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Feicon Batimat é o evento referência para o setor da construção civil na América Latina. 

O encontro ideal para a geração de negócios, para apresentação de lançamentos, produtos e novas tecnologias.
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CONHEÇA AS NOVIDADES DOS PRINCIPAIS SETORES DA CONSTRUÇÃO!

VISITE A FEICON BATIMAT 2015

CREDENCIAMENTO ABERTO!

CREDENCIE-SE AGORA E PARTICIPE DO MAIS 
QUALIFICADO EVENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
DA AMÉRICA LATINA!

www.feicon.com.br

FEICON BATIMAT
Referência para quem pensa em construção

Organização e PromoçãoConselho Consultivo

Proibida entrada de menores de 16 anos, mesmo que acompanhados. Evento exclusivo e gratuito para profissionais do setor que fizerem o seu pré-credenciamento por meio do site ou apresentarem o convite           do evento no local. Caso contrário, será cobrada a entrada no valor de R$ 55,00 no balcão de atendimento.
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Soluções para fachadas ISOESTE.
Liderança que se traduz em inovação.

LANÇAMENTO
EXCLUSIVO

ISOESTE

Fachadas com durabilidade e brilho superiores e
a estética da madeira e do mármore.*
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ESSENCIAL MAS MAL 
INTERPRETADO

O comissionamento é uma atividade que, embora não tão 
recente no Brasil, ainda desperta dúvidas. Não raro é con-
fundido com fiscalização de obras, partida de instalações, 
quando não com uma atividade suplementar que visa 
corrigir problemas de execução e projeto.
Esta confusão leva a que, muito frequentemente, se pense 
na contratação do comissionamento próximo da entrega 
da obra ou na fase final da obra. Na raiz de toda a confu-
são está uma cultura brasileira que menospreza as fases 
preparatórias em função da execução.
O comissionamento deve, na opinião dos mais destacados 
profissionais do mercado, iniciar ainda na fase de projeto. 
Ele acompanha e garante as diretrizes do proprietário 
do empreendimento. Poderíamos dizer que a autoridade 
de comissionamento é o representante do proprietário 
no empreendimento. Neste sentido, cumpre um papel de 
coordenar as diversas disciplinas.
Já na fase de execução, o comissionamento atesta se aqui-
lo que está sendo construído ou instalado se coloca em 
acordo às diretrizes do projeto. Pode-se dizer que, nesta 
fase, ele cumpriria um papel semelhante ao de fiscaliza-
ção ou de auditoria, porém com o foco na operação e nos 
vários índices de desempenho dos sistemas, conforme 
requerido pelo proprietário.
Finalizada a construção, o comissionamento acompanhará 
a partida das várias utilidades e supervisionará os vários 
testes de operação e desempenho dos sistemas. Em geral, 
esta é fase que a maioria das pessoas acredita ser o papel 
exclusivo do comissionamento. No entanto, cumpridas 
todas as fases anteriores, seria a de mais simples execução.
Caso o comissionamento não siga este ritual, as chances 
de se fazerem necessário o que é chamado retrocomissio-
namento são maiores. No caso, a autoridade de comissio-
namento é chamada para identificar e corrigir (quando 
possível) falhas de projeto e execução. Caberia, ainda, ao 
profissional, a realização do chamado comissionamento 
contínuo, que avalia o desempenho da edificação no dia a 
dia, corrigindo possíveis falhas.
O crescimento da atividade no Brasil motivou a criação 
de um capítulo local da BCA – Building Commissioning 
Association que, por sua vez, funciona atualmente como 
um Departamento Nacional da Abrava. Nada mais natu-
ral, dado o papel estratégico desta prática.

Ronaldo Almeida
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FieldLogger. Toda versatilidade 
e confiabilidade para a aquisição 
e registro de dados.

www.novus.com.br 11 3097-8466

A NOVUS oferece uma solução completa e inteligente 
em Automação que inclui o gerenciamento de energia 
e de consumo de água, controle de temperatura e 
disponibilidade de todas as informações em nuvem. 
O objetivo é trazer conforto e segurança para seu 
investimento de forma sustentável.

• Economia e rapidez na instalação
• Acesso das informações na nuvem
• Ideal para Data centers, prédios inteligentes, supermercados

e Shopping Centers

• Coleta de dados e configuração via USB
• Ethernet TCP/IP ou Modbus TCP
• Entradas analógicas universais configuradas

por software
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Novidades em vidros de proteção solar

A Cebrace optou por dividir a família Cool Lite em três 
linhas: SK, K e S. De acordo com Remy Dufrayer, gerente 
de desenvolvimento de mercado, essa divisão foi uma forma 
de categorizar os vidros por desempenho e similaridade, 

Modernidade sem interferir na 
arquitetura original 

A Weiku do Brasil, empresa especialista na fabricação 
de janelas e portas de PVC, criou a linha Retrofit. Todas 
as peças são feitas sob medida e se adaptam a qualquer 
espaço. “As aberturas são uma grande preocupação em 
espaços que passarão por reforma ou revitalização. Afinal, 
elas compõem o conceito arquitetônico do espaço e inter-
ferem diretamente nele”, explica o gerente de marketing da 
empresa, Michael Lochner. Com benefícios como o isola-
mento termoacústico e a durabilidade, as peças de PVC da 
Weiku dão um ar moderno às fachadas agregando beleza e 
conforto. “O Retrofit tem o objetivo de revitalizar antigos 
edifícios, prédios históricos e hotéis, aumentando sua vida 
útil por meio da incorporação de tecnologias modernas e 
utilização de materiais avançados”, disse Lochner. 

Glass Vetro lança linha de 
dobradiças automáticas

A empresa divulga para o mercado sua mais nova 
linha, a de dobradiças automáticas. O produto pro-
porciona maior facilidade de fechamento para portas, 
garantindo que elas se movimentem lentamente e 
fechem automaticamente, sem a necessidade de molas 
hidráulicas no piso. Desenvolvido em aço inox fundido, 
duplamente polido, também oferece elegância aos espa-
ços onde são inseridos devido ao seu brilho. Além disso, 
apresenta alta resistência aos movimentos e ótima qua-
lidade e durabilidade, sendo indicada tanto para fecha-
mento de áreas internas quanto para portas principais.

Dobradiças automáticas

D
iv

ul
g

aç
ão

: G
la

ss
 V

et
ro

facilitando a identificação e a escolha do produto mais 

adequado para os diferentes tipos de projetos com os quais 

os especificadores lidam. A linha SK apresenta os vidros 

de proteção solar super seletivos, ou seja, tem desempe-

nho superior ao permitirem grande entrada de luz e pouco 

calor. Na linha K estão reunidos os vidros de proteção solar 

seletivos que permitem um equilíbrio entre entrada de luz e 

calor. A linha S é responsável por reduzir o calor e barrar os 

raios UV. Entre as novidades anunciadas, a Cebrace destaca 

dois novos produtos que agregam ainda mais versatilidade 

à família Cool Lite. Um deles é o vidro Cool Lite KS, de-

senvolvido para atender as necessidades do clima brasileiro 

e acrescentar uma nova estética à linha K. Ele oferece aos 

arquitetos opções na cor prata e com reflexão mais sofisti-

cada, menos opaca e mais translúcida. O outro lançamento 

da linha K é o vidro Cool Lite KBT. O diferencial desse 

produto está na estética, o vidro azul neutro (transparente).

Edifício Pátio Malzoni, localizado na cidade de São 
Paulo (SP). Foram utilizados vidros da linha Cool 
Lite S

Projeto Casa Rara 
Shyarra, na cidade 
de São Bento do 
Sul (SC). Foram 
utilizadas janelas 
em PVC

D
iv

ul
g

aç
ão

: W
ei

k
u 

d
o 

B
ra

si
l

D
iv

ul
g

aç
ão

: C
eb

ra
ce





MERCADO
10   FEVEREIRO 2015

NOVA RESPONSÁVEL POR VENDAS TÉCNICAS 
DA ARMACELL PARA A REGIÃO SUL 

A administradora de empresas Lais Domingues 
Marini assumiu o cargo de vendedora técnica da Arma-
cell, responsável pelo atendimento aos clientes da região 
Sul. A nomeação é parte do processo de aprimoramento 
da estrutura da empresa, aumentando sua presença nos 
diversos mercados que utilizam isolamentos térmicos e 
ampliar a sua penetração geográfica. Laís se formou em 
Administração de Empresas pela Universidade Metodista 
de São Paulo, com ênfase em Comércio Exterior. Traba-
lhou na área comercial em empresas como Trox Latin 
America e Gertec Brasil. 
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Lais Domingues 
Marini

"ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL NO BRASIL E PROMOÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS"

Foi lançado recentemente no país a publicação 
“Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Pro-
moção de Políticas Públicas, resultado da iniciativa 
entre o CBCS - Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável, o MMA - Ministério do Meio Ambiente 
e o PNUMA Brasil - Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. Com o objetivo de fornecer 
insumos para a promoção de políticas públicas de 
expansão da construção sustentável, trata-se de um 
estudo técnico que recolhe subsídios e traça reco-
mendações. Composto por capítulos sobre água, 
energia e materiais, este trabalho multidisciplinar foi 
elaborado em interlocução com  entidades represen-
tativas e profissionais do setor e futuramente poderá 
ser ampliado para outras áreas do conhecimento. 
A integração de parceiros do CBCS, acadêmicos, 
profissionais atuantes no mercado e representantes 
de entidades - ABCP, ABRAFAC, ABRAMAT, 
ANTAC, AsBEA, CBIC, FGV-Ces, OEB, SECOVI-
-SP, UFSC, USP e UNIETHOS - em torno de um 
processo participativo de coleta e troca de informa-

ções foi determinante para o sucesso da iniciativa. "A 
ação articulada entre governo, setores acadêmicos e 
empresariais se revela estratégica para o desenvolvi-
mento sustentável e inovador do setor de construção 
e reúne todos os elementos para colocar o Brasil em 
posição de vanguarda nesta área”, acredita Cristina 
Montenegro, conselheira do CBCS.  “As questões de 
eficiência energética e de investimentos em fontes 
alternativas sustentáveis, tais como fotovoltaica e eó-
lica, ganham ainda mais força quando consideramos 
que a nossa matriz é hidrelétrica. Ao participar, no 
âmbito do CBCS, busquei, em conjunto com o grupo 
de trabalho, gerar subsídios de conhecimento para 
que o governo possa definir políticas públicas apro-
priadas ao setor”, afirma o conselheiro e coordena-
dor do Comitê Temático Energia do CBCS, Roberto 
Lamberts. O conselheiro e coordenador do Comitê 
Temático Água do CBCS, Prof. Orestes M. Gonçal-
ves, conta que na publicação elaborada pelo CBCS é 
proposto um conjunto de ações institucionais,  tecno-
lógicas, de desempenho, de capacitação profissional 
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POWERMATIC TEM PRESENÇA NA NOVA 
FÁBRICA DA HONDA AUTOMÓVEIS

A nova fábrica da Honda no Brasil, localizada na cida-
de de Itirapina (SP), entre as rodovias Washington Luís e 
Engenheiro Paulo Nilo Romano, está sendo construída em 
uma área de aproximadamente 5,8 milhões de m², e conta 
com investimento em torno de R$ 1 bilhão. A expectativa 
da prefeitura local é que a empresa gere cerca de 2 mil 
empregos diretos. O primeiro pacote de montagem dos 
dutos Powermatic ultrapassou, em dezembro, a marca de 
60% de conclusão e, com isso, a empresa iniciou já no mês 
passado a montagem do segundo contrato. A programação 
da obra prevê a conclusão dos serviços em aproximada-
mente quatro meses, com entrega prevista para o mês de 

abril. Na unidade da montadora a empresa está fornecendo 
os dutos para instalação no prédio de pintura. Entre os pro-
dutos comercializados estão dutos de exaustão produzidos 
em aço inox, flangeados e soldados; e dutos calandrados 
flangeados, soldados e isolados em inox; além de dutos 
espiralados e chaminés galvanizadas em alumínio ou em 
inox. Com a conclusão do projeto, a Honda espera dobrar 
a capacidade produtiva no país, passando de 120 mil auto-
móveis por ano para 240 mil. A nova fábrica terá capaci-
dade de produzir metade desta demanda. Na unidade de 
Itirapina, serão produzidos os modelos City e Fit, que até 
então eram fabricados em Sumaré.

e de sensibilização da sociedade, que pode servir de 
base à formulação de políticas públicas de gestão da 
demanda de água. “Utilizou-se como referências os 
programas institucionais - governamentais e seto-

riais - desenvolvidos nos últimos 15 anos, os avanços 
tecnológicos das últimas décadas e a experiência 
internacional na promoção da conservação e uso 
racional da água”, explica Gonçalves. 

PAINEL TÉRMICO ISOFACHADA
O mais usado nas grandes obras pelo Brasil.

ERRATA: Informamos que o nome apresentado na matéria da edição 42
da Revista Sistemas Prediais páginas 8-16, é PAINÉIS ISOFACHADA.

Shopping RioMar Fortaleza
Inaugurado: 29 de Outubro/14
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UMA FERRAMENTA DE 
QUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO

O comissionamento quando 
bem empregado traz 
diversos benefícios para o 
empreendimento
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O comissionamento é um processo estruturado e do-
cumentado que, quando aplicado corretamente em uma 
instalação ou edificação, assegura que sejam projetados 
e instalados da forma mais eficiente possível. Entre 
os especialistas há consenso que esse processo deve 
iniciar na fase de nascimento do projeto, onde o agente 
de comissionamento lidera a integração das diversas 
disciplinas dentro de um edifício, acompanha as etapas 

Comissionamento realizado no Edifício da 
Unidade de Operações da Bacia de Santos 
(UOBS) da Petrobras, localizada na cidade de 
Santos, em SP

de projeto, aquisição, construção e finalmente a aceita-
ção dos sistemas. "Essa questão deveria entrar na fase de 
concepção do projeto, junto com o arquiteto e a enge-
nharia. Hoje, quem inclui o comissionamento no projeto, 
dentro de um prédio LEED, é a empresa certificadora. 
Quero que o meu prédio seja LEED; chamo o arquiteto 
que faz o trabalho e a concepção; falo com os projetistas 
e, somente depois, quando o projeto começa a ser estru-
turado, chama-se a consultoria LEED. A consultoria faz 
uma análise para saber se o prédio está caminhando pro 
LEED que desejam (Ouro/Prata)", esclarece o presidente 
do DN Chapter Brasil da ASHRAE e do DN Comis-
sionamento, ambos ligados à Abrava, o consultor da 
Yawatz Engenharia, Leonilton Tomaz Cleto.

