
muitos comentários recebidos. Mas 
independente do resultado, os pró-
prios especialistas ainda se encon-
travam divididos em relação:

• à forma de tratar a distribuição 
dos pontos de medição (semialeató-
ria ou estratificada)

• à importância da ferramenta 
a ser utilizada para gerar aleatoria-
mente estes pontos de medição

• ao impacto, na prática, de 
mudanças tão grandes. (por ex., os 
usuários do Anexo 1 da EU GMP 
com certeza não querem mais con- TROX DO BRASIL LTDA. 

Rua Alvarenga, 2025  
05509-005 – São Paulo - SP

Fone: (11) 3037-3900 
Fax: (11) 3037-3910
E-mail: trox@troxbrasil.com.br
Site: http://www.troxbrasil.com.br

Finalmente o Brasil tem um 
laboratório que em nada  
deve aos europeus.

O Brasil vive uma fase inegavelmente feliz. O mercado interno 
tem crescido e com ele os mais diversos ramos da economia. 
Novos empreendimentos surgem a todo momento. Cada um com 
as necessidades próprias de infraestrutura em um país que pede 
modernização. 

Ar condicionado é infraestrutura. É o que dá conforto, segurança 
e produtividade. Mas o ar condicionado de qualidade, com 
tecnologia. Principalmente tecnologia de tratamento e difusão 
do ar. O que a TROX conhece como ninguém. Afinal, ela tem se 
adiantado ano a ano, desde a sua implantação no país, para 
oferecer o que de mais avançado existe no mundo. Assim foi com 
a difusão pelo piso, a de alta indução e as vigas frias, apenas para 
ficar em alguns exemplos.

Agora, mais uma vez, a TROX se adianta e constrói o primeiro 
laboratório para testes e ensaios de componentes de difusão do ar: 
a TROX Academy. Com ela, consultores, projetistas e instaladores 
poderão ter muito mais segurança na especificação de suas 
soluções,  pois saberão que estas foram testadas e aprovadas por 
um laboratório que encontra-se entre os mais modernos do mundo. 
Mas não só. Poderão, também, contar com a mais ampla estrutura 
de treinamento que se teve conhecimento, até hoje, no continente 
americano. É a TROX, mais uma vez, olhando o futuro do Brasil.

Lutz Reuter, CEO do Grupo TROX discursa na inauguração  
da TROX Academy

O descerramento da placa comemorativa, a partir da esquerda: 
Ludger Bokmann, Responsável pelos Negócios Internacionais do 
Grupo TROX; Emilio Fusero e Alceu Tomkiw, Diretor de Fábrica 
e Diretor Financeiro da TROX Brasil; Lutz Reuter; Celso Simões 
Alexandre, Presidente da TROX Latino América; Arnaldo Basile, 
Diretor Superintendente da TROX Brasil
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laboratório para testes e ensaios de componentes de difusão do ar: 
a TROX Academy. Com ela, consultores, projetistas e instaladores 
poderão ter muito mais segurança na especificação de suas 
soluções,  pois saberão que estas foram testadas e aprovadas por 
um laboratório que encontra-se entre os mais modernos do mundo. 
Mas não só. Poderão, também, contar com a mais ampla estrutura 
de treinamento que se teve conhecimento, até hoje, no continente 
americano. É a TROX, mais uma vez, olhando o futuro do Brasil.

Lutz Reuter, CEO do Grupo TROX discursa na inauguração  
da TROX Academy

O descerramento da placa comemorativa, a partir da esquerda: 
Ludger Bokmann, Responsável pelos Negócios Internacionais do 
Grupo TROX; Emilio Fusero e Alceu Tomkiw, Diretor de Fábrica 
e Diretor Financeiro da TROX Brasil; Lutz Reuter; Celso Simões 
Alexandre, Presidente da TROX Latino América; Arnaldo Basile, 
Diretor Superintendente da TROX Brasil
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A Comissão Organizadora do 
ISCC Brazil 2016 está se mobilizando 
para definir linhas de atuação, patro-
cinadores e outros aspectos funda-
mentais para a realização do evento. 
Em reunião no início de março, a 
Delegada Internacional da SBCC e 
Coordenadora do evento, Heloisa 
Meirelles, falou aos membros da Co-
missão Organizadora sobre as diretri-
zes que devem nortear o trabalho do 
grupo, incluindo trazer profissionais 
de toda a América Latina para parti-
cipar ativamente do evento.

Para reforçar a mensagem, He-
loisa recorreu a uma parábola se 
valendo do livro “A Economia do 
Cedro”, do professor Carlos Alberto 
Julio, lançado em 2011. “Nós temos 
uma ambição que é proporcional à 
força do Cedro. Temos consciência 
do papel da Comissão Organizado-

iscc Brazil 2016
Eventos reforçam a importância e o comprometimento da Comissão Organizadora. 
Jantar de lançamento oficial do evento reuniu mais de 130 convidados na FIESP

ra. Ela é uma rede de colaboradores 
habilidosos e profissionais compro-
metidos, capazes de tomar iniciati-
vas e contribuir para o sucesso do 
ISCC Brazil 2016”, disse em sua 
intervenção inicial.

Relacionando o trabalho ao li-
vro, Heloisa reforçou que o esforço 
neste momento é como uma árvore 
em crescimento; o ritmo é lento, mas 
deve ser consistente e preocupado 
em estabelecer uma relação de tro-
ca responsável com o seu entorno. 
“É exatamente a esse grupo que 
pertencemos. Temos de começar a 
agir – como já vem sendo feito – de 
forma a nos fortalecer, com plane-
jamento, objetividade e ações práti-
cas”, avaliou. 

Ao final deste caminho, argu-
mentou a Delegada Internacional da 
SBCC, o ISCC Brazil 2016 será uma 

Rinaldo Almeida, presidente da SBCC; Paulo Skaf, presidente da FIESP; Dorival Sousa, past chairman da SBCC; e José 
Medela, presidente do Sindratar-SP

Vista geral do evento, cerca de 150 pessoas 
prestigiaram o lançamento do ISCC 2016

árvore adulta, frondosa e com toda a 
majestade! “Somos uma equipe uni-
da em torno de um objetivo comum. 
Cada um de nós tem seus méritos 
e também um papel importante na 
SBCC – que é nosso solo fértil. Que 
as sementes germinem e que cada 
um seja sensibilizado e aceite a 
evolução do Cedro, num ritmo cons-
tante, firme e frondoso. Este nosso 
desafio, é uma forma de não permitir 
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que tudo permaneça do mesmo jei-
to, podemos mudar as coisas, por 
que sabemos que o resultado da 
estagnação é a extinção de valores, 
recursos e evolução”, finalizou.

Lançamento na FIESP
Para apresentar oficialmen-

te o ISCC Brazil 2016 a toda a 
comunidade que atua direta ou 
indiretamente no controle de con-
taminação de ambientes internos, 
a SBCC realizou um coquetel se-
guido de jantar no salão nobre da 
FIESP, no dia 28 de março. Para 
tanto, contou com o apoio inesti-
mável do Sindratar-SP – Sindica-
to da Indústria de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento do 
Ar do Estado de São Paulo e da 
FIESP – Federação das Indús-

trias de São Paulo, que apoiaram 
de imediato o ISCC, abriram suas 
portas e colaboraram para a reali-
zação do lançamento oficial.

O evento, com participação de 
cerca de 150 profissionais, foi pres-
tigiado pelo presidente da FIESP, 
Paulo Skaf. José Medela, presidente 

do Sindratar-SP, foi o primeiro a sau-
dar os participantes, destacando o 
compromisso da FIESP com o ISCC, 
notadamente do Consaúde, o Comi-
tê da Cadeia Produtiva da Saúde da 
FIESP. “O controle de contaminação 
envolve uma série de segmentos 
industriais muito relevantes para a 

Vista geral do evento, cerca de 150 pessoas 
prestigiaram o lançamento do ISCC 2016

Dirce Akamine, ex-presidente da SBCC; Antônio Elias Gamino, Heloisa 
Meirelles e João Felipe, do Comitê Organizador do ISCC Brazil 2016
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economia nacional. Estamos muito 
satisfeitos em apoiar essa iniciativa 
da SBCC”, comentou.

Rinaldo de Almeida, presidente 
da SBCC, reforçou a importância do 
apoio da FIESP e do Sindratar-SP 
e fez uma breve sinopse histórica 
da SBCC, ressaltando iniciativas 
inéditas que levaram a entidade a se 
tornar referência nacional e interna-
cional nos debates em torno de áre-
as limpas e ambientes controlados. 
“A SBCC foi criada, em 1989, exata-
mente a partir de evento internacio-
nal, naquele momento uma ação ab-
solutamente pioneira que buscava 
reunir profissionais e empresas do 
então incipiente mercado nacional 
de áreas limpas”, relembrou.

A criação dos Comitês de Reco-
mendações Normativas e Grupos 
de Trabalho, a filiação ao ICCCS 
– International Confederation of 
Contamination Control Societies, e 
a assinatura do convênio de coope-

ração mútua com a Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas - ABNT 
para que a SBCC representasse 
o Comitê Brasileiro ABNT/CB 46, 
foram pontos relembrados. “Agora, 
temos um novo desafio: organizar 
o ISCC em 2016. Sediar o evento 
é um motivo de grande satisfação 
para todos nós do setor, pois é um 
reconhecimento à atuação da enti-
dade nos debates internacionais e 
também reflete a maior inserção e 
importância do Brasil no mercado 
global”, observou Almeida.

Dorival Sousa, past chairman 
da SBCC, também falou aos pre-
sentes destacando esse momento 
histórico. “Sediar o ISCC em 2016 
é sinal de amadurecimento e de 
reconhecimento internacional às 
nossas ações. Nosso compromisso 
com a disseminação e geração do 
conhecimento foi decisivo para isso; 
agora vamos receber os maiores 
especialistas globais para debater 
e conhecer as melhores práticas. 
Para tanto, reforço a importância do 
apoio de toda a comunidade para 
que tenhamos, no Brasil, um evento 
de grande repercussão”.

Entre os discursos, a SBCC 
apresentou dois vídeos institucio-
nais, um da própria entidade e outro 
do ISCC. O evento contou ainda 
com a presença de representantes 

de diversas entidades do setor far-
macêutico e hospitalar, como Pedro 
Menegasso, presidente do Conse-
lho Regional de Farmácia - SP; Lau-
ro Moretto, presidente da Academia 
Nacional de Farmácia, represen-
tando o Sindusfarma; Nildo Masini, 
vice-presidente da FIESP; Marcelo 
Pollacow, representando o Con-
selho Federal de Farmácia – CRF; 
Ana Lucia Fernandes, do ISPE; Iara 
Aydos, presidente da SOBRAFO; 
Carla Vendramini, vice-presidente 
de Marketing da ABDEH: Jorge 
Mancini Filho, diretor da Faculda-
de de Ciências Farmacêuticas da 
USP; Marilice Teresinha de Souza, 
presidente da UNIFAR; Leo Kunigk, 
do Instituto Mauá de Tecnologia; 
Anderson Carniel, professor da Fa-
culdade de Farmácia do Mackenzie; 
e Alba Santos, diretora técnica da 
ABRASP - Associação Brasileira 
dos Produtores de Soluções Paren-
terais e ex-presidente da SBCC.

Participantes das diversas áreas da SBCC: empenhados por um grande ISCC

Apoio das empresas
Não seria possível organizar um 
evento de tal envergadura sem o 
apoio de patrocinadores. Mais de 
20 empresas se envolveram na 
empreitada de lançar oficialmen-
te o ISCC Brazil 2016. A SBCC 
enaltece a grande atenção das 
empresas:

• Indústrias Tosi
• Alsco
• TROX
• OTAM
• Abecon
• Fundament-AR
• Asmontec
• Masstin
• MPW
• Powermatic
• Grupo Foianesi
• Somar

• Hexis

• Isoeste

• Ardutec

• Ultra-Clean

• Swell

• Armacell

• FIVE

• Farmoterápica

• Açor

• Microblau

• Ultra-Service
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EMPREsA TEL.EMPREsA TEL.

AAF AmericAn Air Filter do BrAsil ltdA.  .......................................  11  2246-2764

ÁBAco construtorA ltdA.  .................................................................  62  3091-2131

ABili AssessoriA técnicA e tecnologiA dA inFormAção  .........  11  3283-4212

ABl AntiBiÓticos do BrAsil ltdA. ......................................................  19 3872-9300

ABecon Ar cond. e reFrig. ..................................................................  11 4345-4777

Ac intercon sAlAs limPAs eng.inst. esPeciAis ltdA.  ................  11 3331-6576

Açor engenHAriA ltdA.  .......................................................................  11 3731-6870

AdriFerco engenHAriA e consultoriA ltdA.  ..............................  11 3773-7274

AeroglAss BrAsileirA s/A FiBrAs de Vidro ...................................  11 4616-0866

Air cleAn cont. contAm. AmB. s/c ltdA.  .........................................  19 3252-2677

Air conditioning totAl serVice ltdA.  ............................................  11 3202-3344

Air net com. e serV. de Ar cond. ltdA.  ..........................................  11 2272-2465

Air QuAlitY engenHAriA ltdA.  ...........................................................  62 3224-2171

Air time Ar condicionAdo ltdA.  .......................................................  11 3115-3988

AirlinK Filtros ind e com ltdA.  ........................................................  11 5812-0013

AlA AdministrAção e multiserViços ltdA.  ...................................  11 4668-5960

AlcArd indústriA mêcAnicA ltdA.  ....................................................  11 2946-6406

Alcon lABorAtÓrios  ............................................................................  11 3732-4156

AlPHAlAB comerciAl cientÍFicA .........................................................  62 3285-6840

Alscience engenHAriA e reP. ltdA ...................................................  85 3270-1534

Alsco toAlHeiro BrAsil ltdA.  ...........................................................  11 2198-1477

AmV controle AmBientAl .....................................................................  19 3387-4138

AnÁlise consultoriA e engenHAriA ltdA.  ....................................  11 5585-7811

AntHAres soluções em climAtizAção e reFrigerAção ltdA....  11 4324-3519

APorte nutricionAl FArmÁciA de mAniP. ltdA.  ............................  31 3481-7071

ArcontemP Ar cond. elétricA ltdA.  ..............................................  17 3215-9100

Ardutec com. instAlAções e Assess. ltdA.  .................................  11 3731-2255

ArmAcell BrAsil ltdA.  .........................................................................  11 3146-2050

ArrudA e leFol sAúde AmBientAl .....................................................  19 3845-2322

As montec eng. constr.comércio ltdA.  ......................................  19 3846-1161

AstePA reFrigerAção ltdA.  ...............................................................  83 3341-5494

At engenHAriA ..........................................................................................  11 2642-7070

Atmen indústriA e comércio de eQuiPAmentos ..........................  11 2936-8299

AtmosFerA gestão e HigienizAção de têxteis  ...........................  11 4588-5000

BArduscH Arrend. têxteis ltdA.  .....................................................  41 3382-2050

BioArPlus controle de contAminAção ltdA.  ............................  19 3887-1886

Biocontrol ltdA.  ...................................................................................  31 3295-2522

BioQuÍmicA suPrimentos AnAlÍticos ...............................................  16 2138-6111

BiosAFe - BiossegurAnçA do BrAsil ltdA.  ....................................  11 3683-4448

Biotec solução AmBientAl..................................................................  12  3939-1803

Bm BrAsilmed com. e serViços médicos HosPitAlAres ltdA .  81 3035-0003

BonAire climAtécnicA ltdA.  ...............................................................  11 3336-4999

BrAile BiomédicA .....................................................................................  17 2136-7000

Btu condicionAdores de Ar ltdA.  ..................................................  19 3844-9700

cAcr eng e instAlAções  .....................................................................  11 5561-1454

cAmFil FArr ind. com. e serViços de Filtros BrAsil .................  19 3837-3376

ccl FArmA com. de PeçAs e serViços ltdA.  .................................  19 3289-8397

ccP exPortec Produtos ltdA.  .........................................................  11 3834-3482

ceQneP  ......................................................................................................  41  3027-8007

certiFiQue soluções integrAdAs  ..................................................  31  3386-5574

cleAn sul controle de contAminAção .........................................  51 3222-9060

climA sPAce engenHAriA térmicA ltdA.  .........................................  19 3778-9410

climAPlAn Projetos térmicos ..........................................................  11 2068-9351

climAPress tecn. sist. Ar cond. ltdA. ............................................  11 2095-2700

comis engenHAriA técnicA ltdA-me. ................................................  31 2535-2892

conAir comércio e serViços ltdA.  ................................................  21 2609-4921

conexão sistemAs de Protese ltdA.  .............................................  11 4652-0900

cPA BrAsil indústriA e comércio de resinAs VegetAis ltdA.  11  3809-9804

cristÁliA Prod. QuÍm. e FArm. ltdA.  ................................................  19 3863-9500

dAnFoss do BrAsil ind. e com. ltdA.  ..............................................  11 2135-5400

dânicA termoindustriAl BrAsil ltdA.  ............................................  11 3043-7891

dAiicHi sAnKYo BrAsil FArmAcêuticA ltdA.  ..................................  11 4689-4500

dHl diAgnÓsticA HosPitAlAr ltdA.  ..................................................  67 3318-0300

dmd solutions ................................................................................................. 19 3386-0301

ecoQuest do BrAsil com. e serV. P/ PuriF. de Ar e ÁguA ltdA.  .. 11 3120-6353

elite eQuiPAmentos industriAis ltdA.  ...........................................  51 3365-3939

emAc - engenHAriA de mAnutenção ltdA.  ....................................  31 2125-8500

emPArcon - testes, Ajustes e BAlAnc. s/c ltdA.  .......................  11 4654-3447

emP. PArAnAense de climAtizAção - emPAc Ar cond. .................   41  3045-2700

enFArmA consultoriA em engenHAriA FArmAcêuticA ..............  21 2443-6917

eng cleAn controle de contAminAções ltdA.  ..........................  38 3221-7260

engeFArmA consult. e serViços ltdA.  ..........................................  21 2456-0792

engePHArmA soluções integrAdAs  ..............................................  11 9606-9466

engetAB soluções e engenHAriA ltdA. .........................................  11 3729-6008

engine comércio e serViços ltdA.  .................................................  27 3326-2770

eQuAtoriAl sistemAs.............................................................................  12 3949-9390

ergo engenHAriA ltdA.  .......................................................................  11 3825-4730

eurotHerm ltdA.  ...................................................................................  19  3112-5333

FAmAP - FArm. mAniP. Prod. PArent. ltdA.  ......................................  31 3449-4700

FArmoQuÍmicA s. A. ..................................................................................  21 2122-6000

FArmoterÁPicA PHYton Form. mAg. e oFic. ltdA.  .......................  11 5181-3866

FBm indústriA FArmAcêuticA ltdA.  .................................................  62 3333-3500

FilAB controle de contAminAção ltdA.  .......................................  19  3249-1475

Filtex montAgens e com. de sis. e comP. PArA Filt. ltdA.  .......  19  3229-0660

FiltrAcom sist. & comPon. P/ Filtr. ltdA.  ......................................  19 3881-8000

FiltrAx do BrAsil ltdA.  ........................................................................  11  4771-2777

FiVe VAlidAção de sistemAs comPutAdorizAdos........................  15 3411-5550

Focum dm VAlidAção .............................................................................  31 3476-7492

FortemP comércio e rePresentAções  ........................................  71 3241-2004

FundAção de APoio Á PesQuisA, desenVolVimento e inoVAção - eB .  21 2410-6256

FundAção Hemocentro de riBeirão Preto .................................  16 2101-9300

FundAment-Ar cons. eng. PlAnej. ltdA.  ........................................  11  3873-4445

gABmed Produtos esPecÍFicos ltdA.  ............................................  11 5181-2224

gAnutre - gAn rio APoio nutricionAl ltdA.  ................................  21 2589-4763

giltec ltdA.  ..............................................................................................  11 5034-0972

gmP PHArmA consultoriA....................................................................  11 7737-3160

gPAx ltdA.  .................................................................................................  11 3285-0839

H. strAttner & ciA ltdA.  ......................................................................  21 2121-1300

HemotecH AssistênciA técnicA ltdA.  .............................................  31 3411-1810

HVAcr serViços técnicos ltdA.  .......................................................  21 2423-3913

HeAting & cooling tecn. térmicA ltdA.  .........................................   11 3931-9900

Hexis cientÍFicA ltdA.  ...........................................................................  11 4589-2600

HitAcHi - Ar cond. do BrAsil ltdA.  ...................................................  11 3549-2722

