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EDITORIAL
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valiações contínuas e ajustes 
são necessários para empresas, 

instituições e até pessoas se manterem 
focadas em sua caminhada. E isso 
também ocorre na SBCC. Neste ano, 
optamos por transformar a Revista da 
SBCC em uma publicação trimestral. 
A crescente e irreversível popularização 
das mídias eletrônicas levou a SBCC a 
lançar um site muito mais dinâmico e 
amigável – e a transição entre o meio 
papel e o meio digital é uma realidade 
que encontramos na grande imprensa. 
Assim, avaliou-se que essa seria uma 
decisão adequada, porém, vamos estar 
atentos para acompanhar a receptivida-
de dos associados e usuários e verificar 
seu real resultado.
Entre ações importantes programadas 
para este primeiro semestre, destaco a 
Jornada de Controle de Contaminação 
em Ambientes Hospitalares, desen-

volvida em parceria com o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas, entre os dias 
24 e 25 de abril, em São Paulo-SP. Te-
mos a percepção de que o segmento 
hospitalar tende a ampliar considera-
velmente sua demanda por produtos 
e serviços relacionados à tecnologia 
de controle de contaminação do ar em 
ambientes fechados. 
O fato de a SBCC estar alinhada com 
renomadas entidades do setor da saú-
de abre espaço para levarmos para este 
segmento, de forma mais contundente, 
a nossa missão: disseminar o conheci-
mento qualificado, tornando a entidade 
uma referência para este setor. 
Outros pontos que reforçam a SBCC 
junto ao setor hospitalar são a publi-
cação de diversos artigos técnicos na 
revista nesta edição o artigo é sobre 
“Projeto e Construção de Laborató-
rios de Biocontenção NB3 de Baixo 

Custo”, tema particularmente interes-
sante para o segmento da saúde e de 
cases de hospitais e matérias gerais 
(veja também nesta edição a matéria 
sobre “Biocontenção” e “Centros Ci-
rúrgicos”); os debates no âmbito do 
GT – 53; e a presença da SLI na feira 
Hospitalar, evento que reúne mais de 
100 mil profissionais. 
Soma-se a todas estas ações, tam-
bém, a organização pela SBCC, pela 
primeira vez, de um seminário técnico 
paralelo à realização da feira Hospita-
lar. Todas essas informações podem 
ser acompanhadas no site da SBCC, 
não deixe de conferir.

Boa leitura

Marco Adolph
Editor-chefe 
do Conselho Editorial

Referência também no setor da saúde
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ngenheira mecânica formada 
pela Faculdade de Engenharia 

Industrial (FEI), com especialização em 
Refrigeração e Ar-Condicionado, além 
de Curso de Pós-graduação pela Esco-
la Politécnica da Universidade de São 
Paulo (USP), Heloísa Meirelles sempre 
foi uma entusiasta das atividades as-
sociativas. Desde 1989 é associada da 
Sociedade Brasileira de Controle de 
Contaminação (SBCC), sendo que nos 
primeiros 10 anos atuou somente nos 
GTs – Grupos de Trabalho, e depois 
participou das diretorias Financeira, de 
Marketing e Comunicação, além de ser 
coordenadora das quatro primeiras edi-
ções das Ilhas Temáticas SBCC – Áreas 
Limpas e uma das idealizadoras do atual 
projeto da Sala Limpa Itinerante – SLI e 
desde 2008 é Delegada Internacional. 
“Tenho a convicção de que as associa-
ções profissionais são relevantes para 
o desenvolvimento profissional e das 
empresas. A SBCC é um bom exem-
plo disso, sua atuação sempre esteve 
pautada em ampliar o conhecimento 

e trazer para o mercado brasileiro 
as melhores práticas internacionais, 
bem como atuar decisivamente para a 
evolução das normas para balizar as 
áreas limpas e controladas”, comenta.
Na posição atual, Heloísa tem como 
função principal representar a SBCC na 
ICCCS – International Confederation of 
Contamination Control Societies, entida-
de à qual o Brasil é associado através da 
SBCC desde 1989. Ela também repre-
senta a ABNT no âmbito da ISO TC-209 
– vale lembrar que a SBCC, em acordo 
de cooperação mútua com a ABNT, é 
a autoridade máxima em nosso País 
no assunto Áreas Limpas e Ambientes 
Controlados Associados. 
Em 2002, a SBCC presidiu a reunião 
de delegados do ICCCS, mas o ponto 
de maior destaque ainda está para 
acontecer: a realização do International 
Symposium of Contamination Control 
(Simpósio Internacional de Controle de 
Contaminação) – ISCC, em São Paulo, 
entre os dias 20 e 23 de setembro de 
2016. “Conquistamos esse direito em 