"Nesta fase inicial é importante o uso de ferramentas 
de simulação e a cooperação de profissionais experientes 
em todas as disciplinas, inclusive em termos operacionais. 
O papel do comissionador é auxiliar o proprietário na to-
mada de decisão sobre os elementos de concepção do pro-
jeto em todas as disciplinas; na elaboração de um plano 
de comissionamento que trace todos os caminhos críticos; 
e no desenvolvimento de um escopo de comissionamento 
que se viabilize economicamente e possibilite uma de-
terminada abrangência capaz de atender os interesses do 
cliente", explica o engenheiro e diretor técnico comercial 
da Térmica Brasil, Marcos Antonio Vargas Pereira. 

Uma vez estabelecidos os objetivos e requisitos finais, 
o comissionamento vai qualificar, atestar e comprovar que 
essas etapas possam ser cumpridas, atendendo o objetivo 
proposto. Para o engenheiro e sócio-diretor da Mantest 
Engenharia, e membro do Grupo de Divulgação da BCA 
Brasil, Jorge Luis Gennari, o comissionamento garante que 
sejam evitados imprevistos causados por uma especificação 
ou instalação incorreta, ou, até mesmo, um projeto inade-
quado. Por outro lado, o fato de um equipamento ou sistema 
estar funcionando não significa, necessariamente, uma 
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"Que fique bem claro 
que o objetivo não está 
relacionado à eficiência 
do equipamento, e sim 
precisa estar relacionado 
ao desempenho geral. Às 
vezes, o equipamento está 
bom, mas o restante do 
sistema não permite que 
esse equipamento possa 
ser eficiente, funcionar 
normalmente". Tomaz Cleto

mesmo da instalação ser iniciada, minimizando o risco de 
retrabalhos e surpresas no start-up, o que acarreta atrasos 
e custos altos", explica o diretor comercial e engenheiro 
da Anthares, Fábio Luis Leite Neves.

O diretor técnico da Torres Commisioning, Marcos 
Torres, comenta que o agente de comissionamento presta 
um serviço essencial para que a instalação seja realizada 
conforme foi projetada. Segundo Torres muito comum 
ótimos projetos não atingirem o desempenho esperado 
por problemas nas instalações, e o comissionamento está 
presente para fiscalizar, orientar e garantir que o projeto 
esteja sendo executado conforme concebido, por isso é 
exigido pelos sistemas de certificação “verde”, pois con-
tribui no desempenho da edificação. 

"Considerando que o ciclo de vida de um empreendi-
mento é de 50 anos, as estimativas 
de custos durante esse tempo estão 
divididas em: concepção / projeto: 
1%; implantação: 14%; operação: 
80%; e retrofit: 5%. A fase de im-
plantação e operação (maior custo) 
está onde as mudanças são menos 
possíveis e mais traumáticas, ou 
seja, garantir que as premissas de 
projeto sejam atendidas (o comis-
sionamento) é de fundamental 
importância em um processo de 
implantação. E a estimativa desse 
custo (de comissionamento) é da or-
dem do custo da fase de concepção 
/ projeto (distante dos outros custos 
envolvidos). Assim, os benefícios 
do comissionamento são evidentes 
em termos de custos. Por outro 
lado, e mais importante, a garantia 
de que os equipamentos e sistemas 

não ofereçam riscos aos operadores e mantenedores deve 
ser feita antes que entrem em operação. Podemos citar 
como exemplo os equipamentos elétricos da instalação. 
É óbvio que depois de energizado, um painel elétrico 
oferece muito mais riscos que um painel desligado. E 
depois que o empreendimento, como um todo, entra na 
fase operacional, ou seja, tudo está energizado, o simples 
desligamento de um painel para testes fica dependente da 
conveniência dos usuários. Se houver algum defeito, de 
especificação, de fabricação, de montagem, etc., ele vai se 
manifestar muitas vezes, causando um acidente. Imagine-
mos este defeito em um transformador ou em um painel 
alimentado com tensão de 34.500 Volts", exemplifica 
Gennari. 

Vargas comenta inúmeros benefícios que dependem 

operação segura ou uma operação dentro da especificação 
nominal. "Na minha visão a atividade de comissionamento 
é um conjunto de ações, desde a análise do projeto até os 
testes funcionais dos sistemas que compõem um empre-
endimento, garantindo que as premissas de desempenho 
do investidor sejam atendidas, e o sistema como um todo 
funcione de forma segura e com desempenho esperado, 
ou seja, é uma garantia da qualidade do empreendimento", 
comenta. O engenheiro da Térmica Brasil explica que esse 
é um processo que visa racionalizar os projetos com um 
olhar independente de interesses de projetistas, construtores, 
fabricantes e instaladores, utilizando diversas ferramentas, 
proporcionando a busca pela melhor relação custo benefício, 
minimizando as perdas inerentes a erros durante o processo 
de implementação do projeto, desde sua concepção. 

Benefícios

Os benefícios e objetivos 
principais de um comissionamento 
são: eficiência energética (EE), que 
alavancou o comissionamento nos 
processos prediais, principalmente 
de ar condicionado; a qualidade do 
ambiente interno (ar, conforto am-
biental, entre outros); iluminação; 
questão operacional (estabilidade); 
entre outros. Tudo isso caracte-
riza uma condição específica. O 
comissionamento tem essa função, 
garantir que aquele sistema foi 
projetado / executado / montado / 
testado funcionalmente, atendendo 
aos requisitos iniciais do projeto, 
ou ainda, do proprietário. "O clien-
te não quer saber do sistema ou do 
equipamento utilizado, e sim de um sistema que funcione 
com qualidade e seja estável", comenta Cleto. O engenhei-
ro mecânico e diretor da Klimatu engenharia, Wili Co-
lozza Hoffmann, salienta ainda outros benefícios como, 
instalações mais eficientes; adequação de custos; a docu-
mentação estruturada que o processo exige; e o forneci-
mento de ricos subsídios para equipe de operação. Tudo 
isso garante o nível de desempenho ao longo da vida útil 
do empreendimento. "Um bom comissionamento assegura 
a qualidade da instalação e de seus componentes, e busca 
extrair a eficiência para a qual a instalação foi projetada. 
Com esta ferramenta, podemos identificar problemas no 
início do projeto propriamente dito, uma vez que este 
também deve ser comissionado. Com isso, problemas crô-
nicos, conceituais ou erros podem ser identificados antes 
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basicamente da definição do escopo e abrangência do 
contrato de comissionamento. Caso seja um comissiona-
mento contratado desde a concepção, segue a seguinte 
ordem: 1 - Definição da concepção das instalações bus-
cando o melhor consumo energético possível, mantendo 
a qualidade desejada pelo proprietário - (Concepção); 2 
- Definição dos requerimentos de projeto do proprietário 
(OPR) e das bases de projeto (BOD) - (Concepção); 3 - 
Definição de um plano de comissionamento abrangendo 
as premissas definidas pelo proprietário - (Concepção); 
4 - Integração de projetos com menos horas de atividades 
de projetistas, devido a consistência de informações gera-
das na concepção dos projetos; 5 - Redução de atividades 
de retrabalho, tanto em projetos como nas instalações; 
6 - Incremento na qualidade das instalações; 7 - Passagem 
da fase de finalização das instalações para a fase de ope-
ração, de forma organizada; 8 - Operação das instalações 
com conhecimento do projeto e concepção, otimizando as 
oportunidades detalhadas nas bases de projeto. Segundo 
o engenheiro, todos os benefícios acima listados têm forte 
impacto econômico na instalação e durante a vida útil do 
empreendimento. 

O bom comissionamento

O investidor / proprietário precisa estar ciente 
de que o serviço de comissionamento visa à qualidade 
da instalação. Na fase de projeto o comissionamento 
contribui com a compatibilidade de sistemas, como, por 
exemplo, as interfaces entre ar condicionado e o sistema 
de automação predial, que muitas vezes geram problemas 
na obra, e, por consequência, não cumpre sua função no 
final do projeto, buscando a eficiência operacional. Para 

Hoffmann, primeiramente é necessário que o proprietário 
entenda e se conscientize de que o processo para instala-
ção de um empreendimento, de alto desempenho (eficien-
te), é diferente do processo convencional. “Ele precisa 
entender que o agente de comissionamento é seu principal 
aliado, e não mais um fornecedor para ser gerenciado. 
Um bom comissionamento exige uma boa autoridade 
de comissionamento e equipe de engenharia de comis-
sionamento. O resultado obtido neste processo é muito 
“comissionador-dependente”, ou seja, depende muito do 
conhecimento do agente comissionador, tanto na discipli-
na em questão como no processo de comissionamento", 
disse. Gennari explica que um bom comissionamento 
consiste em entender as premissas de projeto (BOD - Ba-
sis of Design / Base do Projeto), são elas: a expressão da 
vontade do investidor (OPR – Owner ś Project Require-
ments / Requisito Básico do Proprietário); e garantir que 
estas premissas sejam cumpridas até a fase de entrada em 
operação do empreendimento. Sempre visando que este 
desempenho se dê de forma segura quanto à operação e 
manutenção dos seus equipamentos e sistemas. O ponto 
fundamental para definição de um bom comissionamento, 
segundo Vargas, é a clara definição do escopo e abran-
gência do mesmo, permitindo que as premissas do projeto 
sejam consideradas durante todo processo de construção.  
"Caso estas condições sejam dadas, um bom comissio-
namento deve trazer resultados econômicos ao empre-
endimento, reduzindo os erros inerentes a um processo 
conduzido de forma convencional durante a construção 
e instalação, incrementando os ganhos obtidos através 
de atendimento a prazos, e ganhos operacionais devido à 
racionalização da utilização da automação", disse. 

O que deve ser observado durante o processo

Segundo Torres, o processo de comissionamento deve 
ser guiado pelo comprometimento de todas as equipes do 
projeto, como, projetistas, construtora, instaladoras e o 
investidor. O comissionamento não é uma fiscalização de 
obra, e sim um processo amplo onde todos os envolvidos 
devem buscar os resultados que o cliente final espera de sua 
edificação. "É fundamental que um processo de comissio-
namento seja conduzido de forma tecnicamente competente 
e isenta. O comissionador deve ser capaz de entender o que 
são as OPR e BOD de cada caso, ter capacidade técnica e 
idoneidade para conduzir o processo de forma que o investi-
dor receba a obra conforme combinado no início do projeto", 
disse Gennari. O diretor técnico comercial da Térmica Brasil 
explica que a principal tarefa do comissionamento, durante 
a implantação e projeto, é verificar se todas as premissas de-
finidas nos requerimentos de projeto do proprietário (OPR) 

Marcos Torres, diretor 
técnico da Torres 
Commisioning

Marcos Antonio Vargas 
Pereira, diretor técnico 
comercial da Térmica 
Brasil 
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estejam sendo atendidas por todos os envolvidos, e, como 
tarefa adicional, cabe ao comissionador utilizar a experiência 
adquirida em projetos anteriores, evitando erros acontecidos 
nos mesmos, e implementando soluções que tiveram sucesso 
comprovado. O engenheiro da Anthares comenta: "Procuro 
sempre dar destaque para a utilização de forma imparcial, 
ou seja, que o comissionamento seja contratado diretamente 
pelo empreendedor e aplicado sem vínculos com outras em-
presas envolvidas na instalação. O comissionamento deveria 
ser visto como um tipo de “auditoria” entre o que o cliente 
comprou e o que está recebendo. Por isso, recomendo que 
seja realizado com imparcialidade. O trabalho contratado de 
forma terceirizada ou dentro de um pacote turn key, pode 
conter brechas que são passíveis de comprometer a qualida-
de e eficiência da instalação".

David Douek, diretor de desenvolvimento da OTEC, 
pontua alguns objetivos fundamentais do comissionamento, 
são eles: documentar claramente os requisitos do proprie-
tário; prover documentação e ferramentas que melhorem 
a qualidade dos documentos a serem entregues; verificar e 
documentar que os sistemas e equipamentos possam desem-
penhar seu papel de acordo com os requisitos do proprietá-
rio; examinar se a documentação adequada e correta, sobre 

os sistemas e equipamentos, seja entregue ao proprietário; 
verificar se a equipe de operação e manutenção é adequada-
mente treinada; prover um processo padronizado e efetivo 
de entrega dos projetos executivos; entregar projetos que 
atendam aos requisitos do proprietário no momento da entre-
ga do edifício; utilizar métodos de amostragem para detectar 
problemas sistêmicos; verificar se há uma coordenação 
apropriada entre construtoras, instaladores, subcontratados, 
fornecedores e fabricantes dos equipamentos e sistemas.

Modalidades do comissionamento

Dá-se o nome de retrocomissionamento, o comissio-
namento no edifício existente, quando a instalação está 
pronta e em uso, ou onde não houve comissionamento 
ou foi mal executado; o recomissionamento é quando foi 
comissionado, mas é preciso certificar que está sendo 
mantido; e o comissionamento contínuo é quando o pro-
cesso ao longo dos anos que atesta se ele está funcionan-
do dentro dos parâmetros exigidos de um bom comissio-
namento. “Esse processo visa muitas vezes à restauração 
das condições operacionais da instalação, com base nas 
premissas de projeto. Também é aplicado para identificar 
problemas na instalação e operação, e assim, implementar 
modificações para melhoria no desempenho das instala-
ções”, disse Neves. 

Hoffmann acredita que, apesar do alcance do seu 
resultado muitas vezes ser excelente, fica limitado, pois 
as soluções já estão implantadas. Torres comenta que 
esse processo pode ter vários níveis de abrangência e 
pode ser realizado por etapas. “Esse processo se faz 
necessário, pois, como toda máquina o edifício também 
apresenta desgastes, nem sempre supridos pelas equipes 
de manutenção. O que geralmente ocorre é a manutenção 
segmentada por disciplina (AVAC, elétrica, automação) 
e há grandes oportunidades de melhorias quando se olha 
para o desempenho da operação integrada dos sistemas”, 
disse. O interessante nesse processo, segundo o engenheiro 
Vargas, ao mapear todas as oportunidades de intervenção 
visando alguma melhoria, é possível criar um plano de 
investimento, e o impacto que cada intervenção trará ao 
empreendimento irá possibilitar o gerenciamento do custo 
de ciclo de vida, gerando assim uma expectativa de retorno 
de investimento (payback) individualizado. “De um modo 
geral, o retrocomissionamento, ainda que tardiamente, pre-
enche as lacunas eventualmente deixadas ao longo da obra. 
Daí a sua importância. Deve-se atentar que o retrocomis-
sionamento é sempre mais oneroso que o comissionamen-
to. O motivo é simplesmente a dificuldade adicional que 
existe nas atividades a serem realizadas num edifício já em 
operação”, esclarece Gennari. 