HosP PHArmA mAniP. e suPrim. ltdA.  ...............................................  11 2146-0600

indusPox Pisos e reVestimentos industriAis  ...........................  11 7888-9929

instituto oncolÓgico de riBeirão Preto  ...................................  16 3623-2341

iPAnemA ind. Prod. VeterinÁrios ......................................................  15 3281-9450

isodur ind. com. serViços ltdA.  ......................................................  19 3272-6244

isoreVest ind com isolAmentos térmicos ltdA.  ......................  11 4824-2850

j g PAcHeco mAnu. e comércio de eQuiP. HosPit. .......................  68 3224-1468

lABoAr com., serViços e rePres. de eQuiP. técnicos  .............  71 3326-6964

lABorAtÓrio Bio Vet  ............................................................................  11  4158-8231

lABorAtÓrio mAttos e mAttos ..........................................................  21 2719-6868

lABorAtÓrio QuÍmico e FArmAcêutico BergAmo ltdA.  ...........  11 2187-0194
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linter Filtros industriAis ltdA.  ......................................................  11 5643-4477

ltl serV. e com. de eQuiP. FArmAcêuticos e HosPitAlAres ....  11 2475-2898

mAj lAB com. e mAnutenção de eQuiP. PArA lABo.ltdA.  ...........  41 3356-8420

mArcelo menelAu consultoriA ........................................................  81 3221-0907

mAsstin eng instAlAção ltdA.  ..........................................................  11 4055-8550

mAsterPlAn engenHeiros Assoc. s/c ltdA.  .................................  11 5021-3911

mcQ metrologiA e QuAliFicAção ltdA.  ..........................................   31  3363-9000

meKAl metAlurgicA KAdoW ltdA.  .....................................................  11 5641-7248

mercocleAn imP. exP. com. ltdA.  ......................................................  21 3795-0406

microBlAu AutomAção ltdA.  .............................................................  11 2884-2528

milAré sistemAs de exAustão ltdA. me  ........................................  19 3452-1636

mmr indústriA e comércio de mÁQuinAs ltdA.  ...........................  54 3286-5788

mPW HigienizAção têxtil ltdA.  ..........................................................  19 3438-7127

mr QuAlitY cleAnroom serVices .....................................................  11 2443-2205

msA Projetos e consultoriA ltdA.  ................................................  71 3533-9900

multiVAc - multistAr ind. com. ltdA.  ...............................................  11 3835-6600

munters BrAsil ind. e com. .................................................................  41 3317-5050

mz engenHAriA e consultoriA ...........................................................  11  3628-3368

neu luFt com. e serV. de Ar cond. ltdA.  .......................................  11 5182-6375

niccioli engenHAriA ..............................................................................  16 3624-7512

noVo Horizonte jAcAréPAguA imP. e exP. ltdA.  ..........................  21 3094-4400

nutricionAl FArmÁciA - PAlmeirA mAniPulAção ...........................  16 3632-9246

nutrimed serV. méd. em nut. PArenterAl e enterAl ltdA.  ....  22 2733-1122

nutrir PrestAdorA de serViços médicos ltdA.  ........................   91  3266-2800

nYcomed PHArmA ltdA.  ........................................................................  19 3847-5577

otAm VentilAdores industriAis ltdA. ............................................  51 3349-6363

PAcHAne eQuiPAmentos PArA lAB. ltdA.  ........................................  19 3424-1423

PdB Filtros e serViços industriAis ltdA.  ....................................  41 3383-5645

PlAnenrAc eng. térmicA s/c ltdA.  ..................................................  11 5011-0011

PlAneVAle PlAnej. consultoriA........................................................  12 3202-9888

PlAsmetAl PlÁsticos e metAis ltdA.  ...............................................  21 2580-2035

PoWermAtic dutos e AcessÓrios ltdA.  ........................................  11 3044-2265

Preciso metrologiA e QuAlidAde ltdA.  ........................................  62 3280-3013

PreVix Ho Asses. e consult.em seg.do trAB. ltdA.-me  ............  27 3337-1863

PrÓBio Produtos e serViços nutricionAis ltdA. ......................  67 3342-0203

Processo engenHAriA ltdA.  .............................................................  81 3426-7890

ProlABB Projetos industriAis, consult. e reP. ltdA.  .............  11 3926-9493

Prudente engenHAriA ltdA.  ..............................................................  34 3235-4901

PWm serVice tec. comerciAl ltdA.  .................................................  19 3243-2462

QuAliBio lABorAtÓrios ltdA.  ............................................................  41 3668-0747

QuAlitronic mAnutenções - me ........................................................  11 3481-2539

QuAlYlAB consultoriA FArmAcêuticA ............................................  62 3099-6636

Quimis APArelHos cientÍFicos ltdA.  ...............................................  11 4055-9900

rAdnAi Ar cond. Proj. e consult......................................................  85 3268-3092

reFrin reFrigerAção industriAl .....................................................  11 3941-1263

reintecH  i e P c c ...................................................................................  12 3933-8107

rlP engenHAriA e inst. ltdA.  .............................................................  11 3873-6553

rm reVestimentos miAKi ltdA.  ..........................................................  11 2164-4300

rms tec. com. e serV. de Prod. lABorAtoriAis ltdA.  ...............  21  2440-8781

sAlA limPA serViços e comércio ......................................................  21 3797-7474

sAnoFi-AVentis FArmAcêuticA ltdA.  ................................................  11 4745-1000

seccol controle e certiFicAção. ..................................................  62 3275-1272

serVtec inst. e sistemAs integrAdos ltdA.  ................................  11 3660-9700
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Figura 46a – Ciclo frigorígeno operando com fluido R-134A

5.3.3.2. Fluido Refrigerante
Os gráficos das figuras 46a, 46b e 46c foram elabo-

rados para permitir analisar alguns dos fluidos refrige-
rantes mais comumente utilizados.

Nos três casos estudados, foi adotado um deslo-

Projeto básico  
de salas limpas – Parte Final

J. Fernando B. Britto
autor: Eng°. J. Fernando B. Britto, engenheiro mecânico, 

sócio da Adriferco Engenharia, secretário do GEC-4  

e membro do conselho editorial da Revista da SBCC

contato: adriferco@gmail.com

camento volumétrico de 0,056 m³/s, temperatura de 
evaporação de –5 ºC, condensação a 40 ºC, subres-
friamento de 5 ºC e superaquecimento de 8 ºC, sendo 
desprezados os efeitos do atrito no interior dos siste-
mas (ciclos ideais):
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Utilizando R-134A, a vazão mássica do sistema 
será de:

m/dt  = 0,056 * 11 → m/dt  = 0,62 [kg/s]
Isso representa uma capacidade frigorígena de:
H = (415 – 257) * 0,62 → H = 98,0 [kW]

Utilizando R-404A, a vazão mássica do sistema 
será de:

m/dt  = 0,056 * 25 → m/dt  = 1,40 [kg/s]
Isso representa uma capacidade frigorígena de:
H = (375 – 252) * 1,4 → H = 172,2 [kW]

Com uma potência absorvida de:
N = (405 – 375) * 0,62 → N = 42,0 [kW]
Resultando em um coeficiente de desempenho 

(COP) de:
COP = 172,2 / 42,0 → COP = 4,1

Figura 46b – Ciclo frigorígeno operando com fluido R-404A

Com uma potência absorvida de:
N = (448 – 415) * 0,62 → N = 20,5 [kW]
Resultando em um coeficiente de desempenho 

(COP) de:
COP = 98,0 / 20,5 → COP = 4,79
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Figura 46c – Ciclo frigorígeno operando com fluido R-123

Utilizando R-123, a vazão mássica do sistema será de:
m/dt  = 0,056 * 2,0 → m/dt  = 0,112 [kg/s]
Isso representa uma capacidade frigorígena de:
H = (383 – 257) * 0,112 → H = 14,1 [kW]
Com uma potência absorvida de:
N = (414 – 383) * 0,112 → N = 3,5 [kW]
Resultando em um coeficiente de desempenho 

(COP) de:
COP = 14,1 / 3,5 → COP = 4,07

Analisando os três casos, verificamos que:
 A compressibilidade, assim como a massa especí-

fica, do R-404A é maior que a do R-134A, a qual é 
maior que a do R-123. Isso confere ao R-404A uma 
maior capacidade frigorígena com menor desloca-
mento volumétrico. O que significa compressores 
menores, embora não de menor potência.

 O R-134A produz o maior COP, porém também 
apresenta a maior temperatura de descarga, o que 
requer melhores materiais. Isto também poderia 
representar maior atrito, o que não foi considerado  
na equação.

 O R-123 possui um COP intermediário semelhante 
ao do R-404A e é fluido  de menor massa específica, 
porém, é o que requer menor taxa de compressão, 
o que o torna ideal para equipamentos de grande 
deslocamento volumétrico, como no caso dos com-
pressores centrífugos.

5.3.3.3. Fluido Refrigerante – Redução da Camada 
de Ozônio e Efeito Estufa

Outro fator a ser considerado na escolha dos refri-
gerantes, é o seu potencial para redução da camada de 
ozônio da atmosfera.
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A tabela 1 fornece dados comparativos relativos ao 
efeito de diversos refrigerantes atualmente comercializa-
dos, com relação ao seu potencial de redução da cama-
da de ozônio da atmosfera:

A tabela 2 permite comparar o potencial de efeito estu-
fa de diversos refrigerantes atualmente comercializados:

Tabela 1 – Comparação do potencial  
de redução da camada de ozônio  

de diversos refrigerantes

Fluido Refrigerante
Potencial de redução da 

camada de ozônio

Amônia (R 717) 0

CFC R 11 1

HCFC R 22 0,055

HCFC R 123 0,020

HFC R 134a 0

HFC R 404a 0

HFC R 407c 0

HFC R 410a 0

Fonte: Ammonia as Refrigerant – International 
Institute of Refrigeration – 2nd Edition - 1999

Tabela 2 – Comparação do potencial de 
efeito estufa de diversos refrigerantes

Fluido Refrigerante
Potencial de redução da 

camada de ozônio

Amônia (R 717) 0

CO2 1

HCFC R 22 1500

HFC R 134a 1300

HFC R 404a 3260

HFC R 407c 1520

HFC R 410a 1725

Fonte: Ammonia as Refrigerant – International 
Institute of Refrigeration – 2nd Edition - 1999

Comparando-se as tabelas, verifica-se que embora 
os refrigerantes R-134A e R 404A sejam considerados 
ecológicos por não atacarem a camada de ozônio, seu 
potencial de efeito estufa é significativamente maior que 
o do CO2 (referência), sendo o potencial do R 404A muito 
mais alto que o dos demais fluidos.

5.3.3.4. Trocadores de calor
Tanto o evaporador, quanto o condensador dos chil-

lers, bem como as serpentinas das unidades de trata-
mento de ar, são trocadores de calor.

Atualmente, as formas construtivas mais emprega-
das na construção de trocadores de calor são:
Trocadores de Calor tipo “Casco e Tubos” (figura 47):

Consistem em um feixe tubular instalado em um 
casco externo cilíndrico dotado de cabeçotes em ambas 
as extremidades (denominados espelhos e tampas), os 
quais são responsáveis pela separação do fluido interno 
(que circula dentro do feixe tubular), em relação ao fluido 
externo (que circula entre o casco e face externa dos 
tubos que compõem o feixe tubular).

O casco pode ser subdividido por anteparas, para 
promover a recirculação do fluido externo ao longo do 
feixe tubular (passes). Também pode conter anteparas 
espirais para promover uma maior circulação do fluido 
externo sobre o feixe tubular.

A recirculação do fluido no interior do feixe tubular 
pode ser promovida por separações e cavidades locali-
zadas nas tampas dos cabeçotes.

Nos evaporadores dos chillers convencionais, o flui-
do refrigerante geralmente circula no interior do feixe tu-
bular e o fluido resfriado circula em torno do feixe tubular.

Nos evaporadores de casco inundado, o fluido res-
friado circula no interior do feixe tubular (o que permite 
uma fácil limpeza do trocador) e o casco é parcialmente 
inundado com fluido refrigerante, o qual ao evaporar, 
escoa em torno do feixe tubular, trocando calor com o 
fluido interno.

Os condensadores do tipo casco tubo operam como 
os evaporadores de casco inundado, porém, seu objetivo 
é remover calor do fluido refrigerante, também causando 
a inundação parcial do casco, o qual serve também de 
reservatório de líquido, que é subresfriado na parte infe-
rior do casco.

Este tipo de trocador geralmente é empregado quan-
do ambos os fluidos possuem baixa vazão volumétrica, 
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podendo ou não haver mudança de fase total ou parcial 
de qualquer um ou ambos os fluidos.

Exemplo: vapor - vapor, líquido - vapor ou líquido - 
líquido.
Trocadores de Calor tipo “a Placas”:

Consistem em um conjunto de placas metálicas, 
montadas paralelamente umas ao lado das outras por 
meio de um suporte que as alinha e prensa suas juntas 
umas contra as outras, formando uma espécie de san-
duiche (ver figura 48).

As juntas montadas na periferia das placas servem 
como espaçadores sendo montadas juntas intercaladas 
em torno dos bocais de entrada e saída dos fluidos, de 
forma que um fluido circule somente no espaço entre as 
placas ímpares e outro fluido circule somente no espaço 
entre as placas pares.

Este tipo de montagem propicia uma grande super-
fície de contato entre os fluidos, o que torno este troca-
dor muito eficiente. Porém, o grande número de juntas 
necessárias à formação do conjunto, pode acarretar em 
um número significativo de pontos de vazamento.

Para resolver o problema dos vazamentos, são utili-
zadas trocadores com placas “brasadas”, o que significa 
que as juntas das placas são soldadas por eletrofusão, 
eliminando-se as juntas prensadas. Porém isto torna a 
limpeza mecânica do trocador praticamente impossível, 
requerendo a utilização de filtros e obrigando a limpeza 
por meios químicos e reversão do sentido de escoamento.

Figura 47 – Trocador de Calor tipo “Casco e Tubos”

Este tipo de trocador geralmente é empregado quan-
do ambos os fluidos possuem baixa vazão volumétrica, 
podendo ou não haver mudança de fase total ou parcial 
de qualquer um ou ambos os fluidos.

Exemplo: vapor - vapor, líquido - vapor ou líquido - 
líquido.
Trocadores de Calor tipo “Aletado”:

Também conhecidos como serpentinas, consistem 
em um tubo ou feixe tubular montado por meio de ex-
pansão mecânica sobre um conjunto de aletas e dotado 
de coletores ou cabeçotes em uma ou ambas as extre-
midades.

Este tipo de trocador geralmente é empregado quan-
do um dos fluidos possui elevada vazão volumétrica em 
relação ao outro, podendo ou não haver mudança de 
fase total ou parcial de qualquer um ou ambos os fluidos.

Exemplo: vapor – ar ou líquido – ar.
Este tipo de trocador (ver figura 49) é grandemente 

empregado como condensador nos sistemas resfriados 
a ar, além de ser o trocador de calor usualmente empre-
gado nas unidades de tratamento de ar.

Tubos de 
refrigeranteEntrada 

de água
Saída 

 de água

Purga

Figura 48 – Trocador de Calor tipo “a Placas”
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Trocadores do tipo tubo aletado (ver figura 50) são 
muito utilizados em aquecedores à vapor, pois permite 
a execução de tubos independentes, interconectados 
por cabeçotes distribuidores de vapor e coletores de 
condensado, os quais são vedados em relação ao fluido 
aquecido (geralmente gasoso) por meio de gaxetas.

Isto permite uma fácil manutenção ou reparação do 
feixe tubular em sistemas com grandes criticidades.

5.3.3.5. Automação: Monitoramento das variáveis 
dos ciclos frigorígenos

É muito difícil se justificar o monitoramento de ciclos 
frigorígenos de pequeno porte, devido aos custos ine-
rentes aos sistemas de automação e supervisão. Porém, 
atualmente, sua utilização é praticamente indispensável 
em se tratando de sistemas de médio e grande porte.

Quaisquer que sejam os casos, pequeno, médio ou 
grande porte, os pontos de monitoramento são aproxi-
madamente os mesmos, conforme indicados na tabela 
3 (a seguir):

Figura 49 – Trocador de Calor tipo “Aletado” 
(Serpentina)

Figura 50 – Trocador de Calor tipo “Tubo Aletado”
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Tabela 3 – Principais Variáveis Monitoradas nos Ciclos Frigorígenos
Variável Aplicação

Pressão de 
sucção

Permite avaliar a temperatura de evaporação do fluído refrigerante no trocador de calor.
Pressões abaixo da condição de projeto podem causar congelamento da umidade do ar sobre a 
serpentina e retorno de líquido para o compressor.

Temperatura 
de sucção

Permite avaliar o superaquecimento do fluído refrigerante na entrada do compressor. 
Condições de superaquecimento diferentes das projetadas costumam ser indicativos de carga 
inadequada de fluido refrigerante no sistema.
Deve ser avaliado juntamente com a pressão de sucção e corrente do compressor.

Pressão de 
condensação

Permite definir a temperatura de condensação (saturação do líquido) do fluído refrigerante.
Elevações das pressões de condensação podem indicar a necessidade de limpeza dos 
condensadores.

Temperatura 
de descarga

Permite avaliar variações no rendimento do compressor.
Acréscimos adicionais de entropia na compressão indicam perda de rendimento do compressor e 
podem indicar a necessidade de troca do lubrificante ou a ocorrência de desgastes anormais.
Também são utilizadas para proteção contra aquecimento excessivo do compressor, garantindo que 
o equipamento não opere além de seus limites construtivos.

Temperatura 
do líquido 

subresfriado

Permite avaliar a disponibilidade de energia térmica do sistema e definir a entalpia específica na 
entrada do evaporador.
Reduções no nível de subresfriamento de projeto causam queda de desempenho do sistema e 
podem indicar a necessidade de limpeza dos condensadores.

Corrente do 
motor do 

compressor

Permite avaliar variações no rendimento do compressor.
Acréscimos adicionais de corrente no motor do compressor indicam perda de rendimento do 
sistema e podem indicar a ocorrência de desgastes anormais.
Também são utilizadas para proteção elétrica do motor do compressor, garantindo que o 
equipamento não opere além de seus limites operacionais.

Temperatura 
de entrada no 
condensador

Permite avaliar a condição de entrada do fluido utilizado na condensação. 
Temperaturas de entrada elevadas irão elevar a pressão de condensação do sistema e a 
temperatura de descarga do compressor, reduzindo sua capacidade frigorígena.

Temperatura 
de saída no 

condensador

Utilizado somente em sistemas resfriados à água.
Permite avaliar a condição de saída do fluido utilizado na condensação.
Pode ser utilizado para redução da vazão de água de condensação, mantendo-se um diferencial de 
temperatura constante entre a entrada e a saída, permitindo economizar energia de bombeamento.

Temperatura 
de entrada no 

evaporador

Permite avaliar a condição de entrada do fluido a ser resfriado. 
Temperaturas de entrada elevadas irão elevar as pressões de sucção e de condensação do sistema 
e a temperatura de descarga do compressor, causando aquecimento no compressor e sobrecarga 
em seu motor, acarretando em seu desligamento.

Temperatura 
de saída no 
evaporador

Permite controlar a capacidade do sistema.
Também pode ser utilizado para redução da vazão do fluído resfriado, mantendo-se um 
diferencial de temperatura constante entre a entrada e a saída, permitindo economizar energia de 
bombeamento.

Dispositivo de 
controle de 
capacidade

Permite avaliar se o equipamento está operando em condições correspondentes às necessárias.
A análise do retro-sinal do dispositivo de controle de capacidade permite avaliar a efetividade de 
seu dispositivo atuador.
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5.3.4. Trocadores de Calor
Independentemente de serem empregados como 

componentes dos chillers, das unidades de tratamento 
de ar ou simplesmente para o aquecimento ou resfria-
mento de um fluido de processo qualquer, para sua aqui-
sição é necessário especificar os seguintes dados nos 
trocadores de calor: 

O projetista deverá comparar:
 Capacidade térmica máxima e mínima de projeto.
 Vazão máxima e mínima de projeto.
 Condições de entrada e saída dos fluidos para as 

capacidade máximas e mínimas de projeto.
 Pressões de projeto e de operação

Deve ser evitado:
 Excesso de capacidade: diminui a autoridade do 

sistema de controle
 Excesso de velocidade: causa perda de carga ex-

cessiva e pode dificultar a troca de calor.
 Arraste de condensado: em resfriamento – dificulta 

o controle de umidade
 Número excessivo de filas ou aletas: dificulta a 

limpeza, a atual normalização impõe limites para o 
número de filas (6) e aletas (12/in).

5.3.4.1. Trocadores de calor nas unidades de 
tratamento de ar para salas limpas

Nas salas limpas, para se manter a concentração 
de partículas em suspensão no ar do ambiente dentro 
dos limites aceitáveis, é necessário impor ao sistema um 
escoamento grande o suficiente para permitir a diluição 
do particulado.

Isto implica em um determinado valor mínimo de 
vazão volumétrica constante (sob condições normais 
de operação), o qual, usualmente, é muito maior que o 
requerido para combater as cargas térmicas sensíveis e 
latentes do sistema.