E 2010 e foi um momento histórico para o 
Brasil. Pela primeira vez, o evento global 
do ICCCS será organizado fora do eixo 
Ásia - Europa e América do Norte. Isso 
só foi possível pela participação ativa 
da SBCC na entidade”, avalia Heloísa, 
que foi empossada como presidente da 
ICCCS – biênio 2015-2016, durante o 
último evento, organizado em outubro 
de 2014, em Seul, na Coreia do Sul.
Heloísa, que iniciou sua carreira na 
Luwa Climatécnica, empresa na qual 
trabalhou nos primeiros projetos de 
salas limpas no Brasil, sendo treinada 
pelo renomado especialista internacio-
nal Hans Schicht, há 25 anos é sócia-
-proprietária da Ardutec Instalações e 
Assessoria Ltda. Para explicar um pou-
co mais sobre este evento, Heloísa con-
cedeu entrevista à Revista da SBCC.

Revista da SBCC: Como surgiu a pro-
posta de organizar no Brasil o evento 
ISCC? 

Presidente da ICCCS e Delegada 
Internacional da SBCC

Alberto Paz
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ISCC 2014, em Seul, fomos abordados 
por vários experts e pesquisadores de 
todo o mundo, sentimos que a expec-
tativa é enorme em relação ao formato 
do evento em nosso mercado. Alguns 
especialistas internacionais, em de-
monstração de apoio, se pronunciaram 
favoravelmente e ressaltaram o poten-
cial brasileiro, além de já confirmarem 
sua presença. No Brasil, a SBCC, 
desde 2010, vem promovendo ações 
específicas com a finalidade de cons-
cientizar o público da importância des-
te evento mundial, como palestras dos 
especialistas internacionais Gordon 
Farquharson e David Matsuhiro e a 
realização da Jornada de Controle de 
Contaminação em Áreas Hospitalares, 
organizada em conjunto com o Institu-
to de Infectologia Emílio Ribas, de São 

Heloísa Meirelles: Em 2010, em Tó-
quio, foi feito o convite para sediarmos 
o evento do ISCC no Brasil em 2016. 
A escolha foi baseada no trabalho 
intenso e crescente da SBCC. É o re-
conhecimento de que a SBCC cumpre 
sua missão de disseminar e ampliar o 
conhecimento no assunto “Controle 
de Contaminação em Áreas Limpas e 
Ambientes Controlados Associados”. 
Agora é o momento de mostrar à comu-
nidade internacional os avanços e o po-
tencial do nosso país neste segmento.

Revista da SBCC: Qual a receptivi-
dade ao evento no Brasil pelos profis-
sionais / pesquisadores do exterior e 
também nacionais?
Heloísa Meirelles: Após a apresen-
tação formal do ISCCBRAZIL2016 no 

Paulo, entre os dias 24 e 25 de abril 
(veja mais informações no site www.
sbcc.com.br). E dando continuidade ao 
lançamento oficial realizado na FIESP 
em 2012, foi apresentado no jantar de 
comemoração pelos 25 anos de funda-
ção da SBCC o hot site do evento e o 
plano comercial para participação das 
empresas interessadas.
 
Revista da SBCC: Comente sobre a 
importância do evento para o setor em 
âmbito mundial?
Heloísa Meirelles: No âmbito global a 
importância está em conhecer o nível 
de recursos técnicos já existentes em 
nosso país que serve de plataforma 
para novos investimentos, evidenciar 
que o Brasil é pioneiro e de grande 
potencial na região, bem como difundir 

ADALTA
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Sanitária, Isoladores, Microbiologia, 
Hospital e sistema de saúde, Auto-
mação, Robótica, Segurança e Meio 
Ambiente, Nanotecnologia, Filtração 
e Filtragem. A programação técnica, 
além de aproximadamente 50 pales-
tras, incluirá ainda 6 debates em mesas 
redondas além de Technical Papers.

