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Editorial

4

SBCC publica anualmente, en-
cartada em sua revista, o Guia 
de Produtos e Serviços para Áre-

as Limpas e Ambientes Controlados. 
Mais do que uma listagem de empresas 
e serviços, o material visa celebrar a 
união entre fornecedores e usuários 
e serve para a consulta frequente da-
queles que buscam realizar novos pro-
jetos, ampliar áreas limpas existentes, 
adquirir equipamentos e serviços ou 
simplesmente conhecer as novidades 
do mercado.
É um material de mão dupla, os forne-
cedores e prestadores de serviços, as-
sociados ou não à SBCC, podem apre-
sentam suas empresas e produtos para 
os milhares de leitores usuários (além 
do mailing tradicional de usuários, a 
publicação tem uma tiragem extra de 
1 mil exemplares que será distribuída 
na FCE Pharma). E, por outro lado, 

os usuários têm uma lista atualizada, 
detalhada e de fácil consulta de indús-
trias e prestadores de serviços. Neste 
sentido, claramente o Guia SBCC é um 
material único e se propõe a ser um elo 
entre fornecedores e usuários de áreas  
limpas.
Além do Guia 2013, esta edição tam-
bém apresenta dois interessantes 
textos sobre a aplicação de soluções e 
conceitos de áreas limpas em peque-
nos ambientes. Um deles é tratado no 
case com laboratório do CNPEN de 
Campinas – SP, no qual os pesquisado-
res obtiveram resultados interessantes 
em seus processos, reduzindo signifi-
cativamente as perdas.
Merece destaque ainda a matéria so-
bre Capelas de Exaustão que, além de 
apresentar os conceitos e normas perti-
nentes, procura demonstrar os tipos de 
equipamentos e aplicações existentes 

no mercado. Será de grande valia para 
todos os interessados no tema, por sua 
ampla abordagem, de forma bem expli-
cativa.
As seções entrevista e artigo técnico, 
como já é tradição, trazem discussões 
de assuntos importantes para os usu-
ários de salas limpas e também para 
aqueles que procuram fazer novos in-
vestimentos. Particularmente, na seção 
Entrevista, após consultarmos a FINEP, 
agora é a vez da FAPESP, um dos prin-
cipais órgãos de fomento à pesquisa no 
país, explanar sobre as possibilidades 
de apoio. Que seja encorajador para 
que novas pesquisas sejam desenvol-
vidas no âmbito do controle de conta-
minação.

Boa leitura,
José Senatore
Editor chefe – Conselho Editorial

Guia de Produtos e Serviços 2013
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ioquímico formado pela Univer-
sidad de Chile, com doutorado 
em Ciências Biológicas (Bioquí-

mica) pela Universidade de São Paulo 
(USP), Hernan Chaimovich é Cordena-
dor Técnico de Gabinete da Diretoria 
Científica da FAPESP – Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo desde agosto de 2009. 

Com vasta experiência na política 
científica nacional e internacional com 
publicações, participações em Conse-
lhos e ocupando posições executivas, 
Chaimovich atua na área de Bioquí-
mica, com ênfase em Físico-Química 
Orgânica, estudando sistemas bio-
miméticos, em particular estrutura de 
micelas e vesículas, catalise micela e 
enzimática. 

Na academia atuou como Pro-
fessor Titular do Instituto de Química 
da USP, desde 1984, e foi chefe do 
Departamento de Bioquimica do Ins-
tituto de Química (IQ) (1985-1989 e 
1993-1995) e diretor do IQ entre 2002 

e 2006. Na USP foi ainda pró-reitor 
de Pesquisa entre 1997 e 2001. Chai-
movich também atuou em instituições 
associativas exercendo a presidência 
da Sociedade Brasileira de Bioquímica 
e Biologia Molecular (SBBq) (1993-
1995) e atualmente é vice-presidente 
da Academia Brasileira de Ciências. 
Na sede da FAPESP, na cidade de São 
Paulo, Chaimovich recebeu a Revista 
da SBCC para contar um pouco sobre 
os objetivos da fundação e, particular-
mente, as possibilidades de apoio às 
empresas. “Tenho certeza de que exis-
te um número maior de ideias inovado-
ras no Estado de São Paulo do que o 
número de projetos que chegam até a 
FAPESP. E divulgar as possibilidades 
que a FAPESP abre quanto à pesquisa 
é uma forma de atuar proativamente 
para termos cada vez mais e melhores 
projetos”, comenta.

Revista da SBCC: O que o senhor 
responde quando comentam que não 

B há incentivo à pesquisa no Brasil?
Hernan Chaimovich: Há certo desco-
nhecimento quanto as possibilidades 
que existem tanto para os pesquisado-
res quanto para empresas, e mesmo 
quanto aos investimentos para inova-
ções incrementais e inovações concei-
tuais. Vou introduzir a FAPESP nessa 
discussão, uma fundação que é um 
patrimônio do Estado de São Paulo. A 
instituição está consolidada legalmente 
há mais de 50 anos (veja mais no box) 
e tem um histórico muito importante no 
desenvolvimento científico do Estado 
e do País. Trazendo um número para 
gerar ordem de grandeza, em 2012 as 
concessões para bolsas e auxílios à 
pesquisa (programas especiais e para 
inovação tecnológica) superaram a 
casa de R$ 1,1 bilhão, sendo que mais 
de 70% investidos no próprio exercício 
e o restante são concessões já empe-
nhadas para o período de 2013 a 2016. 
Os macro números também são rele-
vantes, desde sua criação a FAPESP 

Coordenador Técnico de Gabinete  
da Diretoria Científica da FAPESP

Alberto Sarmento Paz
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brir eventuais oscilações e, por vezes, 
com os rendimentos, assumir compro-
missos que não seriam totalmente co-
bertos pelos recursos advindos do Es-
tado. Também colocaria na conta uma 
forma indireta de investimentos, que 
é a contrapartida de empresas. Por 
exemplo, estamos em conjunto com a 
francesa Peugeot investindo para a es-
truturação de um centro de engenharia 
de biocombustíveis para motores na 
forma de 50% para cada parte. Então, 
os 50% de investimentos da Peugeot 
são investimentos que existem porque 
a FAPESP está atuando, além de ga-
rantir que o centro de pesquisa seja 

estabelecido em São Paulo. 
Revista da SBCC: Existem critérios 
que podem eventualmente descartar 
a possibilidade de apoio da FAPESP? 
Como se dá essa dinâmica de apresen-
tação de pedidos de auxílio e bolsas?
Hernan Chaimovich: O único fator 
prévio de, digamos, desclassificação é 
o projeto não ser de pesquisa. Apoia-
mos a pesquisa científica e tecnológica 
em todas as áreas de conhecimento, 
desde Ciências Biológicas e da Saúde 
até Letras e Artes. Nosso compromisso 
é com a pesquisa e, portanto, estamos 
abertos a qualquer tipo de solicitação 

7

concedeu mais de 53 mil auxílios à 
pesquisa, 97 mil bolsas no País e 5 mil 
bolsas no exterior.

Revista da SBCC: Em linhas gerais, 
quais os principais objetivos da 
fundação?
Hernan Chaimovich: Apoiar a pes-
quisa e financiar a investigação, o 
intercâmbio e a divulgação da ciência 
e tecnologia produzida no Estado de 
São Paulo. A FAPESP é notoriamente 
uma das principais agências de fomen-
to à pesquisa científica e tecnológica 
do País. É importante citar a total au-
tonomia da fundação garantida por lei, 
apesar de estar ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia do Estado de São Paulo. 
A fundação, desde a última mudança 
da constituição paulista, em 1989, re-
cebe 1% do total da receita tributária 
de São Paulo (até então, o valor era 
de 0,5% do montante arrecadado) e 
o administra de modo a cumprir sua 
função. A administração da FAPESP 
é absolutamente transparente, todos 
os dados relevantes podem ser en-
contrados na página da instituição na 
internet.

Revista da SBCC: Além dos recursos 
do Estado a FAPESP tem outras fon-
tes de recursos?
Hernan Chaimovich: Existe um caixa 
próprio da instituição gerado quando 
de sua criação. Como o projeto de 
criação de uma agência de fomento 
estava previsto desde 1947, o governa-
dor Carvalho Pinto, em 1962, repassou 
um valor equivalente a dois anos (os 
0,5% do total de arrecadação anual) 
como forma de compensar esse hiato 
histórico e também de gerar um caixa 
inicial. Esse montante vem sendo bem 
administrado e permite à FAPESP co-

nesse sentido. Quanto à apresentação 
de projetos, a FAPESP é muito flexível 
e pode ajudar inclusive na estrutura-
ção de uma boa ideia. O que importa 
é o genuíno interesse em desenvolver  
pesquisa.

Revista da SBCC: Quais os principais 
programas da FAPESP?
Hernan Chaimovich: Podemos 
alinhar três grandes áreas de incen-
tivo: investimento para capacitação, 
atendimento às demandas e progra-
mas com foco estratégico, dentre os 
quais destaco o Programa de Apoio 
à Pesquisa em Parceria para Inova-
ção Tecnológica (PITE) e Programa 
FAPESP Pesquisa Inovativa em Pe-
quenas Empresas (PIPE).  Em linhas 
gerais, os programas de capacitação 
envolvem a concessão de bolsas para 
várias modalidades, desde a iniciação 
científica até a viabilização de pro-
fessor visitante, e consome cerca de 
30% dos recursos da fundação. Em 
2012, a FAPESP atendeu cerca de 13 
mil bolsistas por mês. E isso mostra 
uma decisão estratégica da fundação: 
aumentar o número de pesquisadores 
no Brasil. Atualmente, a relação de 
pesquisadores e população economi-
camente ativa (PEA) é da ordem de 
1,28 pesquisadores para cada  1.000 
PEAs, é um resultado abaixo da Ar-
gentina e cerca de oito vezes pior do 
que o encontrado nos Estados Unidos. 
Nosso intuito é dobrar esse número 
em cinco anos. Isso é um desafio, pois 
uma coisa é crescer, outra é crescer e 
conjuntamente aumentar a qualidade. 
O que queremos é ter mais pesquisa-
dores e que as pesquisas sejam me-
lhores; que mais empresas participem 
e, ao mesmo tempo, que a qualidade 
dos projetos seja melhor. Isso implica 
em ser uma agência não só financia-

A FAPESP apoia a 
pesquisa científica  
e tecnológica em 
todas as áreas de 

conhecimento, desde 
Ciências Biológicas  

e da Saúde 
até Letras e Artes
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básico. Isso evidentemente não indica 
automaticamente a aprovação do pro-
jeto. Ele será encaminhado para nos-
sos consultores voluntários que dão o 
parecer técnico. Já a modalidade PITE 
é direcionada a estabelecer parcerias 
entre empresas de maior porte e insti-
tuições de pesquisa com o objetivo de 
gerar novos produtos com alto conteú-
do tecnológico ou novos processos de 
produção. Temos contabilizado 119 au-
xílios concluídos e 72 em andamento. 

Revista da SBCC: Como é o processo 
de aprovação dos projetos?
Hernan Chaimovich: Em todos os 
casos, eles são encaminhados a es-
pecialistas voluntários (profissionais 
de mercado, de universidades, de ins-
tituições independentes), sempre aos 
pares. Nos últimos anos, a média é de 
22 mil projetos analisados e o interes-
sante é que todos devem ter alguma 
resposta. Se ela for negativa, inclusi-
ve, a resposta serve como orientação 
geral para eventual reestruturação ou 
realinhamento de proposta. Ou seja, o 
retorno é quase que uma consultoria. 

Revista da SBCC: Como o senhor 
avalia os benefícios gerados para o 
Estado de São Paulo?

dora, mas didática. Quando reforço a 
questão da flexibilidade da FAPESP é 
justamente para atender esse objetivo, 
se não atuarmos em conjunto com 
empresas e pesquisadores podemos 
perder oportunidades importantes. 

Revista da SBCC: E quanto aos pro-
gramas de auxílio à pesquisa?
Hernan Chaimovich: Cerca de 40% 
dos recursos são voltados às pesqui-
sas que nascem da iniciativa de quem 
solicita. O restante dos investimentos, 
algo próximo a 25% (5% são reser-
vados para gastos administrativos) é 
direcionado a programas com foco 
estratégico como o Biota, o maior pro-
grama de biodiversidade do país, o de 
Mudanças Climáticas, o de Bioenergia, 
o PIPE e o PITE.

Revista da SBCC: Como funcionam 
esses programas?
Hernan Chaimovich: O PIPE é uma 
linha de fomento destinada a apoiar 
a execução de pesquisa científica ou 
tecnológica em empresas de peque-
no porte sediadas no Estado de São 
Paulo. Posso dizer que é uma linha 
de sucesso, pois estamos aprovando, 
em média, dois projetos por semana 
– um número alto para os padrões 
nacionais de pesquisa. Até hoje, já 
foram aprovados quase 3 mil projetos, 
concluídos e em andamento, incluindo 
auxílios e bolsas. O importante nesse 
programa é que estamos abertos ao 
diálogo, pois não é toda a pequena 
empresa que sabe exatamente o que 
é pesquisa e como um projeto deve 
ser apresentado para ser financiável. 
Por vezes, nem a empresa legalmente 
existe ainda, o que existe é uma ideia, 
porém é isso que importa: o interesse 
genuíno pela pesquisa. Nós podemos 
atuar em conjunto até a fase de projeto 

Hernan Chaimovich: A FAPESP é 
um órgão público e o contribuinte quer 
saber se o investimento está bem dire-
cionado e se tem retorno. Com profis-
sionais e empresas mais bem prepara-
das eles vão gerar mais riqueza, mais 
impostos, salários melhores. Existem 
alguns dados objetivos, como uma 
pesquisa realizada por uma instituição 
independente sobre a excelência e 
resultados do PIPE. As empresas que 
recebem recursos dessa modalidade 
sobrevivem mais tempo do que as de 
mesmo porte que não tiveram acesso. 
Também as empresas com PIPE con-
tribuem com impostos mais ou menos 
na relação de 7 para 1 quando compa-
radas com empresas do mesmo porte.

Revista da SBCC: Qual a mensagem 
para os interessados em ter o apoio da 
FAPESP?
Hernan Chaimovich: Diria que o 
primeiro passo é o interessado aces-
sar a página FAPESP na internet. A 
fundação tem a transparência como 
uma de suas características. Todas as 
informações podem ser encontradas 
lá, desde história, objetivos e diretrizes 
até valores concedidos. Na Biblioteca 
Virtual, por exemplo, estão listadas as 
modalidades (como o PIPE e o PITE) 
e é possível verificar todos os apoios 
com nome do projeto, instituição ou 
empresa, data e resumo do trabalho. 
Então esse é o ponto de partida, entrar 
na página da FAPESP e se dedicar 
a estudar as possibilidades. Depois, 
avaliar em qual modalidade a empresa 
se encaixa, desenvolver – e se precisar 
de ajuda nos procurar – e encaminhar 
o projeto. A mensagem principal é que 
o interesse maior da FAPESP é que o 
Estado de São Paulo seja mais justo e 
mais rico e a pesquisa pode sim con-
tribuir para alcançar esses valores.

Existem programas 
voltados às empresas, 

como o PIPE - Pesquisa 
Inovativa em  

Pequenas Empresas  
e o PITE - Pesquisa  
em Parceria para 

Inovação Tecnológica
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FAPESP: mais de 50 anos de história

A Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo – FA-
PESP foi criada oficialmente pelo 
decreto de 40.132, promulgado em 23 
de maio de 1962, com o estabeleci-
mento de sua finalidade, origem dos 
recursos financeiros e a organização. 
Já naquele momento foi fixado que 
os gastos administrativos não pode-
riam ultrapassar 5% da dotação orça-
mentária, percentual válido até hoje. 
O decreto finalizou um processo que 
demandou quase 15 anos, desde a 
primeira proposta do governo estadu-
al de criar uma agência de fomento à 
pesquisa. 

Inicialmente, a FAPESP funcio-
nou na Reitoria da Universidade de 

São Paulo – USP e, em seguida, ocu-
pou salas do edifício de laboratórios da 
Faculdade de Medicina da USP. Com 
o aporte feito pelo governo estadual 
para a formação de um patrimônio es-
tável (em valores atualizados US$ 2,7 
milhões) a FAPESP migrou para uma 
sede na avenida Paulista até se trans-
ferir, em 1977, para a sede atual, locali-
zada no bairro da Lapa, em São Paulo. 
Na espera tecnológica, em 1963 a 
FAPESP aprovou os primeiros quatro 
projetos nas modalidades Iniciativas 
e Programas Especiais, em áreas em 
que a pesquisa científica nacional ain-
da era incipiente.

O escopo de atuação da FAPESP 
se ampliou com o aumento dos re-

passes do governo paulista, com a 
constituição de 1989, que passou a 
ser de 1% da receita (era de 0,5%). Já 
em 1990, a fundação investiu pesado 
no Programa de Apoio à Infraestru-
tura em Pesquisa contribuindo para 
a modernização de laboratórios das 
instituições paulistas de pesquisa.

Em 1995, passa a apoiar a Inova-
ção Tecnológica, com a criação do 
PITE e, dois anos depois, do PIPE. 
A partir de 1999, essa modalidade se 
ampliou nos programas de Políticas 
Públicas, Biota, Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepids), entre 
outros, que atualmente representam 
cerca de 13% dos investimentos da 
FAPESP. 
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CAPELAS

Laboratórios e capelas 
de exaustão

Especialistas alertam usuários, projetistas 
de laboratórios, fabricantes, autoridades de 
saúde/segurança e empresas de certificação/
comissionamento de que a visão da capela de 
exaustão como apenas um item da disciplina 
mobiliário é falha e pode levar a erros  
conceituais de projeto.

contratação de uma empresa 
projetista de arquitetura é nor-
malmente o primeiro passo do 

empreendedor ao se iniciar o projeto 
de um laboratório físico-químico. A 
princípio esta decisão faz sentido 
uma vez que a prática corrente de 
gestão de projetos considera que nos 
laboratórios a disciplina “mobiliário” é 
preponderante em relação às demais.

Neste conceito de gestão a es-

pecificação técnica (folha de dados) 
das “capelas de exaustão” é feita por 
projetistas de arquitetura já no primeiro 
momento do projeto.

Estes profissionais tomam infor-
mações do(s) fabricante(s) para o 
detalhamento de seus desenhos. Os 
fabricantes, que nesta etapa do pro-
jeto estão competindo, são empresas 
que fornecem soluções para todo o 
mobiliário do laboratório, incluindo as 

capelas de exaustão. 
A determinação do melhor layout 

do laboratório é uma das principais 
tarefas do projeto de arquitetura que 
mantém estreita relação com os usuá-
rios do laboratório. Estes, por sua vez, 
colocam foco de atenção nos materiais 
que serão empregados e na praticida-
de operacional de seu trabalho futuro.

“Neste modelo de gestão de proje-
to não há muito espaço para pensar a 

Capelas instaladas no laboratório de aplicação e testes da Quimis

Alberto Sarmento Paz
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de ar condicionado/ventilação, pois al-
guns clientes têm preferência por esta 
modalidade de compra.

No Brasil, a maior parte das capelas 
e dos mobiliários do laboratório é fabri-
cada com a sua estrutura em madeira 
e os fabricantes normalmente são mar-
cenarias especializadas que não têm 
engenheiros mecânicos com especia-
lização em ar condicionado/ventilação 

instalação com relação ao consumo de 
energia ao longo de sua vida útil. Esta 
é uma preocupação que na prática é 
voluntária e acaba ficando em segundo 
plano em função de todos os demais 
interesses que são contabilizados no 
início de um projeto de laboratório”, ar-
gumenta Miguel Ferreirós, da Análise 
Consultoria.

Ferreirós comenta que atualmente 
os profissionais de laboratórios es-
tão sensibilizados com as questões 
ligadas ao consumo de energia, mas 
não são qualificados para fixar os re-
quisitos de base que serão utilizados 
em posterior pelos especialistas de ar 
condicionado/ventilação. “Aqui temos 
uma primeira causa de problemas: a 
contratação tardia do projetista/con-
sultor de ar condicionado/ventilação”, 
avalia.

Outro ponto levantado é que tan-
to os trabalhadores dos laboratórios 
quanto os engenheiros de ar condicio-
nado/ventilação ainda consideram que 
basta assegurar velocidade de face 
média mínima de 0,5 m/s para garantir 
a segurança do trabalhador. O enge-
nheiro de ar condicionado/ventilação 
dificilmente cogita considerar velocida-
de de face menor, pois faltam referên-
cias de engenharia, dados de fabrican-
tes nacionais ou ainda publicações de 
universidades brasileiras que tratem 
deste assunto. “Este tema ainda é algo 
polêmico, mas há diversas publica-
ções que esclarecem que a velocidade 
de face não é o único parâmetro a ser 
respeitado e que é possível trabalhar 
com velocidades de face menores e 
ainda assim alcançar desempenho 
adequado nas instalações de laborató-
rios”, comenta Ferreirós.

Eventualmente alguns fabricantes 
fornecem instalações do tipo turn-key, 
incluindo os projetos de arquitetura e 

em seu corpo técnico. Decorre daí que 
as empresas que vendem instalações 
do tipo turn-key subcontratam serviços 
de empresas projetistas/consultores 
de ar condicionado/ventilação.

As posições abordadas por Miguel 
Ferreirós neste material têm como 
propósito alertar os usuários, pro-
jetistas de laboratórios, fabricantes, 
autoridades de saúde/segurança e 
empresas de certificação/comissio-
namento de que a visão da capela 
de exaustão como apenas um item 
da disciplina mobiliário é falha e pode 
levar a erros conceituais de projeto, 
custos desnecessários e riscos na se-
gurança do laboratório e ao meio am-
biente durante toda a sua vida útil do  
empreendimento.

O desempenho das capelas de 
exaustão não pode ser tomado de for-
ma independente do desempenho do 
sistema de ar condicionado/ventilação 
do laboratório. “Trata-se de um único 
projeto e é necessário que exista ro-

Instalações da Altana BYK-Chemie, em Wessel, na Alemanha

A visão da capela  
de exaustão como 

apenas um item da 
disciplina mobiliário 
é falha e pode levar 
a erros conceituais 
de projeto e custos 

desnecessários
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busta integração entre os profissionais 
de arquitetura, os engenheiros mecâ-
nicos responsáveis pelo projeto de ar 
condicionado/ventilação, o pessoal 
ligado à análise de risco e o usuário. É 
importante entender que um projeto de 
laboratório é multidisciplinar. Da mes-
ma forma, os processos periódicos de 
qualificação devem certificar o labora-
tório como um todo e não somente as 
capelas de exaustão”, avalia Ferreirós.

Capelas de exaustão

De forma geral se atribuem às 
capelas de exaustão as seguintes  
funções:
• Contenção: Capacidade de reter os 
contaminantes aéreos e salpicos no 
interior da capela de exaustão;
• Robustez: Capacidade de manter 
a contenção quando da ocorrência 
de perturbações no ambiente do 
laboratório (zonas próximas da face da 
capela de exaustão)
• Diluição: Capacidade de remover 
eficientemente os contaminantes 
aéreos do interior da capela de 
exaustão.

Miguel Ferreirós aborda aspectos 
importantes dessas três funções. A 
contenção é um requisito que está 
ligado ao desempenho aerodinâmico 
das capelas de exaustão. Fabricantes 
que investem em estudos aerodinâmi-
cos com a utilização de modelagem 
computacional e ensaios desafiadores 
como os especificados na EN 14175 
podem operar com vazões de exaus-
tão menores em suas capelas de 
exaustão. 