Considerando-se que o escoamento possui valor fixo 
e maior que o requerido em função da carga térmica, 
a temperatura de bulbo seco (TBS) média do ambiente 
dependerá da carga térmica sensível interna (HSI) im-
posta pelo mesmo e, consequentemente, do diferencial 
de temperatura entre o ambiente e sua insuflação (tAMB 
– tINS). 

Para controlar tanto a temperatura, quanto a umi-
dade relativa nos ambientes, os sistemas de trata-

mento de ar para salas limpas irão obrigatoriamente 
requerer algum dispositivo de reaquecimento, para 
ajustar a carga térmica ao escoamento requerido.

Os aquecedores elétricos são os que apresentam 
o menor custo de aquisição, embora demandem maior 
manutenção e maior custo de energia.

Aquecedores alimentados por água quente possuem 
custo elevado, porém são os mais seguros e os que 
demandam menos manutenção, porém o aquecimento 
e bombeamento da água retiram parte da eficiência 
energética do sistema, incorrendo em custos elevados 
de energia, mesmo em sistemas onde o aquecimento é 
realizado por trocadores a vapor ou por queima direta.

A maior eficiência energética é obtida no caso dos 
aquecedores alimentados a vapor, contudo, estes siste-
mas são os que utilizam metais mais nobres e, portanto, 
mais caros, além de imporem altos custos de manutenção.

Uma alternativa eficiente é a utilização de sistemas 
de reaquecimento do tipo “face & by pass”, os quais re-
aproveitam a carga térmica do próprio ambiente para 
promover grande parte do reaquecimento requerido 
pelo sistema.

O processo consiste em resfriar apenas parte do ar 
de retorno e desviar a parte restante, voltando a misturá-
-la após a serpentina de resfriamento e desumidificação.

Ao desviar uma parte do ar que passaria pela ser-
pentina, evita-se a necessidade de resfriá-lo e depois 
reaquecê-lo, reduzindo o consumo energético total do 
sistema.

No entanto, uma vez que o ar desviado (by pass) tam-
bém não será desumidificado, este recurso está limitado 
a sistemas com baixa carga térmica latente interna, pois 
haverá uma realimentação de umidade após o by pass, 
dificultando o controle efetivo da umidade.

Além disso, como apenas uma parte do ar será res-
friado, a histerese do sistema será maior, demandando 
mais tempo para se alcançar as condições internas após 
as paradas do sistema.

Algoritmo do sistema de face & by pass:
1. Determina-se a umidade específica de insuflação 

em função da umidade específica do ar requerida no 
ambiente, do calor latente de vaporização da água (L 
= 2450 kJ/kg) e do diferencial de umidade específica 
imposto pela carga latente interna (HLI) do sistema:

wINS = wAMB – HLI / (L * mINS)

salas_limpas.indd   41 4/17/12   2:09 PM



42

artigo técnico

2. Determinar a temperatura (t), umidade específica (w) 
e entalpia (h) no by pass (BP) e na mistura (M).

3. Adotar uma condição inicial de saída da serpentina 
com UR = 90% e wSS = wINS – 0,0005 [kg/kg]. O valor 
inicial deve ser ligeiramente inferior àquele requerido 
pela carga térmica latente interna.

4. Determinar a temperatura (t), umidade específica (w) 
e entalpia (h) na saída da serpentina (SS).

 Deve ser considerada também a carga dissipada 
pelo motor do ventilador.

5. Determinar o percentual de ar desviado (%BP) re-
querido pelo sistema para satisfazer a temperatura 
de insuflação:

%BP = 1 – (hM – hBP) / (hM – hSS)
6. Determinar o escoamento de ar desviado requerido 

pelo escoamento total de ar do sistema:
mBP = %BP * mINS

7. Determinar a umidade na saída da serpentina (wSS): 
wSS = (mM * wM – mBP * wBP) / mSS

Os passos 4, 5, 6 e 7 são iterativos e devem ser repe-
tidos até que o valor de wSS inserido no passo 4 seja igual 
ao obtido no passo 7, com tolerância de 0,0001 [kg/kg].

5.4. Utilidades – Tubulações
Ao serem dimensionadas as tubulações de utilida-

des, o projetista deverá observar os seguintes cuidados 
básicos:

- Para gases: Os ramais devem ser conectados na par-
te superior dos troncos das tubulações para evitar a 
entrada de condensado. 

 Prever purgadores de condensado nos pontos baixos 
e nos finais de linha.

- Para líquidos: Os ramais devem ser conectados na 
parte de baixo dos troncos das tubulações para evi-
tar a entrada de gases, além de permitir uma eventu-
al purga de gases retidos no ramal.

 Prever purgador de gases no ponto mais alto da linha 
e válvulas para “vent” nos pontos mais altos dos tre-
chos de retorno dos cavaletes dos consumidores.

5.4.1. Dimensionamento de tubulações para água 
limpa

Em função de critérios econômicos e aspectos nor-
mativos, recomenda-se a adoção de limites de perda de 
carga unitária dp ≤ 1000 [Pa/m] e velocidade v ≤ 3,6 [m/s].

A seleção dos tubos poderá ser efetuada com base 
no gráfico da figura 51, adotando-se os limites recomen-
dados acima (indicados pela linha vermelha no gráfico):

Figura 51 – Gráfico para dimensionamento de tubulações para água limpa
Fonte: ASHRAE - 2009 Fundamentals Handbook
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Figura 52 – Gráfico para dimensionamento das linhas principais de vapor

5.4.2. Dimensionamento de tubulações para vapor

5.4.2.1. Dimensionamento das linhas principais de 
vapor (troncos)

Em função de critérios econômicos, além de reco-
mendações dos fabricantes das válvulas e acessórios, 

recomenda-se a adoção de limites de perda de carga 
unitária dp(100m) ≤ 0,1 [kgf/cm²] e velocidade v ≤ 30,0 [m/s].

A seleção dos tubos utilizados nas linhas principais 
de vapor poderá ser efetuada com base no gráfico da fi-
gura 52 (a seguir), adotando-se os limites recomendados 
acima (indicados pela linha vermelha no gráfico):
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Figura 53 – Gráfico para dimensionamento dos ramais e cavaletes de vapor

5.4.2.2. Dimensionamento dos ramais e cavaletes 
de vapor

Em função de critérios econômicos, além de reco-
mendações dos fabricantes das válvulas e acessórios, 
recomenda-se a adoção de limites de perda de carga 

unitária dp(100m) ≤ 0,1 [kgf/cm²] e velocidade v ≤ 15,0 [m/s].
A seleção dos tubos utilizados nos ramais e cavale-

tes de vapor poderá ser efetuada com base no gráfico 
da figura 53 (a seguir), adotando-se os limites recomen-
dados acima (indicados pela linha vermelha no gráfico):
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Figura 54 – Gráfico para dimensionamento de tubulações para linhas e cavaletes de ar comprimido

5.4.3. Dimensionamento de tubulações para ar 
comprimido

Em função de critérios econômicos, além de reco-
mendações dos fabricantes das válvulas e acessórios, 
recomenda-se a adoção de limites de perda de carga uni-

tária dp(100m) ≤ 0,15 [kgf/cm²] e velocidade v ≤ 11,0 [m/s].
A seleção dos tubos utilizados nos ramais e cavale-

tes de vapor poderá ser efetuada com base no gráfico 
da figura 54 (a seguir), adotando-se os limites recomen-
dados acima (indicados pela linha vermelha no gráfico):
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5.5. Especificação dos materiais

Os materiais utilizados para execução das utilidades 
e acabamentos empregados nas salas limpas devem 
possuir as seguintes características:

 Resistência química e mecânica
 Simplicidade de montagem
 Facilidade de higienização
 Ergonomia e segurança ocupacional
 Agilidade de manutenção e reposição de peças

Devendo o projetista:
 Especificar acessórios, vedações, pinturas, etc.
 Detalhar claramente o escopo e os limites de fornecimento
 Indicar os ensaios necessários (definindo as normas 

e critérios de aceitação aplicáveis): FAT, SAT, Comis-
sionamento, IQ, OQ, PQ

 Necessidade de peças de reposição

 Requerer identificações para todos os equipamentos 
e componentes dos sistemas

5.6. Edital para contratação de serviços

O escopo de trabalho deve estar bem definido (claro 
e inequívoco), indicando:

 As normas internas de qualidade, segurança patri-
monial e ocupacional, acesso de pessoal, ferramen-
tal e veículos, etc.

 Requisitos do canteiro de obras (escritórios, vesti-
ários, banheiros, refeitório, almoxarifado, oficinas, 
descarte, etc.), especificação de ferramental, uso de 
escadas, andaimes, EPIs, EPCs, extensões, etc.

 Qualificações e documentações da equipe
 Período de trabalho, refeições, uniformes, apresen-

tação, etc. 

A qualidade do seu ar exige filtros de verdade

www.linterfiltros.com.br
Tel.: (11) 5643-4477  |  E-mail: linter@linterfiltros.com.br
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Anúncio Linter_fev12_final.pdf   1   07/02/2012   16:23:17

Vendas: (11) 3044 2265  -  www.powermatic.com.br

São construídos com cuidados especiais, desde a fabricação até a 
instalação na obra, para atender a norma NBR 16401, que define 
bitola de chapa e reforços com base na pressão do duto bem 
como os serviços que devem ser executados para atender o grau 
de vedação especificado. Após fabricação, é necessário a 
higienização do duto e o fechamento das bocas com filme 
plástico, para evitar a contaminação.

Dutos TDC para Sala Limpa
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 ÁBACO

Ábaco Construtora Ltda
Av. Rio Negro QD 179 LT 14 No. 224
74840-520 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3091-2131
Fax: (62) 3091-2131
Email: abaco@abacoconstrutora.com.br
Site: www.abacoconstrutora.com.br
Contato: Vitor Santana
Principais atividades: Fornecimento e 
instalação de sistemas de climatização 
com controle de umidade. Possibilidade de 
execução de obras civis correlatas.
 

 
 ABECON ENGENHARIA

Abecon Ar Condicionado  
e Refrigeração Ltda
R. Mal. Deodoro, 2170
09710-201 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: (11) 4345-4777
Fax: (11) 4345-4777
Email: abecon@abecon.com.br
Site: www.abecon.com.br
Contatos: Eduardo A. Bonetti e Elder  
J. Bonetti
Principais atividades: Projetos e instala-
ções de sistemas de HVAC e salas limpas, 
em regime parcial ou turn key.
Veja anúncio na pág. 25

 
 AC INTERCON

AC Intercon Ar Condicionado Ltda
R. Jaraguá, 535
01129-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3331-6576
Fax: (11) 3361-5528
Email: interconsalaslimpas@br.inter.net
Site: www.salaslimpas.com.br
Contato: Jacques Ascer
Principais atividades: Sistema turn key, 
montagem de salas limpas, ar condiciona-
do, automação e manutenção. 

Telefone: (11) 3773-7274
Fax: (11) 3773-7274
Email: adriferco@gmail.com
Site: www.adriferco.com.br
Contato: J. Fernando B. Britto
Principais atividades: Projetos e consul-
toria em áreas limpas
 
 

 AEROGLASS

Aeroglass Brasileira S/A Fibras de Vidro
R. Balão Mágico, 1003
06715-780 - Cotia - SP
Telefone: (11) 4616-0866
Fax: (11) 4616-2753
Email: vendas@aeroglass.com.br
Site: www.aeroglass.com.br
Contato: Waldemar Cortez Manso 
Principais atividades: Equipamentos: 
Equipamentos e cabines de fluxo laminar e 
biossegurança, purificadores de ar, módu-
los e estruturas filtrantes, caixas filtrantes 
terminais. Filtros de ar: filtros metálicos, fil-
tros planos, plissados, multi-bolsa (Classe 
G EN-779), filtros finos, bolsa ou plissados
 
 

 AIR CLEAN

Air Clean Controle de Contaminação 
Ambiental LTDA
Av. Carlos Grimaldi, 415
13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3252-2677

 AçOR

Açor Engenharia ltd. 
Av. Dr. Cândido Mota Filho, 81, cj. 81-D
05351-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3731-6870
Fax: (11) 3731-6870
Email: acortech@uol.com.br
Site: www.acortech.com.br
Contato: Carlos Aguiar S. Pereira
Principais atividades: Execução de pro-
jetos, consultoria, fiscalização de obras em 
sistemas de HVAC de grande e médio por-
te nas áreas da indústria de microeletrôni-
ca, farmacêutica, salas limpas, alto vácuo, 
sistemas de despoluição, ventilação para 
indústria automobilística.
 
 

 ACTS

Air Conditioning Total Service Ltda.
R. Professor Campos de Oliveira, 146 - F
04675-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3202-3300
Fax: (11) 3202-3301
Email: comercial@acts.net.br
Site: www.airconditioning.com.br
Contatos: Ademir Barchetta e Antônio 
Jiménez
Principais atividades: Atua no segmento 
de infraestrutura predial (facilities), inte-
grando, montando, operando e "retrofitan-
do" sistemas de ar condicionado, elétricos, 
hidráulicos, proteção contra incêndio e 
automação.
 
 

 ADRIFERCO

Adriferco Engenharia e Consultoria Ltda
R. Joaquim Maciel Filho, 98
05638-080 - São Paulo - SP
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Alko do Brasil Ind e Com Ltda
R. Mapendi, 360
22710-255 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2435-9335
Fax: (21) 2435-9300
Email: sac@alkodobrasil.com.br
Site: www.alkodobrasil.com.br
Contato: Augusto Oliveira
Principais atividades: Comercialização 
de reagentes para detecção de endoto-
xinas, acessórios e equipamentos para a 
realização dos testes. Espectofotômetro 
portátil, tecnologias rápidas e tecnologia 
de ponta.
Veja anúncio na pág. 75

 
 ALSCO

Alsco Toalheiro Brasil Ltda
Av. Nadir Dias de Figueiredo, 829
02110-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2198-1477
Fax: (11) 2198-1484
Email: cleanroom@alsco.com.br
Site: www.alsco.com.br
Contato: Erick Kovacs
Principais atividades: Lavanderia indus-
trial, atendimento exclusivo à indústria. 
Locação e higienização de uniformes pro-
fissionais para áreas limpas e classificadas 
ISO classe 5, ISO classe 7 e uniformes 
convencionais. Locação de sistemas de 
limpeza. Venda: wipers, luvas, tapetes 
adesivos e sistema de limpeza. 
 
 

 ANÁLISE

Análise Consultoria e Engenharia Ltda.
Av. Fagundes Filho, 486 - CJ.117
04304-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5585-7811
Fax: (11) 5585-7812
Email: analise@analiseconsult.com.br 
Site: www.analiseconsult.com.br
Contatos: Miguel Ferreirós, Célio Martin e 
Jean-Pierre Herlin
Principais atividades: Consultoria, co-
missionamento e qualificação de sistemas 
de tratamento de ar, certificação de áreas 
limpas.

vão ativado. Caixas de filtragem, painéis e 
caixilhos para dutos e alvenaria
 
 

 ALA SERVICES

Ala Administração e Multiserviços Ltda
R. Minas Gerais, 44
06852-310 - Itapecerica da Serra - SP
Telefone: (11) 4668-5960
Fax: (11) 4668-5961
Email: comercial@alaservicos.com.br
Site: www.alaservicos.com.br
Contato: Luilson Sousa Gomes
Principais atividades: Prestação de 
serviços de limpeza e higienização em 
ambientes controlados.
 
 

ALEM MAR

Alem Mar Comercial e Industrial S.A.
Av. Senador Queirós, 96 - 5º andar
01026-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3229-8344
Fax: (11) 3228-5407
Email: alemmar@alemmar.com.br
Site: www.alemmar.com.br
Contato: Leandro de Matos
Principais atividades: Representação, 
importação, comercialização e assistência 
técnica de equipamentos importados de 
empresas internacionalmente reconhe-
cidas, de 1ª linha, da Europa e Estados 
Unidos, para laboratórios, controle de 
qualidade, pesquisas e desenvolvimento, 
ensino e plantas piloto de laboratório
 
 

ALkO DO BRASIL

Fax: (19) 3294-9159
Email: airclean@aclean.com.br
Site: www.aclean.com.br
Contatos: Ricardo Erbetto e Luciano Erbetto
Principais atividades: Prestação de 
serviços técnicos de certificação de áreas 
limpas, equipamentos de fluxo unidirecio-
nal, cabines de amostragem/pesagem, ca-
bines de segurança biológica entre outros.
 
 

 AIR QuALITy

Cleverness Refrigeração 
e Tecnologia Ltda
Av. Brasil, 1682
75080-240 - Anápolis - GO
Telefone: (62) 3099-2171
Fax: (62) 3098-4100
Email: claudio@aqengenharia.com
Site: www.aqengenharia.com
Contato: Claudio Feliciano
Principais atividades: Comercio varejista 
de produtos para sistema de ar condicio-
nado. Instalação e manutenção sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação 
e refrigeração. Elaboração de projetos de 
climatização, sistema de HVAC, exaustão, 
câmaras climáticas para laboratórios far-
macêuticos, industrias, farmácia etc.
 
 

 AIRLINk FILTROS

Airlink Filtros Indústria e Comércio 
Ltda
R. Lauzane, 559
04782-010 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5812-0013
Fax: (11) 5812-0013
Email: airlinkfiltros@airlinkfiltros.com.br
Site: www.airlinkfiltros.com.br
Contatos: Eduardo Tomas, Fabio Guerra 
e Isis Lepore
Principais atividades: Fabricante de 
filtros para indústrias alimentícias, auto-
mobilísticas, embalagens, hospitalares, 
laboratórios, edifícios comerciais, gráficas, 
shoppings, entre outros. Linha completa 
de filtros grossos, finos, absolutos e car-
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 ATMEN

Atmen Brasil Ind. e Com.
de Equipamentos Ltda
R. Arireu, 34
04404-075 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2936-8299
Fax: (11) 2936-8301
Email: vendas@atmen.com.br
Site: www.atmen.com.br
Contatos: José Augusto S. Senatore e 
Henrique Serai
Principais atividades: Produção de cabi-
nes de segurança biológica, equip. de flu-
xo unidirecional (laminar), caixas filtrantes 
p/ salas limpas/gabinetes de ventilação. 
Parceria com AUVCo, líder na produção 
de emissores UV-C para controle micro-
biológico. Filtros de ar especiais, filtros 
químicos (gases) e HEPA/ULPA
 
 

BCQ

BCQ Consultoria e Qualidade S/S Ltda
R. Coronel Artur de Godoi, 157
04018-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5539-6710
Fax: (11) 5539-6710
Email: comercial@bcq.com.br
Site: www.bcq.com.br
Contato: Eudorides Pacheco Jr.
Principais atividades: Assessoria na 
área de controle de qualidade de medica-
mentos, produtos farmacêuticos de uso 
veterinário, papel, cosméticos, entre ou-
tros. Também assessora hospitais em con-
troles de contaminação de ambientes. As 
análises realizadas são microbiológicas.
Veja anúncio na pág. 33

 
BERLINERLuFT

BerlinerLuft do Brasil Ltda
R. Visconde de São Leopoldo, 400

Av. Otacílio Tomanik, 940
05363-101 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3731-2255
Fax: (11) 3731-2255
Email: ardutec@ardutec.com.br
Site: www.ardutec.com.br
Contatos: Luiz Augusto Laurino e Heloisa 
Meirelles Costa
Principais atividades: Instalação de 
sistemas de ar condicionado para salas 
limpas e conforto, instalação de sistemas 
de ventilação e exaustão; manutenção de 
sistemas de ar condicionado.
Veja anúncio na pág. 20

 
 ARMACELL 

Armacell Brasil Ltda
Pça Dom Epaminondas, 52
12421-020 - Pindamonhangaba - SP
Telefone: (11) 3146-2050
Fax: (11) 3146-2055
Email: info.br@armacell.com
Site: www.armacell.com.br
Principais atividades: Fabricante de 
isolamentos térmicos em espuma elasto-
mérica da marca Armaflex.
 
 

 ASMONTEC

Asmontec Comércio de Materiais 
Eletromecânicos Ltda
R. Anésio Marciano, 92 - Caixa Postal 25
13280-000 - Vinhedo - SP
Telefone: (19) 3846-1161
Fax: (19) 3846-9482
Email: asmontec@asmontec.com.br
Site: www.asmontec.com.br
Contatos: J. Felipe e J. Fernando
Principais atividades: Especialista em 
engenharia de salas limpas.
 
 

 ANTHARES

Anthares Soluções em Climatização 
e Refrigeração Ltda
R. Pensilvânia, 1283
04564-004 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 4324-3519
Fax: (11) 4323-3519
Email: contato@anthares.eng.br
Site: www.anthares.eng.br
Contatos: Fábio Neves, Alexandre Zanar-
do e Ronaldo Vitorino e Débora Hoffmann
Principais atividades: Avaliação de 
desempenho em instalações de HVAC. 
Gerenciamento de obras e projetos. TAB 
(Teste, Ajuste e Balanceamento). Comis-
sionamento em instalações de HVAC. 
Qualificação de áreas limpas e fluxos. 
Operação assistida. Treinamento em ins-
trumentação, qualificação e operação de 
sistemas de HVAC.
 