Revista da SBCC: Quais outros even-
tos ocorrerão no âmbito do ISCC?
Heloísa Meirelles: Como é de praxe 
nesses eventos, vamos ter reuniões dos 
grupos de trabalho da ISO TC-209 – 
Working Groups (entre os dias 17 e 18 
de setembro); reunião plenária da ISO 
TC-209 – Áreas Limpas e Ambientes 
Controlados; reunião dos delegados de 
cada país-membro do ICCCS; reunião 
do ICEB – International Cleanroom Edu-
cational Board, responsável pelos cursos 
e treinamentos (todos estes eventos pre-
vistos para os dias 19 e 20 de setembro). 
Além disso, paralelamente ao ISCC está 
prevista a organização de uma Feira de 
Exposições de Produtos e Serviços para 
Áreas Limpas e Ambientes Controlados 
(entre 20 e 23 de setembro).

valores positivos de nossa cultura. O 
visitante internacional poderá ter uma 
avaliação bem fundamentada, ao parti-
cipar do Simpósio e ter acesso às nos-
sas experiências e pesquisas e, ainda, 
ao realizar a visita técnica em uma de 
nossas indústrias de ponta.
Por outro lado, o ISCCBRAZIL2016 
propiciará uma oportunidade única no 
hemisfério sul para o intercâmbio de 
conhecimentos e experiências entre 
os especialistas e profi ssionais dessa 
área no Brasil com os da comunidade 
internacional, com inúmeras vanta-
gens para toda a América Latina.

Revista da SBCC: Qual sua avaliação 
sobre o impacto no mercado nacional 
e também na área de pesquisa da rea-
lização deste evento no Brasil?
Heloísa Meirelles: Trata-se de uma 
oportunidade única para profi ssio-
nais, pesquisadores, fornecedores, 
usuários e interessados no setor de 
controle de contaminação para ampliar 
seus conhecimentos, e especialmente 
aos pesquisadores e estudiosos será 
o momento de expor seus trabalhos 
e, com isso, usufruir de um rico inter-
câmbio de ideias, experiências e co-
nhecimentos. Uma oportunidade para 
networking imperdível!

Revista da SBCC: Especifi camente 
sobre o ISCC 2016: quais os temas 
principais e como está sendo desen-
volvida a programação técnica?
Heloísa Meirelles: Teremos temas 
bastante abrangentes e outros especí-
fi cos, sendo que os de maior destaque 
a serem abordados no ISCCBrazil2016 
serão: Pesquisa e Desenvolvimento, 
Mecânica de Precisão (Automotivas), 
Aviação e Aeroespacial, Desenvolvi-
mento da Indústria Cosmética e Farma-
cêutica, Metrologia, Química, Vigilância 

Revista da SBCC: Qual a expectativa 
de participação de público no evento 
técnico e na feira de exposições?
Heloísa Meirelles: A estimativa de pú-
blico para o ISCCBRAZIL2016 consi-
dera a participação de interessados de 
toda a América Latina, e a expectativa 
é de 500 participantes. A feira de ex-
posições deverá atrair um número bem 
maior de convidados, uma vez que 
estará aberta ao público de empresas 
nacionais e internacionais. Convido a 
todos que atuam nesse segmento que 
acompanhem e se mobilizem em torno 
deste importante evento. Acompa-
nhem mais informações pelo hot site 
do ISCC (hospedado no site da SBCC 
www.sbcc.com.br) que trará todas as 
novidades sobre o evento.
  
Revista da SBCC: Finalmente, o que 
representa assumir a presidência do 
ICCCS?
Heloísa Meirelles: Esta é a segunda 
vez que uma brasileira assume o pos-
to. Em 2001, Eliane Bennett, na época 
a Delegada Internacional da SBCC, 
assumiu este posto quando a cidade 
de São Paulo sediou a reunião dos 
Delegados Internacionais do ICCCS. 
Acredito que mais importante do que 
presidir a entidade é a aceitação do 
Brasil como sede do evento interna-
cional; a presidência foi decorrência 
dessa decisão. Neste momento, quero 
reforçar a importância de todos os pro-
fi ssionais que militaram pela entidade 
desde sua fundação, deixando como 
grande legado suas ideias, postura 
proativa, comprometimento com a 
disseminação do conhecimento e a 
convicção de que o Brasil tem um 
enorme potencial para ser um dos prin-
cipais atores nos debates, pesquisas e 
soluções relacionadas ao controle de 
contaminação no mundo.