Birmann XXI, em São Paulo (SP). O 
retrocomissionamento resultou em 14% de 
redução no consumo de energia total do edifício
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Diretrizes 
A ASHRAE lançou em 2013, o Guideline 0, um 

guia de referência. Ele tem como objetivo descre-
ver o processo de comissionamento, verificando 
se as instalações e os seus sistemas estão dentro 
dos parâmetros exigidos pelo proprietário duran-
te a concepção do projeto. "Apesar da ASHRAE 
ser uma entidade mais focada no quesito ar con-
dicionado, esse documento serve para qualquer 
sistema predial, como, por exemplo, o processo de 
comissionamento da envoltória, iluminação, entre 
outros, pois descreve como devem ser as atividades. 
Nos EUA, essa diretriz é considerada a melhor, o 

documento "master" no processo de comissiona-
mento. Você analisa a OPR, faz as revisões; faz as 
análises básicas do projeto (BOD), verifica se está 
atendendo ou não aos requisitos do proprietário; o 
Guideline 0 exige a realização de várias atividades 
que precisam ser realizadas durante o processo; em 
relação ao ar condicionado, por exemplo, existe um 
outro guia de referência da ASHRAE, o Guideli-
ne 1.1; existe também o NIBS - National Institute 
of Building Science - Guideline 3, relacionado ao 
comissionamento da envoltória (Building Closet)", 
explica Leonilton Tomaz Cleto.

Qual a grande dificuldade do retrocomissionamen-

to em relação ao comissionamento realizado durante o 

projeto de construção? Segundo Cleto é nessa fase que 

seria muito mais fácil corrigir o problema. “Você poderá 

resolver os problemas, caso venham a surgir, fazendo um 

novo investimento em reforma parcial, grande, às vezes 

pequena. Porém, falando em alteração, o que se nota é que 

posso ter muitos resultados positivos com investimentos 

pequenos”, disse. Cleto reforça dizendo: “Quando se vai 

para um prédio existente, o primeiro ponto que é preciso 

entender, eu como autoridade de comissionamento, o que 

tenho é isso, então preciso propor para o cliente: se você 
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trocar essa peça “X”, você irá gastar apenas “Y” e vai ter 
“A” de resultado. Agora, se a pessoa quiser gastar muito 
mais, eu também terei mais resultado, por isso irei apre-
sentar uma lista de alternativas, um plano de ação para 
buscar a otimização”. 

Comissionamento contínuo

As edificações são organismos vivos, e estão em 
constante mutação, após alguns anos de operação cer-
tamente as concepções iniciais de projeto não atendem 
100% a necessidade do usuário final. O comissionamento 
contínuo visa garantir que a operação e os equipamentos 
do edifício estejam de acordo com a realidade atual da 
edificação. Ele é implantado de forma a acompanhar con-
tinuamente o desempenho dos sistemas de um empreen-
dimento existente, validando a operação do ponto de vista 
de sua qualidade. Esse processo, segundo Neves, consiste 
em verificar, ajustar, acompanhar, operar e corrigir os sis-
temas e instalações de forma contínua, mantendo a regu-
laridade do funcionamento e desempenho das instalações 
e sistemas. “Seus benefícios vão desde a regularidade do 
sistema, podendo passar por processos de reequipamento, 
ajustes e montagens. Visando sempre extrair o melhor 
desempenho da instalação, o comissionamento continuo 
também indica e monitora dados importantes de opera-
ção, como, por exemplo, tempo de saturação de filtros, 
parada de máquinas, etc. Com este tipo de informação, 
as manutenções podem ser executadas de forma mais 
eficiente, minimizando custos desnecessários”, explica o 

Fábio Luis Leite Neves, 
diretor comercial 
e engenheiro da 
Anthares

Leonilton Tomaz Cleto, 
consultor da Yawatz 
Engenharia

engenheiro da Anthares. O diretor comercial da Térmica 
Brasil comenta que esse tipo de comissionamento visa o 
gerenciamento das condições operacionais dos empre-
endimentos, buscando também janelas de oportunidades 
para otimização destas condições, e a manutenção das 
condições operacionais em seus patamares definidos em 
suas premissas iniciais.

Certificação, treinamento e a realidade brasileira

Em geral, os processos de certificação são docu-
mentais, deve-se evidenciar que a construção atenda aos 
requisitos propostos, porém, em termos de desempenho, 
o comissionamento tem papel fundamental garantindo a 
performance do projeto. A Certificação LEED já trata o 
comissionamento como pré-requisito, tornando-o obriga-
tório. As certificações têm por foco orientar e premiar os 
empreendimentos mais eficientes; e o comissionamento 
é fundamental para se atingir este objetivo. Segundo 
Douek, algumas certificações como o LEED NC, LEED 
CS, e LEED CI instauraram o comissionamento como um 
item obrigatório. Em outras, como no LEED EB O&M, o 
comissionamento aparece como uma alternativa à obtenção 
de créditos. Nesta, é a auditoria de energia que surge como 
obrigatória. “O que se tem observado nesses casos é que, 
ao inserir alguns dos critérios da certificação nos objetivos 
do proprietário, a serem observados pelo agente de comis-
sionamento, o processo flui de forma mais eficiente. Do 
ponto de vista de mercado, a certificação LEED foi e ainda 
é uma das principais molas propulsoras do comissionamen-
to no Brasil”, disse.

“As atividades de comissionamento não têm nada a 
ver com certificação, e o empreendimento deve sempre 
ser comissionado, independentemente de ser certificado 
ou não. Mas existem certificações exigindo que pelo 
menos algumas etapas de projeto e do comissionamento 
sejam cumpridas”, explica Gennari. Os órgãos de certifi-
cação reconhecem no processo de comissionamento uma 
ferramenta eficaz, de qualidade, e, desta forma, grande 
parte destes organismos tornaram o comissionamento um 
requisito obrigatório.

O comissionamento no Brasil

Para Torres, ainda há muito a ser explorado e o espaço de 
crescimento é gigante. “Muitos não sabem o que é comissio-
namento e como esse processo pode contribuir na operação 
de um edifício. Os processos de certificações têm contribuí-
do muito para o crescimento desta atividade no país, porém, 
o comissionamento não se limita ao processo de certificação. 
O processo de retrocomissionamento também traz resultados 
fantásticos em termos de economia de energia, em empreen-
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SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
COM QUALIDADE 

• Elaboração de documentos de qualificação (Requisitos de usuário e protocolos de QI, QO e QD)
• Comissionamento em instalações de HVAC e automação.
• Qualificação em áreas e instalações de HVAC.
• Qualificação em equipamentos (Fluxos unidirecionais, cabines de segurança biológica, etc.).
• Qualificação em sistemas de ar comprimido para uso farmacêutico.
• Teste, Ajuste e Balanceamento (TAB) de instalações de HVAC.
• Contrato de manutenção em instalações de HVAC (Programa comissionamento contínuo)
• Contrato de qualificação em áreas e instalações de HVAC.
• Treinamentos em sistemas de HVAC e qualificação

E-mail: contato@anthares.eng.br
Telefones: +55 (11) 4324-3519 / 5505-2900
Endereço: Rua Luisiânia, 473 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

WWW.ANTHARES.ENG.BR
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dimentos existentes”, disse. O diretor da Klimatu engenharia 
comenta que este é um processo que vem sendo empregado no 
Brasil por muitos anos, principalmente na indústria. “Em em-
preendimentos comerciais ainda é bastante falho. Poucos são 
os empreendedores que têm a visão correta e estão conscien-
tes. Por outro lado, existem muitos profissionais de engenharia 
que se julgam preparados para enfrentar um processo de 
comissionamento, mas que não têm o conhecimento suficien-
te. Isto não é uma exclusividade do Brasil. Estão acontecendo 
avanços importantes, da mesma forma que aconteceu em 
outros países. Vejo que é um processo lento”, disse.

Na área de sistemas de potência (subestações, linhas de 
transmissão, usinas, etc.), segundo Gennari, o comissionamen-
to é uma atividade bem definida, havendo um grande entendi-
mento de sua necessidade. Na área predial existe, ainda, uma 
falta de entendimento da real necessidade de que um prédio 
seja comissionado. “Decidimos enfrentar essa carência e, 
em meados de 2013, trouxemos para cá o Capítulo Brasil da 
associação norte americana - BCA: Building Comissioning 
Association - dedicada a criar e fomentar padrões de qualida-
de para o segmento de comissionamento de edificações. Nosso 
objetivo é que, assim como nos EUA, o Capítulo BCA Brasil 
seja uma fonte de informações e padronização para a área, 
mostrando ao empreendedor os benefícios de um comissiona-
mento bem feito”, comenta.

“Estamos em um estágio de implantação dessa ferramenta, 
como, aliás, no mundo todo, haja vista que o comissionamento 
de edificações é uma ferramenta muito recente e que ganhou 
força na década de 90 do século passado. O fato é que há um 
grande desconhecimento do processo de comissionamento 
pelos empreendedores e mercado em geral, confundindo esse 
processo com fiscalização, execução de testes e ensaios, ou até 
mesmo como mecanismos de recebimento de empreendimen-
tos. Como sou professor em cursos voltados para construções 
sustentáveis, tenho a oportunidade de difundir o uso correto 
desse processo, mas de forma geral há um longo percurso de 
divulgação e esclarecimento a ser percorrido até que todos 
compreendam a função inerente a este processo”, disse Vargas.

Sobre esse assunto, Douek diz: “Embora a grande evolução 
do mercado de comissionamento no Brasil tenha sido impul-
sionada pela certificação LEED, o que se observa é que muitos 
dos proprietários que não conheciam ou que não contratavam 
o serviço, passaram a enxergar o seu valor após uma primeira 
contratação. Consequentemente, em próximos projetos, irão 
exigir o comissionamento até mesmo nos casos em que não há 
a certificação LEED. Entende-se, portanto, que o comissiona-
mento, embora ainda encontre espaço para o crescimento no 
mercado brasileiro, encontrou um caminho para a difusão de 
suas vantagens”.

“Perdi a conta de quantas vezes vi o comissionamento ser 
confundido com o TAB (Teste, Ajuste e Balanceamento), seja 
na solicitação e no entendimento do cliente ou na entrega do 
trabalho pelo profissional ou empresa. Já vi clientes compra-

TAB sendo realizado na empresa Sandoz, 
em Londrina (PR)
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rem um TAB e quererem receber um comissionamento, 
como também já presenciei clientes comprarem um comis-
sionamento e mal receberem um TAB. Hoje, juntamente 
com alguns colegas, estamos tentando resgatar os valores do 
comissionamento que se encontram “banalizados” dentro do 
mercado brasileiro”, explica Neves. 

Mão de obra qualificada

Para o consultor da Yawatz Engenharia, o profissional 
é responsável em determinar quem realiza e acompanha os 
testes nos equipamentos. “Cada sistema tem a sua autoridade 
de comissionamento. Abaixo desse profissional têm os agen-
tes de comissionamento, que fazem o trabalho de campo. 
Pode ser um engenheiro ou um técnico. Ele precisa conduzir 
o processo, pois caso haja um problema, quem resolve e 
toma as decisões com todos os envolvidos (fornecedores de 
modo geral e com o próprio cliente) é esse agente. Ele tem 
a função de conduzir os testes de campo. Existe também o 
gerente geral do comissionamento, gerenciando o conjunto 
dos sistemas que estão sendo comissionados”, explica. 

Existe uma demanda muito grande de trabalho. Os siste-
mas são muito complexos. O mercado não possui muita gente 
qualificada. É essencialmente uma atividade de consultoria, 
e para ser consultor de um determinado assunto é preciso 
ter uma larga e vasta experiência. O engenheiro da Anthares 
relata que, hoje em dia, uma pessoa que mal aprende a fazer 
um TAB, compra um “balometer” e se acha apto a conduzir 
um processo de comissionamento. Ele esclarece: “Isso muitas 
vezes se deve ao entendimento errado sobre o processo de co-
missionamento que é disseminado no mercado”. O profissio-
nal, segundo Cleto, quando estiver em campo precisa ter em 
mente o projeto e o futuro (a operação), e não verificar apenas 
se o equipamento está funcionando, é preciso olhar mais do 
que isso, é preciso ter o olho no projeto. “Infelizmente está 
sendo uma grande dificuldade. Quando o profissional é novo, 
a ação perante o equipamento que está sendo testado vai ser 
limitada, e os sistemas são complexos. Falta muita gente com 
essa capacitação (todos os entrevistados concordam que falta 
mão de obra qualificada). Quanto mais conhecimento, maior 
será a diferença”, disse.

“Para a construção civil esse processo é relativamente 
novo no país. Na área industrial o processo de comissiona-
mento está  consolidado. Temos ótimos profissionais, mas há 
algumas disciplinas prediais que sofrem com a carência de 
mão de obra, como a integração do sistema de ar condicio-
nado e o sistema de automação predial, que devem caminhar 
muito próximos. Temos buscado cursos de formação fora 
do país, agilizando assim o nosso aprimoramento na área. 
Os EUA têm ótimos cursos. O profissional de comissiona-
mento deve ter como característica principal a comunicação, 
conduzindo todas as tratativas e dificuldades de um projeto, 
além de vivência e conhecimento técnico em sistemas pre-

diais”, explica Torres. 
Segundo Douek, o Brasil possui profissionais muito 

bem preparados tecnicamente, alguns deles com décadas de 
experiência em processos de comissionamento. “Conside-
rando que um bom profissional de comissionamento deve ter 
excelente formação acadêmica, experiência e habilidades ge-
renciais, o que se tem observado é que, embora não haja uma 
profusão de cursos dessa área no Brasil, as empresas mais 
bem preparadas têm oferecido serviços de altíssima quali-
dade, reconhecida pelo contratante. O profissional possui 
excelente formação acadêmica, habilidade gerencial, espírito 
investigativo e profundo conhecimento empírico”, comenta. 