 

 ARCONTEMP

Arcontemp Ar Condicionado 
e Eletrica Ltda
Av. Philadelpho Manoel Gouvea Netto, 935
15060-040 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3215-9100
Fax: (17) 3215-9101
Email: arcontemp@arcontemp.com.br
Site: www.lojaarcontemp.com.br
Contatos: Orlando, Cidinha, Pedro e 
Emerson
Principais atividades: Venda, projeto, 
instalação, manutenção e assistência 
técnica em sistema de ar condicionado, 
automação predial, limpeza de dutos de 
ar, análise microbiológica de ambientes, 
projeto de salas limpas, indústrias farma-
cêuticas, hospitais e processos especiais 
em geral 

 ARDuTEC

Ardutec Comércio, Instalações 
e Assessoria Ltda
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 BTu

BTu – Condicionadores de Ar Ltda.
Av. Dr. Heitor Nascimento, 151
13140-000 - Paulínia - SP
Telefone: (19) 3844-9700
Fax: (19) 3844-4188
Email: wanderlei@btunet.com.br
Site: www.btunet.com.br
Contato: Wanderlei Dias Ferreira
Principais atividades: Comércio de equi-
pamentos de ar condicionado compactos 
e centrais, prestação de serviços de as-
sistência técnica, instalação e projetos de 
ar condicionado, refrigeração e ventilação. 
Prestação de serviço em limpeza e higieni-
zação de dutos de ar.
 
 

 CACR

CACR Engenharia e Instalações Ltda
Av dos Imares, 949
04085-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5561-1454
Fax: (11) 5561-0675
Email: renato@cacr.com.br
Site: cacr.com.br
Contatos: Renato Gimenes e Samoel 
Souza

 BONAIRE

Bonaire Climatécnica Ltda
R. Beira Rio, 57 cj. 21
04548-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3336-4999
Fax: (11) 3336-4999
Email: bonaire@bonaireclima.com.br
Site: www.bonaireclima.com.br
Contatos: Sergio Belinky e Mario Lobo
Principais atividades: Sistemas de ar 
condicionado e climatização
 

 

 BSTEC

M M R Ind. Com. Maq. LTDA.
R. Roca Sales, 110 
95670-000 - Gramado - RS
Telefone: (54) 3286-5788
Fax: (54) 3286-5788
Email: bstec@bstec.com.br
Site: www.bstec.com.br
Contatos: João Carlos Belleza e Carla 
Pinheiro
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de equipamentos de 
controle de contaminação como cabines 
de segurança biológica, cabines de fluxo 
laminar vertical e horizontal, unidades de 
filtro-ventilador, esterilizadores, cabines de 
pesagens, capelas químicas, capelas de 
exaustão. 
 
 

93025-400 - São Leopoldo - RS
Telefone: (51) 3579-8550
Fax: (51) 3579-8550
Email: berlinerluft@berlinerluft.com.br
Site: www.berlinerluft.com.br
Contato: Cícero Scarpini
Principais atividades: Fabricante de 
unidades de tratamento de ar, exaustores 
e ventiladores industriais e atenuadores de 
ruído.
 

 

 BIOCONTROL 

Biocontrol Ltda
R. Mesquita,100
30710-490 - Belo Horioznte - MG
Telefone: (31) 3295-2522
Fax: (31) 3295-2522
Email:comercial@biocontrollaboratorio.com.br
Site: www.biocontrolabs.com.br
Contato: Jacqueline Gomes
Principais atividades: Prestação de 
serviços de consultoria e de controle de 
qualidade de alimentos, água e fármacos; 
através de análises microbiológicas, bro-
matológicas e físico-químicas e controle 
de qualidade do ar interior em ambientes 
climatizado de acordo com a RE 09/2003 
e salas limpas.
 

 

 BIOSAFE

Biosafe Biossegurança do Brasil Ltda
R. Melvin Jones, 132
06010-020 - Osasco - SP
Telefone: (11) 3683-4448
Fax: (11) 3683-4448
Email: contato@biosafebrasil.com.br
Site: www.biosafebrasil.com.br
Contatos: Pedro Durigon e Francisco 
Hernandes
Principais atividades: Projeto, construção 
e manutenção de laboratórios biocontidos.
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 CLEANSuL

Cilon Mossmann Costa
R. Padre Chagas, 185/ sl 304
90570-080 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3222-9060
Fax: (51) 3024-6652
Email: cleansul@cleansul.com.br
Site: www.cleansul.com.br
Contatos: Cilon Mossmann Costa e Ingrid 
Heidrich
Principais atividades: Serviço técnico, 
certificação em fluxo unidirecional e áreas 
limpas, manutenção preventiva e corretiva, 
comercio e assessoria de filtros, assesso-
ria em equipamentos de fluxo unidirecional.
 
 

 CLIMA SPACE

Clima Space Engenharia Térmica Ltda
R. Prof. Moacir Santos de Campos, 511
13051-094 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3778-9400
Fax: (19) 3778-9424
Email: climaspace@climaspace.com.br
Site: www.climaspace.com.br
Contatos: Leonardo S. Uratani, Fabio 
Pozzan e Tetsuji Uratani
Principais atividades: Projetos e instala-
ções de sistemas de aquecimento, ventila-
ção e ar condicionado. Salas limpas
 
 

 CLIMAPRESS 

Climapress Tecnologia em Sistemas de 
Ar Condicionado Ltda
R. Matos Guerra, 51
03408-030 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2095-2705
Fax: (11) 2095-2700
Email: servicos@climapress.com.br
Site: www.climapress.com.br 

Email: ccp@exportec.com.br
Site: www.exportec.com.br
Contatos: Helena Martins e Henrique Neto
Principais atividades: Especializada em 
produtos para salas limpas (cleanroom), 
correlatos e domisanitários, indicadores 
biológicos e químicos.
 
 

 CERTIFIC

Certifique Soluções Integradas Ltda
R. Domingos Caldas, 30
30512-730 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3386-5574
Fax: (31) 3386-4871
Email: certificonline@certificonline.com.br
Site: www.certificonline.com.br
Contatos: Jorge de Castro e Fernando 
Oliveira
Principais atividades: Certificação, 
qualificação e validação de áreas limpas 
e equipamentos. Manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos. Calibração de 
instrumentos.
 
 

CISABRASILE

CisaBrasile Ltda
R. Dona Francisca, 8300, Bloco I, 
Módulo 2
89239-270 - Joinville - SC
Telefone: (47) 3801-9090
Fax: (47) 3801-9099
Email: cisa@cisabrasile.com.br
Site: www.cisabrasile.com.br
Contato: Giselli Silva Branco 
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de equipamentos para 
limpeza, desinfecção e esterilização 
hospitalar e industrial, além de peças e 
acessórios.
Veja anúncio na pág. 21

 

Principais atividades: Projetos e instala-
ções de sistemas de ar condicionado, ven-
tilação e exaustão (HVAC) para unidades 
fabris na área de salas limpas (farmacêutica 
humana, veterinária, hospitais, alimentícia, 
microeletrónica, automobilistica)
Veja anúncio na pág. 12

 
 CAMFIL FARR

Camfil Farr ICSFB Ltda
Av. Emilio Marconato, 1000, C-3
13820-000 - Jaguariúna - SP
Telefone: (19) 3837-3376
Fax: (19) 3867-3762
Email: sac@camfilfarr.com
Site: www.camfilfarr.com
Contato: Monica Drudi
Principais atividades: Soluções em ar 
limpo, filtros grossos, finos e absolutos, 
carvão ativado, serviços de monitoramen-
to de qualidade do ar, caixas terminais, etc.
 
 

 CCL FARMA

CCL Farma Comércio de Peças 
e Serviços Ltda
R. Uirapuru, 377
13082-706 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3289-8397
Fax: (19) 2389-2035
Email: cclfarma@cclfarma.com.br
Site: www.cclfarma.com.br
Contatos: Alcir Leal dos Santos e Vitor 
Hugo Carvalho Serigatti
Principais atividades: Fornecimento 
de serviços técnicos de certificações, 
verificações e medições eletro-mecânicos 
em equipamento de fluxo unidirecional, 
segurança biológica, capela de exaustão, 
unidade de ventilação / descontaminação, 
isolador nuclear e áreas limpas.
 
 

 CCP ExPORTEC

CCP Exportec Produtos Ltda.
R. Barbalha, 137 - Fundos 
05083-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3834-3482
Fax: (11) 3641-6505
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montagens, conservação, manutenção e 
reforma para câmaras, construção civil, 
salas limpas e linha naval e offshore.
Veja anúncio na pág. 23

 
 DHL 

DHL Diagnostica e Hospitalar Ltda
R. Orpheu Bais, 279
79005-440 - Campo Grande - MS
Telefone: (67) 3318-0300
Fax: (67) 3318-0300
Email: dhl@dhldiagnostica.com.br
Site: www.dhldiagnostica.com.br
Contatos: Cristiane e Marcelo
Principais atividades: Serviço de certi-
ficação de áreas limpas, fluxos e equipa-
mentos de segurança biológica. Limpeza 
de dutos de ar condicionado, análise fisico, 
química e microbiológica do ar. Venda de 
equipamentos, material médico-hospitalar 
e laboratorial e kit sorológico.
 
 

 DMD

DMD Solutions Sistemas de ar e 
ambientes controlados Ltda
R. Um, 475
13273-200 - Valinhos - SP
Telefone: (19) 4117-0760
Fax: (19) 4117-0760
Email: comercial@dmdsolutions.com.br
Site: www.dmdsolutions.com.br
Contatos: Lucio Mittestainer e Alexandre 
Almeida
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos para controle de contamina-
ção, fluxo unidirecional, cabines de pesa-
gem e amostragem, cabines de segurança 
biológica, bancadas de fluxo unidirecional, 
unidades de transporte, sistemas e equi-
pamentos especiais, sistemas de HVCA, 
distribuição de filtros.
Veja anúncio na pág. 11

 

Telefone: (11) 2228-8183
Fax: (11) 5667-2979
Email: cotebras@cotebrasbrasil.com.br
Site: www.cotebrasbrasil.com.br
Contato: Luiz-Rosa
Principais atividades: Confecção de rou-
pas para sala limpa, roupas impermeáveis, 
roupas com barreira química, uniformes 
técnicos, uniformes profissionais, uso em 
área interna e externa, equipamentos de 
proteção individual, sapatos e botinas, 
botas em PVC, máscaras respiratórias, 
calçados linha branca, sinalização.
 
 

 DANFOSS

Danfoss do Brasil Ind e Com Ltda
R. Américo Vespúcio, 85
06273-070 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 4304-6004
Fax: (11) 2435-5455
Email: mktbrasil@danfoss.com
Site: www.danfoss.com.br
Contato: Edmar Andrade
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos para refrigeração, automa-
ção Industrial, aquecimento e drives.
 
 

 DâNICA

Dânica Termoindustrial Brasil Ltda
Av. Nações Unidas, 12551 conj. 2404
04578-903 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3043-7879
Fax: (11) 3043-7889
Email: vendas@danica.com.br
Site: www.danica.com.br
Contatos: Tadeu Gonsalez e Ricardo 
Bertone 
Principais atividades: Sistemas ter-
moisolantes e prestação de serviços de 

Contatos: Wadi Tadeu e Angélica Oliveira
Principais atividades: Instalação e ma-
nutenção de sistemas centrais de ar con-
dicionado para processos de produção, 
salas limpas e áreas comerciais.
 
 

COMTEC

Comtec Center Comercial Ltda
R. Dom João Soares Coelho, 551
04407-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5621-0043
Fax: (11) 5622-8489
Email: comtec@comteclab.com.br
Site: www.comteclab.com.br
Contato: Anderson Vieira
Principais atividades: Capelas com sis-
tema de exaustão, exaustão inteligente, ar-
mários para reagentes, vidrarias e inflamá-
veis, lavador de gases, coifas, bancadas, 
chuveiros e lava-olhos de emergência, 
projetos para laboratório.
 
 

CONFORTO

Conforto Engenharia Ambiental Ltda
R. Baronesa de Bela Vista, 475
04612-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5542-6280
Fax: (11) 5536-0995
Email: contato@confortoengenharia.com.br
Site: www.confortoengenharia.com.br
Contatos: Leonardo Cozac e Marcelo 
Moraes
Principais atividades: Serviços de análi-
se da qualidade do ar interno e água de 
consumo humano, limpeza e higienização 
de dutos de ar condicionado e tratamento 
quimico de água industrial.
 
 

COTEBRAS

union Comércio de Confecções Ltda
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 EMPARCON

Emparcon Ar Condicionado e Ventilação 
S/S Ltda
R. da Paineira, 180 
07400-000 - Arujá - SP
Telefone: (11) 4654-3447
Fax: (11) 4654-3447
Email: emparcon@terra.com.br
Site: www.emparcon.com.br
Contato: Marcelo Mendes
Principais atividades: Testes, ajustes e 
balanceamento (TAB); comissionamento, 
consultoria, gerenciamento técnico, teste, 
certificação e qualificação de áreas lim-
pas, calibração de V.A.V.
 
 

 ENGCLEAN

Engclean Controle de Contaminações 
S/S Ltda
R. Dr. Veloso, 858 - sala 206
39400-074 - Montes Claros - MG
Telefone: (38) 3221-7260
Fax: (38) 3221-7260
Email: engclean@engclean.com.br
Site: www.engclean.com.br
Contato: Alexandre Briegas
Principais atividades: Prestação de 
serviços de certificação e qualificação de 
sistemas de ar, equipamentos de fluxo 
laminar, isoladores, túnel de despirogeni-
zação de frascos, áreas de biossegurança 
e cabine de segurança biológica. 
 
 

 ENGEFARMA

Engefarma Consultoria e Serviços Ltda
Estrada Rodrigues Caldas, 615 - 2º andar
22713-372 - Rio de janeiro - RJ

Fax: (51) 3365-3939
Email: elite@eliteindustrial.com.br
Site: www.eliteindustrial.com.br
Contatos: Christiano Borges, Patricia 
Pletsch e Andre Jahn
Principais atividades: Sistemas e equi-
pamentos para climatização, ventilação, 
exaustão. Projeto, fabricação, montagem 
e comissionamento (equipe própria) de 
sistemas voltados para áreas limpas, com 
foco em laboratórios farmacêuticos, indús-
trias de alimentos e química fina. 
 
 

 EMAC

Emac Engenharia de Manutenção Ltda
R. Taperí, 560
30532-050 - Belo Horizonte - MG 
Telefone: (31) 2125-8500
Fax: (31) 2125-8520
Email: admcentral@emac.com.br
Site: www.emac.com.br
Contato: Sirlene Cristina Rocha Barcelos
Principais atividades: Engenharia de 
manutenção, gerenciamento e operação 
de instalações prediais e industriais: ar 
condicionado, refrigeração, aquecimento, 
vapor, elétrica, eletrônica, mecânica, hi-
drossanitária, civil, controle e automação, 
cogeração e cogeração. Comércio de 
equipamentos, peças e componentes para 
ar condicionado e refrigeração.
 
 

 EMPAC

Empresa Paranaense de Climatização
R. Anne Frank, 905, Hauer
81610-020 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 3045-2700
Fax: (41) 3045-2700
Email: victor.hugo@empac-arcondiciona-
do.com.br
Site: www.empac-arcondicionado.com.br
Contato: Victor Hugo Paiva
Principais atividades: Projetos, venda e 
instalação, manutenção preventiva, corre-
tiva em sistemas de climatização, ventila-
ção e exaustão; limpeza e sanitização de 
rede de dutos de ar, condicionado.
 
 

DOSAGE

Lasa Pesquisas Laboratoriais Ltda
Av. Dr. Romeu Tórtima, 739
13084-791 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3789-8610
Fax: (19) 3789-8603
Email: dosage@dosage.com.br
Site: www.dosage.com.br
Contato: Selma Vicentin
Principais atividades: Avaliação de con-
taminação microbiológica; identificação de 
micro-organismos; avaliação de eficácia 
antimicrobiana; avaliação de eficácia de 
sistemas conservantes; ensaios físico-
-químicos; avaliação do conteúdo de ativo; 
avaliação de estabilidade; entre diversas 
outras análises microbiológicas e químicas.
 
 

 ECOQuEST DO BRASIL

EcoQuest do Brasil Com.Imp.Exp. e 
Serv.P/Purif. de Ar e Água Ltda
R. Frei Caneca, 91 - sala 121
01307-001 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3120-6353
Fax: (11) 3120-6353
Email: contato@ecoquest.com.br
Site: www.ecoquest.com.br
Contato: Henrique Carvalho
Principais atividades: Distribuição de 
tecnologia de foto-catálise para descon-
taminação microbiológica e de gases 
voláteis no ambiente e superfícies através 
de insuflamento de peróxido de hidrogênio 
ionizado. Soluções adaptáveis a dutos de 
insuflamento e exaustão, sistemas split e 
ambientes sem ventilação. 
 
 

 ELITE 

Elite Equipamentos Industriais Ltda
Tr. Galeno, 47
91060-050 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3365-3939
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 FARMOTERÁPICA

Phyton Fórmulas Magistrais 
e Oficinais Ltda
R. Borges Lagoa, 307
04038-030 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5086-3044
Fax: (11) 5086-3044
Email: marketing@emede.com.br
Site: www.farmoterápica.com.br
Contato: Dirce Akamine
Principais atividades: Preparo de mistu-
ras estéreis para uso intravenoso ou não.
 
 

 FILAB

Filab Controle de Contaminação Ltda
R. Olympio Pattaro, 653
13085-045 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3249-1475
Fax: (19) 3249-1475
Email: filabcc@terra.com.br
Site: www.filab.com.br
Contato: Elisabete Alves Piola
Principais atividades: Certificação de 
conformidade em áreas limpas, equipa-
mentos de fluxo unidirecional, cabines de 
segurança biológica, TAB, balanceamen-
tos, ajustes, consultoria e qualificação.
 
 

  FILTEx

Filtex Montagens Comercio de 
Componentes para Filtração Ltda ME
R. Domicio Pacheco e Silva, 659
13060-190 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3229-0660
Fax: (19) 3227-5325
Email: vendas@filtex.com.br
Site: www.filtex.com.br
Contatos: Sergio e Mauricio
Principais atividades: Fabricação de pré 
filtros G3, plissados, filtros bolsa e bag.
 
 

 FILTRACOM

Filtracom Sistemas e Componentes para 
Filtração ltda
R. Luiz Carlos Brunello, 359
13278-074 - Valinhos - SP
Telefone: (19) 3881-8000
Fax: (19) 3881-8009

R. Papa João XXIII, 190
29111-400 - Vila Velha - Espirito Santo
Telefone: (27) 3326-2770
Fax: (27) 3326-2770
Email: engine.vix@terra.com.br
Site: www.engine-es.com.br
Contato: José Rocha de Jesus Junior
Principais atividades: Ar condicionado, 
ventilação, automação, hidráulica, controle 
da contaminação ambiental.
 
 

 ERGO

Ergo Engenharia Ltda.
R. Traipu, 527
01235-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3825-4730
Fax: (11) 3822-1043
Email: ergo@ergoengenharia.com.br
Site: www.ergoengenharia.com.br
Contatos: João Carlos Correa da Silva e 
Ricardo Diomelli
Principais atividades: Climatização 
de salas limpas, ventilação industrial, ar 
condicionado central, climatização e re-
frigeração industrial, retrofit, sistemas de 
controle, instalações especiais, manuten-
ção preventiva e corretiva
 
 

 EuROTHERM

Eurotherm Ltda
R. Adão Baino, 146 conj. 315
91350-240 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3221-4888
Fax: (51) 3221-4734
Email: vendas@invensys.com
Site: www.eurothermltda.com.br
Contato: Vanessa Paqual
Principais atividades: Solução de 
sistemas de automação com validação 
atendendo integralmente ao EMEA, FDA 
e ANVISA.
 
 

Telefone: (21) 2456-0792
Fax: (21) 3412-4699
Email: engefarma@engefarma.com.br
Site: www.engenews.com.br
Contatos: Laura de Souza e Fabíolla 
Torres
Principais atividades: Certificação em 
áreas limpas e equipamentos, comissio-
namento, temperatura e umidade, ruído e 
iluminação, vazão e número de trocas de 
ar, dinâmica de fluxo de ar com filmagem, 
contagem de partículas, qualificação de 
equipamentos, validação de sistemas, pro-
cesso e limpeza e cursos e treinamentos.
Veja anúncio na pág. 20

 
 ENGEPHARMA 

N. Shigueo uchiyama ME
Estrada de Caucaia do Alto, 2.000 sl 4
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
Telefone: (11) 4148-7225
Email: contato@engepharma.com.br
Site: www.engepharma.com.br
Contato: Shigueo
Principais atividades: Consultoria em 
engenharia e processo farmacêutico.
 