O ISCCBRAZIL2016 
propiciará uma 

oportunidade única 
no hemisfério sul 

para o intercâmbio 
de conhecimento e 
experiências entre 
os especialistas e 
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área no Brasil com 
os da comunidade 

internacional
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ocais que recebem, diaria-
mente, inúmeros pacientes 

com diferentes sintomas e patologias, 
os hospitais, principalmente com 
atendimento de pronto-socorro, confi-
guram-se como espaços nos quais a 
biocontenção é algo tão fundamental 
quanto complexo. Fica fácil entender 
o porquê, ao se imaginar uma pessoa 
que procura o hospital sem saber ser 
portadora de uma doença transmi-
tida pelo ar, como a tuberculose, por 
exemplo, ou de um vírus altamente 
letal como o ebola: ela se torna uma 
potencial contaminadora dos outros à 
sua volta. Por isso, as estratégias para 
separar corretamente esse paciente e 
garantir o isolamento do agente bioló-
gico são essenciais, e cada vez mais 
as tecnologias voltadas para o controle 
de contaminação do ar têm se voltado 
para atender as demandas surgidas 
nesses ambientes, que são as áreas 
de isolamento de hospitais.

Atenção especial na aplicação 
hospitalar

A aplicação da tecnologia de controle de 
contaminação do ar em áreas de isolamento 
hospitalar exige conhecimento técnico e atuação 
multidisciplinar

Luciana Fleury

L Segundo explica Francisco J. Ca-
milo Hernandes, Coordenador da Co-
missão de Estudos ABNT “Requisitos 
para Áreas Biocontidas”, de maneira 
teórica a biocontenção em áreas de 
isolamento pode ser trabalhada em 
três aspectos distintos. A chamada 
contenção primária está relaciona-
da aos processos e procedimentos 
seguidos pelos profissionais em seu 
trabalho diário, visando à proteção 
dos demais pacientes e sua própria 
proteção para não sofrer contamina-
ções, aí incluídos os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) adotados 
com o mesmo objetivo. Há também 
as proteções coletivas, configuradas 
por cabines de biossegurança, caixas 
de passagem, portas com vedação 
ativa, entre outros equipamentos. E, 
finalmente, a denominada contenção 
secundária, que engloba as interven-
ções de engenharia, como o sistema 
de ar-condicionado, filtros etc., desen-

volvidas tendo em mente o controle e 
confinamento da área potencialmente 
contaminada.

Combinar esses três elementos é 
algo que exige conhecimento e sensi-
bilidade para os diversos aspectos en-
volvidos na decisão. Trata-se de uma 
matéria interdisciplinar e altamente 
dinâmica ao envolver soluções cons-
trutivas e equipamentos, protocolos de 
saúde e a própria velocidade com que 
novos vírus e doenças, até então res-
tritos a determinada localidade ou po-
pulação, passam a circular pelo mun-
do. Para o médico infectologista do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 
de São Paulo, Nilton José Fernandes 
Cavalcante, a adoção de tecnologias 
de controle é importante, mas, em pri-
meiro lugar, devem figurar ações visan-
do à eficiência da contenção primária. 
“Como todo recurso é finito, é preciso 
levar em consideração quanto custa 
desenhar um novo ambiente ou adap-
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Quarto da área de isolamento do Hospital 9 de Julho: ambiente possui sistema de condicionamento de ar dedicado, dotado 
de filtragem classes G4/F9/ISO 30E (HEPA). Temperatura, pressão e umidade são verificadas três vezes ao dia pelas 
equipes de Engenharia e Enfermagem.