Gennari concorda com Cleto e Douek ao dizer que o 
mercado brasileiro conta com profissionais e empresas que 
praticam serviços de comissionamento de ótimo nível. “É 
um número reduzido em relação ao tamanho e diversidade. 
Qualquer empresa ou profissional que queira entrar no mer-
cado de comissionamento deverá desenvolver seus próprios 
quadros. A BCA Brasil com certeza vai contribuir muito 
para formar esses quadros com o nível exigido”, esclarece. 
Para Gennari, o engenheiro de comissionamento deve ter um 
perfil multidisciplinar, ou seja, ser capaz de transitar entre as 
várias frentes de um empreendimento: elétrica, ar condicio-
nado, etc.; não como um especialista de cada área, ele deve 
ser capaz de coordenar as várias áreas e fazê-las convergir 
para o objetivo principal do comissionamento. Além disso, 
outro ponto importante citado pelo engenheiro é a capaci-
dade desse profissional de negociação, que certamente será 
necessária ao longo do processo.

“Infelizmente no Brasil não há cursos específicos ou en-
tidades que habilitem novos profissionais para a área, desta 
forma temos que recorrer a entidades internacionais. No 
Brasil temos o Chapter da ASHRAE, a ISPE - Associação 
Internacional de Engenharia Farmacêutica, BCA - Building 
Commissioning Association, GBC - Green Building Coun-
cil, entre outros que trabalham para difundir os conceitos e 
ferramentas ligados ao comissionamento através de pales-
tras e eventos, e ainda iniciativas individuais de empresas. 
Hoje, há poucos profissionais certificados pelos organismos 
internacionais e as empresas em geral, que se credenciam 
a prestarem esse serviço, nem sempre tem o domínio e a 
experiência que o processo exige. É necessário ter conheci-
mento diversificado de instalações e operação de empreen-
dimentos existentes, ter uma formação sólida em engenharia 
ou tecnologia, ter conhecimento de processos de gestão de 
empreendimentos”, explica Vargas.

Charles Godini <charles@nteditorial.com.br>
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE AS 
DISCIPLINAS E O RESULTADO FINAL

Para Marcos Torres, diretor técnico da Torres Com-
misioning e Wili Colozza Hoffmann, diretor da Klimatu 
engenharia, o profissional de comissionamento é, hoje, 
deixado em segundo plano; o empreendedor não entende 
a importância desse processo. Normalmente, segundo os 
entrevistados, a maior importância é dada à arquitetura, 
enquanto o processo de comissionamento estabelece que 
todas as disciplinas devem interagir durante a concepção 
e execução do projeto, com o agente de comissionamento 
fazendo o papel de catalisador. “Em geral, a receptividade 
é boa, porém, o agente de comissionamento muitas vezes 
é visto como um fiscal, o que não é verdade, só a contri-
buição de todos pode garantir um resultado final adequa-
do”, diz Torres.

Segundo Jorge Gennari, engenheiro e sócio-diretor 
da Mantest Engenharia, a experiência comprova que, sem 
dúvida, os profissionais de arquitetura e os projetistas de-
vem ser envolvidos na fase de comissionamento.  Toda a 
cadeia de fornecedores envolvida em um empreendimen-
to, assim como arquitetos e projetistas, tem no comissio-
namento um fator importante e necessário para o sucesso 
de uma obra. O diretor técnico da Térmica Brasil, Marcos 
Antonio Vargas Pereira, faz o seguinte comentário: “A in-
teração é total, pois a formatação do processo consiste na 
formação de uma equipe multidisciplinar para discussão 
de todas as premissas iniciais do empreendimento. Com 
o uso de ferramentas de simulação é possível encontrar as 
soluções mais adequadas para a envoltória do empreendi-
mento, com total suporte para a equipe de arquitetura e, 
adicionalmente, podemos buscar soluções de melhor cus-
to benefício para as instalações de elétrica, ar condiciona-
do, aquecimento de água, iluminação, automação, etc. É 
preciso observar que o uso das ferramentas de simulação 
como auxílio nas tomadas de decisão é muito importante, 
mas os demais critérios de escolha também devem ter um 
grande peso, como, por exemplo, critérios de garantia, 
manutenção, operação, entre outros”.

O diretor de desenvolvimento da OTEC, David Dou-
ek, explica que o proprietário tem um objetivo para cada 
disciplina do projeto (arquitetura, ar condicionado, elé-
trica, hidráulica, etc.). “É papel do agente de comissiona-
mento verificar os projetos e a execução da obra, validan-
do a adequação do trabalho realizado no que diz respeito 
aos objetivos citados anteriormente. A comunicação é 

Comissionamento de um Data Center 
sendo realizado no Banco Santander pela 
empresa Anthares
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realizada de forma clara e organizada, envolvendo a to-
dos. O valor do comissionamento é reconhecido também 
pelos projetistas e instaladores, uma vez que proporcio-
na uma forma adicional de validação da qualidade do 
trabalho oferecido”, explica Douek. Segundo Fábio Luis 
Leite Neves, diretor comercial e engenheiro da Antha-
res, a importância desta interação consiste no desenvol-
vimento e na sinergia dos projetos, seja ele paisagístico, 
AVAC ou outro. No fim, um projeto pode interferir no 
outro, comprometendo o desempenho da instalação. 
“Nossa interação nesta fase consiste em garantir, com a 
análise crítica, que o projeto seja funcional, interferindo 
o menos possível nos projetos arquitetônicos e paisagís-
ticos”, explica Neves. 

Aferindo os resultados do comissionamento

Para o engenheiro da Térmica Brasil é difícil aferir 
(economicamente) os benefícios do comissionamento. Ele 
comenta que as vantagens são imensuráveis, pois se trata de 
um processo de qualidade em muitos aspectos preditivos. 
De qualquer maneira, algumas entidades internacionais se 
propuseram a comparar custos em obras com e sem comis-
sionamento, e quando o processo é realizado de forma plena, 
estima-se em 4 a 5% de redução de custos. Há também a 
questão operacional, pois os custos com energia e com o 
pós-obra são reduzidos. Em algumas instalações há um au-
mento de vida útil. “É complicado mensurar o quanto estes 
custos representam. Em empreendimentos que continuamos 

como consultor, após o inicio de operação, tivemos a satis-
fação de saber que os custos operacionais foram reduzidos e 
a qualidade das instalações também foram incrementadas”, 
explica Vargas. Torres comenta que o processo de comissio-
namento, apesar de muitas vezes parecer obscuro e pouco 
concreto, pode trazer resultados evidentes comparados às 
premissas de projeto (consumo de energia, por exemplo). 

Douek cita, como exemplo, um edifício planejado que 
possui um sistema de climatização por VRF. Esse processo 
de comissionamento permitiu identificar que os equipa-
mentos instalados não atendiam o objetivo de temperatura 
proposta (18ºC). Identificada a causa e reportada ao fabri-
cante, o problema foi sanado após a correção executada no 
local. Considerando que o processo de comissionamento 
havia verificado que o projeto proposto tinha condição de 
proporcionar a temperatura de conforto desejada, ficou fácil 
identificar que o problema estava na obra. Desta forma, 
foram evitados problemas com desconforto, oriundos do 
equipamento montado de forma inadequada. A Mantest en-
tregou recentemente o comissionamento elétrico da subesta-
ção (incluindo UTE) na sede da TV Globo, na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ). Gennari explica que, embora quantificar o 
resultado de um comissionamento seja muito difícil, essa 
obra é um bom exemplo de que o processo de comissiona-
mento foi determinante no resultado final. O engenheiro 
Neves comenta que recentemente a Anthares trabalhou (em 
formato de consórcio com mais duas empresas) em um gran-
de projeto - DataCenter - para o Banco Santander. No final 
do comissionamento a eficiência e o rendimento dos chillers 
foram insatisfatórios, não atendendo aos requisitos de projeto 
e às características informadas pelo fabricante. Foi neces-
sária a execução de algumas intervenções pós start-up com 
objetivo de atender aos requisitos de projeto ou ao menos 
minimizar o problema. 

“Comparando um processo de garantia da qualidade de 
um produto (em uma linha de produção) com o processo de 
qualidade (o comissionamento), vamos encontrar uma dife-
rença fundamental: a velocidade do ciclo. Em uma linha de 
produção o resultado de uma intervenção aparece em pouco 
tempo no produto final e pode facilmente e objetivamente 
ser aferido. Em um processo de construção e instalação, isso 
não acontece. O ciclo é muito mais longo e cada instalação é 
uma “obra de arte”. Não tem duas iguais para comparar. As 
equipes envolvidas também se modificam de uma instalação 
para outra, talvez seja esse o motivo pelo qual o amadureci-
mento do mercado se torne lento. Por mais que uma instala-
ção tenha o desempenho satisfatório, fica difícil verificar se 
o processo poderia ter sido melhor sendo realizado por uma 
equipe mais experiente”, explica Hoffmann. 

Charles Godini <charles@nteditorial.com.br>

Comissionamento elétrico da 
subestação na sede da TV Globo, 
Rio de Janeiro (RJ)
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Painel Ondulado
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TermoWall Vertical Rib

TermoWall Vertical MicroRib

TermoWall PVC

TermoWall Stucco

TermoWall Horizontal Rib

TermoWall Horizontal MicroRib

19 unidades
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Produção anual
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Telha térmica TermoRoof
A melhor e mais versátil do Brasil

Telha térmica TermoZip
Cobertura de baixa inclinação sem furos

Telha térmica TermoHouse
Estilo colonial e conforto térmico

Shopping Ponta Negra - Manaus - AM 44 shopping centers
entregues nos últimos 4 anos

Atendem as normas de flamabilidade**

Classe II-A (SBI), NBR 15575, 
Classe PN1 (NBR 15366-2) 
e FM Approvals

Até 300m² instalados por dia,
com equipe de 6 profissionais* 
(montagem guiada por manual)

Kits industrializados asseguram mais produtividade para sua obra

Dânica: soluções modulares 
rápidas para sua obra

SUDESTE

São Paulo, SP
11 3043-7872

Jundiaí, SP
11 2448-3711

Rio de Janeiro, RJ
21 2277-8300

Belo Horizonte, MG
31 3512-4700

SUL           

Joinville, SC
47 3461-5300

Porto Alegre, RS
51 3302-7308

NORTE
Belém, PA
91 3255-7555

NORDESTE           

Recife, PE
81 2125-1900

Salvador, BA
71 3272-6836

CENTRO-OESTE

Lucas do 
Rio Verde, MT
65 3549-8200

Goiânia, GO
62 3582-9001
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O MERCADO OFERECE INÚMEROS 
ELEMENTOS COM DIVERSAS VANTAGENS

A Revista Sistemas Prediais conversou com algu-
mas empresas e citou produtos/equipamentos/sistemas 
que ajudam no bom comissionamento de um empre-
endimento. 

A Isoeste trabalha com uma gama muito grande de 
produtos para coberturas e fechamentos laterais (facha-
das), cada um com uma finalidade e objetivo, atendendo 
assim aos mais diversos projetos que necessitem de um 
bom comissionamento e uma certificação sustentável. A 
empresa possui pontuação no LEED por utilizar cober-
turas na cor branca com SRI ≥ 78 e gerar economia no 
AVAC; toda a linha de produtos PIR são aprovadas pela 
FM Aprovals, permitindo o uso em obras com seguro da 
FM Global; em relação a linha de produção em sistema 
contínuo e automático, é realizada a injeção dos núcleos 
em alta pressão, garantindo perfeita homogeneidade, 
evitando bolhas no núcleo, alto controle de qualidade e 
capacidade produtiva; garantem obra limpa e instalação 
de painéis de fachada 6 vezes mais rápida que uma cons-
trução convencional. “A eliminação de processos como 
reboco, pintura, entre outros, torna o obra estanque e 
finalizada imediatamente após a instalação dos painéis 
de fachada; materiais muito mais leves se comparado 
aos sistemas tradicionais, proporcionando redução nas 
fundações seja com cargas incidentes, seja com estru-
turas a serem executadas. Em uma situação tradicional, 
com a aplicação de paredes de fechamento em alvenaria 
de blocos de cimento e coberturas em telhas metálicas 
sem isolamento térmico, esse empreendimento possuirá, 
em média, um equipamento de refrigeração com capaci-
dade de 117 TR. Quando aplicamos painéis IsoFachada 
Isoeste e Isotelhas® Isoeste eles passam a ter equipa-
mentos de refrigeração com capacidade de apenas 12 
TR. Isto representa 89% mais eficiência das coberturas e 
fachadas resultando em uma enorme economia de equi-
pamentos durante a instalação. Temos ainda que consi-
derar a redução do consumo de energia elétrica durante 
a operação que deverá seguir a mesma proporção. Em 
grandes centros, onde o custo do KW/h é alto, o resul-
tado da economia desta equação é ainda maior”, explica 
Anderson Ortiz, coordenador de produtos da Isoeste.

O engenheiro e account manager da Honeywell, 
Igor Nakamura, ressalta a importância de um comis-
sionamento correto, visando, basicamente, a econo-
mia de energia; a melhoria na operação da edificação; 
confiabilidade no sistema; e atendimento às normas 
de conforto e segurança. “Possuímos inúmeros produ-
tos e sistemas instalados em obras comissionadas no 
mundo todo, e que possuem as mais diversas certifi-
cações verdes”, explica. O grupo Honeywell fornece 
soluções de medição, calibração e principalmente 
controle e gerenciamento dos processos para todas as 
atividades de uma edificação. A Phoenix Controls, 
empresa do grupo Honeywell, fabrica válvulas Ventu-
ri de ar variável independentes de pressão, especial-
mente utilizada no comissionamento e controle do ar 
para salas limpas, farmacêuticas e hospitais. As em-
presas Alerton, WEBs, INNCOM e Novar, também 
do mesmo grupo, possuem soluções como softwares; 
sensores; controladores; e gerenciadores para automa-
tizar todos os tipos de edificações, auxiliando, prin-
cipalmente, na análise efetiva do comportamento das 
instalações e otimizando o consumo de energia direta 
ou indiretamente. “São atividades imprescindíveis em 
qualquer certificação “verde”, incluindo às vantagens 
de protocolo nativo BACnet, conforme recomendação 
ASHRAE e solicitações técnicas NBR e memoriais 
técnicos de projetos de sistemas automáticos atuais”, 
comenta o engenheiro. 