Dentro deste contexto, o projeto 
das capelas de exaustão deve buscar 
o melhor desempenho aerodinâmico 

com a menor resistência ao escoa-
mento (perda de carga). Este é um 
ponto importante a ser considerado ao 
se selecionar uma determinada capela 
de exaustão.

Um aspecto construtivo importan-
te é a estanqueidade da capela de 
exaustão, que não deve ter infiltrações 
excessivas em função de frestas entre 
as partes móveis e no gabinete do 
equipamento. Esta falha faz com que 
seja necessário maior fluxo de ar de 

exaustão e algumas vezes inviabiliza 
o funcionamento dos sistemas de au-
tomação.

A proteção contra salpicos se faz 
através de barreiras físicas (guilhotina 
e janelas) e procedimentos operacio-
nais.

A robustez é um requisito que está 
ligado às características construtivas 
da capela de exaustão, mas não so-
mente a elas. Se o projeto do sistema 
central de ar condicionado e/ou layout 
do laboratório e/ou procedimentos 
operacionais forem inadequados po-
dem ocorrer falhas no desempenho 
das capelas de exaustão. 

Dois exemplos de erros comuns 
em projetos de laboratórios: a instala-
ção de capelas em local muito próximo 
a corredores de passagem de pessoas 
e a utilização de sistema de difusão de 
ar do sistema central de ar condiciona-
do que criam zonas com escoamento 
de ar em alta velocidade (jatos de ar) 
em locais próximos da face das cape-
las. 

A Norma Europeia EN 14175 reco-
menda a utilização de um painel móvel 

www.italmultidutos.com.br
italmultidutos@ italmultidutos.com.br (11) 4085-7250

PRINCIPAIS VANTAGENS

A ITAL MULTIDUTOS traz ao Brasil o Sistema de Dutos πPAL,
a mais completa e moderna solução em ar condicionado 
do mundo!

Única empresa do Brasil com fabricação automatizada de dutos, sem limite de tamanho e formato!

Produzidos a partir de painéis PIR, revestidos com alumínio de 80 mícrons e laqueados 
com verniz resistente à corrosão, conectados por uma linha de acessórios projetados 
para garantir segurança e alto desempenho.
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Inigualável rapidez na entrega do sistema, já com os dutos chegando fabricados nas obras;
Aprovado com máximo desempenho em testes internacionais relacionados a fogo, fumaça, 
toxidade e absorção de água;
Leveza: apenas 15% do peso do sistema tradicional metálico;
Alta resistência à pressão (Norma DW 144);
Alta resistência a fungos;
Ecologicamente correto (livre de CFC e HCFC);
Baixíssima condutividade térmica (0,022 W/mK).

A EN 14175 -  
Fume cupboards -  

Part 2: Safety 
and performance 

requirements indica 
os principais objetivos 

de segurança e 
desempenho em 

capelas de exaustão

Instalações de capelas no laboratório da Trox, na Alemanha
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para perturbar o fluxo de ar na zona 
de posicionamento dos operadores 
desafiando a robustez da capela de 
exaustão nas diversas condições de 
trabalho. A utilização de manequins 
simulando as manipulações do opera-
dor está prevista na Norma Europeia e 
também na ASHRAE 110-1995. 

Somente em uma parcela do in-
terior da capela de exaustão temos a 
“zona útil de trabalho” onde o operador 
faz as manipulações e os equipamen-
tos do laboratório são posicionados. 
No entanto, todo o interior da capela 
deve estar segregado do ambiente do 
laboratório.

A diluição é um requisito que está 
ligado a aspectos aerodinâmicos ao 
longo de todo o espaço interno da 
capela de exaustão, em qualquer con-
dição dinâmica do sistema de exaus-

tão adotado. Deve-se assegurar que 
o Limite Inferior de Explosividade do 
contaminante mais crítico a ser ema-
nado no interior da capela de exaustão 
não seja ultrapassado. Este requisito é 
representado por LIE na literatura na-
cional e LEL na literatura inglesa. 

O LIE é a mínima concentração de 
gás ou de vapor que, misturada ao ar, 
pode provocar combustão do produto, 
a partir do contato com uma fonte de 
ignição.

Embora não esteja ligada direta-
mente ao foco desta abordagem, Fer-
reirós ressalta que o mesmo conceito 
(diluição) vale para os armários de pro-
dutos perigosos onde há risco de aci-
dentes com derramamento de material 
combustível. “Também nestes casos 
é necessário que o projeto incorpore 
tratamento rastreável das técnicas de 

diluição aplicadas. Estes armários não 
são apenas itens do mobiliário. São 
equipamentos que devem ser certifi-
cados quanto aos seus propósitos na 
etapa de fabricação e periodicamente 
após a sua instalação no laboratório”, 
resume.

As três funções apresentadas são 
importantes para garantir a segurança 
dos operadores, mas não são suficien-
tes para assegurar o desempenho e 
a segurança do laboratório como um 
todo. Uma capela que apresenta con-
formidade de resultados em ensaios 
de fábrica pode ser reprovada nos 
ensaios de campo em função de um 
projeto inadequado do sistema central 
de tratamento de ar ou de procedimen-
tos operacionais não previstos.

“Não é incomum encontrar labora-
tórios onde se percebe forte odor de 

www.italmultidutos.com.br
italmultidutos@ italmultidutos.com.br (11) 4085-7250
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para garantir segurança e alto desempenho.
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Inigualável rapidez na entrega do sistema, já com os dutos chegando fabricados nas obras;
Aprovado com máximo desempenho em testes internacionais relacionados a fogo, fumaça, 
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solventes ao se entrar no ambiente de 
trabalho ou até mesmo em corredo-
res de acesso e ambientes vizinhos. 
Este é um indicador que os sistemas 
de diluição/ exaustão/ pressurização 
operam de forma duvidosa e que o ar 
do ambiente de trabalho pode estar 
com excesso de contaminantes, não 
respeitando os limites de tolerância 
quanto à exposição dos trabalhadores 
a agentes químicos conforme previsto 
na NR-15 – Anexo nº 11”, exemplifica 
Ferreirós lembrando ainda que tam-
bém a ACGIH (American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists) 
apresenta tabelas com as máximas 
concentrações de substâncias quí-
micas no ar (TLV – Threshold Limit 
Value). 

Por serem ambientes críticos com 
relação à salubridade/segurança dos 
profissionais e do patrimônio, os labo-
ratórios estão sujeitos a ações traba-
lhistas futuras. Isso implica que devem 
estar preparados para comprovar a 
adequação da instalação por meio de 
evidências documentais de seus sis-
temas de garantia da qualidade, pro-
cedimentos operacionais e processos 
de qualificação de seus funcionários, 
a qualquer tempo.

“É necessário que os projetos in-
corporem na instalação sistemas de 
monitoramento contínuo para permitir 
que o pessoal da garantia da qualida-
de tenha recursos para documentar 
as condições de trabalho dos funcio-
nários e também para que os próprios 
funcionários possam verificar a qual-
quer tempo se as capelas de exaustão 
e o laboratório como um todo dão a 
eles condições seguras de operação”, 
explica.

Outra observação de Ferreirós é 
quanto ao projeto de condicionamento 
do ar. “Uma vez que os laboratórios 

são sistemas complexos que envol-
vem questões relacionadas à segu-
rança das pessoas e do patrimônio, 
além de aspectos ligados ao custo 
principal e fixo das instalações, cabe 
ressaltar que projetos de ar condicio-
nado devem ser executados por en-
genheiros mecânicos, que detêm esta 
competência claramente apresentada 
na Resolução nº 218, de 29/06/73, 
do CONFEA. É recomendado que o 
contratante dos serviços de projeto 
exija que seja recolhida a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), 
conforme procedimentos padrão do 
CREA (Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia)”, afirma.

A ocupação da zona 
útil de trabalho da 
capela de exaustão

Durante a execução do projeto é 
recomendável conhecer os equipa-
mentos que ocuparão o interior da 
capela de exaustão e definir o seu 
layout de ocupação. Locais muito 
próximos da guilhotina, das laterais e 
do fundo da capela podem ser impró-
prios. Equipamentos de processo de 
grandes dimensões podem interferir 
significativamente no desempenho da 
capela de exaustão. 

As fotos a seguir apresentam 
exemplos de situações onde se deve 
avaliar cuidadosamente o layout de 
ocupação da zona útil de trabalho.

Eventualmente o simples desloca-
mento do equipamento de processo 
permite que a capela de exaustão 
funcione adequadamente.

É necessário que os projetistas/
fabricantes/usuários interajam duran-
te a elaboração do projeto para co-
nhecer as respectivas necessidades

Estudo de ocupação da bancada de 
trabalho. 
 

Ocupação da capela com 
equipamentos de grande volume

e limitações.
Eventualmente, outras soluções de 

engenharia como a utilização de coifas 
podem ser mais apropriadas para de-
terminados processos/equipamentos.

O fabricante da capela e os respon-
sáveis pelo projeto de ar condicionado/
ventilação não podem ser responsabi-
lizados pela utilização não prevista de 
equipamentos de processo no interior 
das capelas de exaustão. O estudo de 
layout de ocupação deve ser acordado 
previamente.

Outros importantes 
requisitos do usuário

A seguir, Miguel Ferreirós apre-
senta alguns assuntos que deveriam 
fazer parte da documentação de base 

Salas Limpas em Regime Turn Key

Fone/Fax. (11) 4345-4777  
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nas diversas etapas de projeto (projeto 
conceitual, básico e executivo), mas 
sobre os quais raramente há requisitos 
escritos do usuário que definam clara-
mente as metas a serem alcançadas. 
• Dispersão dos gases/vapores na  
atmosfera;
• Consumo de energia e água;
• Difusão do ar primário (insuflação)    
no ambiente;
• Contaminação cruzada
• Ruído

Quando o projeto do laboratório 
não é feito por uma equipe multidis-
ciplinar o seu conteúdo tende a ser 
mais detalhado nas questões relativas 
à arquitetura e menos detalhado nos 
assuntos relativos aos sistemas de ar 
condicionado e ventilação.

Desta forma, há risco de avaliação 
inadequada de custos para a implan-

tação dos sistemas, os quais poderão 
fazer com que o empreendedor tenha 
de arcar com excessivo consumo de 
energia e problemas de desempenho 
ao longo da vida útil da instalação.

Dispersão de gases e 
vapores na atmosfera

Tendo em vista que o ar que entra 
em contato com os contaminantes 
emanados no interior das capelas não 
retorna para o laboratório podemos 
considerar que o ar condicionado é 
retirado do ambiente do laboratório e 
exaurido para a atmosfera.

Este requisito deve ser cuidadosa-
mente detalhado no projeto, pois o ar 
contaminado não pode causar proble-
mas ao meio ambiente, aos prédios vi-

zinhos ou ainda causar contaminação 
cruzada retornando para o interior do 
laboratório.

Os locais e a velocidade de descar-
ga dos resíduos gasosos devem levar 
em conta as condições atmosféricas 
locais e as suas variações ao longo 
do ano. Dependendo de como é a 
vizinhança pode ser necessário tratar 
o ar antes de seu descarte. Eventu-
almente é recomendável contratar o 
serviço de uma empresa de simulação 
computacional para determinar o posi-
cionamento e a altura das descargas 
dos contaminantes de exaustão nas 
condições críticas de operação do sis-
tema (menor velocidade do jato de ar 
na descarga da chaminé).

Os resultados destes estudos po-
dem alterar significativamente o custo 
e a técnica do sistema de extração a 

Salas Limpas em Regime Turn Key
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ser empregado na capela de exaustão. 
Sendo assim, é recomendável que 
estes estudos sejam considerados no 
início do projeto.

Consumo de  
energia e água

Se por um lado se extrai ar con-
taminado do laboratório através das 
capelas de exaustão, coifas e outros 
dispositivos similares, em contraparti-
da, para fechar o balanço de massa e 
compensar esta perda temos de intro-
duzir “ar novo” que vem da atmosfera.

Normalmente este ar entra no sis-
tema em condição de alta temperatura, 
umidade e concentração de partículas 
e o sistema central de ar condicionado 
(condicionadores de ar) deverá levar 
estes parâmetros até a condição espe-
cificada para o laboratório, consumin-
do energia para realizar este trabalho. 
Este ar exterior deverá ser tomado em 
local que atenda às recomendações 
da NBR 16401.

Quanto maior a exaustão, maior 
será a vazão de ar exterior e conse-
quentemente o consumo de energia 
em grande parte das horas do ano. 
“Em laboratórios de grande porte a 
carga térmica devida ao tratamento de 
ar externo pode ser a mais expressi-
va do sistema de ar condicionado e a 
maior responsável pelo consumo de 
água nas torres de resfriamento”, con-
sidera Ferreirós.

É prática corrente de muitos labo-
ratórios que o seu funcionamento seja 
ininterrupto, o que aumenta a respon-
sabilidade dos sistemas de exaustão 
quanto ao consumo de energia e água. 
“A aproximação do engenheiro mecâ-
nico responsável pelo projeto de ar 
condicionado/ventilação ao usuário é 

também importante para a definição da 
simultaneidade de funcionamento das 
capelas de exaustão que deverá ser 
adotada no projeto. Normalmente, os 
usuários não utilizam simultaneamente 
todas as capelas de exaustão do labo-
ratório e este estudo deve ocorrer já no 
projeto conceitual”, argumenta.

A utilização de sistemas de volume 
de ar variável (VAV), conceito ampla-
mente empregado em sistemas de 
condicionamento de ar para conforto, 
está sendo empregada em laborató-
rios visando a redução do consumo 
energético. “Sistemas VAV têm garan-
tia de balanceamento, equilíbrio, alto 
grau de adaptabilidade e flexibilidade 
se comparados aos sistemas de volu-
me de ar constante (VAC) e são uma 
opção para a redução do consumo 
energético”, argumenta Marco Adolph, 
gerente internacional da Trox.

Nos Sistemas “VAC” a quantidade 
de ar exaurido do laboratório não varia 
em função da posição de operação da 
guilhotina.

Mais uma vez cabe ressaltar que 

os sistemas de ar condicionado/venti-
lação de laboratórios requerem projeto 
detalhado avaliando necessidades 
do processo, localização e instalação 
das capelas. Porém, o grande de-
safio é integrar todos os sistemas de 
aquecimento, resfriamento, filtragem, 
controle e segurança do laboratório, 
analisando-os como um sistema único 
e não como um conjunto de equipa-
mentos.

Difusão do ar primário 
(insuflação) no 

ambiente

A existência de correntes de ar com 
velocidades altas na região da face 
de trabalho das capelas de exaustão 
pode causar refluxos de ar com conta-
minantes para o interior do laboratório.

Ocorre que em muitos casos a 
vazão de insuflação do laboratório é 
definida pela somatória das vazões de 
cada capela de exaustão gerando alto 

Fig. 1 – Croqui de Capela tipo VAV 
(Fonte: Análise Consultoria)

Fig. 2 – Croqui de Capela tipo “face-
-by-pass” (Fonte: Análise Consultoria)
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número de trocas de ar no ambiente.
“O projeto de difusão de ar do la-

boratório deve ser cuidadosamente 
elaborado, o que algumas vezes não é 
uma tarefa fácil porque não sobra mui-
to espaço no forro para a instalação de 
difusores em quantidade adequada. 
Eventualmente pode ser necessário 
redimensionar o tamanho da sala para 
harmonizar as várias disciplinas que 
compõem o layout do forro”, comenta 
Ferreirós.

O consumo de energia também 
está incorporado no conceito de difu-
são. Se tivermos ar mais “calmo” no 
ambiente temos condição de operar 
com velocidades de face menores nas 
capelas de exaustão (com menor va-
zão de exaustão e consequentemente 
com menor consumo de energia).

“No Brasil é comum encontrarmos 
requisito do usuário com velocidade de 
face média mínima de 0,5 m/s para ca-
pelas de exaustão. Se considerarmos 
uma abertura da guilhotina de 450 
mm teremos uma vazão de exaustão 
calculada de 810 m³/h por metro de 
largura de capela, sem considerar as 
infi ltrações de ar através das frestas da 
capela de exaustão”, detalha Ferreirós 
perguntando em sequência: será que 
realmente estamos seguros utilizando 
velocidade de face média de 0,5 m/s 
e acima? “Podemos encontrar infor-
mações de fabricantes europeus na 
internet que relatam vazões de ar 50% 
menores que as praticadas no merca-
do nacional e apresentam interessan-
tes estudos de desempenho das cape-
las de exaustão em testes muito mais 
desafi adores do que os praticados no 
Brasil. O procedimento de medição 
para determinação da velocidade de 
face é complexo e depende muito da 
habilidade e experiência do respon-
sável pelo ensaio, pois está sujeito a 

 Tel: (11) 3731-2255 / (11) 3729-5155
ardutec@ardutec.com.br
www.ardutec.com.br

Há 26 anos transformando
trabalho em qualidade

Associado:

anos

ardutec

26

incertezas metrológicas relacionadas 
ao escoamento do ar.”

Segundo Ferreirós, a referência de 
velocidade de face mínima de uso cor-
rente no Brasil é nociva, pois congela 
a evolução tecnológica. Tal referência 
não foi adotada na Europa (EN 14175), 
onde houve investimento nos projetos 
aerodinâmicos e mecânicos das cape-
las, na engenharia de ar condicionado/
ventilação, na automação e nos proce-
dimentos de ensaios desafi adores que 
permitiram avaliar o desempenho dos 
sistemas de tratamento de ar dos labo-
ratórios com grande exatidão.

Por vezes estudos de visualização 
do fl uxo de ar com fumaça (isotérmica 
e isocinética) são mais conclusivos 
que os ensaios para determinação da 
velocidade de face média e da unifor-
midade do fl uxo de ar na capela de 
exaustão.

Estudo de visualização do fl uxo de ar 
com fumaça (“em operação”)

Estudo de visualização do fl uxo de ar 
com fumaça e caracterização de 
não-conformidade

Um dos ensaios que merece des-
taque, segundo o especialista, é o de 
contenção. A EN 14175 especifi ca a 
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geração do SF6 (Hexafluoreto de En-
xofre) como gás de desafio no interior 
da capela de exaustão. Uma vez que 
o SF6 não é facilmente encontrado na 
atmosfera sua detecção no ambiente 
do laboratório caracteriza a eficiên-
cia de contenção da instalação de 
ar condicionado/ventilação. A ANSI/
ASHRAE Standard 110-1995 também 
especifica este mesmo tipo de ensaio.

Contaminação cruzada

Para que o ar do laboratório não 
alcance os corredores de acesso e os 
ambientes vizinhos é indicado criar an-
tecâmaras para acesso aos laborató-
rios e sistemas de pressurização para 

manter o fluxo de ar no sentido dos 
laboratórios (técnica normalmente de-
nominada de “cascata de pressões”).

Não se deve esquecer que os 
porões e os ambientes sobre o forro 
também devem ser avaliados quanto à 
sua pressão em relação ao laboratório. 
Locais por onde passam tubulações 
com gases devem ser objeto de aná-
lise de risco e eventualmente serem 
ventilados.

Independentemente da decisão da 
pressão do laboratório em relação à 
atmosfera (positiva ou negativa) é ne-
cessário que o projeto de arquitetura 
leve em conta os vazamentos ou infil-
trações de ar (vazão de ar) previstos no 
projeto de ar condicionado/ventilação 
para uma dada pressão do ambiente. 
Estes vazamentos/infiltrações ocor-
rem através de forros, paredes, pisos e 
passagens de utilidades em geral.

Se o projeto tiver baixos padrões 
de estanqueidade os vazamentos ou 
infiltrações serão excessivos e a insta-
lação não será capaz de alcançar con-
formidade. Também aqui há aspectos 
de consumo de energia e sintonia do 
sistema de automação que devem ser 
definidos logo no início do projeto.  

A correção de uma falha deste tipo 
normalmente tem impacto importante 
em prazo e custos da obra. Este é um 
assunto que deve ser discutido no iní-
cio do projeto.

Ruído

O usuário deve definir logo no 
início do projeto o nível de ruído que 
deseja para o ambiente do laboratório. 
É recomendável que o projetista de ar 
condicionado/ventilação selecione os 
ventiladores com velocidades periféri-
cas baixas para evitar a instalação de 
atenuadores de ruído. Se possível, os 
ventiladores devem ser posicionados 
em local distante do laboratório.

O fornecedor da capela de exaus-
tão deve fornecer os valores gerados 
por seus equipamentos. 

Tipos de capelas

Existem ao menos cinco tipos de 
capelas de exaustão: convencional, 
com by-pass, baffle, push-pull e VAV. 
As três primeiras são essencialmente 
operadas com volume de ar constan-
te. A utilização de equipamentos do 
tipo push-pull deve passar por cuida-
dosa avaliação do projeto da capela 
de exaustão e também do sistema de 
ventilação/exaustão. “Alguns fabrican-
tes nacionais não fornecem este tipo 
de equipamento”, afirma o Eng. Miguel 
Ferreirós. 

As capelas VAV são uma adapta-
ção dos modelos convencionais, nas 
quais por meio de algum mecanismo 
de controle se varia a vazão de ar de 
exaustão. 

O sinal indicativo para a vazão 
necessária pode ser obtido de duas 
maneiras: posição da guilhotina e 
sensor de velocidade. Esses modelos 
possuem ainda um sistema by-pass 
para evitar o acúmulo de gases em 
seu interior.

Sistema de injeção de SF6, conforme 
procedimento ASHRAE

Fig. 3 – Croqui do ensaio de  
contenção
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Normas

A operação, teste e certificação de 
capelas de exaustão são normalizadas 
na Europa e nos Estados Unidos, po-
dendo ser citadas as seguintes normas 
e procedimentos: DIN 12924, BS 7258, 
AFNOR XP XN 15, ASHRAE 110-1995 
e EN 14175, sendo que essas duas 
últimas são as mais consultadas e 
seguidas atualmente. No Brasil, o GT-
51 da SBCC está iniciando estudos e 
debates sobre o tema, pois ainda não 
temos uma norma nacional sobre este 
assunto.

“Apesar de algumas diferenças 
de abordagem, as normas solicitam o 
monitoramento contínuo do status da 
capela, o uso de alarmes sonoros e 
visuais quando níveis não adequados 

de vazão e velocidade de face acon-
tecem, displays indicando velocidade/
vazão instantânea e, para maior se-
gurança do operador, sensores de 
movimento da posição da guilhotina, 
provocando alarmes quando não há 
técnicos operando as capelas e as 
guilhotinas estão abertas (com maior 
vazão de exaustão)”, explica Marco 
Adolph.

Normas brasileiras

É difícil contabilizar o número de 
capelas de exaustão e laboratórios 
em funcionamento. Estas instalações 
estão presentes nas universidades, 
nos centros de pesquisas e no enorme 
parque industrial de nosso País.

A prática corrente dos projetos de 
laboratórios considera a velocidade de 
face mínima de 0,5 m/s como base de 
projeto. Por outro lado outros países já 
ponderam indicadores como o ensaio 
de contenção com hexafluoreto de en-
xofre para aferir a vazão de exaustão 
mínima necessária e há forte colabo-
ração dos fabricantes nestes estudos.

Pela importância que este assunto 
tem para a saúde dos trabalhadores, 
para a segurança das instalações e 
considerando o enorme potencial de 
redução do consumo de energia que 
as novas tecnologias disponibilizam, 
chegou a hora da sociedade trabalhar 
para a elaboração de normas brasilei-
ras sobre Projetos de Laboratórios e 
Capelas de Exaustão como primeiro 
passo para melhoria da qualidade das 
instalações e dos modelos de gestão.
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Expectativas das empresas

A Revista da SBCC consultou as empresas associa-
das fabricantes de capelas de exaustão principalmente 
para abordarem sobre as exigências atuais dos clientes, a 
questão da efi ciência energética e sobre eventuais lança-
mentos. Os textos apresentados a seguir foram produzi-
dos pelas empresas, a partir da solicitação da publicação.