tar um já existente para uma melhor 
contenção em comparação com o que 
é preciso dispensar para treinamento 
dos profissionais e o estabelecimento 
de processos operacionais padrão que 
são essenciais para sua efetividade. 
Afinal, nenhum equipamento ou insta-
lação é 100% seguro quando usado de 
forma incorreta”, pondera. É necessá-
rio, ainda, avaliar as diversas formas 
de transmissão de doenças, algumas 
não resolvidas pelas contenções se-
cundárias, mais voltadas para a trans-
missão pelo ar. “É fundamental conhe-
cer profundamente os mecanismos de 
transmissão das doenças, que podem 
ser por via área, por contato, por água, 
para identificar a melhor forma de 
contenção”, destaca Cavalcante. Ele 
acrescenta que existem maneiras de 
ampliar a segurança do profissional 
que atende um paciente contamina-
do, como a vacinação antes dele ser 
exposto ao risco. Cavalcante acredita 

que haja ainda um longo caminho a ser 
trilhado no aprimoramento da conten-
ção hospital. “O grande desafio são as 
novas doenças e a possibilidade evo-
lutiva dos agentes infecciosos que nos 
obrigam a aprimorar cada vez mais os 
processos, equipamentos de proteção 
individuais e coletivos e também as so-
luções e tecnologias para a contenção 
secundária”, diz.

Norma em revisão 

No que diz respeito à sua regula-
ção, a norma que trata das condições 
em que devem ser mantidos os am-
bientes reservados para pacientes 
isolados é a ABNT NBR 7256 - Trata-
mento de ar em estabelecimentos as-
sistenciais de saúde. Datada de 2005, 
atualmente passa por um processo de 
revisão, sendo foco do CB-55 (Comitê 
Brasileiro de Refrigeração, Ar Condi-

cionado, Ventilação e Aquecimento), 
cujo gestor é Oswaldo de Siqueira 
Bueno, engenheiro mecânico e pro-
fessor do curso de pós-graduação em 
refrigeração e ar condicionado da FEI 
(Faculdade de Engenharia Industrial) 
de São Bernardo-SP. “O grupo está já 
na parte final dos trabalhos e deve ter-
minar a revisão até julho, com a pers-
pectiva de ter a nova versão publicada 
no ano que vem”, diz Bueno.

Segundo Bueno, tanto a versão atu-
al quanto o texto resultante da revisão 
consideram os ambientes de contenção 
como nível 3 (numa escala de 0 a 3), 
denominada “área onde existem fortes 
evidências de alto risco de ocorrência 
de agravos sérios à saúde relacionados 
à qualidade do ar, de seus ocupantes 
ou pacientes que utilizarão produtos 
manipulados nestas áreas, baseadas 
em estudos experimentais, clínicos ou 
epidemiológicos bem delineados”.

A grande mudança trazida pelo 
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novo texto na questão da contenção 
está em propor uma classificação por 
características do ambiente e diferen-
ciar, nesta classificação, os “ambien-
tes de isolamento de infecções por 
aerossóis, materiais contaminados e 
emissão de vapores/gases”, indican-
do como eles devem se configurar 
(veja quadro na página 17).

Em linhas gerais, os ambientes que 
atendem pacientes em situação de iso-
lamento devem ser mantidos em pres-
são negativa, receber ao menos duas 
renovações com ar externo por hora e 
a vazão mínima de ar insuflado deve 
garantir 12 movimentações por hora a 
cada metro cúbico de ar existente. A 
temperatura deve ser a de conforto, 
entre 20ºC e 24ºC e a umidade relativa 
deve variar entre 30% e 60%.

Além disso, o sistema de ar-condi-
cionado deve ser totalmente dedicado 
a esses ambientes, sendo completa-
mente independente e separado das 
demais áreas. A exaustão deve ocor-
rer, preferencialmente, junto à cama 
do paciente, para melhor eficiência. 
O ar deve passar por uma sequência 
de filtros, antes de ser jogado para o 
exterior e, sempre que possível, deve 
ser descarregado dois metros acima 
do telhado e com o jato na vertical. 
“Isto é para não se levar risco para 
os edifícios vizinhos ou para o próprio 
edifício”, explica Bueno. As tomadas 
de ar devem ser localizadas de forma 
a evitar a aspiração de descargas 
de exaustão de cozinhas, sanitários, 
laboratórios, lavanderia, a proximida-
de de depósitos de lixo, centrais de 
gás combustível, grupos geradores, 
centrais de vácuo, estacionamentos, 

bem como outros locais onde haja 
possibilidade de emanação de agen-
tes infecciosos ou gases nocivos, 
estabelecendo uma distância mínima 
de 8 metros desses locais.