A Wago também possui vários relatos de sucesso 
no uso da solução de automação predial. O caso mais 
emblemático, segundo a empresa, é o do Minas Are-
na, o Mineirão, localizado em Belo Horizonte (MG). 
É o segundo estádio esportivo, em todo o mundo, a 
receber certificação LEED Platinum. A automação 
predial Wago foi aplicada para controle de iluminação 
em rede DALI. Nessa obra foi utilizada a plataforma 
de automação multiprotocolo WAGO I/O SYSTEM 
750, que permite, ainda, a interligação, controle e 
monitoramento das mais variadas utilidades de um 
empreendimento, seja qual for seu tamanho. Dessa 
forma, diversos sistemas como iluminação; ar con-
dicionado; medição e monitoramento de energia; 
controle de circulação de água; entre outros, podem 
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ser monitorados e controlados por uma plataforma 
única, estruturada em redes de maneira centralizada 
ou distribuída. Isso permite a rápida visualização do 
comportamento de todo o sistema, além da detecção 
de falhas por meio de funções de diagnóstico. “Mais 
especificamente, quanto à atividade de comissiona-
mento, a solução de automação utilizado na Arena 
Mineirão, permite a verificação da efetividade de 
conexão entre as entradas e saídas dos equipamentos 
de automação com seus respectivos instrumentos e 
dispositivos de campo. Por meio de nossa ferramen-
ta pode-se, por exemplo, acionar individualmente 
cada uma das saídas do sistema de automação, sejam 
digitais ou analógicas, e, então, conferir localmente 
se o respectivo equipamento foi de fato acionado sem 
a necessidade da presença de um programador ou da 
criação de uma aplicação de software para cada con-
trolador, específica para essa função. O mesmo vale 
para os pontos de entrada do sistema de automação 
que podem ser verificados ponto a ponto com o uso 
do software WAGO I/O CHECK”, explica Mauricio 
Afonso, coordenador de segmentos da Wago. 

A Trane / Ingersoll Rand, empresa que fornece 
soluções e serviços de conforto interior, também 
fornece serviços para um bom comissionamento. “As 
soluções climáticas da Trane contribuem para o co-
missionamento desde a concepção do projeto e ao lon-
go da vida do edifício. As ferramentas de projeto e o 
conhecimento em edificações da nossa empresa, per-
mitem que os designers possam identificar soluções 
de baixo custo, logo na primeira etapa do projeto”, 
explica Matt Chmielewski, líder de aplicações e con-
sultor da Trane. A empresa trabalha com o software 
TRACE 700 (atualizado de 2 a 3 vezes por ano, desde 
que foi criado), que facilita a análise da construção 
de estratégias de projeto e operação, permitindo que 
a equipe de projeto possa tomar decisões de investi-
mento sobre todos os componentes de construção que 
impactam no custo operacional. Os resultados de uma 
simulação de energia na construção, por exemplo, 
podem prever o potencial máximo de desempenho 
da edificação, o custo operacional e níveis de con-
forto. Depois de determinar os objetivos gerais de 
desempenho, é possível definir uma multiplicidade 
de parâmetros dos equipamentos individuais que irão 
ser verificados e corrigidos durante o processo de 
comissionamento. A empresa oferece muitas soluções 
pre-packaged que podem reduzir os requisitos de ela-
boração do projeto e tempo de implementação, elimi-
nando conflitos e custos ocultos. Outra solução para 

um bom comissionamento é o sistema de automação 
predial Trane Tracer, um controle gráfico web-based 
que permite visibilidade em tempo real e controle de 
todos os sistemas conectados a partir de uma única 
tela, em qualquer lugar com internet disponível. 

A Full Gauge Controls, empresa que oferece ao 
mercado o desenvolvimento e produção de instrumen-
tos para sistemas de automação industrial, comercial e 
residencial, possui um software (Sitrad) gratuito para 
a administração remota das instalações, contribuindo 
para a obtenção de certificações relacionadas ao meio 
ambiente, como LEED e ISO 50001. A integração do 
Sitrad com o HVAC; aquecimento solar; gerenciamento 
da água potável e piscina; controle de janelas; cortinas; 
luzes; portas abertas; entre outros, possibilita uma solu-
ção acessível e completa para a automação de projetos, 
reduzindo de forma impactante os gastos com energia 
elétrica. Além dessa integração, o Sitrad possibilita 
medição e controle da rede elétrica, tensão, corren-
te, KWh; e fator de potência, ajudando instalações 
industriais, edifícios e outras organizações visando 
pontuação para alcançar as certificações. Ele possibi-
lita, também, que o usuário acesse suas instalações de 
qualquer lugar, através da internet, pelo computador 
ou smartphone  (iPhone/Android/Windows Phone),  e 
assim diagnosticar e alterar os parâmetros com total 
segurança e precisão. 

A Hitachi possui, dentro de sua gama de equipa-
mentos/produtos, a linha de Multi Split Inverter VRF 
Set Free. Ela possui recursos que auxiliam no bom 
comissionamento, pois através da interface de lógica 
podem ser emitidos diversos relatórios sobre o consu-
mo elétrico; condição de operação de todos os equipa-
mentos; simulações; etc. A Hitachi possui um sistema 
de gerenciamento de controles de chamada, o CSNET-
-WEB, onde o usuário pode verificar o funcionamen-
to de todas as unidades que compõe o sistema de ar 
condicionado, definir programação horária e set-point 
de temperatura de cada condicionador de ar, verificar 
as condições de operação, registros de falhas, e ainda 
possui um histórico com o resumo de consumo elétri-
co de cada unidade, além disso, possui interface para 
sistemas de supervisão predial, como MODBUS TCP/
IP ou RTU e Bacnet.

“Nossos equipamentos passam por um rigoroso pro-
cesso de qualificação e testes, o que em termos de co-
missionamento, transmite uma segurança muito maior 
minimizando os desvios ao projeto original. Contamos 
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também com a nossa rede de serviços que presta todo 
o apoio necessário na fase de comissionamento”, disse 
Marcelo Amarante, gerente comercial da Midea Car-
rier Brasil. Os chillers centrífugos AquaEdge 19XR/
XRV são adequados para esse tipo de projeto, pois 
conta com um moderno sistema de água gelada com a 
eficiência dos compressores centrífugos. Os modelos 
da linha Evergreen® proporcionam uma excelente efi-
ciência energética em qualquer tipo de situação. Com o 
uso de variadores de frequência no modelo 19XRV, que 
maximizam a performance e melhoram a eficiência 
da máquina em todas as condições de operação, esses 
chillers podem ser embarcados completamente carre-
gados com o fluído refrigerante, diminuindo o tempo 
gasto no processo de startup do equipamento. Está 
disponível nas capacidades de 200 a 1600 TR. A linha 
de Fan Coil Vortex opera combinado a um sistema de 
unidades resfriadoras de líquido (chillers) que produ-
zem água gelada e se adaptam a diferentes aplicações 
em ambientes de portes industrial e comercial. Os pro-
dutos são robustos, com alta estanqueidade e eficiente 
sistema de isolamento térmico e acústico, projetados 
para atender as mais rígidas normas da ABNT, inclusi-
ve à qualidade do ar interior (NBR 16.401). Essa linha 
opera combinada a um sistema de água gelada, geral-
mente aplicada em ambientes de porte industrial ou 
comercial. Um de seus pontos fortes são as dimensões 
reduzidas e a sua capacidade de adaptação a milhões 
de opções possíveis de especificação e montagem.

“Quando falamos sobre a importância do vidro para 
obras certificadas LEED, precisamos entender qual a 
tecnologia envolvida no material vidro além de enten-
der quais as exigências da certificação”, disse o consul-
tor técnico da Cebrace, Gabriel Zanatta. Ele comenta 
também que: “Nos edifícios comerciais mais antigos, 
temos o PAF - Percentual de Abertura de Fachada na 
casa dos 20%, ou seja, somente 20% da área total da fa-
chada eram abertas para a entrada tanto da luz quanto da 
troca térmica, proveniente da abertura externa. Hoje, nos 
modernos edifícios certificados pelo LEED, temos um 
PAF na casa dos 40% a 60%, ou seja, aberturas maiores 
do que tínhamos antigamente”. Nos dias atuais, há uma 
nova tendência em arquitetura e fachadas, e o vidro pas-
sa a ganhar grande espaço. Isso é uma consequência do 
desenvolvimento e uso de vidros de proteção solar, cuja 
tecnologia permite o bloqueio de até 80% do calor e o 
controle da entrada de luz, evitando o ofuscamento. Esse 
bloqueio é realizado por uma camada metalizada muito 
fina (espessura média de 60 a 90 microns) depositada 
na superfície interna do vidro através de um processo de 

bombardeamento iônico, realizado pela indústria fabri-
cante de vidro plano. Essa camada é de alta durabilida-
de, e garante o conforto térmico e lumínico daqueles que 
utilizam das estruturas internas dos edifícios comerciais. 
Existem também os vidros chamados de seletivos, que 
além de conter a camada metalizada sobre a superfície 
vítrea, possuem uma, duas ou até três camadas de prata. 
Essa camada exerce uma função seletiva, porém, ela 
também bloqueia o calor, permitindo uma maior entrada 
de luz e menor reflexão externa, pois com a aplicação da 
prata, faz-se necessária uma menor aplicação da camada 
metalizada, gerando assim um aspecto menos metali-
zado ou refletivo ao vidro. “Ao analisarmos o Balanced 
Scorecard (Indicadores Balanceados de Desempenho) 
do LEED, uma tabela de pontuação que deve ser seguida 
para a certificação dos edifícios, iremos observar a exis-
tência de créditos que prezam por um melhor desempe-
nho térmico e lumínico do ambiente. Créditos ligados 
ao tópico “Energia e Atmosfera” do Scorecard oferecem 
pontuação crescente, quanto maior for a porcentagem 
de performance energética, bem como possuem como 
pré-requisito uma performance mínima de energia. Com 
vidros que realizam a proteção solar das fachadas, é 
possível alcançar os elevados índices de economia de 
energia, além de ajudar na otimização dos sistemas de 
ar condicionado e cálculo de tonelagem de refrigeração 
da edificação. Além desses créditos ligados ao conteúdo 
reciclável, inovação e tecnologia também podem ser 
conquistados graças ao uso de vidros de proteção solar. 

A LG já forneceu (...e fornece) o sistema VRF para 
diversas obras com certificação LEED em todo terri-
tório nacional. Os produtos da linha Multi V contam 
com todos os seus sensores e parâmetros de funciona-
mento verificáveis de maneira simples e simultânea, 
com o uso do software LGMV e também com o uso da 
linha de automação LG (AC Smart, ACP e AC Mana-
ger). Dessa forma, o funcionamento de cada parte do 
sistema pode ser testado separadamente, e a resposta 
do sistema às diferentes condições pode ser verificada, 
garantindo o funcionamento e desempenho do sistema. 
“Para um bom comissionamento, todos os sistemas 
precisam ter o seu primeiro funcionamento (start up) 
feito por instaladores que receberam treinamento espe-
cífico para essa função, ou pela própria LG”, esclarece 
André Peixoto, gerente geral da CAC - Central de Ar 
Condicionado da LG Electronics no Brasil.

Redação
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Será realizada entre os dias 10 e 14 de março, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, na cidade de São 
Paulo (SP), um dos maiores eventos da construção civil 
da América Latina, a FEICON BATIMAT 2015 – Sa-
lão Internacional da Construção.  Setores como hidráu-
lica; designer de interiores; teto e cobertura; sistemas 
construtivos; revestimentos; aquecimento e refrigera-
ção de ambiente; entre outros, estarão representados 
em um espaço com mais de 85 mil m². A organização 
do evento espera um público de aproximadamente 120 
mil visitantes. 

Este ano, a novidade será o Ciclo de Seminários 
FEICON BATIMAT 2015 que irá apresentar palestras, 
debates, apresentações técnicas, etc. Serão discutidos 
temas como, soluções, tendências, desafios, e novas 
tecnologias para o setor.

“Hoje em dia, uma feira não é só expor produtos, 
é preciso apresentar inovações. Para isso criamos este 
ambiente que promoverá a atualização profissional e co-
nhecimento sobre produtos, equipamentos, tecnologias, 
tendências e melhores práticas de mercado, gratuitamen-
te”, comenta Liliane Bortoluci, diretora da Feira.

Confira os lançamentos de expositores ligados ao 
setor da construção civil, acompanhe:

Isoeste
A empresa apresentará na Feicon uma nova solução 

para revestimento térmico, o TPO Isoeste, fruto de 
parceria tecnológica com a empresa norte-americana 
Versico. É uma membrana Termoplástica de Poliolefi-
na (Thermoplastic Polyolefin) composta por camadas 
desse material e reforçada internamente com uma 
malha ultra resistente de poliéster. O TPO conta com 
uma membrana em sua camada superior mais espessa 
e lisa. Esse fator é imprescindível para que a membra-
na tenha longa durabilidade em condições climáticas 
severas, como as brasileiras, resistindo à ação de raios 
UV e ataques químicos. A superfície lisa do TPO evita 
ainda a retenção excessiva de sujeira com consequente 
crescimento biológico. O PIR é uma placa de espuma 
rígida de poliisocianurato de células fechadas, com alta 
resistência ao fogo (não propaga chama) e revestida nas 
duas faces com celulose e fibra de vidro. Além de ser 
isolamento térmico, essa placa regulariza a superfície 
do deck para que seja possível a impermeabilização da 

cobertura. O sistema com membrana TPO é ideal para 
qualquer tipo de cobertura onde se faz necessário baixa 
inclinação e estanqueidade total, seja para obras novas 
ou existentes. O sistema tem uma alta versatilidade 
para impermeabilizar todos os componentes (tubos, 
roof-top, dômus de luz natural - skylights, ventiladores 
naturais - lanternins, aparelhos de ar condicionado, 
chaminés, entre outros) com toda gama de acessórios 
para esta finalidade. Soldados por termofusão são 
fáceis de instalar, requerendo o mínimo de trabalho e 
poucas ferramentas, permitindo uma perfeita estan-
queidade. Outra vantagem na sua aplicação é a redução 
no custo de energia, pois além do PIR isolar termica-
mente a cobertura, o sistema reflete a luz, diminuindo 
o uso do ar-condicionado. 