Atmen
Geralmente as capelas de exaustão são utilizadas 

nos laboratórios de pesquisa de universidades, pesquisas 
químicas, nas áreas de desenvolvimento de produtos, 
desenvolvimento de combustíveis e agentes sanitizantes, 
entre outras. As maiores preocupações quando da aqui-
sição são o consumo de energia associado ao equipa-
mento (sem comprometer o desempenho de exaustão) e 
o sistema de fi ltragem das emissões no lado de descarga 
do ar da capela.

A Atmen produz capelas de gases em baixa escala e sob 
medida para as necessidades dos clientes. É comum que 
algum cliente específi co, além de customizar o dimensio-
namento da capela, solicite diferentes tipos de janela (visor) 
frontal (por exemplo, tripartido), algum material interno resis-
tente ao agente químico que será trabalhado, exaustores à 
prova de explosão ou fabricados com material resistente à 
corrosão ou ainda sistemas de fi ltragem na descarga do ar.

A efi ciência energética é uma grande preocupação, po-
rém atualmente apenas nas empresas que dispõem de la-
boratórios onde existem diversas capelas é que se encontra 
projetos que levaram em consideração a otimização energé-
tica. Ainda é comum a “adaptação” ou ampliação do número 
de capelas em um determinado laboratório e nem sempre o 
projeto do sistema de ar condicionado ou insufl amento de ar 
nele é corrigido ou melhorado. 

Da nossa parte, procuramos trabalhar com exaustores 
de alto rendimento e com controle de vazão por inversor de 
frequência, que já colabora para a redução de cerca de 20% 
do consumo de energia da capela (quando há sistema de fi l-
tragem na exaustão). Como inovação, a empresa cita os sis-
temas de fi ltragem de gases em parceria com a AAF – divisão 
Gas-phase, que detém a expertise e produtos necessários 
para atuar com efi ciência em uma vasta gama de agentes 
gasosos contaminantes.

Elite
Os segmentos farmacêutico e alimentício são os que 

mais utilizam capelas de exaustão, para atender exigências 
da ANVISA e de normas trabalhistas, respectivamente. As 
principais exigências dos clientes são exatamente se os 
equipamentos atendem às exigências da ANVISA e há pre-
ocupação também com o baixo consumo energético e de 
manutenção (no caso de fi ltros).

A questão energética é importante pois, em geral, os 
sistemas de exaustão sempre são grande consumidores, 
representando por vezes até 30% do consumo energético de 
uma empresa. Então, fi ca evidente a preocupação com esses 
equipamentos.

Para atender melhor os clientes, a Elite está investindo 
em capacitação profi ssional, desde o projetista até o pessoal 
operacional, soldadores e caldeireiros especializados em 
inox. Para 2013/2014 o objetivo é apresentar alguns aperfei-
çoamentos como a questão do desempenho dos fi ltros.

A SBCC Oferece:

Seminários

Grupos de Trabalho

                 Participação em 
       eventos e feiras

Informações  
atualizadas do setor

Revista SBCC

www.sbcc.com.br

calhau.indd   1 11/17/11   9:47 AM
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Quimis

A utilização da capela de exaustão de gases abrange 
os mais diversos segmentos. Em indústrias químicas e 
laboratórios químicos são utilizadas para manipulação de 
soluções voláteis e também em processos que utilizam 
aquecimento e produzem fumaça. Há outras aplicações 
da capela, como em laboratórios de análises clínicas e 
também em indústrias metalúrgicas. 

As exigências para as capelas são basicamente o 
material da cabine e sistema de exaustão, já que deve su-
portar os produtos manipulados, sem que estes ataquem 
a capela, além do fluxo de ar da exaustão e a iluminação 
interna. Devido alguns laboratórios utilizarem substâncias 
que exalam gases tóxicos ao meio ambiente, recomenda-
-se a utilização de lavadores de gases que visam neutra-
lizar os gases para então liberá-lo ao ambiente externo. 

Muitos laboratórios são montados em locais distante 
de paredes com acesso externo, nesses casos, é muito 
importante que sejam realizados reforços na instalação 
das capelas para que o fluxo de exaustão seja mantido, 
não deixando que os gases condensem e fiquem acumu-
lados nas tubulações. 

Devido ser um produto de uso contínuo, o consumo de 
energia é um fator levado muito em conta ao desenvolver 
uma capela. As capelas de exaustão Quimis contam com 
iluminação interna a LED de aproximadamente 600 Lux, 
gerando uma redução de aproximadamente 25% do con-
sumo com a iluminação. 
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Áreas limpas no apoio à 
pesquisa e desenvolvimento

Fluxos de ar permitem reduzir a perda de entre 
30% a 40% para 5% no processo de fotogravação de 
dispositivos para prototipagem

Luciana Fleury

ma solução adaptada envol-
vendo componentes e tec-
nologia de áreas limpas tem 

ajudado a reduzir significativamente 
perdas na criação e desenvolvimento 
dos complexos dispositivos gestados 
no Laboratório Nacional de Nanotec-
nologia do CNPEM (Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais), 
localizado em Campinas-SP, como 
sensores químicos e bioquímicos.

Em um espaço de 20 metros qua-
drados, cuja entrada se dá passando 
por um pequeno vestiário, estão três 
grandes módulos de fluxos de ar que, 
colocados lado a lado, garantem a 
qualidade do ar necessária para os 
processos. O local fica nos fundos do 
prédio, sendo separado dos demais 
ambientes por divisórias. Uma caixa 
de passagem é utilizada para entrada 
de componentes. Há ainda um corre-

U dor de serviços de 7 metros entre os 
fluxos e a parede do prédio onde estão 
bombas de vácuo, purificador para 
água deionizada e desumidificadores 
e que também funciona como espaço 
técnico para facilitar o acesso para a 
manutenção dos filtros.

Montado em duas etapas, a partir 
de março do ano passado, o espaço 
está em operação desde dezembro de 
2012. Na primeira fase, foi instalado 

Processos são realizados sob fluxo de ar para evitar o contato de partículas com placas contendo eletrodos interdigitais
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um fluxo de ar ISO classe 7 de 10 me-
tros quadrados com altura de trabalho 
de 2,10 metros sob o qual estão os 
equipamentos de fotogravação: duas 
fotoalinhadoras capazes de produ-
zir linhas de até 1 micron e um laser  
pattern generator, sistema com feixe 
de laser capaz de fazer escrita direta 
até 3 micras de largura de linha. 

A segunda fase foi a instalação de 
um fluxo de ar ISO classe 7 de sete 
metros quadrados que, disposto ao 
lado de outro fluxo de ar  ISO classe 5 
de 4 metros  (que o laboratório já dis-
punha), abriga capelas de  exaustão 
nas quais são realizadas as primeiras 
etapas do processo de fotogravação 
(espalhamento, cura e revelação do 
fotoresiste). Todo o ambiente recebeu 
piso epóxi para facilitar a limpeza. O 
espaço opera em pressão positiva 
com relação ao ambiente contíguo, 
em uma faixa de temperatura variando  
entre 21ºC e 23ºC e umidade entre 
50% e 55%. 

“Até então contávamos com um 
ambiente extremamente simples, o 
que gerava perdas. Isto porque boa 
parte dos processos que desenvol-
vemos aqui trabalha com larguras de 
linhas que vão de 2 a 200 micras e 
se uma partícula com uma dezena de 
micra caí em cima da linha, perde-se 

o dispositivo. Em uma placa contendo 
dez eletrodos interdigitais, frequente-
mente nós perdíamos de dois a quatro 
porque partículas caíam sobre estes 
sistemas provocando circuito aberto 
ou o curto no dispositivo”, explica An-
gelo Luiz Gobbi, físico do LNNano.

A estratégia para minimizar o pro-
blema foi desenhada de acordo com 
os recursos financeiros disponíveis. 
“Claro que o ideal seria um ambiente 
ISO classe 5, mas isso representa 
um custo muito elevado para nossa 
realidade. A solução que encontra-
mos permite que trabalhemos dentro 
de uma margem de segurança para 
reduzir as perdas de forma significati-
va: saímos de 30% a 40% para 5%, o 
que, por não se tratar de uma linha de 
produção e sim de desenvolvimento, é 
algo bastante aceitável”. Já prevendo 
uma possibilidade de expansão e até 
aprimoramento, todos os fluxos de ar 
possuem rodízios, podendo ser mo-
vidos para outras áreas ou retirados 
para realização de obras de melhorias.

Além do controle de particulados, 
a umidade e temperatura controladas 
também favorecem os processos re-

alizados no espaço. “Não é possível 
realizar processos de fotogravação em 
temperaturas superiores a 24ºC, e com 
umidade acima de 60% a aderência do 
fotoresiste ao substrato é muito pobre”, 
comenta Gobbi.

Manutenção e limpeza

A limpeza do local é realizada ma-
nualmente utilizando-se uma mistura 
de água e álcool isopropílico. Já a 
troca dos pré-filtros é feita a cada três 
meses visando aumentar a vida útil dos 
filtros HEPA. Um monitor apresenta 
os controles do ambiente, mostrando 
dados como velocidade do sistema de 
exaustão, pressão, e nível de satura-
ção dos filtros absolutos. “Há toda uma 
série de alarmes para o caso de algum 
funcionamento fora do padrão e, claro, 
para indicar a necessidade de troca 
dos filtros absolutos antes do previsto 
na manutenção preventiva”, diz Gobbi.

O sistema permanece ligado 24 

Caixa de passagem é usada para 
entrada de componentes

Angelo Gobbi: “solução permitiu 
reduzir perdas de maneira 
significativa”

Processos realizados 
são favorecidos  

pelos controles de 
particulado, de 

temperatura e de 
umidade agora 

existentes
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O Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron (LNLS), que também faz 
parte do CNPEM (Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais), 
também acaba de ganhar um reforço 
para aprimoramento de seus proces-

sos, com a aquisição de um fl uxo de ar  
ISO classe 7 de 7 metros quadrados e 
altura de trabalho de 2,1 metros. Será 
sob ele que serão montadas as cerca 
de 300 câmaras de vácuo previstas 
para integrar o Projeto do acelera-
dor Sirius, um síncrotron de terceira 
geração, a ser construído dentro do 
campus do CNPEM, que permitirá 
a geração de imagens em resolução 
10 mil vezes maior que o acelerador 
atualmente utilizado.

“Estamos numa fase de prototipa-
gem e o fl uxo está sendo utilizado para 
isso. A produção em larga escala das 
câmaras está prevista para ser inicia-
da no segundo semestre deste ano”, 
afi rma Thiago Mendes da Rocha, en-

genheiro mecânico do LNLS.
A montagem sob o fl uxo de ar ga-

rante que nenhum elemento estranho 
entre em contato com o sistema de vá-
cuo durante a fase de montagem fi nal, 
o que pode prejudicar o desempenho 
da câmara. Os componentes, a abso-

aprimoramento também no LNLs

É preciso garantir
que nenhum

 elemento estranho 
entre em contato 

com a câmara 
de vácuo

horas por dia para manter as condi-
ções de operação e, em caso de falta 
de energia, conta com um gerador que 
alimenta todo o CNPEM. “Quando há 
paradas programadas pela fornecedo-
ra de energia, é possível ajustar o ge-
rador para que ele entre em operação 
antes da interrupção do fornecimento. 
Mas no caso de quedas bruscas, o 
gerador leva alguns segundos para co-
meçar a funcionar e, neste caso, pode 
haver alguma perda caso um pesqui-
sador esteja no meio de um processo. 
Ele terá de começar tudo de novo, mas 
não é algo de grande impacto”, afi rma. 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

dispositivos

A principal função do LNNano é 
possibilitar a pesquisa e desenvolvi-

mento dos mais diversos nano-dispo-
sitivos de áreas variadas, da Biologia 
a Química, passando por todas as 
Engenharias. Um exemplo é o chama-
do “Lab-on-a-chip”: um chip de 5 por 5 
centímetros, dotado de tudo o que há 
num laboratório químico convencional 

(reservatórios de entrada, bombas, 
válvulas, canais, misturadores), capaz 
de realizar análises completas utilizan-
do apenas um microlitro da substância 
a ser observada (reagente, solvente ou 
mesmo micro-organismos, anticorpos, 
entre outros). “As vantagens estão na 

Localizado em Campinas, o CNPEM recebe pesquisadores de todo o Brasil

Thiago Mendes: “fl uxo de ar é funda-
mental no processo de montagem”
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luta maioria fabricada na própria ofi ci-
na do CNPEM, chegam previamente 
limpos no LNLS e depois são subme-
tidos a uma limpeza mais rigorosa, 
com detergente alcalino pH 12 e água 
desmineralizada. Após passagem por 
ultrassom e secagem em um soprador 
térmico, as peças são levadas tampa-

das para debaixo do fl uxo para que 
seja realizada a montagem. “Nós 
precisamos garantir que a câmara 
esteja em condições ideais para 
atingir a pressão fi nal desejada, sem 
interferências externas que possam 
deturpar os dados que estão sendo 
avaliados nas pesquisas, caso con-

trário isso poderá prejudicar muito 
o trabalho do pesquisador”, explica 
Mendes. Para se ter uma ideia, as 
câmaras que estão sendo desenvol-
vidas irão trabalhar na faixa de 1.10-10 
milibar, o equivalente a uma altitude 
de mil quilômetros acima do nível 
do mar. 

Montagem é realizada sob fl uxo de ar Câmaras de vácuo serão utilizadas no acelerador Sirius

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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O Centro Nacional de Pesquisa 
em Energia e Materiais (CNPEM), 
localizado no Polo de Tecnologia de 
Campinas-SP, é um celeiro de produ-
ção de conhecimento brasileiro. Nele, 
pesquisadores de todo o Brasil têm um 
local para poder confirmar ou refutar 
suas teses acadêmicas e desenvolver 

Polo de pesquisa e desenvolvimento

ou aprimorar dispositivos e novas tec-
nologias. Mantido pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
o espaço engloba quatro sofisticados 
e modernos laboratórios: Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), La-
boratório Nacional de Biociências (LN-
Bio), Laboratório Nacional de Ciência 

e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) e 
Laboratório Nacional de Nanotecno-
logia (LNNano).

O LNLS opera a única fonte de 
luz Síncrotron da América Latina 
e um conjunto de instrumentações 
científicas para análise dos mais di-
versos tipos de materiais, orgânicos 
e inorgânicos; o LNBio desenvolve 
pesquisas em áreas de fronteira da 
Biociência, com foco em biotecno-
logia e fármacos; o CTBE investiga 
novas tecnologias para a produção de 
etanol celulósico; e o LNNano realiza 
investigações com materiais avança-
dos, com grande potencial econômico 
para o País. Os quatro Laboratórios 
têm, ainda, projetos próprios de pes-
quisa e participam da agenda trans-
versal de investigação coordenada 
pelo CNPEM, que articula instala-
ções e competências científicas em 
torno de temas estratégicos. 

Case: CNPeM

economia de material e, principalmen-
te, na redução do impacto do descarte 
destes produtos controlados, pois o vo-
lume de descarte é quase desprezível, 
passando a ser uma gota e não mais 
100 ml de um produto contaminante ou 
que tenha um nível de periculosidade 
alto”, comenta Gobbi.

A grosso modo, a criação dos 

dispositivos pode ser comparado ao 
antigo processo de revelação foto-
gráfica. O pesquisador desenha em 
Autocad o dispositivo que deseja 
prototipar, transfere esse modelo nos 
equipamentos de fotogravação para 
um substrato (uma placa de vidro, 
silício, aço inox ou polímero), espalha 
uma resina sensível à luz ultravioleta 
que, depois de um processo térmico, 
passará para o estado sólido e, com 
a utilização de uma máscara com 
campos claros e escuros, expõe este 
material por um tempo controlado à 
radiação UV. As áreas expostas são 
em seguida removidas durante o 
processo de revelação. O dispositivo 
pode ser metalizado e receber conta-

tos elétricos, caso necessite, e passa 
por novos processos de fotogravação 
até ser finalizado.

O LMF/LNNano é um laboratório 
aberto que recebe pesquisadores de 
todo o Brasil. “Esta é a razão de ser 
de todo o CNPEM e ocupa 60% da 
nossa capacidade: atender a usuários 
que vêm de universidades e centros 
de pesquisa onde não há os equipa-
mentos que dispomos aqui”, conta 
Gobbi. Os interessados submetem 
seus projetos ao crivo técnico de um 
comitê e, uma vez aprovados, rece-
bem horas de uso nos equipamentos. 
Uma segunda linha de atuação é aten-
der aos projetos de pesquisa internos, 
desenvolvidos pelos pesquisadores 

Laboratório apoia o  
desenvolvimento dos  
mais diversos tipos de  

nano-dispositivos

CNPEM abriga a única fonte de luz Síncrotron (acelerador de partículas) 
da América Latina
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Case: CNPeM

Ficha Técnica 
Laboratório de Microfabricação - LNNano*

Projeto e instalação LNNano - CNPEM 

Caixa de passagem LNNano - CNPEM

Fluxos de ar Aeroglass

Filtros (pré-filtros e absolutos) Aeroglass

*Informações cedidas pelo LNNano

dos demais laboratórios que compõe 
o Centro. 

O setor produtivo também pode 
se beneficiar do espaço. Qualquer in-
dústria pode contratar o LMF/LNNano 
para a realização de processos “de 
prateleira”, já plenamente desenvolvi-
dos. “Geralmente, são empresas que 
querem realizar pré-testes de deter-
minado processo produtivo antes de 
adquirir o equipamento necessário 
para a produção em escala”, explica. 
Mas há também o uso para pesquisa 
e desenvolvimento para o setor in-
dustrial. “No meu grupo, por exemplo, 
estamos atendendo à demanda de 
dois contratos com a Petrobras para 
produzirmos sensores para a área do 
pré-sal, um de temperatura e pressão 
e outro para detectar monoetilenogli-
col”, comenta Gobbi.

Projeto e instalação LNLS - CNPEM 

Fluxo de ar Aeroglass

Filtros (pré-filtros e absolutos) Aeroglass

**Informações cedidas pelo LNLS

Ficha Técnica 
Laboratório Nacional de Luz sincrotron - LNLs**
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FCE Pharma

Sala Limpa Itinerante  
é o destaque

SBCC leva áreas limpas em funcionamento  
para a FCE Pharma. Pavilhão da SBCC terá  
80 metros quadrados

Luciana Fleury

SBCC estará mais uma vez 
marcando presença na FCE 
PHARMA - Exposição Interna-

cional de Tecnologia para a Indústria 
Farmacêutica a ser realizada entre os 

dias 16 e 19 de maio, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo. O even-
to, organizado pela NürnbergMesse 
Brasil, deverá receber mais de 20 mil 
profissionais de toda a cadeia produ-
tiva do segmento, o que o torna uma 
excelente oportunidade para a SBCC 
reforçar e disseminar a importância do 
controle de contaminação na indústria 
farmacêutica para todos aqueles que 
atuam neste setor. 

Pela sexta vez consecutiva, o 
Pavilhão da SBCC, de 80 metros 
quadrados, irá abrigar os estandes de 
algumas das empresas associadas, 
apresentando para os visitantes as 
soluções disponíveis em produtos e 
serviços para o controle da contami-
nação. Já estão confirmadas empre-
sas como Alsco, CPA, Lighthouse, 
Swell e Veco. 

Além disso, o espaço irá abrigar 
aquela que vem sendo destaque das 
últimas edições da FCE PHARMA: a 
Sala Limpa Itinerante, especificamen-
te desenhada para servir como local 
de demonstração de como é operada 
uma área limpa em funcionamento. 
Com aproximadamente 20 metros 

a quadrados, a Sala Limpa Itinerante é 
dividida em três ambientes classifica-
dos e apresenta os diversos equipa-
mentos, componentes e acessórios 
necessários para sua operação. O 
projeto é da SBCC e conta com apoio 
de empresas associadas para viabili-
zá-la. AAF, Abecon, ALA, Asmontec, 
Alsco, Atmen, Ecoquest, Microblau, 
Powermatic, Trox e Veco contribuíram 
nesta versão 2013 da iniciativa. 

Demonstrações 
durante o evento

Além de chamar atenção pela sua 
proposta, a Sala Limpa Itinerante conta 
ainda com uma agenda de demonstra-
ções que prevê a realização, durante 
todo o evento, de simulações de pro-
cessos e procedimentos, despertando 
a curiosidade no público e reunindo 
muitos visitantes ao seu redor. 

“A Sala Limpa Itinerante é uma for-
ma prática de disseminar informações 
sobre o controle da contaminação, 
uma das principais razões de ser da 
SBCC. Com ela destacamos de uma 

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
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forma didática conceitos de boas prá-
ticas de fabricação, além de ressaltar-
mos a importância de se estar atento 
às formas corretas de se estruturar 
um projeto, da selecionar fornecedo-
res capacitados, do cuidado com a 
montagem e instalação, entre outros 
quesitos relacionados aos ambientes 
controlados eficazes”, comenta Lucia-
na Kimi, da área de eventos da SBCC.

Vale lembrar que apresentar uma 
sala limpa em operação nas FCE 
PHARMA já pode ser considerado 
uma tradição. A diferença é que, des-
de 2011, o conceito desta participação 
foi alterado para um modelo mais di-
nâmico, planejado para ser utilizado 
em diversos eventos sem a necessi-
dade de novos investimentos, sendo 
atualizado anualmente. A versão 2013 
já tem presença marcada em outro 
grande evento de interesse: a 18ª Fe-
brava (Feira Internacional de Refrige-
ração, Ar-condicionado, Ventilação, 
Aquecimento e Tratamento do ar), 
que ocorre de 17 a 20 de setembro no 
Centro de Exposições Imigrantes, em 
São Paulo.

FCE Pharma: oportunidade de atualização

Todos os anos a FCE PHARMA 
atrai milhares de profissionais qua-
lificados ligados à indústria farma-
cêutica ao reunir, em um só lugar, 
o que há de mais relevante em 
produtos, equipamentos e serviços 
para o segmento.
 Além disso, em 2013 irá sediar o 
2º Seminário FCE Pharma, que, 
por meio de painéis interativos, 

mesas redondas e palestras com 
players da indústria farmacêutica, 
entidades e órgãos governamen-
tais, pretende debater os principais 
assuntos de interesse do setor. Na 
agenda, estão temas como paten-
tes, políticas públicas de saúde, 
farmácia popular, biodiversidade, 
logística farmacêutica, biotecnolo-
gia, entre outros.
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EMPRESA TEL.EMPRESA TEL.