Restrições

Existe, ainda, uma série de re-
comendações para os ambientes de 
contenção em hospitais. O local deve 

ter controle de acesso, restringindo 
a entrada a pessoas autorizadas e 
treinadas, e contar com uma antecâ-
mara, dotada de portas intertravadas, 
e lavatório que permita a lavagem das 
mãos sem contato direto com a tor-
neira. “Esse controle de acesso pode 
ser feito por validação de crachás, bio-
metria ou até leitura de íris”, comenta 
Eduardo Rein, Diretor da Reitench. “A 
porta principal, que separa o corredor 
do quartos de isolamento das demais 

Vista da antecâmara do setor de 
isolamento do Hospital 9 de Julho: 

barreira física contribui para minimizar os 
riscos da contaminação entre ambientes
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áreas contíguas, deve ser 100% estan-
que. Uma boa forma de garantir isso 
é a adoção de portas com gaxetas 
ativas, que possuem borrachas de 
silicone que inflam após o fechamen-
to, conferindo uma vedação precisa”, 
complementa Rein.

É preciso também atenção e cuida-
do a tudo o que sai dessas áreas, como 
materiais descartáveis, instrumentos 
médicos, roupas de cama e banho, 
que devem ser desinfetados antes de 
serem lavados ou receberem a desti-
nação correta para seu descarte. “Por 
isso, é interessante a instalação de au-
toclaves de fronteira ou a inclusão de 
uma caixa de passagem, que pode ser 
com vaporização de peróxido de hi-
drogênio ou com banho de clorexidina 
ou de uma solução de ácidos cítricos. 

Ambas as soluções com condições de 
realizarem a desinfecção do que está 
saindo”, diz Rein.

Outras soluções tecnológicas dis-
poníveis dependem do nível de com-

plexidade que a instalação pretende 
atender, como situações nas quais a 
transmissão também se dá por conta-
to, por exemplo. Para o quarto, é pos-
sível contar com um isolador plástico 
que envolve o paciente e permite a 
manipulação pelos médicos pelo lado 
de fora, com a utilização de luvas de 
acesso, sem contato direto com o do-
ente. O isolador é mantido com pres-
são negativa e possui filtragem HEPA.

Considerações sobre a instalação 
e a disposição dos equipamentos tam-
bém são relevantes para as áreas de 
biocontenção e envolvem questões 
arquitetônicas e de engenharia. Um 
ponto importante apontado pelo espe-
cialista Francisco J. Camilo Hernandes 
diz respeito à área técnica para a ins-
talação dos equipamentos do sistema 

Proposta de novo texto 
para a ABNT NBR 7256 
considera as áreas de 
contenção hospitalar 

como de alto risco 
de agravos sérios à 

saúde relacionados à 
qualidade do ar
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de ar-condicionado. “Idealmente, este 
espaço deveria ficar no andar acima 
ao dos quartos de biocontenção, no 
formato de um piso técnico, facilitando 
sua manutenção e reduzindo a neces-
sidade de grandes redes de dutos e 
os riscos inerentes de contaminação 
dessa tubulação”, afirma.

Rein complementa ressaltando a 
necessidade da utilização de sistemas 
de filtros que possibilitem trocas se-
guras. “O melhor é optar pelo modelo 
bag-in bag-out que facilita a manipu-
lação dos filtros sujos sem risco de 
contaminação para o técnico de ma-
nutenção nem para o meio ambiente”, 
defende.

Soluções 

Como um exemplo prático das 
soluções aplicadas em ambientes de 

cação, desde as áreas comuns até as 
áreas de alta complexidade, portanto 
cada setor recebe um condiciona-
mento e controle específico e o nível 
de filtragem adotado no isolamento é 
o de alta complexidade, com filtragem 
classes G4/F9/ISO 30E (HEPA). “Para 
garantir maior segurança, todos os 
sistemas estão sendo adequados com 
pré-filtros classe G4”, complementa.