Hydro Z
A Hydro Z, empresa que atua no desenvolvimento 

de equipamentos para consumo racional de água, con-
firma sua quinta participação consecutiva na FEICON 
BATIMAT, e leva para o evento sua linha completa 
de soluções. O grande destaque será o Ampere. Um 
equipamento que permite o tratamento e reuso da água 
em ambientes de lavagem automotiva. A solução conta 
com tecnologia única, princípios inovadores e tem 
como principal premissa não adicionar produtos quími-
cos ao processo de tratamento. Outro diferencial desse 
equipamento é a central de gerenciamento que abriga 
processador e software desenvolvidos pela empresa 
para automatizar atividades como: tratamento, limpeza 
interna de componentes, funcionamento de bombas, 
balanço entre efluente bruto e tratado, entre outras. 
Uma importante característica que reduz a necessidade 
de supervisão humana constante para seu perfeito fun-
cionamento. O sistema Ampere pode ser utilizado em 
diversos segmentos que busquem reduzir seus custos 
com água, como em lava-rápidos, postos de combus-
tíveis, transportadoras, entre muitos outros que traba-
lham com algum tipo de lavagem automotiva. Além 
do novo sistema Ampere, a Hydro Z leva também para 
a Feicon 2015 soluções tradicionais como o sistema 
Pluvi, para aproveitamento de água da chuva; sistema 
separador de água e óleo, soluções para tratamento de 
esgotos, entre outras.
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Dânica
A Dânica, sempre presente nesse grande evento, 

estará apresentando o TermoRoof, uma telha térmica 
que se adapta à aplicação em edificações industriais, 
comerciais e residenciais, aliando leveza e durabilidade 
à montagem limpa. É resistente a choques, impactos, 
abrasões, calor e outros efeitos climáticos, além de 
oferecer excelente estanqueidade, sem riscos de gotei-
ras e vazamentos, pois a fixação feita pelos trapézios 
que estão fora da linha da água proporcionam ótima 
vedação. Possui revestimento metálico em aço resis-
tente à corrosão nas duas faces ou com filme de PVC 
na face inferior e núcleo termoisolante em poliuretano 
(PUR) retardante à chama (classe R1, norma ABNT 
NBR 7358) nas espessuras de 30mm ou 50mm, com 
largura útil fixa de 1050mm e comprimento máximo 
de 12m. Pode ser aplicada com inclinação mínima 
de apenas 5%. Leve, resistente e durável (tem apenas 
8,5kg/m², em média). Sua montagem é mais fácil e 
rápida que a de telhas comuns, pode render até 70% de 
economia em estrutura – devido à alta densidade do 
núcleo isolante – e dispensar o uso de forro. Pode ser 
utilizada como fechamento lateral.  TermoHouse: Com 
faces em aço, núcleo isolante em poliuretano (PUR) e 
duas cores (marfim e terracota), alia tecnologia e estilo 
colonial, com instalação fácil. Ela dispensa o uso de 
forro, proporciona mais conforto ambiental e reduz o 
consumo de energia com condicionadores de ar. Pode 
ser manuseada sem o uso de equipamentos pesados e 
fixada sem ferramentas especiais, com instalação até 
70% mais rápida e barata (comparada a sistemas con-
vencionais). A pintura usada nas telhas é feita durante a 
fabricação do aço, o que aumenta a vida útil, e o núcleo 
em poliuretano é retardante à chama (classe R1, norma 
NBR 7358 ABNT). A TermoRoof atende também aos 
requisitos da NBR 15.575 e NBR 15366 (IT 10).

Ageon
A empresa irá apresentar na FEICON 2015 a linha 

SolarTouch de termostatos digitais, desenvolvida 
especialmente para sistemas de aquecimento solar 
residencial e de piscinas. O display de LCD 3,5” per-
mite a visualização do processo em forma de esquema 
gráfico. A interface touchscreen facilita a programação 
do aparelho. O design clean foi projetado para instala-
ção até mesmo dentro das residências. Com relógio em 
tempo real e agenda de eventos semanal, o SolarTouch 
possibilita a desativação do sistema nos fins de semana, 
o acionamento do apoio ou ainda a filtragem da água 
(em piscinas). É possível utilizar até 3 apoios simulta-
neamente (bomba de calor, gás e elétrico), diminuindo 
consideravelmente as chances de falha no aquecimento. 

Isoeste - TPO - Membrana Termoplástica de 
Poliolefina (Thermoplastic Polyolefin)

Hydro Z - Sistema Ampere

Dânica - Telha Térmica TermoRoof

Cebrace - Vidro Habitat Refletivo Cinza
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Cebrace
A Cebrace desenvolveu a Rede Habitat com o obje-

tivo de apresentar ao mercado vidros de proteção solar 
para residências. Chamados também de vidros “inteli-
gentes”, os produtos da linha são capazes de barrar até 
70% do calor. Se forem aplicados na versão laminada, 
os vidros Habitat barram quase 100% dos raios UV. A 
economia é de até 30% no consumo de ar-condicionado 
e luz artificial. Ao olhar de perto, parecem vidros co-
muns, mas são fabricados por meio de nanotecnologia 
para garantir todos esses benefícios com uma estética 
diferenciada. Os produtos estão disponíveis nas espes-
suras de 4mm a 10mm e podem ser instalados como 
vidro comum, temperado, laminado ou duplo. 

Denver
A empresa levará para o evento a Impermanta Laje, 

uma manta impermeabilizante à base de asfalto modi-
ficado com polímeros, estruturada com armadura de 
véu de fibra de vidro. Possui rápida liberação e dispen-
sa tempo de secagem, podendo estar sujeito a chuvas 
ou molhamento logo após o término da aplicação. O 
produto é recomendado para impermeabilização de 
lajes em áreas internas, pisos frios, sacadas e baldra-
mes. O outro produto é o Denvercril Super – Manta 
Líquida, uma manta impermeabilizante, super elástica 
e flexível, aplicada a frio. Fácil e rápida de aplicar, pro-
porciona segurança contra infiltração, bom acabamento 
e proteção das lajes expostas. 

Rheem
Com a aquisição da fábrica chilena (CEM S.A), a 

Rheem ampliou a oferta de produtos e, durante a Fei-
con, estará apresentando a nova linha de aquecedores 
Classic. Estarão expondo também a linha de aquece-
dores por acumulação a gás, produzidos na Argentina. 
Sua capacidade vai de 80L até 150L. Apresentarão 
também a linha de bombas de calor para piscinas, com 
capacidades de 50000 BTU, 68000 BTU, 85000 BTU, 
95000 BTU, 117000 BTU e 133000 BTU.

Elgin
A Elgin irá participar da FEICON com a divisão 

de Refrigeração, expondo sua linha de bombas para 
remoção de condensados, além dos modelos tradicio-
nais já conhecidos pelo mercado AVAC-R. A empresa 
irá apresentar também os modelos Silent+, Mini Tank, 
Hi-Flow e o modelo Supermarket, utilizado em bal-
cões e câmaras frigoríficas de resfriados, essenciais 
para a remoção constante da água que geralmente sai 
desses equipamentos.

AltoQI 
A empresa traz como destaque na FEICON 2015 

os lançamentos QiElétrico e QiSPDA, sistemas que 
representam grande evolução em relação ao software 
LUMINE V4. Eles compõem a plataforma QiBuilder, 
permitindo a integração dos projetos de instalações 
hidrossanitárias, incêndio, gás, elétricas, SPDA e de 
alvenaria estrutural, em um único ambiente, utilizando 
novas tecnologias e ferramentas na web.

S&P Brasil Ventilação/OTAM 
Este ano, a empresa apresentará em seu estande o 

Gabinete de Ventilação Compacto GF. É uma caixa de 
ventilação “in-line”, compacto, com altura de instala-
ção em forro, munido de ventilador do tipo Sirocco, 
com pás curvadas para frente. Possui transmissão por 
polias e correias com baixo nível de ruído; pode ser 
revestido com pintura, pois é construído em chapa de 
aço galvanizada; possui tampas de acesso laterais com 
fácil acesso a relação e transmissão. Pode ser fornecido 
com porta filtro do tipo gaveta (com filtros F5 e G4). 
Ele pode ser aplicado em escritórios, oficinas, locais 
comerciais, e hotelaria.

Epex
A Epex irá focar na sua linha hidráulica, trazendo 

ao público seus tubos de polietileno reticulado (PEX-a), 
novas conexões e ferramentas, kits hidráulicos prontos 
para instalação, além de outras soluções inovadoras. 
Além da linha hidráulica, estarão presentes também 
outros produtos já conhecidos da empresa.

Walsywa
Na FEICON 2015, a Walsywa estará expondo a Fer-

ramenta GW 1000, que possui um sistema de fixação 
a gás; é automática e realiza até 40 fixações de pinos 
e montantes sem recarregar, e gás para mil aplicações/
tubo. É indicada para aplicações em concreto e aço 
estrutural de grande volume. O Silicone Walsywa 
Acético/Neutro também estará exposto ao público. É 
um adesivo selante disponível nas versões branco e 
transparente, tem a função de vedação, não devendo 
ser aplicadas em colagens estruturais. É um produto 
sustentável, abaixo do limite de componente orgânico 
volátil especificado pelo LEED.

Supremo Cimento
É a primeira participação da empresa no evento. 

A Supremo irá apresentar sua nova identidade visual, 
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lançada no fim de 2014, e o seu portfólio de produtos, 
composto por cimentos tipo CP II, CP IV e CP V. 
Além disso, a companhia apresentará aos participantes 
a estrutura da nova fábrica que está sendo finalizada no 
município de Adrianópolis (PR). Esse novo empreen-
dimento contou com investimento de R$ 700 milhões. 
Com equipamentos de última geração, a estrutura apos-
ta em eficiência energética e deve atingir a capacidade 
total de produção (2,1 milhões de toneladas ao ano) 
após três anos de funcionamento. 

Sika
Na edição 2015, a Sika destacará o Igolflex Facha-

da, um impermeabilizante de base acrílica e selador, 
usado em áreas internas e externas como, fachadas e 
paredes de concreto ou argamassa e que estão sujeitas a 
ação das chuvas. É aplicado direto na forma de pintura.  
Irá destacar também o Sika Piso, uma tinta acrílica 
premium, com boa resistência ao tráfego de pessoas 
e automóveis. O produto pode ser aplicado em áreas 
internas e externas. A empresa também apresentará as 
soluções em mantas asfálticas, elaboradas à base de 
composto asfáltico modificado, proporcionando maior 
elasticidade e aderência. As mantas da Sika podem ter 
acabamento em alumínio (garantindo grande reflexão 
dos raios UV) ou filme de polietileno para ser utilizada 
em áreas com proteção mecânica, proporcionando uma 
impermeabilização fácil e rápida. As mantas são es-
truturadas com poliéster, oferecendo maior resistência 
à tração; ou polietileno, apresentando uma excelente 
flexibilidade, aderência e impermeabilidade.

Aubicon
A empresa estará lançando no evento a Manta 

Acústica Sound Soft Tubulação. Ela é feita de grânulos 
de borracha (pneu reciclado). É uma solução acústica 
que diminui os ruídos causados pela tubulação hidráu-
lica na construção civil. De fácil aplicação, a manta 
deve envelopar e revestir toda a tubulação hidráulica 
do imóvel. A fixação é feita com braçadeiras plásticas. 
Esse produto está disponível em três versões: mantas 
de 0,4m x 20m para tubulações de 100mm; mantas de 
0,3m x 20m para tubulações de 75mm e 50mm; além 
de peças pré-moldadas para caixas sifonadas de tubula-
ções com 100mm e 75mm. 

Âncora
A empresa irá apresentar na FEICON BATIMAT 

2015 o CODBOLT, desenvolvido para atender as 
demandas e necessidades do mercado para a união de 
elementos, sendo eles em estruturas metálicas (perfis 

Denver -  
Manta Líquida 
Denvercril Super

Rheem - Linha de Aquecedores 

Elgin - Linha de Bombas

S&P Brasil Ventilação/
OTAM  - Gabinete de 
Ventilação Compacto GF

Âncora - Linha Âncora
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tubulares, perfis quadrados ou mesmo em situações 
onde não é possível o acesso ao outro lado da estrutura 
para realizar uma união convencional). Apresentarão 
também a Linha Estrutural ASTM, ela é formada por 
barras roscadas B7, porcas pesadas 2H e arruelas F436, 
atendendo as normas técnicas e exigências do mercado. 
O sistema é aplicado em projetos e obras de grande 
porte e responsabilidade técnica. 

Blumenau Iluminação
Durante a Feicon 2015, a Blumenau Iluminação, 

especialista em luminárias, vai lançar uma linha de 
Anéis de LED, que deve substituir as lâmpadas comuns 
e eletrônicas. As peças chegam às lojas em março e 
podem ser adquiridas de duas formas: embutidas nas 
luminárias da linha Decorativa da empresa ou como 
refil. Além dos anéis, a empresa irá apresentar os spots 
ultrafinos de LED. As peças estão disponíveis nos mo-
delos de sobrepor (com 22 cm de espessura) e embutir 
(com 1,5 cm de espessura); são de alumínio e compatí-
veis tanto com lâmpadas de 4.100 K (amarelas) quanto 
as de 6.400 K (azuis).

Wago
O destaque deste ano será a linha de conexão 

automática, com ênfase no modelo 222. Os conec-
tores automáticos 222 fazem simultaneamente a 
isolação e a conexão de condutores, independente-
mente da experiência do usuário.  Composta por três 
modelos, a linha 222 pode conectar dois, três ou 
cinco fios de cabos de 0,08 a 4mm² em um mesmo 
potencial, além de permitir derivações. Por serem 
compactos, ocupam menos espaço e permitem uma 
instalação segura e de qualidade. São feitos de 
material autoextinguível, evitando a propagação de 
chamas; possuem pontos de verificação da tensão 
elétrica sem a necessidade de desfazer a emenda. 
São indicados para diversas aplicações como; caixas 
de distribuição, de passagem ou de derivação, rede 
aérea, luminárias, tomadas, extensões e instalações 
elétricas em geral. 