 

 ENGETAB

Engetab Soluções e Engenharia S/S Ltda
R. José Mauro de Vasconcelos, 192 sala 4
05138-240 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3729-6008
Fax: (11) 3729-6007
Email: engetab@engetab.com.br
Site: www.engetab.com.br
Contatos: Glauber e Alex
Principais atividades: Serviços de teste, 
ajuste, balanceamento, comissionamento 
e qualificação em sistemas de ar condicio-
nado, aquecimento, ventilação, refrigera-
ção e automação.
 
 

 ENGINE

Engine Comercio e Serviços Ltda
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R. Itagyba Santiago, 363
04635-051 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5034-0972
Fax: (11) 5034-0972
Email: giltec.engenharia@terra.com.br
Site: www.giltec.net
Contato: Rodolfo Cosentino
Principais atividades: Projetos e consul-
toria de sistemas de águas farmacêuticas 
e líquidos orais e injetáveis incluindo 
biotecnologia. Automação de sistemas 
conforme 21 CFR Part 11.
 

 

 GPAx

GPAx Assessoria Empresarial Ltda
Av. Paulista 2073, cj.1406
01311-300 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3285-0839
Fax: (11) 3171-2107
Email: gpax@terra.com.br
Contato: F. Gasser
Principais atividades: Projetos para sa-
las limpas
 

 

 GRuPO FOIANESI

Biotec Solução Ambiental LTDA EPP
R. Divinópolis,16
13233-200 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3939-1803
Fax: (12) 3939-1803
Email: foianesi@gmail.com
Site: www.grupofoianesi.com.br
Contato: Luciano Foianesi
Principais atividades: Projetos e insta-
lação de salas limpas. Fabricação e mon-
tagem de divisórias especiais, sistemas 
de intertravamento de portas, sistemas 
de automação. Especialista em projetos 
e edificações de biotérios, manutenção 
preventiva e corretiva em sistemas de ar.
 
 

Principais atividades: Validação de sis-
temas. Análise de riscos, elaboração de 
plano mestre de validação, URS, plano de 
validação, protocolos de testes. Avaliação 
de hardware, software, sistemas e seus 
fornecedores. Treinamentos in-company. 
Consultoria para capacitação de equipe, 
gerenciamento de implantação de siste-
mas e outros
 
 

 FuNDAMENT-AR

Fundament-AR Consultoria, Engenharia 
e Planejamento Ltda
R. Prof. Pedro da Cunha, 65 cj. 72 - 7o and.
05010-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3873-4445
Fax: (11) 3873-7609
Email: fundament-ar@fundament-ar.com.br
Site: www.fundament-ar.com.br
Contato: Duilio Terzi
Principais atividades: Projeto, consulto-
ria, assessoria técnica para sistemas de ar 
cond. vent. exaustão de conforto (escritó-
rios, shoppings, restaurantes, auditórios, 
hotéis, cinemas, lojas, cal centers, indus-
trial (áreas de produção, hospitais, labora-
tórios, áreas criticas de processamento de 
dados, back-bone, clean room).
 
 

 GILTEC

Giltec Assessoria e Consultoria 
Industrial Ltda

Email: vendas@filtracom.com.br
Site: www.filtracom.com.br
Contatos: Taís Barbosa Vieira, Maria Ma-
ria Silva e Jerson Alves de Oliveira
Principais atividades: Fabricação e co-
mércio de filtros, sistemas e equipamentos 
para filtragem de ar.
 
 

 FILTRAx DO BRASIL

Filtrax do Brasil Comercio de Ar 
Condicionado Ltda
R. Philomena Vivilechio, 142
06760-060 - Taboão da Serra - SP
Telefone: (11) 4771-2777
Fax: (11) 4771-2554
Email: filtrax@filtraxbrasil.com.br
Site: www.filtraxbrasil.com.br
Contatos: Machado e Jessica
Principais atividades: Fabricante de 
filtros de ar, filtros de agua, filtros planos, 
filtros bolsa, filtros encartonados, filtros 
hepa, filtros absolutos, estruturas de filtros, 
filtros de carvão ativo, filtros plissados, 
estruturas de filtros bolsa, estruturas de 
filtros HEPA, porta mantas, rolo de filtros, 
filtros água.
 
 

  FIVE

Sílvia Regina da Silva Martins
Av. Antônio Carlos Comitre, 510, 
sala 116
18047-620 - Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3411-5550
Fax: (15) 3411-5550
Email: joao.gomes@fiveconsultoria.com
Site: www.fiveconsultoria.com
Contato: João Gomes
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R. Benjamin Constant, 1.491 
75000-000 - Anápolis - Goiás
Telefone: (62) 3318-7269
Fax: (62) 3318-7269
Email: posgraduacao@ictq.com.br
Site: www.ictq.com.br
Contato: 0800 602 6660
Principais atividades: Curso de pós-
-graduação e MBA voltados para os profis-
sionais do mercado industrial farmacêutico 
nas areas de controle e garantia de quali-
dade, assuntos regulatórios e produção de 
medicamentos. Cursos com professores 
dos Estados Unidos, Europa e Ásia.
Veja anúncio na pág. 2

 
 INDuSCONSuLT

IndusConsult Engenharia e Assessoria 
Industrial Ltda
R. Barão de Jaceguai, 1899
04606-003 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5535-2782
Fax: (11) 5535-2782
Email: indusconsult@terra.com.br
Site: www.indusconsult.com.br
Contatos: Comercial
Principais atividades: Projetos e consul-
toria para área hospitalar e farmacêutica. 
Sistemas de tratamento de ar. Gerencia-
mento técnico e comissionamento de ins-
talações. Arquitetura especializada hospi-
talar e farmacêutica. Projetos integrados 
de arquitetura e utilidades.
 
 

 INDÚSTRIAS TOSI

 HEATING COOLING

Heating & Cooling Tecnologia 
Termica Ltda
R. Matheus de Leão, 116
02731-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3931-9900
Fax: (11) 3931-0057
Email: info@heatingcooling.com.br
Site: www.heatingcooling.com.br
Contato: Heitor Faria
Principais atividades: Projeto, forneci-
mento, instalação, retrofit, manutenção, 
operação e consultoria de sistemas de ar 
condicionado, ventilação, exaustão, salas 
limpas, refrigeração, aquecimento, de-
tecção e combate à incendio, instalações 
elétricas e hidráulicas, automação predial, 
segurança, controle de acesso e CFTV.
 
 

 HExIS CIENTíFICA

Hexis Científica S/A
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385
13212-000 - Jundiaí - SP
Telefone: (11) 4589-2600
Fax: (11) 4589-2626
Email: hexis@hexis.com.br
Site: www.hexis.com.br
Contatos: Ohannes Bedoyan, Luís Fer-
nando Salandin, Nivaldo Moreira e Fernan-
da Natal
Principais atividades: Instrumentação 
analítica, atendendo aos mercados de 
saneamento, farmacêutico, alimentos e 
bebidas, químico, petroquímico, papel/
celulose, governamental e acadêmico. 
 
 

ICTQ 

Instituto de Ciência, Tecnologia e 
Qualidade Industrial Ltda

 GRuPO MATTOS & MATTOS

Laboratório de Alimentos, Assessoria M. 
Mattos Ltda
R. Euzébio de Queirós, 45
24030-190 - Niterói - RJ
Telefone: (21) 2613-1636
Fax: (21) 2622-8163
Email: labmattos@labmattos.com.br
Site: www.labmattos.com.br
Contatos: Carmen Dulce de Mattos e Vi-
vian de Mattos Silva
Principais atividades: Laboratório de 
análise de alimentos, água, ar manipula-
dores, utensílios, equipamentos, projetos 
de cozinhas indústriais, restaurantes, hos-
pitais, clinícas, análises hospitalares, con-
troles, consultorias, treinamentos análises 
microbiológicas e físico-químicas.
 
 

 GRuPO VECO

Vecoflow Ltda
R. Uirapuru, 377
13082-706 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3787-3700
Fax: (19) 3289-0748
Email: veco@veco.com.br
Site: www.veco.com.br
Contato: Raul A. Sadir
Principais atividades: Fabricante de 
filtros HEPA, bolsa, carvão ativado, pré-
-filtros, módulos de fluxo unidirecional, 
salas limpas modulares, equipamentos de 
segurança biológica, equipamentos para 
o controle de contaminação e cabines de 
pesagem. 
Veja anúncio na pág. 81
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carvão ativado; caixas terminais; caixas 
de filtragem; fan filter unit; manometros; 
caixilhos; paineis. Produtos e projetos 
especiais.
Veja anúncio na pág. 46

 
 LTL

LTL Serviços e Comércio de 
Equipamentos Farmacêuticos e 
Hospitalares LTDA
R. Helena Maria, 16
07096-030 - Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2475-2898
Fax: (11) 2408-7943
Email: vendas2@ltlservicos.com.br
Site: www.ltlservicos.com.br
Contato: Mariana Cardoso
Principais atividades: Qualificação tér-
mica e calibração de equipamentos.
Veja anúncio na pág. 17

 
M.Q. PROJETOS

Marcos Borges Queiroz Me
Loteamento Asa dos Ventos, Quadra "I" Nº1
57100-000 - Rio Largo - AL
Telefone: (82) 9982-0749
Fax: (82) 3352-4334
Email: marcosbqueiroz@hotmail.com
Contato: Marcos Queiroz
Principais atividades: Projetos e asses-
soria de ar condicionado.
 

 

 MASSTIN

Masstin Engenharia e Instalação Ltda
Av. Sete de Setembro, 97 
09912-010 - Diadema - SP
Telefone: (11) 4055-8550
Fax: (11) 4055-8550
Email: comercial@masstin.com.br
Site: www.masstin.com.br

k.A.O. DuTOS

k.A.O. Dutos Indústria e Comércio Ltda
R. Jean Anastace Kovelis, 136
07770-000 - Cajamar - SP
Telefone: (11) 4408-5000
Fax: (11) 4408-5661
Email: kaodutos@uol.com.br
Site: www.kaodutos.com.br
Contato: Tânia Cristina Godoy
Principais atividades: Fabricante de du-
tos e acessórios, coifas, captores, lavado-
res de ar e peças especiais sob projeto em 
alumínio, aço galvanizado ou inoxidável.
 
 

 LINTER FILTROS

Linter Filtros Industriais Ltda
R. Missionários, 244 
04729-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5643-4477
Fax: (11) 5643-4478
Email: vendas@linterfiltros.com.br
Site: www.linterfiltros.com,br 
Contatos: Mitsue Goya, J. Rai do Nasci-
mento e Adalberto Zanizzelo 
Principais atividades: Fabricação de 
filtros grossos descartaveis; finos e ab-
solutos; manta; filtro cartão plissado para 
cabine de pintura; filtros bolsas; filtros de 

Coldex Tosi Indústria e Comércio Ltda
Av. Brigadeiro Gavião Peixoto, 940
05078-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643-0433
Fax: (11) 3643-0436
Email: comercial@tropical-ar.com.br
Site: www.industriastosi.com.br
Contatos: Marcio Tosi, Marcelo Tosi e 
Patrice Tosi
Principais atividades: Coldex Tosi: 
unidades especiais de tratamento de ar, 
splits, selfs, fan-coils e chillers. Tropical: 
linha completa de difusão de ar (grelhas, 
difusores, etc.). Tosi Aletados: linha com-
pleta de trocadores de calor (serpentinas).
Jelly Fish: bombas de calor e sistemas 
solares para banho e piscina.
Veja anúncio na pág. 5

INTERLAB

Interlab Distribuidora de Produtos 
Cientificos Ltda
Pça Isaac Oliver, 342
04330-130 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5564-9500
Fax: (11) 5564-9520
Email: interlab@interlabdist.com.br
Site: www.interlabdist.com.br
Contato: Célia
Principais atividades: Distribuidora de 
produtos para laboratório de microbiologia, 
controle de qualidade, análise de água. 
comércio de produtos químicos (ACS, PA, 
USP), corantes, aminoácidos, açúcares. 
produtos para controle de esterilização.
 
 

 ISOREVEST

IsoRevest Ind. e Com. de Isolamentos 
Térmicos Ltda.
Estrada de Sapopemba, 5900
09430-630 - Ribeirão Pires - SP
Telefone: (11) 4824-2850
Fax: (11) 4824-2855
Email: isorevest@isorevest.com.br
Site: www.isorevest.com.br
Contato: Neyr Pedro de Oliveira
Principais atividades: Fabricação e 
montagem de painéis isotérmicos para 
salas limpas, câmaras frigoríficas, estufas, 
forros e divisórias, bem como na comercia-
lização de seus acessórios.
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mação para sistemas de ar condicionado, 
refrigeração e energia elétrica.
 
 

 MILARÉ

Milaré Sistemas de Exaustão Ltda
R. Antonio Ometto 1355 
13480-470 - Limeira - SP
Telefone: (19) 3452-1636
Fax: (19) 3452-1636
Email: milton@milare.com.br 
Site: www.milare.com.br
Contatos: Milton, Gislene ou Gerson
Principais atividades: Fabricação e 
instalação de equipamentos de movimen-
tação de ar para salas limpas, áreas con-
troladas, captação de pó. Adequação para 
farmácias de manipulação, laboratórios 
farmacêuticos e alimentícios, comércios e 
industrias em geral. Cabines de segurança 
biológica e outros equipamentos em aço 
inox.
 
 

 MPu - MultiVac

Multistar Ind. e Com. Ltda
R. Othão, 368
05313-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3835-6600
Fax: (11) 3835-6600
Email: vendas@mpu.ind.br
Site: www.mpu.ind.br
Contato: Robert van Hoorn
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de painéis pré-isolados 
para construção de dutos de ar condi-
cionado e ventilação e exaustão de alta 
estanqueidade.

 

MERCOCLEAN - Importação, Exportação 
e Comércio Ltda.
R. Otavio de Faria, 81 Loja C
22795-415 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3795-0406
Fax: (21) 3795-0406
Email: vendas@mercoclean.com
Site: www.mercoclean.com
Contatos: Alexandre, Geraldo, Gustavo, 
Irineu, Andrea e Eduardo
Principais atividades: Importação e 
distribuição de produtos recomendados 
para área limpa e ambientes críticos de 
produção. Principalmente descartáveis 
como: panos de limpeza (Wipers), luvas 
de látex e nitrila, máscaras faciais, refis 
de esfregão e tapetes adesivos. Além de 
sistemas de limpeza completos.
 
 

 MIAkI

RM Revestimentos Monolíticos Ltda
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
1260 
09850-300 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: (11) 2164-4300
Fax: (11) 2164-4307
Email: marketing@miaki.com.br
Site: www.miaki.com.br
Contato: Equipe Comercial
Principais atividades: Revestimentos 
para áreas de salas limpas. Grande va-
riedade de soluções para pisos e paredes 
com revestimentos à base de epóxi, ureta-
no e MMA, para áreas internas, externas, 
agressivas, decorativa, com problemas de 
impermeabilização e sinalização viária.
 
 

 MICROBLAu

Microblau Indústria Eletrônica Ltda.
R. Maceió, 358
09551-030 - São Caetano do Sul - SP
Telefone: (11) 2884-2528
Fax: (11) 2884-2528
Email: marketing@microblau.com.br
Site: www.microblau.com.br
Contato: Luciana Kimi
Principais atividades: Solução de auto-

Contato: Regis Servilha
Principais atividades: Manutenção e 
instalação de sistemas de ar condicionado, 
refrigeração; ventilação e filtragem, contra-
to com um gerenciamento de manutenção; 
com plano de tarefa, histórico por equipa-
mento e outras atividades. 
Veja anúncio na pág. 12

 

 MASTERPLAN

Masterplan Engenheiros Associados Ltda
R. Santa Antilia, 11
04319-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5021-3911
Fax: (11) 5021-3911
Email: engenharia@masterplan.com.br
Site: www.masterplan.com.br
Contato: Osvaldo Francisco Alves Jr.
Principais atividades: Projetos e con-
sultoria em sistemas de ar condicionado 
e ventilação para plantas farmacêuticas e 
alimentícias.
 
 

 MEkAL

Mekal Metalúrgica Kadow Ltda

R. África do Sul, 160
05055-040 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5641-7248
Fax: (11) 5541-5571
Email: mekal@mekal.com.br
Site: www.mekal.com.br
Contato: Mario S. de Lucca
Principais atividades: Fabricação em aço 
inoxidável de pias, portas de correr e pivo-
tantes, cubas, ralos sifonados e mobiliários 
para áreas limpas sob medida, de acordo 
com soluções e projetos parametrizados.
Veja anúncio na pág. 19

 
 MERCOCLEAN
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jeto, instalação, gerenciamento de obra, 
comissionamento, TAB, qualificação, 
manutenção, retrofit, upgrade em sistemas 
de HVAC destinado a áreas limpas. Fa-
bricação de células de fluxo unidirecional 
MESH®

Veja anúncio na pág. 65

 

 PACHANE

Pachane Equipamentos para 
Laboratórios Ltda
Av. Prof Benedito de Andrade , 765
13422-000 - Piracicaba - SP
Telefone: (19) 3429-0700
Fax: (19) 3429-0707
Email: pachane@pachane.com.br
Site: www.pachane.com.br
Contatos: André Pachane e Ana Paula 
Pachane
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de cabine de fluxo unidi-
recional, módulos e cabines de pesagem
 
 

PALLEy INDuSTRIAL

Palley Industrial Ltda
R. Maria Setúbal, 175
02521-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3966-8616
Fax: (11) 3966-8599
Email: palley@palley.com.br
Site: www.palley.com.br
Contato: Celso
Principais atividades: Linha completa de 
aquecedores, cadinhos para soldagem, 
coletores de pó, estanhadores, estufas, 
fornos, geradores de ar quente, resistên-
cias elétricas industriais, marmiteiros e 
sistemas de aquecimento especiais. 
 
 

 PDB FILTROS

PDB Filtros e Serviços Industriais Ltda
Av. Rui Barbosa, 7262

Site: www.mrquality.com.br
Contato: Marcolino L. Neves
Principais atividades: Prestação de ser-
viços em áreas limpas, como manutenção 
programada (preventiva / corretiva) em 
sistemas de HVAC, certificação e qualifi-
cação, retrofit e upgrades em fluxos unidi-
recionais e cabines de pesagem, projeto e 
execução de instalações em áreas limpas 
e conforto e câmaras frias.
 
 

 MuLTIVAC

Multistar Ind. e Com. Ltda
R. Othão, 368
05313-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3835-6600
Fax: (11) 3835-6600
Email: vendas@multivac.com.br
Site: www.multivac.com.br
Contato: Valter
Principais atividades: Fabricação e dis-
tribuição de produtos e acessórios para 
instalações de climatização, ventilação e 
exaustão.
 

 

 NEu LuFT

Neu Luft Comércio e Serviços de Ar 
Condicionado Ltda
R. Américo Brasiliense 2171, cj. 1010
04715-005 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5182-6375
Fax: (11) 3384-5869
Email: hb@neuluft.com.br
Site: www.neuluft.com.br
Contatos: Humberto Barbato e Sílvio 
Costa
Principais atividades: Assessoria, pro-

 MPW HIGIENIzAçãO TêxTIL

MPW Lavanderia, Confecção e Serviços 
Ltda.
Estrada Piracicaba-Tupi, s/n.
13400-970 - Piracicaba - SP
Telefone: (19) 3438-7127
Fax: (19) 3438-7127
Email: mpw@mpw.com.br
Site: www.mpw.com.br
Contatos: Murilo Parra e/ou Eiric Manrich 
Principais atividades: Locação, higie-
nização, esterilização vestimentas para 
salas limpas, uniformes profissionais. 
Fornecimento de sistemas de limpeza e hi-
gienização de salas limpas, mop's, wipers, 
tapete adesivo.
Veja anúncio na pág. 84
 

 MR QuALITy

TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO EM ÁREAS LIMPAS

FONE: 0XX 11 2443 2205 
  FAX:  0XX 11 2443 4176

visite nosso site:  www.mrquality.com.br

Experiência comprovada em serviços relacionados a 
engenharia, manutenção, certificação de conformidade e 

qualificação em sistemas de HVAC de processos industriais.
  Oferecemos a nossos clientes,  uma relação de confiança
e parceria de longo prazo; proporcionando uma redução no 

tempo gasto em manutenções e custo com mão de obra.

Faça um orçamento conosco!
A MR Quality Faz a Diferença!

MR Quality Man. Certif. Qualif. em 
Sistemas de HVAC Ltda
R. Dr. Washington Luis, 572
07013-020 - Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2443-2205
Fax: (11) 2443-4176
Email: mrquality@mrquality.com.br
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Wagner Aparecido Gonzaga 
Manutenções ME
R. Comendador Feiz Zarzur 685
02942-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3481-2539
Fax: (11) 3481-2539
Email: qualitronic@qualitronic.com.br
Site: www.qualitronic.com.br
Contatos: Alessandra Coimbra e Wagner 
Gonzaga
Principais atividades: Qualificação 
térmica de equipamentos (autoclaves, re-
frigeradores, estufas, câmaras climáticas, 
muflas, entre outros). Calibração física e 
química de desintegradores e dissolutores.
 