A manutenção também é um ponto 
importante. O 9 de Julho mantém um 
Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) para todo o sistema 
de climatização em acordo com as nor-
mas vigentes (Portaria 3523 e RE 9). 
“São realizados ensaios para pesquisa, 
monitoramento e controle nos ambien-
tes diversos e, em especial, nas áreas 
críticas com o objetivo de garantir a 
qualidade do ar interior”, diz Silva.

Regularmente, são realizados mo-
nitoramentos para o controle ambien-
tal da possível colonização, multipli-
cação e disseminação de fungos em 
ar ambiental interior, além da análise 
da concentração de dióxido de carbo-
no e aerodispersoides nos ambientes 
interiores.

“A importância de manter os siste-
mas operantes nas condições satisfa-
tórias está em minimizar a possibilida-
de de infecções entre as áreas, além 
de considerar a preocupação com a 
saúde, o bem-estar, o conforto, a pro-
dutividade e o absenteísmo ao traba-
lho e qualidade de vida dos ocupantes 
dos ambientes climatizados, sejam 
pacientes ou profissionais”, finaliza 
Silva.

contenção, no Hospital 9 de Julho, em 
São Paulo-SP, os quartos da área de 
isolamento são separados das demais 
áreas e possuem acessos controlados, 
com “barreiras físicas” (antecâmaras). 
“Esta área é provida de controle de 
pressão, temperatura, umidade e fil-
tragem individualizados, minimizando, 
desta forma, os riscos entre os demais 
ambientes”, descreve Wanderley Silva, 
engenheiro do Hospital 9 de Julho. 

Para garantir que as condições de-
terminadas de operação sejam man-
tidas, o sistema de condicionamento 
de ar é automatizado. Além disso, as 
leituras de temperatura, pressão e 
umidade são efetuadas pela equipe de 
Engenharia Hospitalar e Enfermagem 
no próprio local periodicamente, três 
vezes ao dia.

“Os quartos são dotados de ba-
nheiro privativo e de ambiente espe-
cífico com pia e armários estanques 
para roupa, e material limpo e sujo 
anterior ao quarto”, completa Silva, 
informando que as compartimenta-
ções (leitos e áreas classificadas) e os 
sistemas foram elaborados de forma a 
garantir maior segurança ao paciente. 
Já os sistemas de condicionamento de 
ar são dedicados para cada classifi-

Caixa tipo troca segura (bag-in bag-out) 
integrada com exaustor: solução facilita a 
manipulação dos filtros sujos sem risco de 
contaminação
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Risco à vista
Exemplos de polacas com a identifi cação de 
riscos, utilizadas no Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas. Colocadas nas entradas de áreas 
de isolamento e nas portas dos quartos dos 
pacientes, placas são parte da contenção 
primária e indicam os equipamentos de proteção 
individual e procedimentos operacionais padrão 
básicos que devem ser seguidos em cada caso.

AAF

DriPak
Filtro Bolsa Sintético F-7 e F-9 de alta 
tecnologia com certifi cado Eurovent.
Consumo energético 50% inferior aos 
fi ltros bolsa tradicionais.

www.aafi ntl.com 15 3343-6138   •    vendas@aafi ntl.com

AstroCel
Filtro HEPA com maior área fi ltrante
e longa vida útil. Sua perda de carga
inicial é 25% inferior a dos fi ltros HEPA
tradicionais, podendo ser aplicado em 
vazões de até 4.000m³/h.

MegaCel
Filtro HEPA com membrana de e-PTFE 
de última geração capaz de garantir 
a efi ciência superior a 99,99% com 
perda de carga 50% inferior a dos fi ltros 
tradicionais.

NOVA GERAÇÃO DE FILTROS DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO

AstroCel MegaCel

AIR FILTERS
CLASS M5-F9
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Recepção: um espaço particularmente sensível

Uma das novas abordagens le-
vantadas na revisão por qual passa a 
ABNT 7256, que dá diretrizes para o 
tratamento de ar em estabelecimen-
tos assistenciais de saúde, diz res-
peito à recepção desses locais. “A re-
cepção reúne todo o tipo de paciente, 
pessoas que ainda não passaram por 
uma triagem que identifique a neces-
sidade de isolamento caso a caso, e, 
enquanto isso, durante todo o tempo 
de espera, todas estão respirando 
o mesmo ar. Por isso, resolvemos 
debater como lidar esta situação”, 
explica Oswaldo de Siqueira Bueno, 
gestor do CB-55 (Comitê Brasileiro 
de Refrigeração, Ar-Condicionado, 
Ventilação e Aquecimento), que está 
revisando o documento.