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

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

ABH comércio e serviços. ..................................................................  11 3253-8109 

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

ABecon engenHAriA e climAtizAção ltdA. .....................................  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 tecnologiA e sistemAs eireli  ........................  11 3202-3344

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

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

Air sHield do BrAsil ltdA.  ..................................................................  12 3682-1345

Air time eng. e com. de 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

AllergAn Produtos FArmAcêuticos ltdA.  ..................................  11 2423-2033

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

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

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

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

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

BioArPlus controle de contAminAção ltdA.  ............................  19 3504-7404

Biocen do BrAsil ltdA.  ........................................................................  19 3246-2581

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

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

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

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

eco-World controles HvAc ltdA.-me  ...........................................   11 3873-0095

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

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

eXcel climAtizAção ltdA.  ...................................................................  11  4039-3576

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

ForAn com. de mÁQuinAs, imPortAção e eXPortAção ltdA. ...  12 3354-7757

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

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

gPAX ltdA.  .................................................................................................  11 3285-0839

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

HvAcr serviços técnicos ltdA.  .......................................................  21 2423-3913

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

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

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

Ht micron semicondutores ltdA.  ...................................................  51 3091-1100

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

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

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

jn-BrAsilAngolA emPreendimentos e PArticiPAções ltdA. ...  11  5102-3601

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

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

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

lABorAtÓrio QuÍmico e FArmAcêutico BergAmo ltdA.  ...........  11 2187-0194

lAmPre PortuguesA - revest. e trAnsF. de metAis ldA.  ...  (351) 21 9608-470

ligHtHouse WorldWide solutions inc. .........................................  (510) 438-0500

linter Filtros industriAis ltdA.  ......................................................  11 5643-4477
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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

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

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

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

multiPlA montAgem  ..............................................................................  12 3903-4838

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

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

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

nutro soluções nutritivAs ltdA. ePP ...........................................  41  3013-5322

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 3017-3800

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

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

ProAtivA QuAliFicAção e serviços técnicos  .............................  21 2443-6917

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
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RESUMO

Para componentes de semicondutores, a exigência 
para melhorar o desempenho e velocidade, assim como 
o consumo de energia, é realizado através de miniaturi-
zação. A tendência contínua para miniaturizar estruturas 
de semicondutores pode ser observada há várias déca-
das e exige, entre outras coisas, a sofisticada tecnologia 
de Salas Limpas. Neste contexto, Tecnologia de Salas 
Limpas ou Tecnologia de Limpeza, deve ser entendida 
como a cadeia de todas as atividades voltadas para con-
trolar e reduzir a contaminação prejudicial ao produto. 
Devido a níveis de contaminação desafiadores, por par-
tículas e gases (outgassing), a indústria de semiconduto-
res ainda reivindica a liderança tecnológica e econômica 
em termos de Tecnologia de Salas Limpas. Mas não é 
somente a indústria de semicondutores que depende 
dessa tecnologia, como demonstraremos graficamente 
nos estudos de caso.

Nas indústrias de Ciências da Vida, esta tecnologia é 
utilizada principalmente no controle da contaminação mi-
crobiológica para prevenir que usuários e pacientes desen-
volvam graves problemas de saúde, causados por má hi-
giene ou limpeza dos fármacos ou de dispositivos médicos.

Atualmente a exploração do espaço combina os re-
quisitos de limpeza exigidos pela indústria de semicon-
dutores e da indústria farmacêutica para estar em con-

formidade com o programa de proteção planetária, que 
é o princípio orientador de preservação das condições 
planetárias e terrestres para as gerações futuras.

E mesmo a indústria automotiva, há quase 10 anos, 
descobriu o benefício da tecnologia de Salas Limpas: 
partículas metálicas de porte micro (>50μm) foram 
identificadas como contaminação crítica porque podem 
causar avarias em sistemas fluídicos do veículo e tam-
bém em seus sistemas eletrônicos, como por exemplo, 
sistemas ante bloqueio.

Através desses três estudos de caso, podemos de-
mostrar a importância crescente e a contínua diversifi-
cação da tecnologia de Salas Limpas, além dos desafios 
que virão no futuro.

Palavras-chave: tecnologia de limpeza, Tecnologia 
de Salas Limpas, controle de contaminação, dispositivos 
médicos, produtos farmacêuticos, semicondutores, ex-
ploração espacial, instrumentos de voo, automotivo

1. Introdução

O conhecimento sobre a limpeza é muito antigo e re-
monta aos tempos em que os fabricantes de medicamen-
tos reconheceram a importância da limpeza microbioló-
gica, neste contexto, muitas vezes chamado de “higiene”.

Nos tempos modernos as primeiras abordagens em 
tecnologia científica de limpeza foram feitas com os mé-

Udo Gommel
Guido Kreck
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dicos Semmelweis e Lister. Os métodos de desinfecção 
propostos nos hospitais e salas de cirurgia reduziram 
drasticamente a infecção e a taxa de mortalidade dos 
pacientes. Para a CIÊNCIA o reconhecimento desse 
trabalho resultou finalmente na conscientização de que, 
há contaminação crítica” invisível” e que estes contami-
nantes devem ser controlados. No início, este princípio 
foi aplicado principalmente para assegurar a saúde 
humana. Mas logo na primeira metade do século pas-
sado, este conhecimento alastrou-se para a produção 
de produtos sensíveis à contaminação, componentes e 
sistemas, por exemplo, circuitos integrados, displays de 
tela plana, unidades de disco rígido, módulos fotovoltai-
cos, produtos farmacêuticos, aparelhos médicos, turbo 
compressores automotivos - e assim por diante. Esta 
lista de exemplos poderia continuar quase ad infinitum 
e demonstra o aumento diário e altamente diversificado 
dos campos de aplicação da tecnologia de Salas Lim-
pas. Neste artigo, tecnologia de Salas Limpas significa  
a cadeia de todas as atividades para controlar e reduzir 
a contaminação prejudicial para o produto, bem como a 
saúde humana (Gail et al 2012).

Dependendo do ramo da indústria e respectivo pro-
cesso, existem formas diferentes de contaminação que 
influem prejudicialmente sobre o produto. Uma pesquisa 
industrial, realizada em 2003 pela Fraunhofer-IPA con-
firmou que o maior problema na fabricação de produtos 
em Salas Limpas continua a ser partículas de tamanho 
submicrometricos, seguidas por contaminação molecu-
lar (outgassing), fenômenos de descarga eletrostática 
(ESD) e contaminação microbiológica (Gommel 2006).

Para reduzir a contaminação a um nível tolerável, 
não crítica, a tecnologia de salas limpas desenvolveu-se 
como um poderoso instrumento de tecnologia de lim-
peza, principalmente para remover partículas bióticas e 
abióticas do ambiente de produção através de uma fil-
tragem de ar constante, troca de ar e circulações de ar.

Por causa dos níveis desafiadores de contaminação, 
a indústria de semicondutores ainda reivindica a lide-
rança tecnológica e econômica na tecnologia de Salas 
Limpas tradicional. Mas não é só a indústria de semi-
condutores que conta com esta tecnologia (Figura 1). 
Os seguintes três estudos de caso em diferentes ramos 
da indústria demonstram a importância cada vez maior 
e a constante diversificação, além de desafios futuros 
da tecnologia de Salas Limpas

Figura 1. Visão geral dos mercados, produtos 
produzidos em Salas Limpas 
Fonte da imagem: Fraunhofer IPA e Shutterstock 
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2. Ciência da Vida - Aplicações 

2.1 Breve Análise de mercado
“Nós estamos finalmente entrando em um momento 

emocionante da medicina onde temos a tecnologia per-
sonalizada e protocolos preventivos, assim como nós 
personalizamos um vestido ou terno , individualmente, 
para cada corpo” (Agus 2011)

Esta citação provém do livro publicado em 2011 “O fim 
da doença”, escrito por David Agus, oncologista e médico 
de Steve Jobs. Ele atesta a tendência da medicina de utili-
zar novas opções de terapia principalmente as inovações 
da Ciência da Vida, por exemplo, citostáticos personaliza-
dos, isto é, drogas para inibição da divisão celular, para 
terapias altamente eficientes contra o câncer.

Tendo em consideração que cerca de 7 milhões de 
pessoas morreram de câncer em 2010 em todo o mundo 
(Mukherjee 2010), é uma perspectiva que dá esperança 
e que justifica também a importância econômica dos di-
versos ramos da Ciência da Vida. Um olhar mais atento 
sobre a tecnologia médica confirma isso: em 2005, só 
este ramo da indústria gerou um volume de negócios 
de cerca de 190 bilhões de euros, principalmente entre 
os líderes do mercado mundial U.S.A. (~40%), Japão 
(~10%) e Alemanha (~10%).

Também o prognóstico de crescimento é muito pro-
missor: é previsto um crescimento de aproximadamente 
3-4% ao ano nos próximos cinco anos (Deutsche Bank 
Research 2008). Isto devido ao fato de que, em conjunto 
com as alterações demográficas, as pessoas nos países 
industrializados, terão nas próximas décadas, um aumen-
to na expectativa de vida. Portanto, a demanda para pro-
dutos farmacêuticos e médicos, deverá subir para manter 
a qualidade de vida. Este desenvolvimento faz-nos com-
preender a previsão de Gerard Kleisterlee, o antigo CEO 
da Royal Philips Electronics, o terceiro maior fabricante 
do mundo de dispositivos médicos: “ A Tecnologia mé-
dica é o mercado de crescimento do futuro”.

2.2 Aspectos de controle de contaminação 
específicos

A tendência na tecnologia médica é atualmente 
voltada a produtos inovadores, duradouros e de alta 
qualidade, com o objetivo de otimizar os benefícios dos 
pacientes e manter o estresse físico e psicológico, bem 

como os custos, os mais baixos possíveis. Tendo em 
conta a altíssima, continua e crescente pressão exercida 
sobre os dispositivos médicos, a indústria precisa de um 
alto potencial de inovação. Isto parcialmente se reflete no 
fato das empresas alemãs de tecnologia médica alemãs 
terem atingido mais de 50% do seu faturamento com pro-
dutos com menos de dois anos de idade (BMBF 2005).

Para ser competitivo no mercado de ciência da vida, 
são necessários produtos de alta qualidade, para pro-
teger a saúde humana e segurança dos pacientes e do 
pessoal operacional (médicos, enfermeiros, etc.). Porque, 
muitas vezes, os produtos estão em contato direto com 
os tecidos humanos, e devem ser considerados os riscos 
de infecção causados por microrganismos (Figura 2).

Figura 2. Exemplo de 3 x 3 mm chip de retina artificial 
implantada no olho humano. Fonte: AG de implante de 
Retina, Tubingen.

Portanto, também a limpeza dos dispositivos médi-
cos, como aparelhos médicos, instrumentos cirúrgicos 
reutilizáveis, implantes e articulações artificiais do qua-
dril, estão cada vez mais em foco do público.

Os seguintes fatos e números deixam muito claro as 
questões de higiene e limpeza dos dispositivos médicos: 
aumento do número de infecções nosocomiais nos hos-
pitais: somente na Alemanha aproximadamente 500.000 
infecções por ano, 10.000 delas, equivalente a 2%, letais 
(BMG 2011). Lembre-se das campanhas iniciadas pelo 
FDA: 243 recalls nos anos de 2001 a 2011, 64 deles 
equivalente a 26% devido a problemas de limpeza, uma 
tendência ascendente nos últimos anos (FDA 2012).

Embora o conhecimento de que a limpeza é impor-
tante para os dispositivos médicos, está disponível há 
muitas décadas e escrito em diversas diretrizes nacio-
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nais e internacionais (por exemplo, o quadro jurídico do 
União Europeia de dispositivos médicos é composto de 
três diretrizes 90385EEC, 9342EEC e 9879EC e define 
basicamente quatro classes de risco para dispositivos 
médicos, variando de baixo risco para alto risco), ainda 
existem problemas causados pela má higiene ou limpe-
za. Além disso, a higiene e a limpeza dos dispositivos 
médicos também tem uma dimensão econômica: devido 
a reações de rejeição e inflamações, por exemplo, de 
implantes onde aparecem os custos de pós tratamen-
to, na Alemanha, calcula-se 7 bilhões de euros por ano 
(Kramme 2007).

No entanto, a validação de limpeza, ou seja, a ins-
peção do estado de limpeza de produtos, instrumentos 
ou outras superfícies no ambiente do dispositivo médico, 
deixa muito a desejar. Métodos para limpeza ou este-
rilização são validados usando abordagens qualitativas 
apenas como inspeção visual. A garantia da qualidade 
é muitas vezes limitada à observância de processos 
padronizados e não sobre inspeções que diretamente 
monitoram a limpeza ou a esterilidade.

02.3 Validação adequada de limpeza 
Neste ponto vale a pena pensar “fora da caixa”. Em 

particular, novas técnicas de medição trazem novas abor-
dagens para realizar validações de limpeza dos contami-
nantes mais críticos quantitativamente, ou seja, partículas 
(abióticas e bióticas) e contaminação de película fina (por 
exemplo, orgânicos como lubrificantes de ferramentas de 
processo, impressões digitais, etc.) mesmo em produtos 
de forma complexa (direto ou indireto, Figura 3).

3. Aeroespacial 

3.1 Breve Análise de Mercado
À primeira vista, a indústria espacial parece ser um ni-

cho de mercado. Mas considerando que as receitas espa-
ciais globais do governo e atividades privadas atingiram 
em 2008 mais de 257 bilhões USD (Fundação espacial 
2008), realmente, na verdade, não é nada surpreendente.

Várias conquistas tecnológicas espaciais passam 
despercebidas, mas são indispensáveis na vida moder-
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na. Sistemas de navegação, telecomunicações, bem 
como previsões do tempo e clima são inconcebíveis sem 
satélites no espaço. E as inúmeras missões espaciais 
interplanetárias, por exemplo, a exploração de Marte, 
podem influenciar a qualidade de vida aqui na terra em 
muitos aspectos positivos, ainda imprevisíveis: geração 
de novos conhecimentos científicos, a exploração de 
novos habitats ou exploração de recursos naturais são 
apenas algumas facetas de tais visões.

Figura 3. Abordagens para detectar a contaminação 
em superfícies de validação quantitativa do estado de 
limpeza 

3.2 Aspectos específicos de controle de 
contaminação 

“O fracasso não é uma opção” não é apenas um 
slogan para o segmento aeroespacial. Para cumprir 
o grande desafio em relação aos rígidos requisitos de 
durabilidade, confiabilidade e desempenho de saté-
lites e naves espaciais sob condições extremamente 
estressantes no espaço, nada menos do que a melhor 
tecnologia de limpeza disponível é boa o suficiente para 
estar suficientemente seguro. Além de melhorar o de-
sempenho e confiabilidade, os requisitos de proteção 
planetária internacionalmente ratificados devem ser 
considerados, especialmente para missões espaciais 
extraterrestres, como por exemplo, missões de busca de 
vida. De acordo com esta política, nem a formas de vida 
terrestres, por exemplo, micro organismos, tais como 
bactérias e esporos, pode contaminar o espaço exterior, 
nem a terra pode ser contaminada por formas de vida 
desconhecidas trazidas das amostras no retorno das 

missões. Tudo isso é feito para minimizar as influências 
na evolução, bem como para evitar falsos resultados e 
interpretações errôneas. Assim, o segmento aeroespa-
cial combina os requisitos de controle de contaminação 
altamente desafiadores da indústria de semicondutores 
(partículas, contaminação molecular, ESD) e da indús-
tria farmacêutica (contaminação microbiológica). Para 
garantir os níveis de limpeza especificados do hardware 
de voo, são necessários processos de limpeza. Isso sig-
nifica escolher tecnologias adequadas de limpeza ultra 
precisos, bem como conceitos adequados para evitar a 
recontaminação do hardware limpo durante a fase de 
montagem e integração. Atualmente estão sendo de-
senvolvidos conceitos sofisticados para levar isso tudo 
em consideração.

3.3 Validação de tecnologias de limpeza
Até agora, há menos conhecimento validado sobre 

as eficácias quantitativas de tecnologia de limpeza 
disponível. Assim, em primeiro lugar, é necessário um 
conceito de validação adequada das tecnologias de lim-
peza. O principal problema deste conceito é para evitar 
a contaminação cruzada do ambiente e do operador. 
Assim, todas as etapas de validação tem que ser execu-
tadas em um AMC (“airborne molecular contamination”) 
controlada em Sala Limpa ISO classe 1 de acordo com 
ISO 14644 por operadores qualificados. O princípio do 
teste mais importante é contaminar uma quantidade 
representativa de amostras de forma definida e deter-
minar a contaminação quantitativamente antes e após 
o processo de limpeza. Isso pode ser feito usando as 
seguintes técnicas de medição e análise: 
• Para detectar partículas em superfícies, microscópios 

de varredura (SEM - Scanning Electron Microsco-
pes) (MeV) podem ser usados, aqueles que podem 
contar partículas automaticamente numa superfície, 
devido a variação do contraste do material descer a 
tamanhos de partículas nanométricas.

• Para detectar a contaminação molecular orgânica, 
pode ser usado um Cromatógrafo a gás combinado 
com um espectrômetro de massa (GCMS-TD) .
Todas as técnicas de medição e análise devem ser, 

logicamente, instalados em ambiente limpo controlado, 
de acordo com o mencionado.

A limpeza com Neve de CO2 é uma tecnologia de 
limpeza promissora, ultra precisa e própria para aplica-
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ções espaciais, porque pode remover contaminação de 
partículas (bióticas e abióticas) e molecular (orgânica)  
ao mesmo tempo, de forma muito eficaz.

Com a abordagem descrita, pôde ser comprovada 
que a limpeza com a neve de CO2 é uma tecnologia de 
limpeza de ultra precisão, apropriada para a área aero-
espacial porque cumpre as exigências da política de pro-
teção planetária (Figura 4). Também outras tecnologias 
de limpeza podem ser validadas com esta abordagem, 
para fazer a eficácia de limpeza de diferentes tecnolo-
gias comparáveis pela primeira vez. Naturalmente, es-
ses conceitos podem ser transferidos também para va-
lidar as eficácias de tecnologias relevantes para outros 
ramos como semicondutores, indústria farmacêutica ou 
a indústria de dispositivos médicos.

Figura 4. Limpeza com Neve de CO2 como tecnologia de 

limpeza ultra precisa (à esquerda) usada na Sala Limpa no 

ESTEC (à direita).

3.4 Ambiente de Montagem Limpo
Os procedimentos de limpeza para o hardware do 

voo exigem um ambiente limpo, cumprindo as mesmas 
exigências descritas para validação de tecnologia de 
limpeza, de forma a evitar qualquer contaminação cruza-
da crítica durante a montagem e integração, ou seja, um 
AMC controlado em salas limpas ISO classe 1. Todos 
os operadores devem ser regularmente e especialmente 
treinados. E também devem ser projetados fluxos de 
material e pessoal de maneira cuidadosa. 

Recentemente foi instalada uma Sala Limpa conforme 
descrito acima no European Space Research and Tech-
nology Centre (ESTEC), em Noordwijk, Países Baixos. 

A disseminação do conhecimento sobre o controle 
de contaminação para aplicações espaciais é garantida 
pelo ESA iniciativa da European Cooperation for Space 

Standardization (ECSS) que deixa disponível ao públi-
co inúmeras normas de gerenciamento e qualidade de 
produtos.

4. Indústria Automotiva

4.1 Breve Análise do Mercado 
Em 2011, quase 60 milhões de automóveis foram 

produzidos em todo o mundo e quase 1 bilhão de carros 
e caminhões circularam nas estradas (OICA 2012). Ape-
nas estes números mostram o impacto deste ramo da 
indústria, mesmo sabendo-se que é uma indústria mui-
to cíclica. Mas a indústria automobilística também tem 
a reputação de ser uma das mais maiores poluidoras: 
emissão de partículas e alterações climáticas, devido à 
emissão de CO2 são apenas dois aspectos fundamen-
tais nessa conotação. Em consequência, para sobrevi-
ver nesse mercado internacionalizado, é necessário um 
potencial de alta inovação das empresas automotivas .

Portanto, para reduzir o consumo de gás em conjun-
to com as emissões de CO2 e, também, para aumentar 
a segurança, tem que ser desenvolvidos e implemen-
tados novos materiais (por exemplo, chapas laminadas 
de fibra de carbono utilizadas para construções leves), 
novas técnicas (por exemplo motores de injeção direta 
com trilho comum eficientes ou motores elétricos) e sis-
temas sofisticados de veículos (por exemplo, programas 
eletrônicos de estabilidade ou sistemas ante bloqueio). 
Para dar suporte a estes desenvolvimentos, muitos go-
vernos forneceram fundos de pesquisa. Por exemplo, 
as atividades E-Mobility do governo alemão são base-
adas na meta de ter circulando nas estradas 1 milhão 
de veículos elétricos até o ano 2020 (situação em 2011: 
aproximadamente 4.500 veículos elétricos registrados e 
aproximadamente 50.000 veículos híbridos registrados, 
Automobil Industrie 2012).

4.2 Aspectos Específicos de controle de 
contaminação

Durante os últimos dez anos, puderam ser observa-
dos os seguintes problemas de qualidade: contaminação 
por partículas residuais, principalmente de partículas 
metálicas >50μm, causaram vários comprometimentos 
funcionais, por exemplo, em muitos circuitos fluidos dos 
automóveis (sistemas de combustível, circuitos de freio, 
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sistemas de lubrificação e sistema hidráulico, de refrige-
ração e sistemas de ar condicionado, entradas de ar ou 
sistemas de exaustão e tratamento adicional, etc.), bem 
como em unidades, mecânicas e eletrônicas.

Mesmo pequenas quantidades destas partículas po-
dem causar graves problemas (Figura 5).

As fontes de partículas críticas são, principalmente, 
produção, manipulação e processos de montagem. Mas 
mesmo usando os sofisticados conceitos de sala limpa 
para produção e montagem ou etapas de limpeza nos 
pontos críticos do processo, o risco de contaminação 
por partículas não pode ser completamente elimina-
do. Assim, de qualquer forma, todos os componentes 
relevantes do sistema são normalmente limpos após 
a fabricação e o grau de limpeza necessária para seu 
funcionamento deve ser especificado e inspecionado.

Figura 5. Haste de conexão danificada (à esquerda) 
e cilindro (à direita). Razão de falha foi uma injeção 
contínua de gás causada por uma partícula de 
tamanho micrometrico.

4.3 Inspeção de Limpeza i (VDA Volume 19)
A diretriz do VDA 19 (2004) descreve as condições 

da aplicação dos métodos de inspeção para determinar 
o estado de contaminação por partículas de componen-
tes. São realizados em três etapas descritas a seguir (to-
dos os passos tem que ser executados em um ambiente 
com classe de limpeza definida): 

• extração de partículas (por exemplo, lavagem)
• filtragem
• análise (contagem automática de partículas 

por exemplo, utilizando microscópios de luz ou 
microscópios de elétrons de varredura, se possível 
com análise de material/elemento, por exemplo, 
energia dispersiva análise de raio X)

O estado de limpeza de partículas de um componen-
te representa a característica da qualidade funcional. 
A quantidade de contaminação determinada sobre ele 

depende do método de inspeção utilizado. Portanto, es-
pecificações adequadas para as inspeções devem ser 
acordadas entre o cliente e o fornecedor antes de iniciar 
a inspeção.

4.4 Montagem Limpa (VDA Volume 19,2)
A diretriz de 19,2 do VDA é uma ajuda para planejar 

novas áreas de montagem e ambientes, bem como para 
otimizar as existentes em relação ao controle de conta-
minação, seguindo as seguintes abordagens: 

• evitar a geração de contaminação por partículas 
críticas em locais sensíveis

• remover partículas inevitáveis
• proteger componentes e sistemas de montagem 

contra a entrada de partículas do entorno 
• evitar a recontaminação dos componentes 

inicialmente limpos por meio de transporte, 
armazenamento, abastecimento.

Como nem toda fonte de partículas em um ambiente 
é automaticamente considerada crítico para a função de 
um produto acabado, a orientação tem a função de citar 
também as fontes relevantes. Isso é necessário para se 
tomar as medidas técnicas corretas e de baixo custo e 
evitar custos desnecessários, não tendo nenhum benefí-
cio significativo para o produto final.