 

 QuALyLAB 

Montandon Siqueira & Associados Ltda.
R. José Neto Paranhos, Qd-63, Lt-27, Sala 
106
75110-750 - Anápolis - GO
Telefone: (62) 3099-6636
Fax: (62) 3099-6636
Email: gustavo@qualylabfarma.com.br
Site: www.qualylabfarma.com.br
Contatos: Gustavo Siqueira e Ana Paula 
Montandon
Principais atividades: Qualificação de 
ar comprimido, nitrogênio e ar respirável 
certificação de áreas limpas e classifica-
das qualificação de fluxo unidirecional e 
câmara de fotoestabilidade qualificação 
de dissolutor consultoria e treinamento em 
ferramentas da qualidade consultoria em 
otimização de processos.
 
 

 QuIMIS

Quimis Aparelhos Científicos Ltda.
R. Gema, 278 / 308
09930-290 - Diadema - SP
Telefone: (11) 4055-9999
Fax: (11) 4055-9988
Email: vendas@quimis.com.br
Site: www.quimis.com.br

74905-570 - Aparecida de Goiânia - GO
Telefone: (62) 3280-3013
Fax: (62) 3280-3013
Email: preciso@precisometrologia.com.br
Site: www.precisometrologia.com.br
Contato: François Fernandes
Principais atividades: Calibração, quali-
ficação térmica, monitoramento ambiental, 
certificação de salas limpas, sistemas de 
exaustão e fluxos unidirecional, análises 
de qualidade microbiológicas e físico-
-químicas.
 
 

 PRuDENTE ENGENHARIA

Prudente Engenharia Ltda.
R. Duque de Caxias, 450 - sl 1101
38400142 - Uberlândia - MG
Telefone: 3432354901
Fax: (34) 3235-4901
Email: carlos@prudente.eng.br
Site: www.prudente.eng.br
Contatos: Carlos Prudente e Diogo Oli-
veira.
Principais atividades: Consultoria e 
projetos de salas limpas: laboratórios 
farmacêuticos, biotérios, laboratórios para 
produção de vacinas, bioconteção e con-
trole de contaminação do ar. 
 
 

 PWM

PWM Service Tec Comercial Ltda.
R. Dr. Emilio Henking, 561
13070-261 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3243-2462
Fax: (19) 3243-1609
Email: comercial@pwmservice.com.br
Site: www.grupopwm.com.br
Contato: J. Ramon L. Machado
Principais atividades: Venda e locação 
de contadores de partículas, geradores, 
fotômetros e outros. Manutenção, calibra-
ção de equipamentos para áreas limpas e 
outros. 
 
 

 QuALITRôNIC

83040-550 - São José dos Pinhais - PR
Telefone: (41) 3282-3320
Fax: (41) 3398-2915
Email: pdb@pdbfiltros.com
Contatos: Mara e Jefferson Pelizarri
Principais atividades: Fabricação de 
filtros absolutos, finos e grossos
 
 

PHARMA SOLuTIONS

Pharma Solutions Assessoria 
Empresarial Ltda. 
Al. Araguaia, 3824 
06455-000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 5087-9438
Fax: (11) 5087-9438
Email: pharmasolutions@pharmasolu-
tions.com.br
Site: www.pharmasolutions.com.br
Contato: Dirce Akamine
Principais atividades: Prestação de ser-
viços em consultoria, treinamento e aná-
lises técnicas, no âmbito da assistência 
farmacêutica para hospitais e indústrias.
 
 

 POWERMATIC

Ind. e Com. Powermatic Ltda.
R. Antônio Villa, 1495
17380-000 - Brotas - SP
Telefone: (14) 3653-9950
Fax: (14) 3653-4200
Email: powermatic@powermatic.com.br
Site: www.powermatic.com.br
Contato: Dilson Carlos Carreira
Principais atividades: Fabrica dutos e 
acessórios para ar condicionado para sa-
las limpas através das normas NBR16401, 
SMACNA e DW. Produz dutos retangula-
res flangeados TDC e o sistema com perfil, 
canto e grampo, dutos circulares espirala-
dos ou calandrados, cravados ou soldados 
e máquinas para fabricação de dutos.
Veja anúncio na pág. 46

 
 PRECISO

Preciso Metrologia e Qualidade Ltda
R. Maringá, Qd. 20A, Lt. 25, 
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 SD DIVISÓRIAS

 

Tecnologia para Salas Limpas
Divisórias, PassThrough, 

Visores, Portas, Forro Auto 
Portante com Luminária

Sistema Comércio
de Divisórias Ltda

sd–divisorias@uol.com.br
www.sddivisorias.com.br

Sistema Comércio de Divisórias Ltda
R. Vieira Pinto, 232
03504-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2941-7115
Fax: (11) 2942-7283
Email: sd@sddivisorias.com.br
Site: www.sddivisorias.com.br
Contato: Juarez Neves Soares
Principais atividades: Divisórias forros 
portas e visores de vidro duplo.
Veja anúncio na pág. 29

 
  SECCOL

F. F. Controle e Certificação Ltda.
R. C 27 n° 202 Quadra 18 Lote 13
74265-170 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3275-1272
Fax: (62) 3945-8378
Email: contato@seccol.com.br
Site: www.seccol.com.br
Contato: Fabiano Candido
Principais atividades: Venda, instala-
ção, montagem, manutenção, reforma e 
certificação em equipamentos de fluxo 
unidirecional (laminar), segurança bio-
lógica, capela de exaustão, unidade de 

Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos: equipamentos em aço inox 
para cozinha industrial, equipamentos 
para despoluição ambiental (lavadores 
de ar, etc), sistema de exaustão completo, 
peças especiais em aço inoxidável e aço 
carbono, dutos de ventilação, exaustão e 
ar condicionado.
 
 

 REINTECH

Reintech I.E.P.C.C.L.
R. Penha, 249
12238-380 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3933-8107
Fax: (12) 3933-8107
Email: reintech@reintech.com.br
Site: www.reintech.com.br
Contato: Alexander Galiotto
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos e acessórios para controle 
da contaminação e elaboração de projetos 
de salas limpas e biocontidas.
Veja anúncio na pág. 39

 
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain do Brasil Produtos 
Industriais e para Construção Ltda
Av. Independência, 7.031
13280-000 - Vinhedo - SP
Telefone: (19) 2127-8517
Fax: (19) 2127-8523
Email: plastics.sgcp@saint-gobain.com
Site: www.biopharm.saint-gobain.com
Contato: Flávio Higa
Principais atividades: Produção de tu-
bos, mangueiras e moldados em silicone e 
polímeros fluorados especiais para atender 
às crescentes necessidades das indústrias 
farmacêutica, médica e de biotecnologia.
 
 

Contato: Cassiano Luís Oliveira Baccarin
Principais atividades: Fabricante nacio-
nal de aparelhos para controle de qualida-
de e pesquisas. Dentre eles: purificadores 
de água, câmaras climáticas, banhos 
maria, agitadores, digestores, balanças, 
microscópios, etc.
 
 

 RADNAI

Radnai Ar Condicionado Projeto & 
Consultoria Ltda.
R. Leonardo Mota, 1394 – sls 206 e 207
60170-040 - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3268-3092
Fax: (85) 3224-8567
Email: radnai@radnai.com.br
Site: www.radnai.com.br
Contatos: Edonard Radnai e Aderbal 
Araujo
Principais atividades: Projetos de cli-
matização para conforto, hospitais, salas 
limpas, centros cirúrgicos, exaustão/venti-
lação mecânica, automação, exaustão de 
cozinhas e ambientes poluídos e câmaras 
frigoríficas.
 
 

 REFRIN 

Tempmaster Refrigeração Industrial Ltda
R. Fragata da Constituição, 384 
02986-080 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3941-1263
Fax: (11) 3941-1263
Email: refrin@refrin.com.br
Site: www.refrin.com.br
Contato: Graziela Miranda

Dados Cadastrais.indd   62 4/17/12   2:47 PM



63

dados cadastrais

Email: vendas@steq.com.br
Site: www.steq.com.br
Contato: Jessica Tanaka
Principais atividades: Representação 
com exclusividade no Brasil de empresas 
líderes no mercado mundial em esterili-
zação, descontaminação, enchimento e 
embalagem.
 

 

 STERILEx 

Cientifica Ltda
R. Drº Batista de Lacerda, 9
03177-010 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2606-5349
Fax: (11) 2606-5349
Email: sterilex@sterilex.com.br
Site: www.sterilex.com.br
Contato: Rose Toffoli
Principais atividades: Embalagens para 
esterilização; bioindicadores, indicadores 
químicos; bowie dick; tapetes retentores 
de partículas; canetas atóxicas para iden-
tificação; elásticos de silicone; etiquetas e 
etiquetadoras; pano de limpeza, detergen-
tes e saneantes, de Áreas A e B estéreis
 

 

 SWELL

Swell Engenharia Ltda
R. Caravelas, 225
12238-170 - São José Dos Campos - SP
Telefone: (12) 3939-5854
Fax: (12) 3939-5854
Email: comercial@swell.eng.br
Site: www.swell.eng.br
Contato: Mario Carneiro
Principais atividades: Serviços de 
engenharia em projetos e instalações de 
salas limpas. Compreendendo sistemas 
de arquitetura e climatização, ventilação, 
exaustão e filtragem. Divisórias, portas, 
forros, pass through, visores e manuten-
ção de ar condicionado. 
Veja anúncio na pág. 13

 

Somar Engenharia Ltda
R. São Fidélis, 366
05335-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3763-6964
Fax: (11) 3719-0932
Email: svr@somar-eng.com.br
Site: somar-eng.com.br
Contato: Solange Ap Vieira Rodrigues
Principais atividades: Projetos de en-
genharia térmica com especialização em 
sistemas de HVAC e áreas limpas, disponi-
biliza serviços de comissionamento e qua-
lificação de projeto, instalação, operação e 
desempenho.
Veja anúncio na pág. 33

 

STAEFA

Staefa Control System Ltda
R. Catalão, 72
01255-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3873-1666
Fax: (11) 3873-2036
Email: staefa@staefa.com.br
Site: www.staefa.com.br
Contato: Michele Cassatella
Principais atividades: Sistemas de 
supervisão e controle predial integrado, 
controle para HVAC, detecção e alarme 
de incêndio, combate ao incêndio com gás 
inertes (FE25, FE227, Proinert), CFTV e 
controle de acesso.
 

 

 STEQ

Steq Comércio e Representações Ltda
R. Verbo Divino, 1.661, cj. 63
04719-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5181-5570
Fax: (11) 5181-5570

descontaminação, unidade de ventilação, 
rack isolador e área limpa.
 
 

 SESIMBRA

SESIMBRA Consultores 
Independentes Ltda
AV. Pacaembu, 1976
01234-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3511-1138
Email: carlospoletti@sesimbra.com.br
Contatos: Carlos Poletti e Vincenzo Pata-
vino
Principais atividades: Seviços de en-
genharia para a industria farmacêutica, 
cosmética e alimentícia. Representação 
de empresas que disponibilizam tecnolo-
gia avançada e equipamentos para estes 
segmentos industriais.
 
 

 SOLEPOxy

Solepoxy Ind. e Com. de Resina Ltda
R. Athos Astolfi, 82
13178-443 - Sumaré - SP
Telefone: (19) 3211-5050
Fax: (19) 3211-5060
Email: comercial@solepoxy.com.br
Site: www.solepoxy.ind.br
Contatos: Alexis Fonteyne e Carlos Tama-
sevicius
Principais atividades: Fabricação e 
aplicação de revestimentos epóxi e poliu-
retano para pisos industriais e comerciais.
 
 

 SOMAR
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Empresa
Associada SBCC

Email: izabel.correia@trane.com
Site: www.trane.com.br
Contato: Izabel Correia 
Principais atividades: Sistemas de ar 
condicionado para aplicações residen-
ciais, comerciais e industriais.
 

 

 TROx TECHNIk

TROx do Brasil, Difusão de Ar, Acústica, 
Filtragem, Ventilação Ltda
R. Alvarenga, 2025
05509-005 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3037-3900
Fax: (11) 3037-3910
Email: trox@troxbrasil.com.br
Site: www.troxbrasil.com.br
Contato: Gislaine Alcântara
Principais atividades: Fabricante de 
dampers, grelhas, difusores, VAV, tetos 
e vigas frias. Linha completa de filtros, 
unidades de tratamento de ar e de fluxos 
unidirecionais e insufladroes de ar, incluin-
do cabine de segurança biológica. Portas 
acústicas, atenuadores de ruído e juntas 
de expansão.
Veja anúncio na pág. 27

 

 VECTuS

Vectus Importatum Instrumentos de 
Precisão Ltda
Av. da Invernada, 12
04612-060 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5096-4654
Fax: (11) 5096-4728
Email: vectus@vectus.com.br
Site: www.vectus.com.br
Contato: Julio Hoffmann
Principais atividades: Comércio e lo-
cação de instrumentos de medição para 
HVAC. Calibração de temperatura, umida-
de, pressão e vazão.
 
 

 TERMICA BRASIL

B R A S I L

Termicabrasil Comercio e 
Serviços Ltda EPP
Av. Angélica 501 4º Andar
01227-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3666-9673
Fax: (11) 3666-9673
Email: termicabrasil@yahoo.com.br
Site: www.termicabrasil.com.br
Contato: Marcos Antonio Vargas Pereira
Principais atividades: Comissionamento, 
ensaios para certificação, validação, en-
saios em dutos e equipamentos.
Veja anúncio na pág. 65

 
 TESTO DO BRASIL

Testo do Brasil Instrumentos 
de Medição Ltda
R.: Guilherme Silva, 190
13015-028 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3731-5800
Fax: (19) 3731-5819
Email: sac@testo.com.br
Site: www.testo.com.br
Contato: Depto de Vendas
Principais atividades: Fabricante de 
instrumentos de medição para ambientes 
de salas limpas. Linha completa de trans-
missores fixos que medem temperatura, 
umidade e pressão diferencial.
 
 

TRANE

Ingersoll Rand Ind. Com. Serv. Ltda
R. Pinheirinho, 144
04321-170 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5014-6296
Fax: (11) 5014-6296

TAO

TAO Tecnologia Ltda
R. Teerã, 935
05301-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3832-1478
Fax: (11) 3834-2600
Email: taosp@taosp.com.br
Site: www.taosp.com.br
Contato: Sidney de Oliveira
Principais atividades: Consultoria e as-
sessoria em negócios
 

 

 TECHNILAB

Technilab Comércio e Serviços Ltda
Av. Marechal Rondon 1922 - Salas 04/06
13070-205 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3243-1265
Fax: (19) 3243-0523
Email: faleconosco@technilab.com.br
Site: www.technilab.com.br
Contatos: Edson Paulucci e Lizandra 
Souza
Principais atividades: Certificação, as-
sistência técnica e validação. Cabines de 
fluxo unidirecional, cabines de bioseguran-
ça, capelas de exaustão, salas limpas.
 

 

 TECNOLAB

Teconolab Serviço e Comercio Ltda
Av. Dom João VI, 203 
40285-000 - Salvador - BA
Telefone: (71) 3646-8555
Fax: (71) 3646-8555
Email: vendas@tecnolab-ba.com.br
Site: www.tecnolabonline.com.br
Contatos: Paulo Bastos e Cecilia
Principais atividades: Venda, manuten-
ção e certificação em equipamentos de 
seg. Biológica, fluxos laminares, capelas 
de exaustão e exaustores. Projeto, insta-
lação, comissionamento, certificação de 
salas limpas e ambientes controlados. 
Limpeza de dutos de ar robotizada. Qualifi-
cação térmica e ar comprimido. 
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VIDy

VL - Fabricação de Laboratórios Ltda
Rod. Régis Bitencourt, 3360 - km. 272,5
06793-000 - Taboão da Serra - SP
Telefone: (11) 4787-3122
Fax: (11) 4787-3399
Email: vidy@vidy.com.br
Site: www.vidy.com.br
Contato: Gonzalo Moreira Monardes
Principais atividades: Projetos, fabri-
cação, instalações e reformas de labo-
ratórios.
 
 

 VISTA VALIDAçãO

Vista Validação Ltda
R. Nova Lima, 334
30710-250 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3398-6756
Fax: (31) 3398-6756
Email: contato@vistavalidacao.com.br
Site: www.vistavalidacao.com.br

Contatos: Juliana Pereira e André So-
ares
Principais atividades: Prestação de 
serviços técnicos de qualificação térmi-
ca, certificação, validação de processo, 
validação de limpeza, validação metodo-
logia analítica, consultorias e treinamen-
tos, calibração.
  

 yANNTEC ANALíTICA

yanntec Instrumentação Analítica Ltda.
Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 
55 – sl. 305
21610-480 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2489-7435
Fax: (21) 2489-7435

Email: yanntec@terra.com.br
Contato: Ivan Seabra
Principais atividades: Venda, manu-
tenção, calibração e qualificação de 
sistemas e equipamentos de laboratório.
 
 

 zS ROuPAS ESPECIAIS

zS Confecções Ltda
R. Joaninha Gomes Carneiro, 278 - L3
13336-306 - Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 3392-0200
Fax: (19) 3392-0100
Email: comercial@zsroupasespeciais.com.br
Site: www.zsroupasespeciais.com.br
Contatos: José Carlos e Daniel Leidinger
Principais atividades: Desenvolvi-
mento e confecção de vestimentas em 
tecidos barreira, antiestático, polyester 
FR, Nomex, para sala limpa e cabines 
de pintura. Comercialização de wipers, 
mops, luvas, máscaras, goggles, cader-
nos, canetas e tapetes adesivo para sala 
limpa. 
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aceSSÓrioS  
canetas especiais

  • ccP exportec

  • mercoclean

  • Sterilex

  •  zS roupas

aceSSÓrioS
linhas de processo

  •	 Hexis	Científica

  • Sesimbra

  •  zS roupas

aceSSÓrioS
Para áreas limpas

   • airlink Filtros

   • alem mar

•  • alsco

• •  asmontec

•  atmen

• •     bonaire

•   ccl Farma

   • ccP exportec

• • cotebras

• • Dânica

•   DmD Solutions

  • engine

•  Filtrax do brasil

  • mercoclean

•   milaré

  • PWm Service 

•  SD Divisórias

  • Sesimbra

  • Sterilex 

  • Tecnolab

•  Vidy

  •  zS roupas

aceSSÓrioS
Tapetes adesivos

  • alsco

  • ccP exportec

  • mercoclean

  •  mPW Higienização

  • Tecnolab

  •  zS roupas

amoSTraDoreS
De ar

  •  bonaire

  •  cacr engenharia

•   ccl Farma

•   DmD Solitions

•   elite

  • ergo

•  • Filtracom

•   Filtrax do brasil

•  Grupo Veco

•  milaré

•   Neu luft

•  Pachane

•  • reintech

  •  Seccol

  •  Sesimbra

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

•   Trox Technik

cabiNeS 
De pesagem

•   aeroglass 

  • alem mar

•  atmen

  • biosafe

  • bonaire

•    bSTec

  •  cacr engenharia

•  ccl Farma

•  DmD Solutions

•  elite

  • ergo

• • Filtracom

•  Filtrax do brasil

•  Grupo Veco

•  milaré

•  Neu luft

•   Pachane

•  • reintech

•   SD Divisórias

  •  Seccol

  •  Sesimbra

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

•  Trox Technik

cabiNeS 
Gabinetes de ventilação 

com filtragem

•   aeroglass

  •  air conditioning

•   airlink Filtros

  •  alem mar

•  atmen

•   berliner luft

  •  biosafe

• •  bonaire

  •  cacr engenharia

•  ccl Farma

•  DmD Solutions

•  elite

  • ergo

• •  Filtracom

•   Filtrax do brasil

• •  indusconsult 

•  linter Filtros

•  milaré

•   Neu luft

•   Pachane

•   Quimis

• •  reintech

  •  Seccol

  • Sesimbra

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

  •  Tecnolab

•   Trox Technik

•  Vidy 

cabiNeS 
Segurança biológica 

(biossegurança)