Alfamec
A Alfamec Soluções Ambientais é uma empresa 

especialista em sistemas para saneamento ambiental, e 
durante a FEICON apresentará a ETA Reuso - Estação 
para Tratamento de Água para Reuso. É um sistema 
compacto de tratamento físico-químico para reuso de 
águas cinzas, lavagem automotiva e processos indus-
triais; sua economia é de 90% na conta de água e possui 

garantia de 1 ano. O outro equipamento exposto será o 
ETE - Estação para Tratamento de Esgoto Sanitário, é 
um sistema modular para tratamento tipo aeróbio de es-
goto sanitário, sendo possível a reutilização do efluente 
gerado. Atende todas as legislações vigentes. Possui alta 
remoção de DBO (Acima de 90%) e ausência de odores 
e gases nocivos. O ETAC - Estação para Aproveitamento 
da Água de Chuva também será apresentado. É um sis-
tema compacto para filtragem e tratamento da água de 
chuva, podendo ser utilizada para diversas finalidades, 
baixo custo e fácil instalação. Todos os equipamentos 
atendem as legislações vigentes.

Polar Construindo Soluções
Durante a FEICON, a Polar estará lançando a Caixa 

de Passagem Elétrica Ajustável, ela não necessita de arga-
massa para fixação em blocos cerâmicos, ou de concreto, 
ou ainda em gesso acartonado; permite uso de tampa, 
facilitando e impedindo a entrada do reboco da parede. 
A Base Ajustável para Saída de Vaso também é outro 
lançamento. Ela promove pequenos ajustes na locação do 
vaso sanitário, mesmo após a concretagem do piso; eli-
mina tensões e o risco de ruptura e vazamentos, quando 
as conexões são forçadas durante a instalação; permite o 
uso de prolongamento para lajes com espessura superior a 
10 cm. Outro lançamento será a Caixa de Passagem para 
Split CPP 010. Possui dreno reversível horizontal, poden-
do ser instalada de ambos os lados; é compacta e versátil; 
e a aleta niveladora na base, facilita a instalação.

Moldimplas
É a primeira participação da empresa na feira. Es-

tarão apresentando o Nivela Piso, solução que facilita 
a instalação de pisos porcelanatos e cerâmicos. Trata-
-se de um espaçador e nivelador que reduz em até 50% 
o tempo de instalação dos revestimentos. A solução é 
composta por base, cunha plástica e um alicate com 
regulagem que facilita o nivelamento. 

Steck
Na 21ª FEICON BATIMAT, a marca, fornecedora 

de materiais elétricos para uso residencial, comercial 
e industrial, irá apresentar as linhas Conduteck®; 
Platinnum Box®; Plugues e Acoplamentos Quick®; 
e Diamant Box® VDI. Em sua sétima participação, 
a empresa aposta no fortalecimento da sua imagem 
através do contato direto com o cliente, além de firmar 
novas parcerias. Estarão em seu estande também as li-
nhas de minidisjuntores, DRs, DPS, bem como quadros 
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de distribuição Ouro Box®, botões, botoeiras, a Linha 
de Interruptores e Tomadas Stella®, fita isolante Fite-
ck®, plugues e tomadas industriais, Quasar®, Quasar 
Box®, entre outros.

Termomecanica 
A empresa irá apresentar em seu estande sua linha 

de produtos para o mercado de construção, o tubo de 
cobre sem costura é um deles. Serve para aplicação 
em instalações hidráulicas de água quente e fria; redes 
de combate a incêndio e de gases em geral; tubos de 
descarga de água; reservatórios, tanques e acumula-
dores de água quente; interligações de água quente; 
medidores; entre outros. São fabricados sem costura, 
conforme NBR 13.206, resistente e não absorve mate-
riais orgânicos. As conexões de cobre e latão também 
serão apresentadas no evento. São conexões soldáveis 
de cobre com diâmetro de 15 a 104 mm, sem anel de 
solda, e conexões rosqueáveis em latão. 

Armacell
A Armacell estará apresentando na FEICON 

BATIMAT 2015 o lançamento de uma nova linha para 
utilização em residências, edifícios e empreendimentos 
comerciais. Para o isolamento acústico e a proteção de 
pisos e lajes, estão sendo lançados três produtos, são 
eles: o Isolamento Acústico para Lajes Armacell, que 
reduz a transmissão de ruídos, protege pisos acabados 
e evita avarias durante as obras; a Manta Acústica 
para Pisos Laminados Armacell, que evita os ruídos 
e melhora a acústica desse tipo de piso, além disso, 
previne a umidade e elimina irregularidades no piso; e 
a Proteção para Pisos Armacell, indicada para proteger 
o piso durante e após a realização das obras. Em rela-
ção ao isolamento térmico e acústico os lançamentos 
serão: a cinta Armaflex Tape, indicada para utilização 
em sistemas drywall, proporcionando melhor perfor-
mance acústica, além de reter umidade; e o isolamento 
acústico Fonoblok, que proporciona ótima performance 
acústica para tubulações de água e esgoto. 

FEICON BATIMAT
SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO
Data: 10 a 14 de março de 2015
Local: Anhembi – São Paulo
Horário: Terça a sexta, das 11h às 20h; 
       Sábado, das 9h às 17h
Site: www.feicon.com.br

Epex - PEX-a Walsywa - Linha de Silicone

Blumenau Iluminação - 
Anéis de LED

Wago - Conector 
Automático 222

Polar Construindo 
Soluções - Caixa 
Elétrica Ajustável

Steck  - Linha de Plugues e Tomadas Quick

Armacell - Isolamento 
Acústico para Lajes
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PÁTIO RORAIMA SHOPPING, O PRIMEIRO 
DO ESTADO DE RORAIMA

A logística foi o maior desafio do 
empreendimento

O Pátio Roraima Shopping, inaugurado em novembro 
de 2014, é o primeiro shopping center  do estado de Ro-
raima. O empreendimento fica localizado na capital, Boa 
Vista. Possui 42.500 m² de área construída que abriga 180 
lojas; cinco salas de cinema; dois elevadores (um panorâ-
mico) e estacionamento com 1.300 vagas. O conceito do 
projeto foi criado pela Designcorp, empresa canadense, 
e o desenvolvimento e compatibilização ficou a cargo do 
escritório A. Dell'Agnese Arquitetos Associados - AD 
Arquitetura. A Saphyr Shopping Centers é a empresa que 
está administrando o novo empreendimento. Para atender 
as condições climáticas da região, foram utilizados 
materiais especiais como paredes com isolamento tér-
mico; clarabóias laterais em todo o perímetro do prédio; 
fachadas com tratamento para diminuir a incidência de 
calor; cobertura com tratamento térmico; e sistema de ar 
condicionado ajustado à demanda local.

Gestão de resíduos

Durante o período da obra, a organização e limpeza 
eram fatores importantes, junto com acondicionamento 

e disposição qualificada dos resíduos e posterior controle 
do destino final. Ainda buscando uma não geração de 
resíduos que poderia comprometer o ambiente, toda área 
(42.500 m²) de laje foi realizada no sistema steel deck, 
evitando qualquer tipo de escoramento. 

Sistema construtivo

Segundo Juliana Guidi Ourique, arquiteta do escritó-
rio A. Dell'Agnese Arquitetos Associados, esse sistema 
foi uma decisão, não apenas da AD, mas da Interbuild 
Engenharia e também do investidor, a Saphyr. A logística 
foi um ponto muito importante para a escolha do sistema 
construtivo. Todas as peças chegaram prontas e foram 
montadas na obra, o que gerou maior segurança, rapidez, 
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produtividade, qualidade, limpeza e redução de impactos 
ambientais. “Devido à distância e dificuldade de mão de 
obra qualificada no local, a obra teve que utilizar ele-
mentos construtivos preparados nos estados do Sudeste e 
montagem em Boa Vista (RR). A estrutura metálica foi 
toda pré-executada em Vitória (ES), na sede da Medabil, 
e transportada em containers por navio", explica Juliana. 
O sistema construtivo utilizado na obra foi o de estrutura 
metálica convencional com lajes steel deck, composta 
por telha de aço galvanizado e camada de concreto. O 
aço no formato de telha trapezoidal serve como fôrma 
para o concreto durante a concretagem e como armadura 
positiva para as cargas de serviço. Conformado a frio e 
cobrindo uma largura útil de 820 mm a 840 mm, o steel 
deck possui nervuras largas, e com a utilização de co-
nectores de cisalhamento (stud bolts), permite a interação 
do concreto com o aço, possibilitando o cálculo de vigas 
mistas e redução do peso da estrutura. Dentre as muitas 
vantagens desse sistema, destacam-se a alta qualidade de 
acabamento da laje; a dispensa de escoramento, reduzindo 
gastos com desperdício de material; facilidade de instala-
ção; e maior rapidez construtiva.

Isolamento térmico

Os painéis utilizados possuem encaixe em forma de 
trapézio (finger joint), garantindo melhor estanqueidade. 
Cláudio José Duarte, engenheiro da Saphyr Shopping 
Centers, destaca a leveza desses painéis (9,72 kh/m²), pro-
porcionada pelo núcleo isolante em poliestireno expadin-
do (EPS); e conta ainda com acabamento em micro rib ou 
calandra rib 100, com montagem em sentido vertical. 

 Iluminação artificial e natural

O intuito do projeto foi assegurar a máxima entrada de 
luz natural nos ambientes, visando grande economia de 
energia elétrica. O sistema de iluminação artificial contou 
com luminárias de embutir, em sancas. Na área externa 
foram instalados refletores e postes de iluminação com 
lâmpadas fluorescentes compactas, LED e vapores metá-
licos para projetores. A integração da luz na arquitetura 
contemporânea do shopping, aliada ao conforto visual dos 
usuários, foram primordiais na concepção do projeto. Em 
áreas de constante circulação como os malls, o projeto 
optou pela iluminação indireta através de sancas, valori-
zando os contornos dos corredores e oferecendo, além de 
uma luz mais aconchegante, um aspecto mais clean. A 
iluminação indireta foi explorada também em áreas como 
a praça de alimentação. Foi priorizada a utilização de 

Sistema construtivo em estrutura metálica com 
lajes em steel deck

sistemas eficientes, com baixo consumo energético, alto 
fluxo luminoso, e longa vida útil, tais como fluorescentes 
tubulares T5, fluorescentes compactas, vapores metálicos 
e LED. A iluminação natural penetra no ambiente através 
de clarabóias com aberturas laterais. A solução garante a 
incidência de luz solar de maneira indireta e, ao mesmo 
tempo, evita a entrada de calor. Na fachada de destaque 
relativa à praça de alimentação, executada em sistema 
pele de vidro, foram utilizados brises, amenizando assim, 
a sensação térmica. 

Piso

Em relação ao piso, foi escolhido um modelo com 
padrões de cor, textura e tamanhos bem uniformes, com 
altíssima resistência a abrasão e suporte de carga, com 
qualidade e durabilidade acima da média e possibilidade 
de intervenções e manutenção com custo baixo e mão 
de obra de fácil acesso local. Os materiais são à base de 
granilhas e pedras selecionadas, e o piso é vibro prensado 
em placas com 4 cm de concreto. 

Automação

Toda a automação foi realizada pela PD7 Techno-
logy. Foi instalado um sistema de controle e supervisão 
dentro do conceito de automação predial integrada, 
proporcionando assim controle e supervisão dos diversos 
dispositivos de iluminação, ar condicionado, segurança, 
sistema de detecção de alarme de incêndio, controles 
de temperatura ambiental, eletroeletrônicos e outros. O 
sistema possibilita a gestão de energia e o gerenciamento 
da manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com o 
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histórico de eventos e alarmes de uma edificação auto-
matizada. O empreendimento recebeu sistema automa-
tizado de climatização, constituído por sensores no ar de 
insuflamento dos FanCoil’s para controlar a quantidade 
de água gelada que passa e a velocidade dos ventiladores 
de insuflação do sistema de ar. No quesito iluminação, foi 
instalado controle automático que evita o desperdício de 
energia nos horários indevidos e nas áreas desnecessárias. 
E, ainda, controladores programáveis para atuação direta 
nos circuitos de iluminação. A gestão energética conta 
com sistema de controle automático e geradores. Assim, 
numa eventual queda de energia, é feito também o seu 
monitoramento, verificando o consumo e demanda de 
todo empreendimento.

Ar Condicionado

Tacyo Pantoja, gerente de engenharia da Cargo, de 
Manaus (AM), responsável pela instalação do sistema de 
climatização, informa que foram instalados três chillers 
com compressor parafuso, condensação a água, totalizan-
do 1.200 TR de capacidade. Na mesma proporção, foram 
instaladas três torres de resfriamento. Pantoja ressalta que 
o sistema conta com válvulas de balanceamento, inclusive 
para as lojas. Assim como no conjunto da obra, a logística 
foi fundamental. “Boa Vista é uma cidade em crescimen-
to e não é fácil ter equipamentos e materiais disponíveis. 
Tivemos de planejar bem para enviar todo o material sem 
prejuízos. Mesmo assim, entregamos a obra com um mês 
de antecedência. Um exemplo dos esforços para atender 
bem às necessidades da instalação, foi a fabricação e ins-
talação dos dutos de ar. Contratamos um empreiteiro local 

para fabricar os dutos e enviamos gente de Manaus (AM) 
para a instalação. Todos classe 500 pa, testados de acordo 
com a NBR 16401 e devidamente isolados em lã de vidro. 
As tubulações de água também foram testadas e isoladas 
em borracha elastomérica", explica Pantoja.  