 

5. Conclusões

A indústria de semicondutores é ainda a força motriz 
clássica para novos desenvolvimentos em tecnologia de 
limpeza, especialmente em tecnologia de salas limpas. 
Mas os três estudos de caso das Ciências da vida, aero 
espacial e indústria automotiva demonstraram que não 
é só este ramo de semicondutores clássico que se ba-
seia a utilização de tecnologia de limpeza: quase que 
diariamente novos mercados estão descobrindo as van-
tagens de um certo nível de limpeza sobre a qualidade 
do produto e a confiabilidade. Transferindo a tecnologia 
de limpeza já estabelecida para outros ramos da indús-
tria, potenciais de sinergia podem ser utilizados e em 
consequência, a diversificação da tecnologia de limpeza 
leva a uma evolução de conceitos e métodos de limpeza 
já estabelecidos. Assim, a tecnologia de limpeza, espe-
cialmente Salas Limpas continua sendo um mercado de 
futuro crescente e fascinante.
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 AAF

American Air Filter Brasil Ltda.
R. Cubatão, 86 - 8o andar
04013-000 - São Paulo - SP
Telefone: (21) 5567-3003
Fax: (21) 5567-3000
E-mail: dcasara@aafintl.com
Site: www.aafintl.com
Contatos: Daniel Casara e Hairton Oliveira
Principais atividades: Fabricante de sis-
temas de tratamento de ar, incluindo toda 
a gama de filtros de ar e gases ácidos e 
corrosivos, incluindo desde os filtros gros-
sos, filtros finos e filtros absolutos (HEPA). 
Desenvolvimento de novas tecnologias em 
filtração do ar e gases.
Veja anúncio na pág. 19 

 
 ABECON

Abecon Engenharia e Climatização Ltda.
R. Mal. Deodoro, 2170
09710-201 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: (11) 4345-4777
Fax: (11) 4345-4777
E-mail: 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. 15 

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
E-mail: vendas@aeroglass.com.br
Site: www.aeroglass.com.br
Contato: Waldemar Cortez Manso
Principais atividades: Equipamentos: 
equipamentos e cabines de fluxo unidire-
cional e biossegurança, purificadores de 
ar, módulos e estruturas filtrantes, caixas 
filtrantes terminais. Filtros de ar: filtros 
metálicos, filtros planos, plissados, multi-
-bolsa (Classe G EN-779), filtros finos, 
bolsa ou plissados.
Veja anúncio na pág. 25

 AiR CLEAN

Air Clean Controle de Contaminação 
Ambiental Ltda.
Av. Carlos Grimaldi, 415
13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3252-2677
Fax: (19) 3294-9159
E-mail: airclean@aclean.com.br
Site: www.aclean.com.br
Contatos: Ricardo Erbetto e Luciano Erbetto
Principais atividades: Prestação de ser-
viços técnicos de certificação de áreas lim-
pas, equipamentos de fluxo unidirecional, 
cabines de amostragem/pesagem, cabines 
de segurança biológica, balanceamentos 
de sistemas (TAB) entre outros.

 AiRLiNK FiLTROS

Airlink Filtros indústria e Comércio Ltda
R. Lauzane, 559
04782-010 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5812-0013
Fax: (11) 5812-0013
E-mail: airlinkfiltros@airlinkfiltros.com.br

 AÇOR

Açor Engenharia Ltda.
Av. Dr. Candido Mota Filho, 81, cj. 81_D
05351-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3731-6870
Fax: (11) 3731-6870
E-mail: 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 Tecnologia e Sistemas
R. Professor Campos de oliveira, 146 - F
04675-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3202-3300
Fax: (11) 3202-3301
E-mail: comercial@acts.net.br
Site: www.airconditioning.com.br
Contatos: Ademir Barchetta e Antonio 
Jimenez
Principais atividades: Atua expressi-
vamente desde 1987 no segmento de 
infraestrutura predial (Facilities), integran-
do, montando, operando e "retrofitando" 
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
Telefone: (11) 3773-7274
Fax: (11) 3773-7274
E-mail: f.britto@adriferco.com.br
Site: www.adriferco.com.br
Contato: J. Fernando B. Britto
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 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
E-mail: arcontemp@arcontemp.com.br
Site: www.arcontemp.com.br
Contatos: Orlando Rogerio A. Azevedo, 
Emerson Ricardo de Souza, Ademir Tadeu 
de Oliveira e Maria Aparecida Pereira Craice
Principais atividades: Vendas, instalações, 
projetos, manutenções, PMOC, comissiona-
mento, qualificação, TAB, automação predial. 
especializada em indústrias farmacêuticas e 
hospitais, salas limpas, pressurização de es-
cadas, redução de consumo de energia, data 
centers, prédios verdes (ecológicos).

 ARdUTEC

Ardutec Comércio, instalações 
e Assessoria Ltda
Av. Otacílio Tomanik, 940
05363-101 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3731-2255
Fax: (11) 3731-2255
E-mail: ardutec@ardutec.com.br
Site: www.ardutec.com.br
Contatos: Luiz Augusto Laurino e Heloisa 
Meirelles Costa
Principais atividades: Instalação de siste-
mas de ar condicionado para salas limpas 
e conforto, instalação de sistemas de venti-
lação e exaustão; manutenção de sistemas 
de ar condicionado.
Veja anúncio na pág. 17

 ARmACELL 

Armacell Brasil Ltda
Pça. Dom Epaminondas, 52
12421-020 - Pindamonhangaba - SP

Alphalab Comercial Científica Ltda
R. C-32 Nº 448 Qd. 18 Lt. 13
74265-220 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3285-6840
Fax: (62) 3945-8378
E-mail: comercial@alphalab.com.br
Site: www.alphalab.com.br
Contatos: Francisco Jardim e Maura Jardim
Principais atividades: Comércio vare-
jista de artigos médicos, laboratoriais e 
manutenção corretiva e preventiva de 
equipamentos médico-hospitalares e de 
laboratórios em geral.

 
 ALSCO

Alsco Toalheiro Brasil Ltda
Av. Nadir Dias De Figueiredo,829
02110-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2198-1477
Fax: (11) 2198-1484
E-mail: 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 
profissionais para áreas limpas e classifi-
cadas ISO classe 5, ISO classe 7 e unifor-
mes convencionais. Locação de sistemas 
de limpeza. Venda: wipers, luvas, tapetes 
adesivos e outros sistemas 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
E-mail: analise@analiseconsult.com.br
Site: www.analiseconsult.com.br
Contatos: Miguel Ferreiros, Celio Martin e 
Jean-Pierre Herlin
Principais atividades: Consultoria, co-
missionamento e qualificação de sistemas 
de tratamento de ar, certificação de áreas 
limpas.

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-
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
E-mail: comercial@alaservicos.com.br
Site: www.alaservicos.com.br
Contato: Luilson Sousa Gomes
Principais atividades: Prestamos servi-
ços de limpeza e higienização em ambien-
tes 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
E-mail: 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

 
  ALPHALAB
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Biocen do Brasil Ltda.
R. Pedro Stancato, 690
13082-050 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3246-2581
Fax: (19) 3246-1697
E-mail: comercial@biocendobrasil.com.br
Site: www.biocendobrasil.com.br
Contatos: Carina Ohira e Guilherme Ramos
Principais atividades: Fabricação e co-
mercialização de linha completa de meios 
de cultura prontos para uso, em placas, 
frascos e tubos.
 

 BiOSAFE

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

 BONAiRE

Bonaire Climatécnica Ltda.
R. Beira Rio, 57 cj. 21
04548-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3336-4999
Fax: (11) 3336-4999
E-mail: bonaire@bonaireclima.com.br
Site: www.bonaireclima.com.br
Contatos: Sergio Belinky e Fabiana Bar-
doza
Principais atividades: Arq. completa de 
salas limpas. Filtragens espec., umid., 

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
E-mail: comercial@bcq.com.br
Site: www.bcq.com.br
Contato: Eudorides Pacheco Jr.
Principais atividades: Assessoria na área 
de controle de qualidade de medicamentos, 
produtos farmacêuticos de uso veterinário, 
papel, cosméticos, entre outros. Também 
assessora hospitais em controles de conta-
minação de ambientes. As análises por nós 
realizadas são microbiológicas.
Veja anúncio na pág. 31

 BiOCEN dO BRASL

Telefone: (11) 3146-2050
Fax: (11) 3146-2055
E-mail: info.br@armacell.com
Site: www.armacell.com.br
Contato: Departamento Comercial
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
E-mail: asmontec@asmontec.com.br
Site: www.asmontec.com.br
Contatos: J. Felipe e J. Fernando
Principais atividades: Especialista em 
Engenharia de Salas Limpas.

 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
E-mail: vendas@atmen.com.br
Site: www.atmen.com.br
Contato: Jose Augusto S. Senatore
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 
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qualificação e validação de áreas limpas 
e equipamentos. Manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos. Calibração de 
instrumentos.
 
 

 CLEANSUL

Cilon mossmann Costa
R. Padre Chagas, 185/ sl 304
90570-080 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3222-9060
Fax: (51) 3024-6652
E-mail: 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, asses-
soria em instalação de 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
E-mail: 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

13820-000 - Jaguariúna - SP
Telefone: (19) 3837-3376
Fax: (19) 3867-3762
E-mail: sac@camfilfarr.com
Site: www.camfilfarr.com
Contato: Andreia Lima
Principais atividades: Soluções em ar 
limpo, filtros grossos, finos e absolutos, 
carvão ativado, serviços de monitoramento 
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
E-mail: 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.

 CERTiFiC

Certifique Soluções Integradas Ltda.
R. Domingos Caldas, 30
30512-730 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3386-5574
Fax: (31) 3386-4871
E-mail: certificonline@certificonline.com.br
Site: www.certificonline.com.br
Contatos: Jorge de Castro e Fernando 
Oliveira
Principais atividades: Certificação, 

condicionamento, desumid. HVAC, vent., 
sist. adiabáticos. Gradientes de pressão 
para projetos de pressurização de áreas 
farmacêuticas. Projeto e instalação para: 
Biocontenção, Sól. Hormonais, Líq. esté-
reis, Salas de estabidade.

Veja anúncio na pág. 9

 

 BSTEC

m m R ind. Com. maq. Ltda.
Rua Dona Carlinda, 1152
95680-000 - Canela - RS
Telefone: (54) 3282-7925
Fax: (54) 3282-7928
E-mail: bstec@bstec.com.br
Site: www.bstec.com.br
Contatos: João Carlos Belleza e Carla 
Pinheiro
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de equipamentos de con-
trole de contaminação como cabines de 
segurança biológica, cabines de fluxo uni-
direcional vertical e horizontal, unidades 
de filtro-ventilador, esterilizadores, cabines 
de pesagens, capelas químicas, capelas 
de exaustão.

 CAmFiL FARR

Camfil Farr ICSFB Ltda.
Av. Emilio Marconato 1000, C-3
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Fax: (11) 2256-1799
E-mail: dexcar@dexcar.com.br
Site: www.dexcar.com.br
Contato: Ide Franchin
Principais atividades: Fabricação de 
vestimentas descartáveis e de segurança, 
para hospitais, indústrias farmacêuticas, 
cosméticas,de embalagens, laboratórios e 
correlatos. Produtos com barreira bacteria-
na e impermeáveis para vários fins.

 dHL 

dHL diagnóstica e Hospitalar Ltda.
R. Orpheu Bais, 279
79005-440 - Campo Grande - MS
Telefone: (67) 3318-0300
Fax: (67) 3318-0300
E-mail: 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 biologica. Limpeza 
de dutos de ar condicionado, análise fisico, 
quimica 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
E-mail: comercial@dmdsolutions.com.br
Site: www.dmdsolutions.com.br
Contato: Alexandre Almeida
Principais atividades: Fabricação de 
Equipamentos para controle de conta-
minação, fluxo unidirecional, cabines 
de pesagem e amostragem, cabines de 
segurança biológica, bancadas de fluxo 
unidirecional, unidades de transporte, sis-
temas e equipamentos especiais, sistemas 
de HVAC e distribuição de filtros.

COTEBRAS

Union Comércio de Confecções Ltda.
Telefone: (11) 2228-8183
Fax: (11) 5667-2979
E-mail: 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 quimica, uniformes 
técnicos, uniformes profisisonais, uso em 
área interna e externa,equipamentos de 
proteção individual,sapatos e botinas,botas 
em PVC, máscaras respiratórias, calçados 
linha branca, sinalização.

 dâNiCA

dânica Termoindustrial Brasil Ltda.
Av. Nações Unidas, 12551 conj. 2404
- World Trade Center
04578-903 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3043-7879
Fax: (11) 3043-7889
E-mail: 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 
montagens, conservação, manutenção e 
reforma para câmaras, construção civil, 
salas limpas e linha naval e offshore.

 
dEXCAR

dexcar ind e Com Ltda.
R. Antonio Rizatti, 227
13231-610 - Campo Limpo Paulista - SP
Telefone: (11) 2238-4799

03408-030 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2095-2705
Fax: (11) 2095-2700
E-mail: cleide.andrade@climapress.com.br
Site: www.climapress.com.br
Contato: Wadi Tadeu Neaime
Principais atividades: Instalação e manu-
tenção de sistemas centrais de ar condi-
cionado.
 
 

COmTEC

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

CONFORLAB

Conforto Engenharia Ambiental Ltda.
R. Baronesa de Bela Vista, 475
04612-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5094-6280
Fax: (11) 5536-0995
E-mail: contato@conforlab.com.br
Site: www.conforlab.com.br
Contatos: Leonardo Cozac e Marcelo 
Moraes
Principais atividades: Serviços de análi-
se da qualidade do ar interno e água de 
consumo humano, pesquisa da presença 
da bactéria Legionella, análise do ar para 
crédito LEED, avaliação de ambientes e 
tratamento quimico de água industrial.
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22713-372 - Taquara - RJ
Telefone: (21) 2456-0792
Fax: (21) 3412-4699
E-mail: engefarma@engefarma.com.br
Site: www.engefarma.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. 17

 
 ENGEPHARmA SOLUÇÕES

Engepharma Soluções integradas
N. Shigueo Uchiyama ME
Estrada de Caucaia do Alto, 2.000 sl 4
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
Telefone: (11) 4148-7225
Fax: (00) 0000-0000
E-mail: 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
E-mail: 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.
 
 
 

 EmAC

Emac Engenharia de manutenção Ltda.
Rua Taperí, 560
30532-050 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 2125-8500
Fax: (31) 2125-8520
E-mail: admcentral@emac.com.br
Site: www.emac.com.br
Contatos: 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 
e cogeração. Comércio de equip., peças e 
componentes para AC e refrigeração.
 
  

 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
E-mail: 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.
 
  

 ENGEFARmA

Engefarma Consultoria e Serviços Ltda.
Estrada Rodrigues Caldas, 615, 2º andar

 ECO-w

ECO-w Controles HVAC Ltda.
R. João Migliari, 03
03310-030 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3873-0095
Fax: (11) 2091-2049
E-mail: ecow@ecowcontroles.com.br
Site: www.ecowcontroles.com.br
Contato: Lucas Menegassi
Principais Atividades: instrumentação e 
controle para sistemas HVAC

 ECOQUEST dO BRASiL

EcoQuest do Brasil Com.imp.Exp. e 
Serv.P/Purif. de Ar e Água Ltda.
R. Januário Miraglia, 111 (administrativo)
04507-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3120-6353
Fax: (11) 3120-6353
E-mail: contato@ecoquest.com.br
Site: www.ecoquest.com.br
Contato: Henrique Cury
Principais atividades: Soluções integra-
das para o tratamento do ar em todas as 
suas etapas tecnologia RCI - Inativação 
de micro-organismos, quebra de COVs, 
neutralização de odores Tratamento da 
captação do ar exterior e tratamento do ar 
em ambientes fechados. Monitoramento 
dos parâmetros da qualidade do ar interior. 
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Site: www.filtracom.com.br
Contatos: Marcia Marie e Jerson Alves 
de Oliveira
Principais atividades: Fabricação e co-
mercio 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
E-mail: filtrax@filtraxbrasil.com.br
Site: www.filtraxbrasil.com.br
Contatos: Machado e Jessica
Principais atividades: Fabricante de filtros 
de ar, filtros de água, filtros planos, filtros 
bolsa, filtros encartonados, filtros hepa, filtros 
absolutos, extruturas de filtros, filtros de 
carvão ativo, filtros plissados, estruturas de 
filtros bolsa, estruturas de filtros HEPA, porta 
mantas, rolo de filtros, filtros água.
 
 

  FiVE

Five Validação de Sistemas 
Computadorizados Ltda. - mE
Av. Antônio Carlos Comitre, 510, sala 116
18047-620 - Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3411-5550
Fax: (15) 3411-5550
E-mail: joao.gomes@fiveconsultoria.com
Site: www.fiveconsultoria.com
Contatos: João Gomes e Silvia Martins

 FÓRmULA FARmACÊUTiCA

Qualiformula Assessoria e Consultoria 
Ltda.
R. Praia do Castelo, 270
04362-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3438-0157
Fax: (11) 4119-8749
E-mail: comercial@formulafarmaceutica.com
Site: www.formulafarmaceutica.com
Contatos: Luiz Alexandre Lopes e Viviane 
Moraes Lissoni
Principais atividades: Elaboração e Im-
plantação do Manual de Boas Práticas, Im-
plantação de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) e Boas Práticas de Armazenamento 
e Distribuição (BPAD), Treinamentos e Au-
ditorias. Validação e qualificação. Projetos. 
licenças e registro de produtos. 

 FiLAB

Filab Controle de Contaminação Ltda.
R. Olympio Pattaro, 653
13085-045 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3249-1475
Fax: (19) 3249-1475
E-mail: 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, qualificação.

 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
E-mail: vendas@filtracom.com.br

 ENGiNE

Engine Comercio e Serviços Eireli EPP
R. Papa João XXIII, 190
29111-400 - Vila Velha - ES
Telefone: (27) 3326-2770
Fax: (27) 3326-2770
E-mail: contato@engine-es.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
E-mail: 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 condi-
cionado central, climatização e refrigeração 
industrial, retrofit, sistemas de controle, ins-
talações especiais, manutenção preventiva 
e corretiva

 
 FARmOTERÁPiCA

Phyton Fórmulas magistrais 
e Oficinais Ltda.
R. Borges Lagoa, 307
04038-030 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5086-3044
Fax: (11) 5086-3044
E-mail: marketing@emede.com.br
Site: www.farmoterapica.com.br
Contato: Dirce Akamine
Principais atividades: Preparo de mistu-
ras estéreis para uso intravenoso ou não.  
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 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
E-mail: 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 edifi cações de biotérios, manutenção 
preventiva e corretiva em sistemas de ar.
Veja anúncio na pág. 35
 

 GRUPO VECO

Vecofl ow Ltda.
R.Uirapuru, 377
13082-706 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3787-3700
Fax: (19) 3289-4200
E-mail: veco@veco.com.br
Site: www.veco.com.br
Contatos:  Raul A. Sadir e Luciano Figuei-
redo
Principais atividades: Fabricante de 
fi ltros HEPA, fi nos, bolsa, carvão ativado, 
pré-fi ltros, cabinas e módulos de fl uxo 
laminar, salas limpas modulares, equipa-
mentos de segurança biológica, unidades 
de descontaminação e ventilação, Fan 
fi lter, equipamentos para o controle de 
contaminação e cabines de pesagem.
Veja anúncio na pág. 35

 

R. Prof. Pedro da Cunha, 65 cj. 72 7o and.
05010-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3873-4445
Fax: (11) 3873-7609
E-mail: duilio@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, auditorios, 
hoteis, cinemas, lojas, cal centers, Indus-
trial (áreas de produção, hospitais, labora-
tórios, áreas críticas de processamento de 
dados, back-bone, clean-room)
 
 

 GiLTEC

Giltec Assessoria e Consultoria 
industrial Ltda.
R. Itagyba Santiago, 363
04635-051 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5034-0972
Fax: (11) 5034-0972
E-mail: 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
E-mail: gpax@terra.com.br
Contato: F. Gasser
Principais atividades: Projetos para Sa-
las Limpas 

Principais atividades: Validação de siste-
mas computadorizados. Análise de riscos, 
elaboração de plano mestre de validação, 
URS, plano de validação, protocolos de 
testes. Avaliação de hardware, software, 
sistemas e seus fornecedores. Treinamen-
tos in-company. Consultoria para capaci-
tação de equipe e auditorias, entre outras. 

 FOOd dESiGN

Food design Consultoria e 
Planejamento Alimentício Ltda.
Av. Angélica, 2466, conj. 162/164
01228-200 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3218-1919
Fax: (11) 3218-1617
E-mail: fooddesign@fooddesign.com.br
Site: www.fooddesign.com.br
Contato: Marcia Donatelli
Principais atividades: Consultoria técni-
ca e treinamento em RH para desenvol-
vimento e melhoria de alimentos, bebidas 
e seus insumos; implantação e auditorias 
de sistemas de qualidade; assessoria em 
legislação na área de alimentos e bebidas;.

 FRiGEL

Frigel Engenharia de Climatização e 
Serviços Ltda.
Av. Moreira e Silva, 527B, Farol
57051-500 - Maceió - AL
Telefone: (82) 3221-6618
Fax: (82) 3336-2897
E-mail: roberto@frigel.com.br
Site: www.frigel.com.br
Contato: Roberto Cesar Cunha
Principais atividades: Projeto, comercia-
lização, instalação, manutenção preventi-
va e corretiva em sistema condicionador 
de ar, salas cirúrgicas, UTI, recuperação 
com fi ltragem absoluta. 

 FUNdAmENT-AR

Fundament-AR Consultoria, Engenharia 
e Planejamento Ltda.
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Av.: Brigadeiro Gavião Peixoto, 940
05078-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643-0433
Fax: (11) 3643-0436
E-mail: 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
E-mail: interlab@interlabdist.com.br
Site: www.interlabdist.com.br
Contato: Celia
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.
 
 

 iTAL

ital indústria e Comércio de isolamentos 
Térmicos e Acústicos e Serviços Ltda.
R. Piratininga, 235
09990-020 - Diadema - SP
Telefone: (11) 4085-7250
Fax: (11) 4048-1027
E-mail: italisolamentos@italisolamentos.
com.br
Site: www.italisolamentos.com.br
Contato: Auro Pontes

HOSSOKAwA 

Hossokawa Comercio de Produtos de 
Higiene e Limpeza Ltda.
R. Santa Rosália, 1165
13327-370 - Salto - SP
Telefone: (11) 4029-8054
Fax: (11) 4029-8054
E-mail: vendas@hossokawa.com.br
Site: www.hossokawa.com.br
Contatos: Helcio e Alexandre
Principais atividades: Panos de limpeza 
para sala limpa em poliéster, celulose, mi-
crofibra e composições mistas. Para uso 
descartável ou reutilizável para indústria 
farmacêutica, automobilística e eletrônica.

 
 iNdUSCONSULT

indusConsult Engenharia e Assessoria 
industrial Ltda.
R. Barao de Jaceguai, 1899
04606-003 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5535-2782
Fax: (11) 5535-2782
E-mail: indusconsult@terra.com.br
Site: www.indusconsult.com.br
Contato: Comercial
Principais atividades: Projetos e consul-
toria para área hospitalar e farmaceutica. 
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

Coldex Tosi indústria e Comércio Ltda.