•  aeroglass

  • alem mar

•  atmen

  •  biosafe

•   bSTec

•  ccl Farma

  •   DHl Diagnostica

•  DmD Solutions

  •  engine

  • alem mar

  • ccl Farma 

  • ccP exportec

•  Grupo Veco

  •	Hexis

  • PWm Service

amoSTraDoreS 
microbiológicos

  • alem mar

  • bTU

  • ccP exportec

•  Grupo Veco

  • Hexis

  • PWm Service

aUTomaÇÃo 
De lavanderias

•   mPW Higienização

aUTomaÇÃo 
equipamentos para

  •  abecon engenharia

  •  alem mar

•  elite

•  eurotherm

•  Grupo Veco

•    microblau

  • Sesimbra

  •  Staefa

•   Vidy

aUTomaÇÃo 
Processos de

  •  abecon engenharia

  •  ac intercon

  •  biosafe

•   Danfoss

•   elite

  •  engine

•   eurotherm

•     microblau

  • Sesimbra

•   Vidy

cabiNeS 
De amostragem

•     aeroglass 

  •  alem mar

•   atmen
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  •  ergo

•   Filtex

• • Filtracom

•  Filtrax do brasil 

•  Grupo Veco

  • Hexis

• • indusconsult 

•  milaré

•  Neu luft

•  Pachane

•  Quimis

  •  Seccol

  • Sesimbra

  •  Steq

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

  • Tecnolab

•   Trox Technik

  • Vidy

cÂmaraS
asséptica

  •  alem mar

  • ccl Farma

•   DmD Solutions

•   Neu luft 

•  Pachane

• • reintech

  • Sesimbra

  •  Swell engenharia

  • Tecnolab

cÂmaraS 
Secagem

  •  alem mar

  •  ccl Farma

•   Dânica

•   elite

  •  ergo

  •  Hexis

• •  indusconsult 

•   milaré

• •   Palley industrial

•   Quimis

• •  reintech

  •  Swell engenharia

eQUiPameNToS  
aspirador de pó  
com filtro HePa

  •  alem mar

•  ccl Farma

  • ccP exportec

•  DmD Solutions

•  elite

• • indusconsult 

•  milaré

  •  Seccol

  •  Swell engenharia

eQUiPameNToS 
atomizador automático 

para assepsia

• • reintech

  •  Swell engenharia

eQUiPameNToS
autoclaves

  • biosafe

• • cisabrasile

  •  DHl Diagnostica

  •  Hexis

•   Quimis

  • Sesimbra

  • Steq 

eQUiPameNToS 
banhos de ultrassom

  •  alem mar

  •  Hexis

•   Quimis

eQUiPameNToS 
bombas de processo

  •  Hexis

eQUiPameNToS 
capelas de exaustão

  •   ac intercon

•   aeroglass

  •  alem mar

•  atmen

  •  biosafe

  •  bonaire

• •  bSTec

  •  cacr engenharia

•  ccl Farma

• •   comtec

  •   DHl Diagnostica

•  DmD Solutions

•  elite

  •  ergo

•   Filtrax do brasil

•  Grupo Veco

  • Hexis

  • indusconsult 

•  milaré

•  Pachane

•  Quimis

•  refrin

  •  Seccol

  • Sesimbra

  • Swell engenharia

  • Technilab

  • Tecnolab

•  Vidy

eQUiPameNToS 
captores de ar

•  aeroglass

•  atmen

  •  biosafe 

  •  bonaire

  •  cacr engenharia

  • clima Space

•  DmD Solutions

•  elite

• •  ergo

•   Filtrax do brasil

  • indusconsult 

•  K.a.o.. Dutos

•  milaré

  • PWm Service

•  refrin

  • Swell engenharia

  • Vectus

•  Vidy

eQUiPameNToS
contador de partículas 

em líquido

•  Hexis

  •  PWm Service

  • Vectus

eQUiPameNToS 
contador de partículas em superfície

  •  ccP exportec

  • Hexis

  • PWm Service

eQUiPameNToS
contador de partículas no ar

  • ccP exportec

•  Hexis

  •  PWm Service

  •  Vectus

eQUiPameNToS
Destiladores de água

  • alem mar

  • Hexis

•   Quimis

  • Sesimbra

  • Steq 

eQUiPameNToS
eliminadores de insetos voadores

  • Tecnolab

eQUiPameNToS
esterilizadores

  •  alem mar

• • bSTec

• • Filtracom

•   Quimis

  •  Sesimbra

eQUiPameNToS 
estufas

  •  alem mar

  •   DHl Diagnostica

•   elite

  •  Hexis

• • indusconsult 

• •  Palley industrial

•  Quimis

  • Steq 

eQUiPameNToS
exaustores e ventiladores
  •  ac intercon

  •  acTS

  •  air Quality
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  •  airlink Filtros

•  atmen

•   berliner luft

  •  biosafe

  • bTU

  •  cacr engenharia

•  ccl Farma

  •	clima Space

  •  DHl Diagnostica 

•  DmD Solutions

•  elite

  •  engine

  • ergo

•  Filtrax do brasil

• •  indusconsult 

•  milaré

•  Quimis

  •  Seccol

  •  Swell engenharia

  •  Tecnolab

•  Vidy

eQUiPameNToS 
Fluxo unidirecional  

(fluxo laminar)

  •  ac intercon

  • acTS

•  aeroglass

  •  alem mar

•  atmen

  •  biosafe

• •  bonaire

•    bSTec 

  •  cacr engenharia

•  ccl Farma

  •   DHl Diagnostica

•  DmD Solutions

•  elite

  •  engine

•   Filtex

• •  Filtracom

•   Filtrax do brasil

•  Grupo Veco

  • Hexis

  • indusconsult 

•  Neu luft

•  Pachane

•   Quimis

• •  reintech

  •  Seccol

  • Sesimbra

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

  • Vidy

eQUiPameNToS 
Geradores de vapor

  • alem mar

  • clima Space

  • indusconsult 

• •  reintech

  • Sesimbra

  • Steq 

eQUiPameNToS
Higienizadores de mãos

  • ccP exportec

• •  reintech

  •  Swell engenharia

eQUiPameNToS 
indicadores de  
pressão GmP

•   eurotherm

•   Grupo Foianesi

• •  reintech

  •  Swell engenharia

  • Technilab

•  Vectus

eQUiPameNToS
intercomunicadores

  •  Swell engenharia

eQUiPameNToS 
lavanderias  

de áreas limpas

•   ac intercon

• •   mPW Higienização

• •  Swell engenharia

eQUiPameNToS
Purificadores de ar

  •  abecon engenharia

•   atmen

•   DmD Solutions

  • ecoQuest do brasil

•   Filtrax do brasil

•   Grupo Veco

• •  indusconsult 

•   milaré

  • Technilab

  • Tecnolab

eQUiPameNToS
registradores

•  eurotherm

•  Grupo Foianesi

  •  Vectus 

eQUiPameNToS 
Secador de mãos e luvas 

com filtro HePa

• •  reintech

eQUiPameNToS 
Unidade filtro ventilador 

(filter fan unit)

  •  abecon engenharia

• •   ac intercon

  • acTS

•   aeroglass

  • airlink Filtros

•  atmen

•   berliner luft

  • biosafe

  • bonaire

•   bSTec

  • clima Space

  •  DHl Diagnostica 

•   DmD Solutions

•   elite

  • empac

  • engine

•   Filtrax do brasil

•   Grupo Veco

• •  indusconsult 

•   linter

• •  reintech

  •  Seccol

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

  •  Tecnolab

•    Trox Technik

iNSTalaÇÕeS 
ante câmaras

• •   ac intercon

  • air Quality

• • asmontec

  • biosafe

•  ccl Farma

  •  engine

•  Filtrax do brasil

•  Grupo Foianesi

• • indusconsult 

•  isorevest

•  milaré

• •   reintech

•  SD Divisórias

  •  Seccol

  •  Sesimbra

•   Swell engenharia

•   Tecnolab

•  Vidy

iNSTalaÇÕeS 
atenuadores de ruído

  • Ábaco

  • acTS

•  aeroglass

•   berliner luft

  •  biosafe

  •  bonaire

  • bTU

  • cacr engenharia

•   ccl Farma

  • clima Space

  • climapress

  •  engine

  •  ergo

•  Filtrax do brasil

•  indústrias Tosi

•  milaré

  •  Swell engenharia

 •  Trox Technik

•  Vidy

Produtos.indd   68 4/17/12   2:49 PM



69

produtos

iNSTalaÇÕeS 
caixilhos

• •   ac intercon

•   aeroglass

•   airlink Filtros

• •  asmontec

•   atmen

  • biosafe

  •   cacr engenharia

•   ccl Farma

  • climapress

•   Dânica

  • engine

•   indústrias Tosi

•   linter Filtros

•   mekal

• •   reintech

  •  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
caixa de filtros

  • Ábaco

  • abecon engenharia

  • acTS

•   airlink Filtros

•  atmen

  • biosafe

  • bTU

•  ccl Farma

  • clima Space

  • climapress

  • empac

• •   Filtracom

•   Filtrax do brasil

•   indústrias Tosi

•  linter Filtros

  •  masstin engenharia

•   milaré

• •  reintech

  •  Seccol

  •  Swell engenharia

  •  Technilab

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

•  Vidy

iNSTalaÇÕeS 
células quentes para 

radiofármacos (“hot cells”)

  •  ccl Farma

• •  reintech

iNSTalaÇÕeS 
centrais de sanitização

  • empac

• •  ergo

• •  reintech

iNSTalaÇÕeS 

centrais de  
tratamento de ar

  • Ábaco

  •  abecon engenharia

• •   ac intercon

  • acTS

  • atmen

•   berliner luft

  • biosafe

  •  bonaire

  • bTU

  • cacr engenharia

  • ccl Farma

  • clima Space

  • climapress

•  elite

  •  empac

  •  engine

• •  Filtracom

•  Filtrax do brasil

  • Grupo Foianesi

•  indústrias Tosi

• •  indusconsult 

  •  masstin engenharia

•   milaré

• •  reintech

• •  Swell engenharia 

  • Technilab

  •  Tecnolab

iNSTalaÇÕeS 
chapéu chinês

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bTU

•	   elite

•	   Filtrax do brasil 

•	   K.a.o. Dutos

•	    milaré

•	    refrin

		•   Seccol

		•  Swell engenharia

		•   Technilab 

		•  Tecnolab 

iNSTalaÇÕeS 
chuveiros de ar

•	    ac intercon

		•  acTS

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	 •  indusconsult

•	 •  reintech

		•  Swell engenharia

		•   Tecnolab

iNSTalaÇÕeS 
climatizadores

		•   abecon engenharia 

•	 •   ac intercon

		•  acTS

		•  air Quality

		•  Ábaco

•	   berlinerluft

		•  biosafe

		•  bTU

•	   ccl Farma

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   elite

		•  empac

		•  engine

•	•  Filtracom

•	   Filtrax do brasil

•	   indústrias Tosi

•	•  indusconsult

•	•  reintech

		•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Trane

iNSTalaÇÕeS 
cortinas de ar

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  air Quality

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

		•  clima Space

		•  climapress 

		•  Dânica

		•  elite

		•  empac

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	•  indusconsult

•	   milaré

		•  Sesimbra

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

		•  Trane

iNSTalaÇÕeS 
coifas lavadoras

		•  acTS

		•  atmen

		•  biosafe

•	   elite

		•  empac

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	   milaré

•	   refrin

		•   Seccol

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
Desumidificadores

		•  abecon engenharia 

		•  acTS

		•  air Quality

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bonaire
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•	•  atmen

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

•	 		 Camfil	Farr

•	   ccl Farma

		•  cleansul controle

		•  clima Space

		•  climapress 

		•   DHl Diagnostica

•	   DmD Solutions

		•  elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   Filtex 

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Veco

•	   linter Filtros

		•  milaré

		•  Pachane

•	   PDb Filtros 

•	   refrin

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

		•  Trane

•	   Trox Technik

iNSTalaÇÕeS 
Forros especiais

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  bTU

•	   ccl Farma

•	   Dânica

		•  ergo

•	•  reintech

•	   SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

•	   refrin

		•   Seccol

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

iNSTalaÇÕeS 
escadas

•	   mekal

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
Filtração de Gases

		•  abecon engenharia 

•	   aeroglass

•	   airlink Filtros

•	   atmen

		•  cacr engenharia

•	 		 Camfil	Farr

		•  clima Space

•	   elite

•	   Filtrax do brasil

•	•  indusconsult

•	   linter Filtros

•	•  milaré

•	   PDb Filtros 

		•  Tecnolab

		•  Trane

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Filtração de líquidos

•	   airlink Filtros

•	•  Filtracom

•	   Filtrax do brasil

•	•  indusconsult

		•  Tecnolab

		•  Trane

iNSTalaÇÕeS 
Filtros de ar

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  acTS

•	   aeroglass

		•  air clean

		•  air Quality

•	   airlink Filtros

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   elite

		•  engine

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	•  Palley industrial

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
Desumidificadores 

Químicos

		•  acTS

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

•	   Filtrax do brasil

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
Divisórias

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

•	   Dânica

•	   Grupo Foianesi

•	   isorevest

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Divisórias GmP

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  bTU

•	   Dânica

•	   Grupo Foianesi

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Dutos estanques 

Flanjados

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  acTS

		•  Ábaco

		•  biosafe

•	   bonaire

•	   bTU

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   elite

		•  engine

		•  ergo

•	   Grupo Foianesi

•	   K.a.o.. Dutos

		•  masstin engenharia

		•  milaré

•	   Neu luft

•	   Powermatic

•	   refrin

		•   Seccol

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

iNSTalaÇÕeS 
Dutos Flexíveis

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  acTS

		•  air Quality

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bSTec

		•  bTU

		•  clima Space

		•  climapress 

		•   DHl Diagnostica

		•  elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

		•  milaré

•	   mPU

•	   multivac
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iNSTalaÇÕeS 
Forro Filtrante

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  asmontec

•	   atmen

		•  biosafe

		•  bTU

		•  cacr engenharia

•	 		 Camfil	Farr

•	   ccl Farma

		•  climapress 

		•  ergo

•	•  Filtracom

•	   Filtrax do brasil

•	   linter Filtros

•	   PDb Filtros 

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik

iNSTalaÇÕeS 
Forros modulados

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

•	   Dânica

		•  ergo

•	   isorevest

•	   SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Forros modulados 

Decorativos

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

iNSTalaÇÕeS 
intertravamento de Portas

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  Dânica

•	   Grupo Foianesi

•	•  reintech

		•  SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
ionizadores de ar

		•  ecoquest do brasil

•	•  indusconsult

iNSTalaÇÕeS
 isoladores

•	   atmen

		•  ccl Farma

•	•  reintech

		•  Sesimbra

		•  Steq

		•  Technilab

iNSTalaÇÕeS 
isolamentos Térmicos e 

acústicos

•	•   ac intercon

•	   armacell brasil 

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  cacr engenharia

		•  ccl Farma

		•  climapress 

•	   Dânica

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   isorevest

		•  multivac

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS
 Janelas especiais

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  ccl Farma

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Juntas Flexíveis

		•  air Quality

		•  empac

•	   multivac

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik

iNSTalaÇÕeS 
lavadores de ar

		•  abecon engenharia 

		•  acTS

•	   atmen

		•  biosafe

•	•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

		•  ergo

•	   Grupo Foianesi

•	•  indusconsult

•	   K.a.o. Dutos

•	   refrin

		•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
lavatórios, cubas e 

bojos

		•  biosafe

•	•  comtec

•	   mekal

•	   milaré

•	•  Swell engenharia

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
limpadores de calçados

		•  ccP exportec

		•  Tecnolab

iNSTalaÇÕeS 
luminárias especiais

•	    ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  ccl Farma

		•  Dânica

•	   mekal

•	•  reintech

		•  SD Divisórias

		•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
móveis especiais

		•  atmen

		•  ccl Farma

•	•  comtec

•	   mekal

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

PaNéiS Pré-iSolaDoS 
Para Fabricação de Dutos

•	• mPU

iNSTalaÇÕeS 
Passagens

•	•  Swell engenharia

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
caixa de Passagem  

(Pass Through)

•	•   ac intercon

•	   aeroglass

•	•  asmontec

•	•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

•	   ccl Farma

•	•  comtec

•	   Dânica

•	   DmD Solutions

		•  engine

•	   Grupo Foianesi

•	   Grupo Veco

•	   mekal

•	   milaré

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia
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		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik

lÂmPaDaS 
Para inspeção de 

Superfícies

		•  ccP exportec

		•		 Hexis	Científica

		•  Tecnolab

maNGUeiraS 
Sanitárias

•	•  Saint-Gobain

		•  Tecnolab

maTeriaiS 
de limpeza Detergentes 

especiais

		•  ccP exportec

		•  interlab

		•  Sterilex 

maTeriaiS 
Panos de limpeza

•	•  alsco

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

		•  mercoclean

		•   mPW Higienização

		•  Sterilex 

maTeriaiS 
de limpeza Saneantes

		•  ccP exportec

		•  Sterilex 

maTeriaiS 
Para laboratório 

Descartáveis

		•  ccP exportec

		•  cotebras

		•   DHl Diagnostica

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

		•  mercoclean

		•  Sterilex 

		•   zS roupas

iNSTalaÇÕeS 
Vedadores de Porta

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Visores

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  Ábaco

		•  biosafe

•	   Danfoss

•	   Dânica

•	   mekal

•	•  reintech

•	   SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

		•  Trane

•	   Vidy

lÂmPaDaS 
de UV

		•  acTS

		•  air clean

		•  asmontec

		•  atmen

		•  ccl Farma

		•  ccP exportec

		•  climapress 

		•  Dânica

		•   DHl Diagnostica

		•  ecoquest do brasil

		•  engine

•	   Filtrax do brasil

		•		 Hexis	Científica

•	   mekal

		•  Pachane

		•  SD Divisórias

		•   Seccol

		•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Perfil de cantos 
arredondados

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  bTU

•	   ccl Farma

		•  Dânica

•	   Grupo Foianesi

•	•   miaki

•	   refrin

•	•  reintech

•	   SD Divisórias

•	   Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Pisos e acessórios

•	•   ac intercon

		•  biosafe

		•  SD Divisórias

•	   Solepoxy

		•  Swell engenharia

		•  Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Placas de contato

•	•   ac intercon

iNSTalaÇÕeS 
Portas de biossegurança

•	•   ac intercon

•	•  biosafe

•	•  reintech

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
Portas especiais e 

acessórios

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  bonaire

•	   Grupo Foianesi

•	   mekal

•	   refrin

•	•  reintech

•	•  Swell engenharia

•	   Vidy

iNSTalaÇÕeS 
ralos bi-Sifonados

•	•   ac intercon

		•  asmontec

•	   mekal

•	•  reintech

•	   SD Divisórias

		•  Swell engenharia

iNSTalaÇÕeS 
Sensores de Temperatura, 

Umidade e Pressão

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  Ábaco

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•  ccl Farma

		•  clima Space

•	   Danfoss

		•  Dânica

		•  elite

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Foianesi

		•  milaré

		•  PWm Service

		•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus
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maTeriaiS 
Para laboratório indicadores  

Químicos e biológicos

		•  ccP exportec

		•  cisabrasile

•	   eurotherm

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

		•  Sterilex 

maTeriaiS 
Para laboratório 

lavadores laboratoriais

		•  alem mar

•	•  cisabrasile

		•  interlab

		•  Steq

maTeriaiS 
Para laboratório Sacolas 

esterilização

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

•	    mPW Higienização

		•   zS roupas

maTeriaiS 
Para laboratório Sacos 

Para esterilização

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

•	    mPW Higienização

		•  Sterilex 

		•   zS roupas

maTeriaiS
 Para laboratório Swabs

		•  ccP exportec

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

		•  mercoclean

		•  Sterilex 

maTeriaiS 
Para microbiologia 

contador de colônias

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

		•  PWm Service

•	   Quimis

maTeriaiS
 Para microbiologia meios 

de cultura

		•  ccP exportec

		•		 Hexis	Científica

		•  interlab

maTeriaiS 
Para microbiologia microscópios  

e acessórios

		•   DHl Diagnostica

		•  Quimis

meDiDoreS e 
SeNSoreS 

		•  abecon engenharia 

•	    ac intercon

		•  airlink Filtros

		•  alem mar

		•  atmen

		•  biosafe

		•  bonaire

•	•  bSTec

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   Danfoss

		•  Dânica

		•  elite

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

•	   linter Filtros

		•   microblau

		•  milaré

		•  PWm Service

		•  Staefa

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus

		•  Yanntec analítica

meDiDoreS e 
SeNSoreS 

de Temperatura

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  alem mar

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   Danfoss

		•  Dânica

		•   DHl Diagnostica

		•  elite

		•  empac

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

		•   microblau

		•  PWm Service

		•  Staefa

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus

		•  Yanntec analítica

meDiDoreS e 
SeNSoreS 

de Termômetros

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  clima Space

		•  climapress 

		•  elite

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

		•   microblau

•	•  Palley industrial

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus

		•  Yanntec analítica

meDiDoreS e 
SeNSoreS 

de Termostatos

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  alem mar

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   Danfoss

		•  elite

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

		•   microblau

•	•  Palley industrial

		•  Swell engenharia

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

		•  Vectus

meDiDoreS e 
SeNSoreS 
de Umidade

		•  abecon engenharia 
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•	   elite

		•  ergo

•	•  indusconsult

•	   milaré

•	   Neu luft

•	•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	   Vidy

SiSTemaS 
controle e automação

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  biosafe

		•  bTU

		•  cacr engenharia

•	   Danfoss

•	   elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	•  indusconsult

		•  masstin engenharia

•	    microblau

		•  Staefa

•	•  Swell engenharia

•	   Vectus

		•  Yanntec analítica

SiSTemaS 
controle de acesso

•	•   ac intercon

		•  asmontec

		•  biosafe

		•  Dânica

•	   eurotherm

		•  SD Divisórias

		•  Staefa

•	•  Swell engenharia

•	   Vidy

SiSTemaS 
de Desumidificação

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  airlink Filtros

•	   atmen

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

•	   ccl Farma

		•  clima Space

•	   elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	   milaré

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik

SeGUraNÇa 
Detecção e alarme 

contra incêndio

•	•   ac intercon

		•  acTS

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  engine

		•  Staefa

•	   Trox Technik

SiSTemaS 
acoplados de Fumigação

		•  biosafe

•	•  reintech

SiSTemaS 
alto Vácuo

•	   Neu luft

SiSTemaS 
captação de Pó

		•  acTS

•	   atmen

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•   DHl Diagnostica

•	•   ac intercon

		•  alem mar

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

		•  Dânica

		•  elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

		•   microblau

		•  PWm Service

		•  Staefa

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus

		•  Yanntec analítica

meDiDoreS e 
SeNSoreS 

Vazão

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

		•  airlink Filtros

		•  biosafe

		•  bonaire

•	•  bSTec

		•  cacr engenharia

		•  clima Space

		•  climapress 

		•  elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Foianesi

		•		 Hexis	Científica

		•   microblau

		•  PWm Service

		•  Staefa

		•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	•  Testo do brasil

		•  Trane

•	   Vectus

PaPéiS 
especiais

•	•   ac intercon

		•  climapress 

		•  mercoclean

		•  Sterilex 

SeGUraNÇa 
chuveiro de emergência

		•  biosafe

•	•  comtec

		•		 Hexis	Científica

		•  Tecnolab

•	   Vidy

SeGUraNÇa 
Dampers corta-Fogo

•	•   ac intercon

		•  acTS

•	   atmen

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

		•  clima Space

•	   elite

		•  empac

		•  engine

		•  ergo

•	   Filtrax do brasil

•	   milaré

		•  Swell engenharia

•	   Trox Technik

SeGUraNÇa 
Dampers de regulagem, 

Difusores e Grelhas de ar

		•  abecon engenharia 

Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Rua Mapendi, 360  •  Taquara, Rio de Janeiro  •  Tel.: 21 2435 9335  •  Fax: 21 2435 9300

www.alkodobrasil.com.br
sac@alkodobrasil.com.br

REPRESENTANTE EXCLUSIVO ENDOSAFE®

Nossos produtos inovadores são cuidadosamente desenvolvidos 
                               para um teste mais rápido, preciso e seguro.