Redação

FICHA TÉCNICA
Construtora: Interbuild
Projeto de Arquitetura: Alcindo Dell’Agnese Arquitetos 

Associados / Conceito: Designcorp
Gerenciamento: DPG Plan
Projetos Auxiliares:  
            Elétrica: MHA Engenharia
            Iluminação: Senzi Lighting
            Hidráulica: MHA Engenharia
            Automação: MHA Engenharia
            Ar Condicionado: Vetor Consultoria e Projetos 

de Engenharia
            Estrutural: Medabil
            Fundações: Ber-Fac Consultoria de Solos e 

Fundações
            Cobertura: Medabil
Instalações: 
            Elétrica: Cimax Engenharia
            Iluminação: Cimax Engenharia
            Hidráulica: Cimax Engenharia
            Automação: Cimax Engenharia
            Ar Condicionado: Consórcio Cargo/ProDac
            Paisagismo: Takeda
            Estrutural: Medabil
            Fundações: Berfarc e GTP
            Impermeabilização: Proiso Projetos e Consulto-

ria de Impermeabilização
 Materiais e equipamentos: 
            Elevadores: Atlas Schindler
            Ar Condicionado:
                        Chillers:  Carrier
                        Fan coils: Trane
                        Difusores de ar: Trox
  Válvulas de balanceamento: IMI 

Hydronic Engineering
  Isolamento dos dutos: Isover
  Isolamento das tubulações: Armacell
  Ventiladores: Projelmec
  Difusores de ar: Trox
  Torres de resfriamento: Alpina
            Fechamento: Danica
            Forros: WallPlac
            Revestimentos térmicos: Medabil
            Pisos: Tecnogran
            Lâmpadas (tipo e fornecedor): Cimax
            Esquadrias (material e fornecedor): Novix
            Metais: Cimax
            Automação:Manusa
            Portas: Manusa
            Vidros: Novix

Devido ao sistema construtivo e um bom 
planejamento, a obra não gerou resíduos, 
mantendo-se sempre limpa como na imagem
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O PRIMEIRO HOSPITAL COM 
CERTIFICAÇÃO AQUA NO BRASIL

Inaugurado em junho de 2013, o IOSP - Instituto de 
Oncologia Santa Paula, que faz parte do complexo hospi-
talar Santa Paula, possui uma área de aproximadamente 
4 mil m² distribuídos em ambiente de convivência; dois 
andares de consultórios (oncologia clínica, cirurgia onco-
lógica, radioterapia, onco-hematologia); auditório; dispõe 
também de dois andares para quimioterapia, com boxes 
individuais e farmácia para manipulação de quimiote-
rápicos; e um andar para a IMRT - Radioterapia com 
Acelerador Linear de Intensidade Modulada. O instituto 
está localizado no bairro da Vila Olímpia, na cidade de 
São Paulo (SP) e tem capacidade para atender aproxima-
damente 800 pacientes por mês. 

Os gestores do hospital estavam procurando uma 
certificação de sustentabilidade, e, segundo o gerente 
de engenharia do Hospital Santa Paula, Walmor Pedro 

Brambilla, no mercado, as certificações em evidência 
eram o LEED e o AQUA. "Escolhemos o AQUA por ser 
uma certificação nacional. Apesar da origem francesa, 
ela é adaptada para a realidade brasileira pela Escola Po-
litécnica da USP, com validade internacional. Nenhum 
edifício hospitalar no Brasil possuía esta certificação, 
por isso o grande interesse da instituição em ser pioneira 
aqui no país. Lembrando que certificamos a operação 
sustentável do edifício. Eco-gestão, conforto e preser-
vação de recursos são alguns dos temas inseridos nas 
soluções arquitetônicas e técnicas do prédio", esclarece. 
Para que o empreendimento se tornasse sustentável, 
segundo Luiz Henrique Ferreira, diretor da Inovatech 
Engenharia, foram realizados estudos de impacto no 
sistema viário local; meios de transportes alternativos; 
sombreamento de vizinhos; materiais de construção de 
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baixo impacto ambiental; gestão de resíduos de canteiro 
de obras; gestão de resíduos de uso e operação; verifi-
cação de especificação de vidros e fachadas com ênfase 
em redução de consumo de energia; melhora do conforto 
térmico, acústico e visual; estudos de qualidade do ar e 
ventilação; aproveitamento de água da chuva; redução de 
consumo de água potável, entre outros. "O projeto preci-
sou de poucas adaptações. Por conta do pouco espaço e 
localização do empreendimento, o principal desafio foi a 
logística do canteiro de obras", disse Ferreira.

Depois de um ano de avaliação, o IOSP apresentou 
as condições ideais de operação sustentável. “A sustenta-
bilidade permeia os nossos processos, principalmente no 
que se refere aos cuidados com o paciente e o ambiente 
no qual vamos atendê-lo. Entendemos que, além de 
oferecermos os melhores equipamentos e a melhor 
equipe médica, também devemos estar em harmonia 
com o meio ambiente”, afirma George Schahin, médico 
e presidente do Hospital Santa Paula. A Inovatech foi 
responsável pela consultoria de sustentabilidade que 
garantiu a conquista da certificação AQUA-HQE. “O 
comprometimento de toda a equipe do IOSP com a sus-
tentabilidade, aliado a um projeto arquitetônico de alta 
qualidade, possibilitou o atendimento aos requisitos da 
certificação AQUA-HQE com nove categorias no nível 
excelente, demonstrando que o IOSP é uma referência 
em sustentabilidade no uso e operação, uma vez que o 
requisito mínimo para certificação eram três categorias 
em nível excelente”, comenta Ferreira. 

Gestão dos resíduos 

A política interna de reciclagem inserida no pla-
nejamento estratégico de sustentabilidade do Hospital 
Santa Paula estabeleceu a triagem de resíduos, facili-
tando assim os diversos pontos de geração, sua esto-
cagem e destinação final planejada. Foi estabelecido 
um PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde em concordância com a legislação 
para os resíduos hospitalares. Ela participa de todos os 
processos de boas práticas e projetos de minimização 
da geração de resíduos. 

Automação

O projeto previu o controle e supervisão do edifício, 
remotamente, pelo edifício existente. Dessa forma, o sis-
tema do novo edifício precisou ser compatível com o do 
complexo. As suas principais funções foram, executar o 
controle e supervisão dos sistemas elétricos (iluminação 

Entrada / Recepção com uma grande 
incidência de luz natural. Fechamento em 
spider e apoio e travamento em lâminas 
de vidro verticais
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Tratamento de água de reuso
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Chillers da Carrier e da Mecalor
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- em andamento) e de climatização; gerenciar o controle 
de demanda de energia elétrica frente ao contrato com a 
concessionária; administrar partidas e paradas de equi-
pamentos de climatização para controle da demanda; 
gerenciamento de horas trabalhadas dos equipamentos, 
visando programação para manutenção; o controle de 
horário da iluminação, que otimiza o uso de energia e 
desgaste das lâmpadas, sendo que as lâmpadas ficam 
ligadas apenas quando é preciso; e receber informações 
dos sistemas de segurança e tomar decisões baseadas 
nas mesmas. "O sistema de automação contribui muito 
na performance do edifício, mas destacaria principal-
mente o controle da iluminação; e o sistema de ar con-
dicionado, que opera remotamente, funcionando apenas 
quando necessário. Ele permite a manutenção preventiva 
e previamente programada dos equipamentos, dessa 
forma as falhas de equipamentos e paradas não progra-
madas são reduzidas, permitindo que o empreendimento 
funcione melhor e por mais tempo. As anormalidades 
do sistema são gerenciadas remotamente, agilizando 
o processo de manutenção e correção", explica Luiz 
Fernando Rodrigues Von Atzingen, engenheiro da MHA 
Engenharia. 

Iluminação natural e artificial

Foram usados fontes de luz com alta eficiência, acima 
de 80 lm/w, resultando em quantidades menores de 
pontos de luz e, consequentemente, de carga instalada, 
otimizando assim a energia gasta; menor dissipação de 
calor aos ambientes, resultando em menor consumo de ar 
condicionado; facilidade na manutenção e alta vida útil do 
sistema, gerando em consequência uma melhor otimiza-
ção no sistema de iluminação e sustentabilidade ao edi-
fício. Foram utilizadas lâmpadas fluorescentes tubulares 
T5 de 28W e de 3000 k de temperatura em praticamente 
todos os pontos de luz (sancas, recortes de forro ou em 
luminárias).  Nos painéis de marcenaria, balcões e mobi-
liários, foram utilizadas lâmpadas de led, que resultaram 
em um desenho único dos elementos da decoração, evi-
tando trocas constantes e alto custo de manutenção. "Essa 
escolha trouxe benefícios a curto e longo prazo, reduzindo 
os custos operacionais e de manutenção do sistema de 
iluminação", comenta Neide Senzi, da Senzi Lighting. 
Segundo Brambilla, 70% do edifício é constituído de 
fachada de vidro insulado, permitindo assim o aproveita-
mento máximo de iluminação natural em seu interior. No 
térreo, o fechamento em spider e o apoio e travamento em 
lâminas de vidro verticais, possibilitaram a integração da 
área interna e externa, onde possui elementos paisagísti-
cos. Nos outros andares, foi escolhido um vidro reflexivo 

Torneira com fluxo de água controlado e 
fechamento automático
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Construtora: Bueno Netto construtora
Projeto de Arquitetura: Duarte Schahin arquitetura
Gerenciamento: Planservice Engenheiros Associados
Consultoria de sustentabilidade: Inovatech Engenharia
Comissionamento da obra: Planservice Engenheiros 
Associados

FICHA TÉCNICA 

Box de Terapia Infusional. Nessa sala foram 
utilizados sistema de água gelada com cassete 
hidrônico; as persianas utilizadas é do tipo Roll on 
Cor Flex; vidro insulado reflexivo; nas paredes foi 
utilizado perfil metálico, placa de gesso acartonado 
para fechamento e isolamento termo acústico tipo lá 
de rocha; sensor de fumaça e sprinkler
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que, apesar dos grandes vão, possibilita a integração com 
o exterior, interrompendo a entrada de calor. 

Conforto térmico e acústico

Foram instaladas janelas com vidro insulado 
reflexivo em 90% da fachada e persianas para mais 
conforto térmico no interior do edifício. Foram usa-
dos perfis metálicos para a montagem da estrutura 
interna, placa de gesso acartonado para fechamento e 
isolamento termo acústico tipo lã de rocha.

Gestão da água

Foi implantado um sistema de aproveitamento de água 
da chuva, utilizando o reservatório de retardo exigido em 
lei. Para tanto, as caixas d’água, superior e inferior e redes 
de distribuição foram projetadas separadas e denomina-
das como sistema de água potável e sistema de água não 
potável, podendo assim, serem utilizadas em vasos sani-
tários e mictórios. Em relação à água de reuso, foi usado 
um sistema de tratamento com hipoclorito de sódio, sis-
tema de filtragem bacteriana e de partículas sólidas. Nos 
banheiros foram utilizados equipamentos economizado-
res de água como, válvula de descarga de duplo-fluxo e 
as torneiras com fluxo de água controlado e fechamento 
automático. As redes do sistema hidráulico são protegidas 
e possuem cores diferenciadas para organização.

Qualidade do ar e ventilação natural

O sistema de climatização utilizado foi o CAG - Cen-
tral de Água Gelada, da Carrier, utilizado no ambiente 
geral do hospital. Em relação ao setor de radioterapia, foi 
utilizado o equipamento da Mecalor. O edifício possui 
equipamentos de exaustão e ventilação, garantindo trocas 
de ar em frequências adequadas. Em relação à ventilação 
natural, o edifício possui áreas de convivência constitu-
ídas por pergolados e janelas em todos os ambientes do 
tipo “maxim ar”, com limitação de abertura para aprovei-
tamento da ventilação natural no interior do edifício.

Salas Limpas

O edifício possui salas com controle de pressão 
negativa e sistema de filtragem absoluta para salas de 
manipulação de quimioterápicos.

Charles Godini <charles@nteditorial.com.br>
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FEICON BATIMAT 2015 - SP
Data de início: 10/03/2015
Término do evento: 14/03/2015
Local: Parque de Exposições Anhembi, SP
Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.209 
Santana - São Paulo/SP
Informações: www.feicon.com.br

ConstruBusiness
11º Congersso Brasileiro da Construção
Data:09
Horario: das 8h30 às 13h
Local: Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo - FIESP
Av. Paulista, 1313 - 01311-923 - São Paulo - SP
Informações: www.fiesp.com.br/construcao-civil 
                       Tel: (11) 3549-4499

2015 IIAR 
Industrial Refrigeration Conference & Exhibition
Data: 22 a 25
Local: San Diego  - CA - EUA
iiar_request@iiar.org
www.iiar.org/IIAR/WCM

ISH 2015
The World's Leading Trade Fair 
Data: 10 a 14
Local: Frankfurt - Alemanha
www.ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besu-
cher/willkommen.html

ABRIL

CHINA REFRIGERATION EXPO 2015
Data: 08 a 10
Local: Shanghai New International Expo Centre  
Xangai - China
penglu@biec.com.cn
www.cr-expo.com

FIEE 2015
28ª Feira Internacional da Indústria 
elétrica, eletrônica, 
energia e automação
Data: 23 a 27 
Horário: das 13h às 21h 
Local: Anhembi São Paulo |SP
Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.209
Santana - São Paulo/SP
Informações: www.fiee.com.br
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sannar 
salão norte nordeste de ar 
condicionado e refrigeração

APOIO INSTITUCIONAL: APOIOS:

ARCONGEL,  ARCONLINE,  CICLAR AR CONDICIONADO,  
CIFRIO,  CLIMACLEAN,  COMTEL,  ELETROTÉRMICA,  NORDAP,  

PEÇA FRIO,  TOTALINE
s

SINDRATAR-PE
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REALIZAÇÃO:

XVI SANNAR 
8 e 9 de Abril 
Recife Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 9 – Pina
Recife – PE
08 e 09 de abril das 12h30 às 20h00.
www.engenhariaearquitetura.com.br/sannar2015
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O Sistema Durock® Next Gen criado pela United States Gypsum (USG), 
companhia americana com 113 anos de tradição e líder mundial no 
desenvolvimento de produtos para a construção a seco, é recomendado para 
fechamentos externos e internos de paredes construídas em Light Steel 
Framing ou Wood Framing.

Versátil, resistente e durável pode ser utilizado em casas, galpões industriais 
e comerciais, shoppings, shafts e prédios com grandes alturas, pois resiste à 
todas as intempéries sem apresentar trincas ou deformações. Leve, 
sustentável e econômico garante um resultado final á altura das 
expectativas projetadas para o seu empreendimento.  

Sistema Durock®
Next Gen

CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Matriz
Rua Teixeira de Freitas, 239, Vl. Metalúrgica  •  CEP: 09220.720 
Santo André, SP  •  Tel: (11) 4996.5500

Painéis de Gesso Sheetrock®

Regular Firecode Mold Tough

Painéis para aplicações internas,
em paredes, revestimentos e forros:

•  Construção a seco;
•  Instalação e decoração rápida;
•  Fácil manuseio;
•  Resistente a rachaduras e empenamento;
•  Painéis para todos os tipos de sistema.

www.contract.net.br

IMPORTADORA
OFICIAL

Shopping Iguatemi Campinas