 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
E-mail: 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 incêndio, 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
E-mail: 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, atendimento aos mercados de 
saneamento, farmacêutico, alimentos e 
bebidas, químicos, petroquímicos, papel/ 
celulose, governamental e acadêmico. 
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instalação de sistemas de ar condiciona-
do, refrigeração; Ventilação e filtragem, 
contrato com um gerenciamento de manu-
tenção. Com plano de tarefa, histórico por 
equipamento e outras atividades.
Veja anúncio na pág. 28

 mASTERPLAN

masterplan Engenheiros Associados 
Ltda.
R.Santa Antilia, 11
04319-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5021-3911
Fax: (11) 5021-3911
E-mail: 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. Africa do Sul, 160
05055-040 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5641-7248
Fax: (11) 5541-5571
E-mail: 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.

 
 mERCOCLEAN

mERCOCLEAN - importação, Exportação 
e Comércio Ltda.
R. Otavio de Faria, 81 Loja C

de filtragem; fan filter unit; manometros; 
caixilhos; painéis. Produtos e projetos 
especiais.
Veja anúncio na pág. 25

 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
E-mail: vendas2@ltlservicos.com.br
Site: www.ltlservicos.com.br
Contato: Mariana Cardoso
Principais atividades: Especializada na 
prestação de serviços de qualificação e 
calibração de equipamentos. Com base 
em nossa vasta experiência no mercado 
brasileiro, oferecemos a nossos clientes 
qualidade, competência e comprometi-
mento – itens fundamentais para resulta-
dos satisfatórios.

 
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
E-mail: 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
E-mail: comercial@masstin.com.br
Site: www.masstin.com.br
Contato: Regis Servilha
Principais atividades: Manutenção e 

Principais atividades: Isolamentos térmi-
cos e acústicos semiacabados e acabados 
para o segmento de cobertura, ar condicio-
nado e refrigeração (e linha de acessórios 
completa), construção civil, impermeabili-
zantes, linha industrial e sistemas de dutos 
pré-isolados PIR (Poliisocianurato).
Veja anúncio na pág. 13

 
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
E-mail: 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
E-mail: 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 
carvão ativado; caixas terminais; caixas 
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comercialização de sistemas de dutos em 
tecido 100% sintético, com difusão pela 
trama, por microrifícios ou frestas, priori-
zando o conforto térmico c/ higienização e 
instalação rápida e de baixo custo.

 
 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
E-mail: mpw@mpw.com.br
Site: www.mpw.com.br
Contatos: Murilo Parra e 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. 76 

 mR QUALiTy

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
E-mail: mrquality@mrquality.com.br
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 de conforto e câmaras frias. 
 

Principais atividades: Solução de auto-
mação para sistemas de ar condicionado, 
refrigeração e energia elétrica.
 
 

 miLARÉ

milaré Sistemas de Exaustão Ltda.
R. Vito Modesto Mastrorosa 281
13487-001 - Limeira - SP
Telefone: (19) 3452-1636
Fax: (19) 3452-1636
E-mail: milton@milare.com.br
Site: www.milare.com.br
Contatos: Milton, Gislene e 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 
indústrias em geral. Cabines de segurança 
biológica e outros equipamentos em aço 
inox.
 

 
 mONTEF

montef - Assist. Téc. e Com. de 
refrigeração industrial Ltda.
R. Dr. Oscar Fernandes Martins, 401
04783-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5669-3074
Fax: (11) 5667-2921
E-mail: montef@montef.com.br
Site: www.montef.com.br
Contato: Einar Ingo Mühle
Principais atividades: Fabricação e 

22795-415 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3795-0406
Fax: (21) 3795-0406
E-mail: 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
E-mail: marketing@miaki.com.br
Site: www.miaki.com.br
Contato: Carlos Vellozo Neto
Principais atividades: Importamos da 
Alemanha e instalamos em todo o Brasil, 
revestimentos s/ juntas resinados a base 
de epóxi, uretano e MMA. Sistemas de alta 
resistência química, térmica e mecânica, 
assepsia 1000, antibactericidas, de fácil 
limpeza, rápida aplicação e fácil manuten-
ção. Ideais p/ salas limpas.
 

 miCROBLAU

microblau indústria Eletrônica Ltda.
R. Maceió, 358
09551-030 - São Caetano do Sul - SP
Telefone: (11) 2884-2528
Fax: (11) 2884-2528
E-mail: marketing@microblau.com.br
Site: www.microblau.com.br
Contatos: Cesar Lima, Charlote Ritschel 
e Irwin Ritschel
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 PLAST LABOR

Plast Labor Ind e Comercio de Equip 
Hosp e Lab. Ltda.
R. Professor Boscoli 51
20785-460 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2501-0888
Fax: (21) 2501-0888
E-mail: plabor@plastlabor.com.br
Site: www.plastlabor.com.br
Contato: Luciana Matos
Principais atividades: Linha própria de 
produção em microbiologia, com meios 
de cultura prontos para uso em placas, 
tubos ou frascos. Nossa linha de produtos 
é composta por mais de 100 produtos.
Representante microbiologics; Eurotubo 
descartáveis; Swabs Copan, Biotix (Biolo-
gia molecular).
Veja anúncio na pág. 75

 POWERMATIC

Ind. e Com. Powermatic Ltda.
R. Antonio Villa, 1495
17380-000 - Brotas - SP
Telefone: (14) 3653-9950
Fax: (14) 3653-4200
E-mail: 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. 29 

Telefone: (11) 5182-6375
Fax: (11) 3384-5869
E-mail: hb@neuluft.com.br
Site: www.neuluft.com.br
Contatos: Humberto Barnato e Silvio Costa
Principais atividades: Assessoria, pro-
jeto, instalação, gerenciamento de obra, 
comissionamento, TAB, qualificação, 
manutenção, retrofit, upgrade em sistemas 
de HVAC destinado a áreas limpas. fabri-
cação de células de fluxo unidirecional 
MESH.

 
 PACHAnE

Pachane Equipamentos para 
Laboratórios Ltda.
Av Prof Benedito de Andrade, 765
13422-000 - Piracicaba - SP
Telefone: (19) 3429-0700
Fax: (19) 3429-0707
E-mail: pachane@pachane.com.br
Site: www.pachane.com.br
Contatos: Andre 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
E-mail: palley@palley.com.br
Site: www.palley.com.br
Contato: Departamento Comercial
Principais atividades: Produção de uma 
linha completa de aquecedores, cadinhos 
para soldagem, coletores de pó, estanha-
dores, estufas, fornos, geradores de ar 
quente, resistências elétricas industriais, 
marmiteiros e sistemas de aquecimento 
especiais.
  
 
 

 MULTIVAC

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

 nEDERMAn

nederman do Brasil Comércio de 
Produtos de Exaustão Ltda.
Av Guido Caloi, 1985 - Galpão 16
05802-140 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5182-6419
Fax: (11) 5182-6419
E-mail: atendimento@nederman.com.br
Site: www.nederman.com.br
Contato: Marcia Rodrigues
Principais atividades: Fornecimento de 
soluções para captação e tratamento de po-
luentes gerados em processos industriais.

 nEU LUFT

neu Luft Comércio e Serviços de Ar 
Condicionado Ltda.
R. Américo Brasiliense 2171, Cj. 1010
04715-005 - São Paulo - SP
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 QUimiS

Quimis Aparelhos Científicos Ltda.
R. Gema, 278 / 308
09930-290 - Diadema - SP
Telefone: (11) 4055-9999
Fax: (11) 4055-9988
E-mail: vendas@quimis.com.br
Site: www.quimis.com.br
Contato: Cassiano Luis Oliveira Baccarin
Principais atividades: Aparelhos para 
controle de qualidade e pesquisas, pos-
suindo uma linha com aproximadamente 
30 categorias de produtos, totalizando 
cerca de 450 modelos. Dentre eles: Pu-
rificadores 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
E-mail: 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
E-mail: refrin@refrin.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

wagner Aparecido Gonzaga 
manutenções mE
R. Comendador Feiz Zarzur, 685
02942-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3481-2539
Fax: (11) 3481-2539
E-mail: qualitronic@qualitronic.com.br
Site: www.qualitronic.com.br
Contatos: Alessandra Coimbra e Wagner 
Gonzaga 
Principais atividades: Qualificação térmi-
ca de equipamentos (autoclaves, refrigera-
dores, estufas, câmaras climáticas, muflas, 
entre outros). Calibração de controladores 
de temperatura. Calibração física e química 
de desintegradores edissolutores.
 
 

 QUALyLAB 

montandon Siqueira & Associados Ltda.
R. 14, Qd-64, Lt-05, Casa 01
75480-070 - Anápolis - GO
Telefone: (62) 3099-6636
Fax: (62) 3099-6636
E-mail: gustavo@qualylabfarma.com.rr
Site: www.qualylabfarma.com.br
Contatos: Gustavo Siqueira e Ana Paula 
Montandon
Principais atividades: Qualificação de Ar 
comprimido, nitrogênio e ar respirável cer-
tificação de áreas limpas e classificadas 
qualificação de fluxo laminar, isoladores e 
câmara de fotoestabilidade consultoria e 
treinamento em ferramentas da qualidade 
consultoria em otimização de processos.

 PRECiSO

Preciso metrologia e Qualidade Ltda.
R. Maringá, Qd. 20A, Lt. 25, 
74905-570 - Aparecida de Goiânia - GO
Telefone: (62) 3280-3013
Fax: (62) 3280-3013
E-mail: 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
38400-142 - Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3235-4901
Fax: (34) 3235-4901
E-mail: 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
E-mail: comercial@pwmservice.com.br
Site: www.grupopwm.com.br
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  SECCOL

F. F. Controle e Certificação Ltda.
Rua C 27 n° 202 Quadra 18 Lote 13
74265-170 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3275-1272
Fax: (62) 3945-8378
E-mail: contato@seccol.com.br
Site: www.seccol.com.br
Contatos: Fabiano e Francisco
Principais atividades: Manutenção, re-
forma, venda e certificação em cabine de 
fluxo unidirecional (Laminar), segurança 
biológica, capela de exaustão, além de 
monitoramento de unidade de descontami-
nação/ventilação e área limpa.
 
 

  SERVTEC

Servtec instalações e manutenção Ltda.
Rua do Bosque, 1256
01136-001 - São Paulo - SP
Telefone: 1136609721
Fax: (11) 3392-4302
E-mail: comercial@servtec.com.br
Site: www.servtec.com.br
Contato: Anderson Marcato
Principais atividades: Instalação, geren-
ciamento, manutenção e operação dos 
seguintes sistemas e ou equipamentos: 
elétricos de baixa e média tensão; siste-
mas hidráulicos e hidrossanitários, siste-
mas de telefonia e transmissão de dados; 
sistemas de utilidades industriais; equip de 
ar condicionado, refrigeração.

 
 SESimBRA

SESimBRA Consultores 
independentes Ltda.

RmS Tecnologia, Serviços e Comércio de 
Produtos Laboratoriais Ltda.
Av. Nelson Cardoso, 905 - Loja 319
22730-001 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2440-8781
Fax: (21) 2143-0599
E-mail: comercial@rmscontrol.com
Site: www.rmscontrol.com
Contato: Rosângela Maria da Silva
Principais atividades: Certificação de 
cabines de segurança biológica, fluxo uni-
direcional e salas limpas.

SAiNT-GOBAiN

Saint-Gobain do Brasil Produtos 
industriais e para Construção Ltda.
Avenida Independência, 7.031
13280-000 - Vinhedo - SP
Telefone: (19) 2127-8517
Fax: (19) 2127-8523
E-mail: plastics.sgcp@saint-gobain.com
Site: www.biopharm.saint-gobain.com
Contato: Flavio 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.

 

 Sd diViSÓRiAS

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

 

Site: www.refrin.com.br
Contato: Graziela Miranda 
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 espe-
ciais 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
E-mail: reintech@reintech.com.br
Site: www.reintech.com.br
Contato: Alexander Galiotto
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos e acessórios para controle 
de contaminação e elaboração de projetos 
e consultoria em salas limpas e áreas bio-
contidas.
Veja anúncio na pág. 27

 
 RmS CONTROL
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 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
E-mail: vendas@steq.com.br
Site: www.steq.com.br
Contato: Jessica Tanaka
Principais atividades: Representação 
com exclusividade de empresas líderes no 
mercado mundial em esterilização, des-
contaminação, 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
E-mail: sterilex@sterilex.com.br
Site: www.sterilex.com.br
Contato: Rose Toffoli
Principais atividades: Tecnologia em 
produtos como: Embalagens para es-
terilização; 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, para áreas A e B estéreis.
 

 SwELL

Swell Engenharia Ltda.
R. Caravelas, 225
12238-170 - Sõa José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3939-5854
Fax: (12) 3939-5854
E-mail: comercial@swell.eng.br
Site: www.swell.eng.br
Contato: Mario Carneiro

aplicação de revestimentos epóxi e poliu-
retano para pisos industriais e comerciais.
 
 

 SOmAR

Somar Engenharia Ltda.
R. São Fidélis, 366
05335-100 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3763-6964
Fax: (11) 3719-0932
E-mail: 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. 31

STAEFA

Staefa Control System Ltda.
R. Catalão, 72
01255-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3873-1666
Fax: (11) 3873-2036
E-mail: 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.
 

Av. Pacaembu, 1976
01234-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3511-1138
E-mail: carlospoletti@sesimbra.com.br
Contatos: Carlos Poletti e Vincenzo Pata-
vino
Principais atividades: Serviços de en-
genharia para a indústria farmacêutica, 
cosmética e alimentícia. Representação 
de em empresas de disponibilizam tecno-
logia avançada e equipamentos para estes 
segmentos industriais.
 
 

 SiSTERm 

Sisterm Comércio e instalação de Ar 
Condicionado
R. Riachuelo, 330
13015-320 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3579-1505
Fax: (19) 3579-1509
E-mail: sisterm@sisterm.com.br
Site: www.sisterm.com.br
Contato: Denilson Boschiero do E. Santo
Principais atividades: Projeto, instalação 
e manutenção de sistemas de ar condi-
cionado, ventilação e exaustão. Eficiência 
energética em instalações de ar condicio-
nado. Sistemas de ar condicionado para 
áreas limpas. Sistemas de cogeração.

 SOLEPOXy

Solepoxy ind. e Com. de Resina Ltda.
R. Athos Astolfi, 82
13178-443 - Sumaré - SP
Telefone: (19) 3211-5050
Fax: (19) 3211-5060
E-mail: comercial@solepoxy.com.br
Site: www.solepoxy.ind.br
Contatos: Alexis Fonteyne e Carlos Tama-
sevicius
Principais atividades: Fabricação e 
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Empresa
Associada SBCC

Grade de Seminários SBCC 2013
Data tEMa - tÍtULO LOCaL

28 Mai
MaNUtENÇÃO EM ÁREaS LIMPaS
Boas práticas de manutenção das instalações das salas limpas.

SÃO PaULO - SP

26 a 27 Jun
ENSaIOS EM ÁREaS LIMPaS
Procedimentos detalhados e estudos de caso.

SÃO PaULO - SP

28 a 29 ago
MICROBIOLOGIa
aspectos relevantes da contaminação microbiana.

SÃO PaULO - SP

26 Set
PROCEDIMENtOS OPERaCIONaIS DE ÁREaS LIMPaS
aspectos sobre Limpeza, treinamento, Vestimenta e Uso de materiais e equipamentos portáteis.

SÃO PaULO - SP

23 a 24 Out
CONtROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE aSSIStENCIa a SaÚDE (EaS)
O controle de infecção e a engenharia a serviço da segurança do ambiente.

SÃO PaULO - SP

27 Nov
INtRODUÇÃO a tECNOLOGIa DE ÁREaS LIMPaS
Uma visão geral das disciplinas, conceitos e tecnologias associadas.

CURItIBa - PR

5 Dez
a EVOLUÇÃO DaS PUBLICaÇÕES tÉCNICaS PaRa ÁREaS LIMPaS
Encerramento Gts; avaliação e perspectivas SBCC.

SÃO PaULO - SP

a definir
MICROBIOLOGIa
aspectos relevantes da contaminação microbiana.

RECIFE - PE

GradeSeminario2013_1-2p.indd   1 4/3/13   12:53 PM

 TRAydUS

Traydus Climatização indústria e 
Comércio Ltda.
R. Prefeito José Carlos, 2000
13295-000 - Itupeva - SP
Telefone: (11) 4591-7020
Fax: (11) 4591-7020
E-mail: contato@traydus.com.br
Site: www.traydus.com.br
Contatos: Ricardo Facuri e 
Ronaldo Facuri
Principais atividades: Indústria e comér-
cio de equipamentos e componentes para 
condicionadores de ar, painéis elétricos e 
controles, tais como sistemas de ventilação 
e de exaustão, cabines e painéis acústicos 
e a prestação de serviços em manutenção 
e assistência técnica dos mesmos.

 TROX TECHNiK

Trox do Brasil, difusão de Ar, Acústica, 
Filtragem, Ventilação Ltda.
Rua Alvarenga, 2025
05509-005 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3037-3900
Fax: (11) 3037-3910
E-mail: trox@troxbrasil.com.br
Site: www.troxbrasil.com.br
Contato: Gislaine Alcantara
Principais atividades: Reconhecida 
como empresa de tecnologia de ponta, faz 
parte das mais importantes obras no Brasil, 
nos campos de dif. de ar, filtragem, fabr. de 
máquinas especiais, acústica e proteção 
contra fogo, conhecida pela capacidade 
de desenvolver soluções customizadas 
e integradas às exigências do mercado. 
 
 

Av. Angélica, 501 4º Andar
01227-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3666-9673
Fax: (11) 3666-9673
E-mail: 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.

 
 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
E-mail: sac@testo.com.br
Site: www.testo.com.br
Contato: Departamento de Vendas
Principais atividades: A Testo do Brasil é 
pioneira em instrumentos de medição e ofe-
rece as melhores soluções para ambientes 
de salas limpas. Existe uma linha completa 
de transmissores fixos que medem tem-
peratura, umidade e pressão diferencial. 
Tecnologia alemã com 2 anos de garantia 
e laboratório próprio de calibração.
 
 

TRANE

ingersoll Rand ind. Com. Serv. Ltda.
Av. dos Pinheirais, 565
83707-762 - Araucária - PR
Telefone: (41) 3641-4444
Fax: (41) 3641-4499
E-mail: mkt.brasil@trane.com
Site: www.trane.com.br
Contato: André Cabeda 
Principais atividades: Sistemas de Ar 
Condicionado para aplicações residen-
ciais, comerciais e industriais.
 
  

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. 21

 
TAO

TAO Tecnologia Ltda.
R. Teerã, 935
05301-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3832-1478
Fax: (11) 3834-2600
E-mail: taosp@taosp.com.br
Site: www.taosp.com.br
Contato: Sidney de Oliveira
Principais atividades: Consultoria e as-
sessoria em negócios (Consultancy and 
Advisory in Business) assessoria jurídica 
nas questões do IAQ.
 

 TECNOLAB

Teconolab Serviço e Comercio Ltda.
Av. Dom João VI, 203
40285-000 - Salvador - BA
Telefone: (71) 3646-8555
Fax: (71) 3646-8555
E-mail: vendas@tecnolab-ba.com.br
Site: www.tecnolabonline.com.br
Contatos: Paulo Bastos e Cecilia
Principais atividades: Venda, manu-
tenção e certificação em equipamentos 
de seg. biológica, fluxos unidirecionais, 
capelas de exaustão e exaustores. projeto, 
instalação, comissionamento, certificação 
de salas limpas e ambientes controlados. 
limpeza de dutos de ar robotizada. qualifi-
cação térmica e ar comprimido.
 

 TERmiCA BRASiL

B R A S I L

Termicabrasil Comércio e 
Serviços Ltda. EPP
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Data tEMa - tÍtULO LOCaL

28 Mai
MaNUtENÇÃO EM ÁREaS LIMPaS
Boas práticas de manutenção das instalações das salas limpas.

SÃO PaULO - SP

26 a 27 Jun
ENSaIOS EM ÁREaS LIMPaS
Procedimentos detalhados e estudos de caso.

SÃO PaULO - SP

28 a 29 ago
MICROBIOLOGIa
aspectos relevantes da contaminação microbiana.

SÃO PaULO - SP

26 Set
PROCEDIMENtOS OPERaCIONaIS DE ÁREaS LIMPaS
aspectos sobre Limpeza, treinamento, Vestimenta e Uso de materiais e equipamentos portáteis.

SÃO PaULO - SP

23 a 24 Out
CONtROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE aSSIStENCIa a SaÚDE (EaS)
O controle de infecção e a engenharia a serviço da segurança do ambiente.

SÃO PaULO - SP

27 Nov
INtRODUÇÃO a tECNOLOGIa DE ÁREaS LIMPaS
Uma visão geral das disciplinas, conceitos e tecnologias associadas.

CURItIBa - PR

5 Dez
a EVOLUÇÃO DaS PUBLICaÇÕES tÉCNICaS PaRa ÁREaS LIMPaS
Encerramento Gts; avaliação e perspectivas SBCC.

SÃO PaULO - SP

a definir
MICROBIOLOGIa
aspectos relevantes da contaminação microbiana.

RECIFE - PE

GradeSeminario2013_1-2p.indd   1 4/3/13   12:53 PM

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
E-mail: yanntec@terra.com.br
Contato: Ivan Seabra
Principais atividades: Venda, manuten-
ção, calibração e qualificação de sistemas 
e equipamentos de laboratório.
 
 

 zS ROUPAS ESPECiAiS

zS Confecções Ltda.
Rua Joaninha Gomes Carneiro, 278 - L3
13336-306 - Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 3392-0200
Fax: (19) 3392-0100
E-mail:comercial@zsroupasespeciais.com.br
Site: www.zsroupasespeciais.com.br
Contatos: Jose Carlos e Miriam Zanardo
Principais atividades: Desenvolvimento 
e confecção de vestimentas personaliza-
das, em tecidos Antiestático Dissipativo, 
HD 100% Polyester, FR, Nomex para sala 
limpa ISO classe 5 e classe 7 e cabines de 
pintura. comercialização de wipers, luvas 
powderfree, óculos goggles esterilizáveis, 
cadernos e canetas para ambientes con-
trolados.

Principais atividades: Prestação de servi-
ços técnicos de qualificação térmica, certifi-
cação, validação de processo, validação de 
limpeza, validação metodologia analítica, 
consultorias e treinamentos, calibração.
  
 

 ViTAR 

Vitar Soluçôes em Saúde Ltda.
Av. Taquara, 193 conj. 203
90460-210 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3085-2291
Fax: (51) 3085-2291
E-mail: juliana@vitar.com.br
Site: www.vitar.com.br
Contato: Juliana Wolkind Vasconcellos
Principais atividades: Serviço de afe-
rição e certificação de capelas de fluxo 
unidirecional, cabines de segurança bioló-
gica e química. Ensaios conforme normas 
vigentes.

 yANNTEC ANALíTiCA

 VECTUS

Vectus importatum instrumentos de 
Precisão Ltda.
Av. da Invernada, 12
04612-060 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5096-4654
Fax: (11) 5096-4728
E-mail: 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.  