A melhor solução para determinação de endotoxina. 
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		•  acTS

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  cacr engenharia

		•  climapress 

•	   elite

		•  ergo

•	•  indusconsult

		•  masstin engenharia

•	   Neu luft

•	•  Palley industrial

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

SiSTemaS 
Distribuição de Fluídos

		•  abecon engenharia 

•	•  ergo

•	   eurotherm

•	•  indusconsult

•	   Neu luft

SiSTemaS 
Distribuição elétrica

		•  abecon engenharia 

		•  biosafe

•	•  ergo

•	•  indusconsult

•	   Neu luft

•	•  Swell engenharia

SiSTemaS 
esterilização e Trituração 

de lixo Hospitalar

•	•  cisabrasile

•	   eurotherm

SiSTemaS 
Fechamento de Portas

•	•   ac intercon

		•  biosafe

		•  Dânica

		•  reintech

		•  SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

SiSTemaS 
limpeza centralizada a Vácuo

•	•  asmontec

		•  empac

SiSTemaS 
Purificação de Água

•	   airlink Filtros

		•  alem mar

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

		•		 Hexis	Científica

•	   Quimis

		•  Yanntec analítica

SiSTemaS 
Software de Gerenciamento  

de instalação

		•  abecon engenharia 

		•  biosafe

		•  bTU

•	   Danfoss

		•  ergo

•	   Grupo Foianesi

•	•  indusconsult

•	    microblau

•	   Vidy

SiSTemaS 
Softwares Para Validação

•	   eurotherm

•	   Grupo Foianesi

•	   Vidy

SiSTemaS
 Tratamento de ar

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Rua Mapendi, 360  •  Taquara, Rio de Janeiro  •  Tel.: 21 2435 9335  •  Fax: 21 2435 9300

www.alkodobrasil.com.br
sac@alkodobrasil.com.br

REPRESENTANTE EXCLUSIVO ENDOSAFE®

Nossos produtos inovadores são cuidadosamente desenvolvidos 
                               para um teste mais rápido, preciso e seguro.

A melhor solução para determinação de endotoxina. 
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Fabrica                comercializa

		•  biosafe

		•  ccP exportec

		•  cotebras

		•  mercoclean

		•  Sterilex 

		•   zS roupas

VeSTimeNTa 
máscaras Faciais

		•  biosafe

		•  ccP exportec

		•  cotebras

		•  mercoclean

		•   zS roupas

VeSTimeNTa 
Óculos

		•  biosafe

		•  ccP exportec

		•  cotebras

		•  mercoclean

		•   zS roupas

VeSTimeNTa 
macacões

•	•  alsco

		•  biosafe

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

•	    mPW Higienização

•	    zS roupas

VeSTimeNTa 
Toucas

•	•  alsco

		•  biosafe

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

		•  mercoclean

•	    mPW Higienização

•	    zS roupas

VeSTimeNTa 
Jalecos

•	•  alsco

		•  biosafe

		•  ccP exportec

•	•  cotebras

•	    mPW Higienização

•	    zS roupas

•	•  Vidy

TUboS 
de Silicone

•	•   ac intercon

		•  air clean

		•  air Quality

		•  asmontec

		•  ccP exportec

		•  milaré

•	•  Saint-Gobain

		•  SD Divisórias

		•  Swell engenharia

TUbUlaÇÕeS 
conexões

		•  engine

•	   K.a.o. Dutos

		•  milaré

VÁlVUlaS

•	•  cotebras

•	   Danfoss

		•  Dânica

		•  engine

		•  Trane

VeSTimeNTa 
calçados especiais

•	•  alsco

		•  biosafe

		•  cotebras

		•  interlab

•	    mPW Higienização

•	    zS roupas

VeSTimeNTa 
Descartáveis

		•  alsco

		•  biosafe

		•  ccP exportec

		•  cotebras

		•   DHl Diagnostica

		•  mercoclean

		•  Sterilex 

		•   zS roupas

VeSTimeNTa 
luvas e Dedeiras

		•  alsco

•	•  acTS

•	   airlink Filtros

•	   atmen

		•  biosafe

		•  bTU

		•  cacr engenharia

•	   ccl Farma

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   DmD Solutions

		•  ecoquest do brasil

•	   elite

		•  empac

		•  engine

•	•  ergo

•	   eurotherm

•	•  Filtracom

•	   Filtrax do brasil

•	   Grupo Foianesi

•	•  indusconsult

		•  masstin engenharia

•	   milaré

•	   Neu luft

•	•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik

SiSTemaS 
Travamento de Portas

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  Dânica

•	   Grupo Foianesi

•	•  reintech

		•  SD Divisórias

		•  Sesimbra

•	•  Swell engenharia

•	   Vidy

SiSTemaS 
Turn-Key

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  asmontec

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

		•  ccP exportec

•	   DmD Solutions

•	•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	•  indusconsult

•	   Neu luft

		•  Sesimbra

•	•  Swell engenharia

		•  Tecnolab

•	   Vidy

SiSTemaS 
Ventilação

		•  abecon engenharia 

•	•   ac intercon

•	•  acTS

•	   airlink Filtros

•	   atmen

		•  biosafe

		•  bonaire

		•  bTU

		•  cacr engenharia

•	   ccl Farma

		•  clima Space

		•  climapress 

•	   DmD Solutions

•	   elite

		•  empac

		•  engine

•	•  ergo

•	   eurotherm

•	   Filtrax do brasil

•	•  indusconsult

		•  masstin engenharia

•	   milaré

•	   multivac

•	   Neu luft

		•  SD Divisórias

•	•  Swell engenharia

		•  Technilab

		•  Tecnolab

•	   Trox Technik
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Aluguel 
 de uniformes

Alsco 
MPW Higienização 

Análises 
 Contagem de Partículas
AC intercon 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
DHl Diagnostica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
Mr Quality
neu luft 
Pachane 
Preciso
Qualylab
seccol
somar 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vista Validação 

Análises 
Químicas

Conforto engª Ambiental
DHl Diagnostica  
Dosage 
Masstin engenharia 
Mr Quality
Preciso

Análises
 Fisico-Químicas

Biocontrol   
Conforto engª Ambiental
DHl Diagnostica  
Dosage 
Masstin engenharia 
Mr Quality
Preciso
Qualylab

Análises
Microbiológicos

BCQ 
Biocontrol   
BTu 
Conforto engª Ambiental
DHl Diagnostica  
Dosage 
engine 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
Preciso
Qualylab
Technilab 

ArQuiTeTurA 
de salas limpas

Abecon
Asmontec  
Biosafe 
CCl Farma 
Comtec
engefarma 
indusconsult 
reintech 
Tecnolab 
Vidy 

AssessoriA TéCniCA 

Controle de 
Contaminação

Air Clean 
Análise 
Anthares 
BCQ 
CCl Farma 
Cleansul 

Clima space 
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
Filtracom 
gPAx 
grupo Veco 
indusconsult 
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
PWM service 
Qualylab
reintech 
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 

AssessoriA TéCniCA 
Autoclaves

Análise 
Anthares 
Atmen 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
DHl Diagnostica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
eurotherm 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
indusconsult 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab
seccol
Technilab 
Tecnolab 

Trox Technik 
Vista Validação 

AssessoriA TéCniCA 
isoladores

Análise 
Anthares 
Atmen 
CCl Farma 
Certific	
engclean 
engetab 
Filab 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
indusconsult 
Mr Quality
Qualylab
sesimbra 
Technilab 
Tecnolab 

AssessoriA TéCniCA 
lavanderias

Análise 
CCl Farma 
Certific	
emparcon 
indusconsult 
MPW Higienização 
Qualylab

AuDiToriA 
 em sistemas

Açor engenharia 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
CCl Farma 
emparcon 
Five 
gPAx 
grupo Foianesi 
indusconsult 
neu luft 
Qualylab
reintech 
Térmica Brasil 

Servicos.indd   77 4/17/12   2:52 PM



Guia de produtos e serviços 2012

serviços

78

CerTiFiCAção
de áreas limpas

Abecon
AC intercon 
Aeroglass 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
Bonaire 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
DHl Diagnostica  
emparcon 
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
PWM service 
Qualylab
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vista Validação 

CerTiFiCAção 

 de equipamentos de 
segurança Biológicas

AC intercon 
Aeroglass 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
CCl Farma 

Certific	
Cleansul 
DHl Diagnostica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Pachane 
Qualylab
seccol
Technilab 
Tecnolab 
Trox Technik 
Vista Validação 

CerTiFiCAção
 de Fluxo unidirecional
AC intercon 
Aeroglass 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
Bonaire 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
DHl Diagnostica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Veco 
Mr Quality
neu luft 
Pachane 
Qualylab

seccol
somar 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vista Validação 

CoMissionAMenTo 
AC intercon 
Aeroglass 
Air Clean 
Alem Mar 
Análise 
Anthares 
CCl Farma 
emparcon 
engclean 
engefarma 
engetab 
Filtrax do Brasil 
Hexis	Científica	
indusconsult 
Mr Quality
neu luft 
somar 
staefa 
Tecnolab 
Térmica Brasil 

ConsulToriA 
 engenharia de Processo
Abecon
AC intercon 
CCl Farma 
Clima space 
emparcon 
engefarma 
engepharma soluções 
integradas 
giltec 
grupo Foianesi 
indusconsult 
neu luft 
sD Divisórias 
sesimbra 
somar 

ConsulToriA 

 Montagem de salas 
limpas

Abecon
AC intercon 
Adriferco 
Análise 
Ardutec 
Asmontec  
Biosafe 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
elite 
empac 
emparcon 
engefarma 
ergo 
Filab 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
reintech 
sD Divisórias 
seccol
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Vidy 

ConsulToriA 
 Projetos e instalações
Açor engenharia 
Abecon
AC intercon 
Adriferco 
Air Quality 
Análise 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 
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BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
Climapress  
Comtec
DMD solutions 
elite 
empac 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
giltec 
gPAx 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Masterplan 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
reintech 
sD Divisórias 
seccol
sesimbra 
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Vidy 

FisCAlizAção
obras

Açor engenharia 
AC intercon 
Adriferco 
Anthares 
Biosafe 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
Dânica 

emparcon 
engclean 
ergo 
Filtrax do Brasil 
gPAx 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
swell engenharia 

insTAlAção
 áreas limpas

Abecon
AC intercon 
ACTs 
Ardutec 
Asmontec  
ábaco Construtora 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
Dânica 
DMD solutions 
engine 
ergo 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
grupo Veco 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
seccol
sesimbra 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Vidy 

insTAlAção
 Dutos

Abecon
AC intercon 
ACTs 
Air Quality 
Ardutec 
ábaco Construtora 
Biosafe 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
Climapress  
DMD solutions 
elite 
empac 
engine 
ergo 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
seccol
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 

insTAlAção 
 elétrica e Tubulação

Abecon
AC intercon 
ábaco Construtora 
Biosafe 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
DMD solutions 
engine 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 

Milaré 
neu luft 
seccol
swell engenharia 

insTAlAção 
 sistemas de Automação
Abecon
AC intercon 
ACTs 
Ardutec 
ábaco Construtora 
Biosafe 
BTu 
CACr 
Clima space 
Climapress  
DMD solutions 
elite 
empac 
engine 
ergo 
eurotherm 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
Masstin engenharia 
Microblau 
neu luft 
seccol
staefa 
swell engenharia 
Trane 
Vidy 

lAVAgeM 
 de uniformes

Alsco 
MPW Higienização 

liMPezA 
 Ar Condicionado

AC intercon 
Air Quality 
ábaco Construtora 
Biosafe 
BTu 
CCl Farma 
Clima space 
Climapress  
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Conforto engª Ambiental
elite 
emac 
empac 
ergo 
Filtrax do Brasil 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
swell engenharia 
Trane

liMPezA
 Dutos e sistemas de Ar
AC intercon 
Air Quality 
Ala services 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CCl Farma 
Clima space 
Climapress  
Conforto engª Ambiental
elite 
emac 
empac 
ergo 
Filtrax do Brasil 
Masstin engenharia 
Milaré 
swell engenharia 
Tecnolab 

liMPezA 

Desinfecção de 
Ambientes

AC intercon 
Ala services 
BTu 
CCl Farma 
DMD solutions 
ecoquest Do Brasil 
ergo 
steq 
Tecnolab 

loCAção
 de intrumentos

neu luft 
PWM service 
Vectus 

MAnuTenção 
 sistemas de área limpa
AC intercon 
ACTs 
Air Clean 
Air Quality 
Alem Mar 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Cleansul 
Dânica 
DMD solutions 
elite 
empac 
engefarma 
engine 
ergo 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
PWM service 
seccol
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 

MAnuTenção 
 sistemas de Automação
AC intercon 
ACTs 
Alem Mar 
Biosafe 
BTu 
CACr 
elite 
emac 
engine 
ergo 

eurotherm 
Filtrax do Brasil 
grupo Foianesi 
Microblau 
neu luft 
seccol
staefa 
swell engenharia 

oPerAção 
sistemas e utilidades

Anthares 
Biosafe 
CCl Farma 
Climapress  
elite 
ergo 
Masstin engenharia 
neu luft 
staefa 

ProjeTos 
 de áreas limpas

Açor engenharia 
Abecon
AC intercon 
Adriferco 
Anthares 
Ardutec 
Asmontec  
Atmen 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CACr 
CCl Farma 
Clima space 
Comtec
Dânica 
DMD solutions 
empac 
engefarma 
engine 
ergo 
Filtrax do Brasil 
Fundament-Ar engenharia 
gPAx 
grupo Foianesi 
grupo Veco 

indusconsult 
M.Q. Projetos 
Masstin engenharia 
Masterplan 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
radnai Ar Condicionado 
reintech 
sD Divisórias 
seccol
sesimbra 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Vidy 

ProjeTos 
lavanderia

AC intercon 
Fundament-Ar engenharia 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masterplan 
neu luft 
reintech 
swell engenharia 

ProjeTos 
 sistemas de Automação
Abecon
AC intercon 
Anthares 
Biosafe 
BTu 
CACr 
elite 
empac 
engine 
ergo 
eurotherm 
Fundament-Ar engenharia 
giltec 
grupo Foianesi 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Microblau 
neu luft 
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radnai Ar Condicionado 
reintech 
sesimbra 
staefa 
swell engenharia 
Vidy 

ProjeTos 

 sistemas de Controle de 
Poluição do Ar

Açor engenharia 
AC intercon 
Atmen 
BTu 
CCl Farma 
Comtec
DMD solutions 
elite 
empac 
ergo 
Filtrax do Brasil 
Fundament-Ar engenharia 
gPAx 
grupo Veco 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Masterplan 
Milaré 
neu luft 
radnai Ar Condicionado 
reintech 
seccol
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 

QuAliFiCAção 

de sistemas de  
áreas limpas

AC intercon 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
empac 
emparcon 

engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Preciso
PWM service 
Qualylab
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Vista Validação 

QuAliFiCAção 

 sistemas de Ar 
Comprimido

AC intercon 
Análise 
Anthares 
CCl Farma 
engefarma 
engetab 
ergo 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab
Tecnolab 

QuAliFiCAção 

 Térmica em 
equipamentos

AC intercon 
Alem Mar 
Certific	
lTl serviços 
Mr Quality
Preciso
Qualitrônic Manutenções 
Tecnolab 
Vista Validação 

Yanntec Analítica 

TesTes

Ajuste e Balanceamento 
TAB

Abecon
AC intercon 
ACTs 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
Clima space 
Climapress  
empac 
emparcon 

engclean 
engefarma 
engetab 
ergo 
Filab 
Filtrax do Brasil 
indusconsult 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Vista Validação 

TesTes 
 área limpa

Abecon
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AC intercon 
ACTs 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 
BTu 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
Clima space 
DHl Diagnostica  
emparcon 
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
Filab 
Filtrax do Brasil 
indusconsult 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Preciso
PWM service 
Qualylab
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Vista Validação 

TesTes 
 estanqueidade

Abecon
AC intercon 
ACTs 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Ardutec 
Biosafe 
Bonaire 

BTu 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
Clima space 
Climapress  
empac 
emparcon 
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
Mr Quality
neu luft 
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vectus 
Vista Validação 

TesTes 
 Fluxo unidirecional

AC intercon 
ACTs 
Aeroglass 
Air Clean 
Análise 
Anthares 
Biosafe 
BTu 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
Climapress  
DHl Diagnostica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 

Filab 
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab
seccol
somar 
swell engenharia 
Technilab 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vista Validação 

TesTes e ensAios 
de Qualidade de roupas
Dosage 
somar 

TreinAMenTo 

 em operação de Fluxo 
unidirecional

Air Clean 
Alem Mar 
Análise 
Anthares 
Atmen 
Biosafe 
Bonaire 
CCl Farma 
Certific	
Cleansul 
engclean 
engefarma 
Filab 
Filtrax do Brasil 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
seccol
Technilab 
Tecnolab 

TreinAMenTo 
 Pessoal

Alem Mar 
Alsco 
Análise 
Biosafe 

engefarma 
engetab 
engine 
Filab 
Five 
Hexis	Científica	
iCTQ 
Milaré 
MPW Higienização 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab
seccol
staefa 
sterilex  
Technilab 
Vista Validação 

VAliDAção 
AC intercon 
Alem Mar 
BCQ 
CCl Farma 
Comtec
emparcon 
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 
eurotherm 
Filab 
Filtrax do Brasil 
Five 
Hexis	Científica	
lTl serviços 
Milaré 
Mr Quality
neu luft 
Qualitrônic 
Qualylab
Quimis
seccol
somar 
swell engenharia 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Vista Validação 

Com a Atmosfera,
o sistema de higienização cleanroom é garantia
de alta tecnologia do início ao fim do processo.

Acesse o site www.atmosfera.com.br/ra e posicione o código
ao lado em frente à webcam do seu computador e conheça o
mais completo sistema de higienização em cleanroom do Brasil.

A Atmosfera realiza o teste do tambor
em todos os lotes processados, envia laudo de controle de

qualidade e cumpre todos os requisitos em cleanroom como:
ISO14644 e IEST-RP-CC003.

seu ambiente sob controle

Tel: (11) 4588-5000
www.atmosfera.com.br
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