 ViSTA VALidAÇãO

Vista Validação Ltda.
R. Nova Lima 334
30710-250 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3398-6756
Fax: (31) 3398-6756
E-mail: contato@vistavalidacao.com.br
Site: www.vistavalidacao.com.br
Contato: Marco Antonio Soares
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ACESSÓRIOS  
Canetas especiais

  • Mercoclean

  • Sterilex

  •  ZS Roupas

ACESSÓRIOS
Linhas de processo

  •	 Hexis	Científica

  • Sesimbra

ACESSÓRIOS
Para áreas limpas

   • Airlink Filtros

   • Alem Mar

    • Alsco

• •  Asmontec

•  Atmen

• •     Bonaire

•   CCL Farma

• • Cotebras

• • Dânica

•   DMD Solutions

  • Engine

•  Filtrax do Brasil

  • Mercoclean

•   Milaré

  • PWM Service 

  • RMS

•  SD Divisórias

  • Sesimbra

  • Sterilex 

  • Tecnolab

  •  ZS Roupas

ACESSÓRIOS
Tapetes adesivos

  • Alsco

  • Mercoclean

  •  MPW Higienização

  •  Sterilex

  • Tecnolab

AMOSTRADORES
De Ar

  • CCL Farma 

  •	Hexis

  • PWM Service

  •  Sesimbra

  •  Swell Engenharia

•   Trox Technik

CABINES 
De pesagem

•   Aeroglass 

  • Alem Mar

  •  Alphalab

•  Atmen

  • Biosafe

  • Bonaire

•    BSTEC

•  CCL Farma

•  DMD Solutions

  • Ergo

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco

•  Milaré

  •  Mr Quality

•  Neu Luft

•   Pachane

•  • Reintech

  • RMS Control

•   SD Divisórias

  •  Seccol

  •  Sesimbra

  •  Swell Engenharia

•  Trox Technik

CABINES 
Gabinetes de ventilação 

com filtragem

  •  ACTS

•   Aeroglass

•   Airlink Filtros

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

• •  Bonaire

•   BSTEC

•  CCL Farma

•  DMD Solutions

  • Ergo

• • Filtracom

•   Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco

• •  IndusConsult 

•  Linter Filtros

•  Milaré

  •  Mr Quality

•   Neu Luft

•   Pachane

•   Quimis

• •  Reintech

  •  Seccol

  • Sesimbra

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•   Traydus

•   Trox Technik

CABINES 
Segurança biológica 

(biossegurança)

•  Aeroglass

  • Alem Mar

  •  Alphalab

•  Atmen

  •  Biosafe

•   BSTEC

•  CCL Farma

  •   DHL Diagnostica

•  DMD Solutions

  •  Engine

  •  Ergo

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil 

•  Grupo Veco

  • Hexis

• • IndusConsult 

•  Milaré

  •  Mr Quality

•  Neu Luft

•  Pachane

•  Quimis

  • RMS Control

  •  Seccol

AMOSTRADORES 
Microbiológicos

  • Hexis
  • Interlab
  • PWM Service

AUTOMAÇÃO 
Equipamentos para

  •  Abecon Engenharia
  •  Alem Mar
  •  Alphalab

•  Grupo Veco

•    Microblau
  • RMS Control
  • Sesimbra
  •  Staefa

•   Trane

AUTOMAÇÃO 
Processos de

  •  Abecon Engenharia
  •  Biosafe
  •  Engine

•     Microblau
  • RMS Control
  • Sesimbra

CABINES 
De amostragem•     Aeroglass 

  •  Alem Mar
  •  Alphalab

•   Atmen
  •  Bonaire

•   BSTEC

•   CCL Farma

•   DMD Solitions
  • Ergo

• • Filtracom

•   Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco

•  Milaré
  •  Mr Quality

•   Neu Luft

•  Pachane

•  • Reintech
  • RMS Control
  •  Seccol
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  • Sesimbra

  •  Steq

  •  Swell Engenharia

  • Tecnolab

•   Trox Technik

  • Vidy

CÂMARAS
Asséptica

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  • CCL Farma

• • Dânica

•   DMD Solutions

•   Neu Luft 

•  Pachane

• • Reintech

  • Sesimbra

  •  Swell Engenharia

  • Tecnolab

CÂMARAS 
Secagem

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  CCL Farma

•   Dânica

  •  Ergo

  •  Hexis

• •  IndusConsult 

•   Milaré

• •   Palley Industrial

•   Quimis

• •  Reintech

  •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS  
Aspirador de pó  
com filtro HEPA

  •  Alem Mar

  •  Arcontemp

•  Atmen

•   BSTEC

  •	 Camfil	Farr

  • CCL Farma

  •  Hexis

• • IndusConsult 

•  Milaré

•  Nederman

• •   Palley Industrial

•   Quimis

  •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS 
Atomizador automático 

para assepsia

• • Reintech

  •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS
Autoclaves

  •  Alphalab

  •  Interlab

•   Quimis

  • Steq 

EQUIPAMENTOS 
Banhos de ultrassom

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Hexis

  •  Interlab

•   Quimis

EQUIPAMENTOS 
Bombas de processo

  •  Hexis

EQUIPAMENTOS 
Bombas de utilidades

  •  Sterilex

EQUIPAMENTOS 
Capelas de exaustão

•   Aeroglass

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

  •  Bonaire

• •  BSTEC

•  CCL Farma

• •   Comtec

  •   DHL Diagnostica

•  DMD Solutions

  •  Ergo

•   Filtrax do Brasil

  • Hexis

  • IndusConsult 

•  Milaré

•   Neu Luft

•  Pachane

•  Quimis

•  Refrin

  • RMS Control

  •  Seccol

  • Sesimbra

  • Swell Engenharia

  • Tecnolab

  • Vitar

EQUIPAMENTOS 
Captores de ar

•  Aeroglass

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe 

  •  Bonaire

  • Clima Space

•  DMD Solutions

• •  Ergo

•   Filtrax do Brasil

  • IndusConsult 

•  K.A.O. Dutos

•  Milaré

•  Nederman

  • PWM Service

•  Refrin

  • Swell Engenharia

  • Vectus

EQUIPAMENTOS
Contador de partículas 

em líquido

•  Hexis

  •  PWM Service

  • Vectus

EQUIPAMENTOS 
Contador de partículas 

em superfície

  • Hexis

  • PWM Service

EQUIPAMENTOS
Contador de partículas 

no ar

•  Hexis

  •  PWM Service

  •  Vectus

EQUIPAMENTOS
Destiladores de água

  • Alem Mar

  •  Alphalab

  • Hexis

•   Quimis

  • Sesimbra

  • Steq 

EQUIPAMENTOS
Eliminadores de insetos 

voadores

  • Tecnolab

EQUIPAMENTOS
Esterilizadores

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

• • BSTEC

•   Ecoquest

• • Filtracom

•   Quimis

  •  Sesimbra

EQUIPAMENTOS 
Estufas

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •   DHL Diagnostica

  •  Hexis

• • IndusConsult 

• •  Palley Industrial

•  Quimis

  • Steq 

EQUIPAMENTOS
Exaustores e ventiladores
  •  ACTS

  •  Airlink Filtros

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

•  Atmen
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  •  Biosafe

• •  BSTEC

•  CCL Farma
  •	Clima Space
  •	Comtec
  •  DHL Diagnostica 

•  DMD Solutions
  •  Engine
  • Ergo

•  Filtrax do Brasil

• •  IndusConsult 

•  Milaré

•  Multivac

•  Nederman

•  Quimis
  • RMS Control
  •  Seccol
  • Sisterm
  •  Swell Engenharia
  •  Tecnolab

•  Traydus

EQUIPAMENTOS 
Fluxo unidirecional  

(fluxo laminar)

  • ACTS

•  Aeroglass
  •  Alphalab
  •  Arcontemp

•  Atmen
  •  Biosafe

• •  Bonaire

•    BSTEC 

•  CCL Farma
  •  Comtec
  •   DHL Diagnostica

•  DMD Solutions
  •  Engine

• • Filtracom

•   Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco
  • Hexis
  • IndusConsult
  • Mr Quality

•  Neu Luft

•  Pachane

•   Quimis

• •  Reintech
  • RMS Control
  •  Seccol
  • Sesimbra
  •  Swell Engenharia
  •  Tecnolab

•  Trox Technik
  • Vitar

EQUIPAMENTOS 
Geradores de vapor

  • Alem Mar
  • Clima Space
  • IndusConsult 

• •  Reintech
  • Sesimbra
  • Steq 

EQUIPAMENTOS
Higienizadores de mãos• •  Reintech

  •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS 
Indicadores de  
pressão GMP

  •  Arcontemp

•   Grupo Foianesi

• •  Reintech
  •  Swell Engenharia

•  Vectus

EQUIPAMENTOS
Intercomunicadores

  •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS 
Lavanderias  

de áreas limpas

• •  Swell Engenharia

EQUIPAMENTOS 
Purificadores de ar

  •  Abecon Engenharia
  •  Arcontemp

•  Atmen

•   DMD Solutions
  • Ecoquest

•   Filtrax do Brasil

•   Grupo Veco

• •  IndusConsult 

•   Milaré

  •  Tecnolab

EQUIPAMENTOS
Registradores

•  Grupo Foianesi

  •  Vectus 

EQUIPAMENTOS 
Secador de mãos e luvas 

com filtro HEPA

• •  Reintech

EQUIPAMENTOS 
Unidade filtro ventilador 

(filter fan unit)

•  AAF

  • Abecon Engenharia

  • ACTS

•    Aeroglass

  • Airlink Filtros

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

•  Atmen

  • Biosafe

  • Bonaire

•  BSTC

  •	 Camfil	Farr

  • Clima Space

  •   DHL Diagnostica

•   DMD Solutions

  •  Engine

•  Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco

• • IndusConsult

•   Linter Filtros 

•  Nederman

• •  Reintech

  •  Seccol

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES 
Ante câmaras

• •  Asmontec

  •  Biosafe

•   CCL Farma

• •  Dânica

  •  Engine

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

• •  IndusConsult

•  Milaré

• •   Reintech

•  SD Divisorias

  •  Seccol

  •  Sisterm

•  Swell Engenharia

•  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Atenuadores de ruído

  • ACTS

•   Aeroglass

• •   Arcontemp

  • Biosafe

  • Bonaire

•   CCL Farma

  • Clima Space

  • Climapress

•   Comtec

  • Engine

  • Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•   Indústrias Tosi

  •  Ital

•   K.A.O. Dutos

•   Milaré

  • RMS Control

  • Sisterm

  •  Swell Engenharia

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES 
Caixilhos

•    Aeroglass
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•    Airlink Filtros

• •  Arcontemp

• •  Asmontec

•  Atmen
  • Biosafe

•	 	 Camfil	Farr

•  CCL Farma
  • Climapress
  • Engine
  •  Frigel

•  Grupo Veco

•   Indústrias Tosi

•  Linter Filtros

•   Mekal

• •  Reintech
  • RMS Control
  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Caixa de filtros

•   AAF
  •  Abecon Engenharia
  •  ACTS

•   Aeroglass

•   Airlink Filtros
  •  Alphalab
  •  Arcontemp

•   Atmen
  •  Biosafe

•	 		 Camfil	Farr

•   CCL Farma
  • Clima Space
  • Climapress

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil
  •  Frigel

•  Grupo Veco

•   Indústrias Tosi

•  Linter Filtros
  •  Masstin Engenharia

•   Milaré
  • Mr Quality

• •  Reintech
  • RMS Control
  •  Seccol
  • Swell Engenharia

  • Tecnolab

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES 
Células quentes para 

radiofármacos (“hot cells”)

•  CCL Farma

• •  Reintech

INSTALAÇÕES 
Centrais de sanitização

• •  Reintech

INSTALAÇÕES 

Centrais de tratamento 
de ar

•   AAF

  •  Abecon Engenharia

  • ACTS

  •  Arcontemp

  • Atmen

  • Biosafe

  •  Bonaire

  • CCL Farma

  • Clima Space

  • Climapress

  •  Engine

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

  • Grupo Foianesi

•  Indústrias Tosi

• •  IndusConsult 

  • Masstin Engenharia

•   Milaré

  • Neu Luft

• •  Reintech

  • RMS Control

  •  Sisterm

• •  Swell Engenharia 

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Chapéu Chinês

  •  Alphalab

• •  Arcontemp

  •  Atmen

  •  Biosafe

•  Comtec

•  Filtrax do Brasil 

  •  Frigel

•  K.A.O. Dutos

•   Milaré

•   Refrin

  •   Seccol

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab 

INSTALAÇÕES 
Chuveiros de Ar

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Ergo

•   Filtrax do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

•   Milaré

• •  Reintech

  •  Swell Engenharia 

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Climatizadores

  •   Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

•   CCL Farma

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Engine

• • Filtracom

•   Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•   Indústrias Tosi

• •  Indusconsult

  • Masstin Engenharia

• •  Reintech

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia 

  •  Tecnolab

•   Trane

INSTALAÇÕES 
Cortinas de Ar

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Ergo

•   Filtrax do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

•   Milaré

  •  RMS Control

  •  Sesimbra

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia 

  •  Tecnolab

  •  Trane

INSTALAÇÕES 
Coifas Lavadoras

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Atmen

  •  Biosafe

•  Comtec

  •  Ergo

•   Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•   Milaré

•   Refrin

  •  RMS Control

  •  Seccol

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Desumidificadores

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space
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INSTALAÇÕES 
Filtros de Ar

•  AAF

  •  Abecon Engenharia

  •  ACTS

•  Aeroglass

  •  Air Clean

•  Airlink Filtros

• •  Arcontemp

• •  Atmen

  •  Biosafe

  •  Bonaire

•  Camfil	Farr

•  CCL Farma

  •  Cleansul Controle

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Comtec

  •   DHL Diagnostica

•  DMD Solutions

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Veco

•  Linter Filtros

  •  Masstin

  •  Milaré

  •  Neu Luft

  •  Pachane

•  Refrin

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

  •  Trane

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES 
Forros Especiais

  •  Abecon Engenharia 

• •  Asmontec

  •  Biosafe

•  Camfil	Farr

•  CCL Farma

• •  Montef

•  Multivac

•  Refrin

  •  RMS Control

  •  Seccol

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Escadas

• •  Arcontemp

  •  Frigel

•  Mekal

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Filtração de Gases

•  AAF

  •  Abecon Engenharia 

•  Aeroglass

•  Airlink Filtros

• •  Arcontemp

•  Atmen

•  Atmen

•  Camfil	Farr

  •  Clima Space

•  Comtec

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

•  Linter Filtros

• •  Milaré

•  Nederman

  •  Tecnolab

  •  Trane

INSTALAÇÕES 
Filtração de Líquidos

•  Airlink Filtros

• •  Arcontemp 

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

  •  Tecnolab

  •  Trane

  •  Climapress

  •  Engine

  •  Ergo

•   Filtrax do Brasil
  •  Frigel

  • Masstin Engenharia

• •  Palley Industrial

  •  RMS Control
  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Desumidificadores 

Químicos

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Bonaire

•   Filtrax do Brasil

  •  Frigel
  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia 

INSTALAÇÕES 
Divisórias

  •  Abecon Engenharia 

• •  Asmontec

  •  Biosafe

• •  Dânica

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Divisórias GMP

  •  Abecon Engenharia 

• •  Asmontec

• •  Dânica

•  Grupo Foianesi

• •  Reintech

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Dutos Estanques 

Flanjados

  •  Abecon Engenharia 

• •  ACTS

  •  Alphalab

• •  Arcontemp

  •  Biosafe

•  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Engine

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

•  Ital

•  K.A.O. Dutos

  •  Masstin Engenharia

  •  Milaré

•  Powermatic

•  Refrin

  •  RMS Control
  •  Seccol

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Dutos Flexíveis

  •  Abecon Engenharia 

• •  ACTS

  •  Alphalab

• •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  BSTEC

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Comtec

  •  DHL Diagnostica

  •  Engine

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Ital

  •  Milaré
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• •  Dânica

  •  Ergo

  •  Ital

•  Linter Filtros

  •  Neu Luft

• •  Reintech

  •  RMS Control

•  SD Divisórias

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Forro Filtrante

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Asmontec

•  Atmen

  •  Biosafe

•  Camfil	Farr

•  CCL Farma

  •  Climapress 

  •  Ergo

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil

•  Grupo Veco

•  Linter Filtros

  •  Mr Quality

•  Neu Luft

• •  Reintech

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES 
Forros Modulados

• •  Asmontec

• •  Dânica

  •  Ergo

  •  Frigel

  •  Ital

•  SD Divisórias

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Forros Modulados 

Decorativos

• •  Asmontec

  •  Frigel

  •  Ital

INSTALAÇÕES 
Intertravamento de Portas

• •  Asmontec

  •  Biosafe

• •  Dânica

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

• •  Reintech

  •  RMS Control

  •  SD Divisórias

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Ionizadores de Ar

• •  Arcontemp

  •  Ecoquest do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

INSTALAÇÕES
 Isoladores• •  Arcontemp

  •  Atmen

•  BSTEC

  •  CCL Farma

• •  Dânica

  •  Frigel

• •  Reintech

  •  Sesimbra

  •  Steq

INSTALAÇÕES 
Isolamentos Térmicos e 

Acústicos

• •  Arcontemp

•  Armacell Brasil 

  •  Biosafe

  •  CCL Farma

  •  Climapress 

• •  Dânica

  •  Engine

  •  Ergo

  •  Frigel

• •  Ital

  •  Milaré

  •  Multivac

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES
 Janelas Especiais

• •  Asmontec

  •  Biosafe

  •  CCL Farma

• •  Reintech

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Juntas Flexíveis

  •  Arcontemp

  •  Frigel

  •  Ital

•  Multivac

  •  Powermatic

  •  RMS Control

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

INSTALAÇÕES
Lavadores de Ar

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

• •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

• •  Indusconsult

•  K.A.O. Dutos

  • Masstin Engenharia

•  Refrin

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Lavatórios, Cubas e 

Bojos

  •  Biosafe

•  BSTEC

  •  COMTEC

•  Mekal

•  Milaré

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Limpadores de Calçados

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Luminárias Especiais

• •  Asmontec

  •  Biosafe

  •  CCL Farma

  •  Dânica

•  Mekal

• •  Reintech

  •  SD Divisórias

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Móveis Especiais

  •  Atmen

  •  CCL Farma

• •  Comtec

•  Mekal

•  Milarés

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

PANéIS PRé-ISOLADOS 
Para Fabricação de Dutos
  •  Frigel

•  Ital
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  •  Alphalab

  •  Asmontec

  •  Atmen

  •  CCL Farma

  •  Climapress 

  •  DHL Diagnostica

  •  Ecoquest do Brasil

  •  Engine

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

  •  Hexis	Científica

  •  Pachane

  •  RMS Control

  •  SD Divisórias

  •  Seccol

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

LÂMPADAS 
Para Inspeção de 

Superfícies

  •  Frigel

  •  Hexis	Científica

  •  RMS Control

  •  Tecnolab

MANGUEIRAS 
Sanitárias

•  Nederman

• •  Saint Gobain

  •  Tecnolab

MATERIAIS 
de Limpeza Detergentes 

Especiais

  •  Alsco 

  •  Hossokawa

  •  Interlab Ltda

  •  Sterilex

MATERIAIS 
Panos de Limpeza

• •  Alsco

• •  Cotebras

  •  Hossokawa

  •  Mercoclean

  •  MPW Higienização

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  CCL Farma

  •  Clima Space

  •  Comtec

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Milaré

  •  PWM Service

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

•  Vectus

INSTALAÇÕES 
Vedadores de Porta

• •  Asmontec

  •  Frigel

• •  Reintech

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Visores

• •  Asmontec

  •  Biosafe

• •  Dânica

  •  Frigel

•  Mekal

• •  Reintech

  •  RMS Control

•  SD Divisórias

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

  •  Trane

LÂMPADAS 
de UV

  •  ACTS

  •  Air Clean

•  Multivac

  •  Sisterm

INSTALAÇÕES 
Passagens

  •  Frigel

• •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Caixa de Passagem  

(Pass Through)

•  Aeroglass

• •  Asmontec

• •  Biosafe

  •  Bonaire

•  CCL Farma

• •  Comtec

• •  Dânica

•  DMD Solutions

  •  Engine

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

•  Grupo Veco

•  Mekal

•  Milaré

• •  Reintech

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Perfil de Cantos 
Arredondados

• •  Asmontec

  •  Biosafe

•  CCL Farma

• •  Dânica

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

• •   Miaki

• •  Reintech

•  SD Divisórias

•  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

INSTALAÇÕES 
Pisos e Acessórios

  •  Biosafe

  •  Bonaire

• •   Miaki

  •  SD Divisórias

•  Solepoxy

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Placas de Contato

  •   Interlab

INSTALAÇÕES 
Portas de Biossegurança

• •  Biosafe

• •  Dânica

  •  Frigel

• •  Reintech

  •  RMS Control

INSTALAÇÕES 
Portas Especiais e 

Acessórios

• •  Asmontec

  •  Bonaire

• •  Dânica

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

•  Mekal

•  Refrin

• •  Reintech

  •  RMS Control

• •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Ralos Bi-Sifonados

• •  Asmontec

  •  Frigel

•  Mekal

• •  Reintech

•  SD Divisórias

  •  Swell Engenharia

INSTALAÇÕES 
Sensores de Temperatura, 

Umidade e Pressão

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Ábaco

  •  Alem Mar
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MEDIDORES E 
SENSORES 

  •  Abecon Engenharia 

  •  Airlink Filtros

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

  •  Atmen

  •  Biosafe

  •  Bonaire

• •  BSTEC

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Comtec

  •  Dânica

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica

•  Linter Filtros

  •   Microblau

  •  Milaré

  •  PWM Service

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Staefa

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

•  Vectus

  •  Yanntec Analítica

MEDIDORES E 
SENSORES 

de Temperatura
  •  Abecon Engenharia 

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Comtec

  •  Dânica

  •  DHL Diagnostica

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica

  •  Microblau

  •  PWM Service

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Staefa

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

•  Vectus

  •  Yanntec Analítica

MEDIDORES E 
SENSORES 

de Termômetros
  •  Abecon Engenharia 

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress 

  •  Comtec

  •  Elite

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica

  •  Microblau

  •  RMS Control

  •  Sisterm

• •  Palley Industrial

  •  Swell Engenharia

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

  •  RMS Control

  •  Sterilex 

  •  ZS Roupas

MATERIAIS 
de Limpeza Saneantes

  •  Sterilex 

MATERIAIS 
Para Laboratório 

Descartáveis

  •  Alphalab

  •  Alsco

  •  Cotebras

  •  DHL Diagnostica 

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

  •  Mercoclean

  •  Plast Labor

  •  Sterilex

  •  ZS Roupas

MATERIAIS 
Para Laboratório 

Indicadores  
Químicos e Biológicos

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

  •  Plast Labor

  •  Sterilex

MATERIAIS 
Para Laboratório 

Lavadores Laboratoriais

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Interlab

  •  Steq

MATERIAIS 
Para Laboratório Sacolas 

Esterilização

• •  Alsco

• •  Cotebras

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

•  MPW Higienização

  •  ZS Roupas

MATERIAIS 
Para Laboratório Sacos 

Para Esterilização

  •  Alphalab

• •  Alsco

• •  Cotebras

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

•  MPW Higienização

  •  Sterilex 

  •  ZS Roupas

MATERIAIS
 Para Laboratório Swabs

  •  Alphalab

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

  •  Mercoclean

  •  Plast Labor

  •  Sterilex 

MATERIAIS 
Para Microbiologia 

Contador de Colônias

  •  Alphalab

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

  •  PWM Service

•  Quimis

MATERIAIS
 Para Microbiologia Meios 

de Cultura

• •  Biocen

  •  Hexis	Científica

  •  Interlab

  •  Plast Labor

  •  Vitar 
MATERIAIS

Para Microbiologia 
Microscópios  
e Acessórios

  •  Alphalab

   •  DHL Diagnostica

  •  Quimis
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  •  Ital

•  Milaré

  •  Sisterm
  •  Swell Engenharia
  •  Tecnolab

• •  Traydus

•  Trox Technik

SEGURANÇA 
Detecção e Alarme Contra 

Incêndio

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Biosafe
  •  Bonaire
  •  Comtec
  •  Engine

  •  Frigel

  •  Staefa

•  Trox Technik

SISTEMAS 
Acoplados de Fumigação
  •  Biosafe

• •  Reintech

SISTEMAS 
Alto Vácuo•  Nederman

•  Neu Luft

SISTEMAS 
Captação de Pó

  •  ACTS

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Bonaire

•  Camfil	Farr

  •  DHL Diagnostica

  •  Ergo

• •  Indusconsult

  •  Masstin

•  Milaré

•  Nederman

•  Neu Luft

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

  •  Hossokawa

  •  Mercoclean

  •  Sterilex

SEGURANÇA 
Chuveiro de Emergência

  •  Biosafe

• •  Comtec

  •  Frigel

  •  Hexis	Científica

  •  Tecnolab

SEGURANÇA 
Dampers Corta-Fogo

  •  ACTS

  •  Arcontemp

•  ATMEN

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  COMTEC

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Milaré

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

•  Trox Technik

SEGURANÇA 
Dampers de Regulagem, 

Difusores e Grelhas de Ar

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Airlink Filtros

  •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

  •  Bonaire

•  CCL Farma

  •  Clima Space

  •  Comtec

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Vectus

  •  Yanntec Analítica

MEDIDORES E 
SENSORES 

de Termostatos
  •  Abecon Engenharia 

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress

  •  Comtec

  •  Engine

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica
  •  Microblau

  •  Palley Industrial

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Swell Engenharia

• •  Testo do Brasil

  •  Trane
  •  Vectus

MEDIDORES E 
SENSORES 
de Umidade

  •  Abecon Engenharia 

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Clima Space

  •  Climapress

  •  Comtec

  •  Dânica

  •  Engine

  •  Ergo

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica

  •  Microblau

  •  PWM Service

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Staefa

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

•  Vectus

  •  Yanntec Analítica

MEDIDORES E 
SENSORES 

Vazão
  •  Abecon Engenharia 

  •  Airlink Filtros

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

• •  BSTEC

  •  Clima Space

  •  Climapress

  •  Comtec

  •  Engine

  •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

  •  Hexis	Científica

  •   Microblau

  •  PWM Service

  •  RMS Control

  •  Sisterm

  •  Staefa

  •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

• •  Testo do Brasil

  •  Trane

•  Vectus

PAPéIS 
Especiais

  •  Climapress

  •  Frigel
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SISTEMAS 
Controle e Automação

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

• •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Engine

  •  Ergo

• •  Indusconsult

  •  Masstin Engenharia

•  Microblau

  •  Sisterm

  •  Staefa

• •  Swell Engenharia

•  Vectus

  •  Yanntec Analítica

SISTEMAS 
Controle de Acesso

  •  Asmontec

  •  Biosafe

  •  Dânica

• •  Reintech

  •  SD Divisórias

  •  Staefa

• •  Swell Engenharia

•	   Vidy

SISTEMAS 
de Desumidificação

  •  Abecon Engenharia 

  •  ACTS

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Bonaire

  •  Climapress 

  •  Ergo

• •  Indusconsult

  •  Masstin Engenharia

•  Neu Luft

• •  Palley Industrial

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

SISTEMAS
 Tratamento de Ar

  •  Abecon Engenharia 

• •  ACTS

•  Airlink Filtros

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

•  Camfi	l	Farr

•  CCL Farma

  •  Clima Space

  •  Climapress 

•  DMD Solutions

  •  Ecoquest do Brasil

  •  Engine

• •  Ergo

• • Filtracom

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

•  Grupo Foianesi

• •  Indusconsult

  •  Masstin Engenharia

•  Milaré

•  Neu Luft

• •  Reintech

  •  Sisterm

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

SISTEMAS 
Travamento de Portas

• •  Arcontemp

• •  Asmontec

  •  Frigel

• •  Grupo Foianesi

• •  Reintech

• •  Swell Engenharia

A SBCC na FCE

Pavilhão SBCC

  Sala Limpa Itinerante

        Visite-nos!

Transamérica Expocenter

         14 a 16 de maio

www.sbcc.com.br

SISTEMAS 
Distribuição Elétrica

  •  Abecon Engenharia 

  •  Arcontemp

  •  Biosafe

  •  Ergo

• •  Indusconsult

•  Neu Luft

• •  Swell Engenharia

SISTEMAS 
Fechamento de Portas

• •  Asmontec 

  •  Biosafe

  •  Dânica

• •  Reintech

  •  SD Divisórias

• •  Swell Engenharia

SISTEMAS 
Limpeza Centralizada 

a Vácuo

•  Nederman

SISTEMAS 
Purificação de Água

•  Airlink Filtros

  •  Alem Mar

  •  Alphalab

•  Filtrax do Brasil

  •  Hexis	Científi	ca

•  Quimis

  •  Yanntec Analítica

SISTEMAS 
Software de 

Gerenciamento 
de Instalação

  •  Abecon Engenharia 

  •  Biosafe

•  Grupo Foianesi

•  Indusconsult

•   Microblau

SISTEMAS 
Softwares Para Validação

•  Grupo Foianesi
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FABRICA                COMERCIALIZA

  •  Frigel

•  MPW Higienização

•  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Toucas

  •  Alphalab

• •  Alsco

  •  Biosafe

• •  Cotebras

•  Dexcar

  •  Frigel

  •  Mercoclean

•  MPW Higienização

•  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Jalecos

  • Alphalab

  •  Alsco

  •  Biosafe

  •  Cotebras

•  Dexcar

  •  Frigel

•  MPW Higienização

•  ZS Roupas

  •  Biosafe

  •  Cotebras

•  Dexcar

  •  DHL Diagnostica

  •  Frigel

  •  Mercoclean

  •  Sterilex

  •  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Luvas e dedeiras

  •  Alphalab

  •  Alsco

  •  Biosafe

  •  Cotebras

  •  Frigel

  •  Mercoclean

  •  Sterilex

  •  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Máscaras faciais

  •  Alphalab

• •  Alsco

  •  Biosafe

  •  Cotebras

•  Dexcar

  •  Frigel

  •  Mercoclean

  •  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Óculos

  •  Alphalab

  •  Biosafe

  •  Cotebras

  •  Frigel

  •  Mercoclean

  •  ZS Roupas

VESTIMENTA 
Macacões

  •  Alphalab

• •  Alsco

  •  Biosafe

• •  Cotebras

•  Dexcar

SISTEMAS 
Turn-Key

  •  Abecon Engenharia 

• •  Arcontemp

• •  Asmontec

  •  Biosafe

  •  Bonaire

• •  Dânica

•  DMD Solutions

• •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

• •  Indusconsult

•  Neu Luft

  •  Sesimbra

  •  Sisterm

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

SISTEMAS 
Ventilação

  •  Abecon Engenharia 

• •  ACTS

•  Airlink Filtros

• •  Arcontemp

•  Atmen

  •  Biosafe

  •  Bonaire

•  Camfil	Farr

•  CCL Farma

  •  Clima Space

  •  Climapress 

•  DMD Solutions

  •  Engine

• •  Ergo

•  Filtrax do Brasil

  •  Frigel

• •  Indusconsult

  •  Masstin Engenharia

•  Milaré

• •  Montef

•  Multivac

•  Nederman

•  Neu Luft

  •  SD Divisórias

  •  Sisterm

• •  Swell Engenharia

  •  Tecnolab

•  Trox Technik

TUBOS 
de Silicone

  •  Air Clean

• •  Arcontemp

  •  Asmontec

  •  Frigel

  •  Ital

  •  Milaré

• •  Saint-Gobain

  •  SD Divisórias

  •  Swell Engenharia

TUBULAÇÕES 
Conexões

• •  Arcontemp

  •  Bonaire

  •  Comtec

  •  Engine 

  •  Frigel

•  K.A.O. Dutos

  •  Milaré

Valvulas

• •  Arcontemp

• •  Cotebras

  •  Dânica

  •  Engine 

  •  Frigel

VESTIMENTA 
Calçados especiais

  •  Alphalab

• •  Alsco

  •  Biosafe

  •  Cotebras

  •  Frigel

  •  Interlab Ltda

•  MPW Higienização

  •  ZS Roupas

VESTIMENTA
Descartáveis

  •  Alphalab

  •  Alsco
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Análises 
 Contagem de Partículas
Air Clean
Alphalab
Análise
Arcontemp 
Ardutec
Biosafe
Bonaire
CCl farma
Certific
Cleansul 
Conforlab
DHl 
engefarma 
engetab
engine 
Filab 
Filtracom
Filtrax do Brasil
Grupo Veco
Milaré 
Mr Quality 
neu luft
Pachane 
Qualylab 
seccol 
somar
Tecnolab 
Térmica Brasil
Trox Technik
Vista Validação
Vitar 

Análises 
Químicas

Conforlab
DHl
Dosage
laboratório lanatec
Masstin engenharia
MR Quality 
Preciso
Trane

Análises
 Fisico-Químicas

Conforlab   

DHl 
Masstin engenharia 
Mr Quality
Qualylab

Análises
Microbiológicos

Arcontemp 
BCQ 
Conforlab
DHl Diagnostica  
engine 
Masstin engenharia 
Mr Quality
neu luft 
Qualylab 

ARQuiTeTuRA 
de salas limpas

Abecon
Asmontec  
Biosafe 
CCl Farma 
Comtec
Dânica
engefarma 
Food Design 
indusconsult 
Reintech 
Tecnolab 
Vitar 

AssessoRiA TéCniCA 

Controle de 
Contaminação

Air Clean 
Análise 
Arcontemp 
BCQ
Camfil Farr 
CCl Farma 
Cleansul
Clima space
Dânica  
engclean 
engefarma 
engetab 
engine 
ergo 

Filtracom 
Fórmula Farmacêutica 
Food Design 
GPAx 
Grupo Veco 
indusconsult 
Milaré 
MPW
Mr Quality
neu luft 
Prudente engenharia 
PWM service 
Qualylab
Reintech 
RMs Control
seccol
somar 
swell engenharia 
Tecnolab 
Térmica Brasil 

AssessoRiA TéCniCA 
Autoclaves

Alphalab
CCl Farma 
Certific 
Cleansul 
DHl Diagnostica  
engefarma
engetab 
engine 
Filab
Filtracom 
Filtrax do Brasil 
indusconsult 
Mr Quality
Qualylab
RMs Control
Tecnolab 
Trox Technik 
Vista Validação
Vitar 

AssessoRiA TéCniCA 
equipamentos de fluxo
Análise 
Arcontemp  
ATMen
BsTeC

Cleansul 
Grupo Veco 
neu luft
Qualylab
seccol
somar
Trane

Vista Validação 
AssessoRiA TéCniCA 

isoladores
Análise
ATMen 
CCl Farma 
Certific 
Dânica 
engetab 
Filab 
Filtrax
Grupo Veco
indusconsult
ital 
Mr Quality
Qualylab
RMs Control
sesimbra
somar
Tecnolab

AssessoRiA TéCniCA
 lavandeirias

Análise 
CCl Farma
Certific 
indusconsult
MPW 
Qualylab

AssessoRiA TéCniCA
Microscópios

Alphalab 

AuDiToRiA 
 em sistemas

Açor engenharia
Análise 
Arcontemp 
Biosafe 
CCl Farma 
emparcon
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Fórmula 
Five  
Food Design
Frigel
GPAx
Grupo Foianesi
indusconsult 
Milaré 
neu luft 
Qualylab
Reintech
Térmica Brasil

CeRTiFiCAção
 de áreas limpas

Abecon 
Aeroglass
Air Clean
Alphalab
Análise
Arcontemp
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Certific
Cleansul
DHl
engefarma 
emparcon
engetab
engine
Fórmula
Filab
Filtracom
Filtrax Do Brasil
Grupo Veco
Milaré
Mr Quality
neu luft
Pwm
Qualylab
Rms Control
seccol
somar
swell engenharia
Tecnolab
Térmica Brasil
Trox Technik

Vista Validação
Vitar

CeRTiFiCAção 

de equipamentos de 
segurança Biológicas 

Aeroglass
Air Clean
Alphalab
Análise
Arcontemp
Biosafe
CCl Farma
CeRTiFiC
Cleansul
DHl
engefarma 
engetab
engine
Fórmula
Filab
Filtracom
Filtrax Do Brasil
Grupo Veco
Milaré
Mr Quality
neu luft
Pachane
Qualylab
RMs Control
seccol
Tecnolab
Térmica brasil
Trox technik
Vista validação
Vitar

CeRTiFiCAção
 de Fluxo unidirecional
Aeroglass
Air Clean
Alphalab
Análise 
Arcontemp
Biosafe 
Bonaire 
CCl Farma
Certific

Cleansul
DHl 
engefarma 
engetab 
engine
Fórmula 
Filab 
Filtracom 
Filtrax Do Brasil
Grupo Veco
Mr Quality
neu luft
Pachane
Qualylab 
RMs Control 
seccol 
somar 
Tecnolab 
Térmica Brasil 
Trox Technik 
Vista Validação 
Vitar

CoMissionAMenTo 
Aeroglass
Air Clean
Alem Mar
Análise
Ccl Farma
emparcon
engefarma
engetab
Fórmula
Filtrax Do Brasil
Hexis Científica
indusconsult
Mr Quality
neu luft
Qualylab
somar
staefa
Tecnolab
Térmica Brasil

ConsulToRiA 
 engenharia de Processo
Abecon
Arcontemp

Bonaire
Camfil Farr
CCl Farma
Clima space
emparcon
engefarma
engepharma
ergo
Fórmula
Food Design
Frigel
Giltec
Grupo Foianesi
indusConsult
neu luFT
RMs Control
sD Divisorias
sesimbra
somar

ConsulToRiA

 Montagem de salas 
limpas

Abecon
Adriferco
Alphalab
Análise
Arcontemp
Ardutec
Asmontec
Biosafe
CCl Farma
Clima space
Dânica
emparcon
engefarma 
ergo
Fórmula
Filab
Filtrax Do Brasil
Food Design
Frigel
Grupo Foianesi
Grupo Veco
indusconsult
Masstin engenharia
Mr Quality
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neu luft
Prudente engenharia
Reintech
RMs Control
sD Divisorias
seccol
swell engenharia
Tecnolab
Vista Validação
Vitar

ConsulToRiA
Projetos e instalações

Açor engenharia 
Abecon
Adriferco
Análise
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
Camfil Farr
CCl Farma
Clima space
Climapress
Comtec
DMD solutions
engefarma 
engetab
engine
ergo
Fórmula
Filab
Filtracom
Filtrax Do Brasil
Food Design
Frigel
Fundament-Ar engenharia
Giltec
GPAx
Grupo Foianesi
indusConsult
Masstin engenharia
Masterplan
Milaré
Mr Quality
neu luft
Prudente engenharia

Reintech
RMs Control
sD Divisorias
seccol
sesimbra
sisterm
somar
swell engenharia

FisCAlizAção
 obras

Açor engenharia
Adriferco
Arcontemp
Biosafe
CCl Farma
Clima space
Dânica
emparcon
ergo
Fórmula
Filtrax Do Brasil
Frigel
GPAx
Grupo Foianesi
indusconsult
Masstin engenharia
Mr Quality
neu luft
Prudente engenharia
swell engenharia

insTAlAção 
 áreas limpas

Abecon
ACTs
Alphalab
Arcontemp
Ardutec
Asmontec
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Clima space
Dânica
DMD solutions
engine
ergo

Fórmula
Filtracom
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
Grupo Veco
indusconsult
Masstin engenharia
Milaré
Mr Quality
neu luft
seccol
servtec
sesimbra
sisterm
swell
Tecnolab

insTAlAção 
 Dutos

Abecon
ACTs
Alphalab
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Clima space
Climapress
DMD solutions
engine
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
indusconsult
ital
Masstin engenharia
Milaré
Mr Quality
neu luft
seccol
servtec
sisterm
swell engenharia
Tecnolab

insTAlAção 
 elétrica e Tubulação

Abecon
Arcontemp
Biosafe
Bonaire
Ccl Farma
Clima space
Dmd solutions
engine
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
indusconsult
Masstin engenharia
Milaré
neu luft
seccol
servtec
sisterm
swell engenharia

insTAlAção  
 sistemas de Automação
Abecon
ACTs
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
Clima space
Climapress
Dmd solutions
engine
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
Masstin engenharia
Microblau
neu luft
seccol
servtec
sisterm
staefa
swell engenharia
Trane
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lAVAGeM
 de uniformes

Alsco
MPW

liMPezA 
Ar Condicionado

Arcontemp
Biosafe
CCl Farma
Clima space
Climapress
Conforlab
emac
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Masstin engenharia
Mr Quality
neu luft
servtec
sisterm
swell engenharia
Trane

liMPezA
 Dutos e sistema de Ar
Ala services
Arcontemp
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Clima space
Climapress
Conforlab
ecoquest
emac
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Masstin engenharia
Milaré sistemas
neu luft
servtec
swell engenharia
Tecnolab

liMPezA 

 Desinfecção de 
Ambientes

AlA services
CCl Farma
DMD solutions
ecoquest
ergo
Frigel
steq
Tecnolab

loCAção 
 de instrumentos

Frigel
neu luft
PWM service
Vectus

MAnuTenção 
sistemas de área limpa
ACTs
Air Clean
Alem Mar
Alphalab
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
Camfil Farr
CCl Farma
Cleansul
laminar
Dânica
DMD solutions
engefarma 
engine
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
Grupo Veco
Masstin engenharia
Milaré
Mr Quality
neu luft
PWM service

RMs Control
seccol
servtec
sisterm
swell engenharia
Tecnolab
Vista Validação

MAnuTenção 
 sistemas de Automação
ACTs
Alem Mar
Arcontemp
Biosafe
emac
engine
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Foianesi
Microblau
neu luft
RMs Control
servtec
staefa
swell engenharia

oPeRAção 
sistemas e utilidades

Arcontemp
Biosafe
CCl Farma
Climapress
ergo
Frigel
Masstin engenharia
neu luft
servtec
staefa

PRojeTos 
 de áreas limpas

Açor engenharia
Abecon
Adriferco
Alphalab
Arcontemp
Ardutec
Asmontec

Atmen
Biosafe
Bonaire
Camfil Farr
CCl Farma
Clima space
Comtec
Dânica
DMD solutions
engefarma 
engine
ergo
Fórmula
Filtrax Do Brasil
Food Design
Frigel
Fundament-Ar engenharia
GPAx
Grupo Foianesi
Grupo Veco
indusConsult
ital
M.Q. PRojeTos
Masstin
Masterplan
Milaré
Mr Quality
neu luft
Prudente engenharia
Radnai
Reintech
sD Divisorias
seccol
sesimbra
sisterm
swell engenharia
Tecnolab
Vitar

PRojeTos 
lavanderia

Arcontemp
Fórmula
Frigel
Fundament-Ar engenharia
Grupo Foianesi
indusconsult
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Masterplan
MPWl
neu luft
Reintech
swell engenharia

PRojeTos 
sistemas de Automação
Abecon
Arcontemp
Biosafe
engine
ergo
Frigel
Fundament-Ar engenharia
Giltec
Grupo Foianesi
indusconsult
Masstin engenharia
Microblau
neu luft
Radnai
Reintech
RMs Control
sesimbra
staefa
swell engenharia

PRojeTos 

sistemas de Controle de 
Poluição do Ar

Açor engenharia
Arcontemp
Atmen
Camfil Farr
CCl Farma
Comtec
Dmd solutions
ecoquest
ergo
Filtrax Do Brasil
Frigel
Fundament-AR engenharia
GPAx
indusconsult
Masstin engenharia
Masterplan
Milaré

neu luft
Radnai
Reintech
seccol
swell engenharia
Tecnolab

QuAliFiCAção 

 de sistemas de áreas 
limpas

Air Clean
Alphalab
Análise
Arcontemp
Biosafe
CCl Farma
Certific
Cleansul
Dânica
emparcon
engefarma 
engetab
engine
ergo
Fórmula
Filab
Filtracom
Filtrax Do Brasil
Food Design
Frigel
Grupo Veco
Milaré
Mr Quality
neu luft
PWM service
Qualylab
RMs Control
seccol
somar
swell engenharia
Tecnolab
Térmica Brasil
Vista Validação
Vitar

QuAliFiCAção

de sistemas de Ar 
Comprimido

Análise
CCl Farma
engefarma 
engetab
Fórmula
Mr Quality
neu luft
Qualylab
RMs Control
somar
Tecnolab

QuAliFiCAção

 Térmica em 
equipamentos

Alem Mar
Arcontemp
Certific
Fórmula
Mr Quality
neu luft
Qualitrônic
RMs Control
somar
Tecnolab
Vista Validação
Yanntec Analítica

TesTes 

Ajuste e Balanceamento 
TAB

Abecon
ACTs
Air Clean
Análise
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Certific
Cleansul
Clima space
Climapress

emparcon
engefarma 
engetab
ergo
Filab
Filtrax Do Brasil
Frigel
indusconsult
Masstin engenharia
Mr Quality
neu luft
Qualylab
Rms Control
seccol
somar
swell engenharia
Tecnolab
Térmica Brasil
Vista Validação

TesTes 
área limpa

Abecon
ACTs
Air Clean
Alphalab
Análise
Arcontemp
Ardutec
Biosafe
Bonaire
CCl Farma
Certific
Cleansul
Clima space
DHl
emparcon
engefarma 
engetab
engine
ergo
Filab
Filtrax Do Brasil
Frigel
Grupo Veco
indusconsult
Milaré
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Mr Quality
Neu Luft
PWM Service
Qualylab
RMS Control
Seccol
Somar
Swell Engenharia
Tecnolab
Térmica Brasil
Vista Validação
Vitar

TESTES E ENSaioS 
Estanqueidade

air Clean
alphalab
análise 
arcontemp
Certific 
Cleansul 
Engefarma 
Filtracom 
Frigel
Mr Quality 
RMS Control
Somar
Trox Technik
Vectus
Vista Validação

TESTE 
 Fluxo Unidirecional 

aCTS 
aeroglass
air Clean
alphalab
análise
arcontemp
Biosafe
CCL Farma
Certific
Cleansul
Climapress
DHL 
Engefarma 

Engetab
Engine
Ergo
Filab
Filtracom 
Filtrax Do Brasil 
Frigel
Grupo Veco
Mr Quality 
Neu Luft
Pachane
Qualylab
RMS Control
Seccol 
Somar 
Swell Engenharia
Tecnolab 
Térmica Brasil
Trox Technik
Vista Validação
Vitar 

TESTES E ENSaioS 
 de Qualidade de Roupas
Somar

TREiNaMENTo
em operação de Fluxo 

Unidirecional 
air Clean
análise
arcontemp
atmen
Biosafe
Bonaire
CCL Farma
Certific 
Cleansul
Engefarma 
Filab
Filtrax Do Brasil 
Grupo Veco
Milaré 
Mr Quality
Neu Luft

Qualylab 
RMS Control
Seccol
Tecnolab
Vitar

TREiNaMENTo
para Lavanderia

MPW
Qualylab

TREiNaMENTo
Pessoal

air Clean
alsco 
análise
arcontemp 
Biosafe
Engefarma 
Engetab 
Engine 
Ergo
Fórmula 
Filab 
Five 
Food Design
Hexis Científica
Milaré 
MPW 
MR Quality
Neu Luft
Qualylab 
Rms Control
Seccol 
Staefa
Sterilex 
Vista 

VaLiDação
Pessoal

air Clean
alem Mar
BCQ 
CCL Farma
Certific 
Comtec 
Engefarma 

Engetab 

Engine

Fórmula 

Filab 

Filtrax Do Brasil 

Five 

Food Design

Hexis Científica

LTL 

Milaré 

Mr Quality

Neu Luft

Qualitrônic

Qualylab 

Quimis 

RMS Control

Seccol 

Somar 

Swell Engenharia

Tecnolab 

Térmica Brasil

Vista Validação

Vitar 
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