A solução encontrada pelo grupo 
de trabalho, e proposta na versão de 
revisão do texto da norma, foi consi-
derar este ambiente com Nível 2 den-
tro do tipo de risco de infecção, o que 
significa “área onde existem fortes 
evidências de risco de ocorrência de 
agravos à saúde relacionados à qua-
lidade do ar, de seus ocupantes ou 
de pacientes que utilizarão produtos 
manipulados nestas áreas, baseadas 
em estudos experimentais, clínicos 
ou epidemiológicos bem delineados”. 
Pelo texto, os ambientes dedicados à 
recepção, triagem ou sala de espera 
deverão contar com 12 renovações 
de ar externo por hora e a vazão 
mínima de ar insuflado deve garantir 
12 movimentações por hora a cada 
metro cúbico de ar existente. A tem-
peratura deve ser mantida por venti-

lação mecânica, com IBUTG máximo 
de 26,7ºC.

“A lógica por trás destas recomen-
dações está na tentativa de diluir a 
concentração de agentes biológicos 
com uma maior renovação do ar. Ou 
seja, a preocupação foi dar a mesma 
condição do ar de fora, a mesma a 
que estamos expostos quando na 
rua, em locais públicos. Por outro 
lado, esta solução não demanda a 
instalação de um sistema de ar com 
filtros de alta eficiência. Indicamos o 
uso de um filtro M5, que considera-
mos suficiente”, explica Bueno.

Para Eduardo Rein, Diretor da 
Reintech, a questão da recepção é 
mais um exemplo, como vários, den-
tro das soluções voltadas para o con-
trole de contaminação em hospitais, 
de como é necessário uma avaliação 
precisa das ênfases de cada tipo de 
contenção. “Neste caso, mais do que 
soluções tecnológicas sofisticadas, 
o que vale é a contenção primária, é 
a experiência médica em determinar 
um procedimento operacional padrão 
para realizar uma primeira triagem 
rápida, às vezes já direcionando o 
paciente para uma prioridade de 
atendimento inicial conforme seus 
sintomas, o que ajuda a separar os 
casos potenciais de contaminação 
de outros sem este risco”, afirma.

Um exemplo de triagem eficien-
te é o programa TSN (Tuberculoso, 
Suspeito e Não-tuberculoso) utili-
zado pelo Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São Paulo-SP. 
Desenvolvido há quase 20 anos, o 

procedimento virou modelo para o 
Ministério da Saúde. 

“Tudo é voltado para identificar 
o mais rapidamente possível, na 
triagem do pronto-socorro, os pa-
cientes que podem apresentar um 
quadro de tuberculose. Se o indi-
víduo apresenta tosse e imunos-
supressão associada a um quadro 
respiratório, ele já é separado dos 
demais, indo para uma área onde 
são mantidos os pacientes com 
suspeita de tuberculose. Logo em 
seguida são realizados exames e, 
no máximo, em duas horas, temos 
o resultado”, descreve o médico 
infectologista do Instituto Emílio 
Ribas, de São Paulo, Nilton José 
Fernandes Cavalcante. O paciente 
que apresentar tuberculose é leva-
do para um quarto dotado de ante-
câmara e mantido em isolamento. 
“Atualmente, estamos lidando com 
uma complicação, que é a identifi-
cação de pacientes portadores de 
bacilos da tuberculose resistentes 
às drogas normalmente utilizadas. 
Então, foi criada uma segunda se-
paração entre os pacientes identifi-
cados com tuberculose, que é uma 
área para abrigar somente aqueles 
que apresentam resistência à medi-
cação”, complementa Cavalcante. 
Enquanto permanecem no pronto-
-socorro, à espera de vaga no hos-
pital, os pacientes identificados são 
mantidos em salas com diferencial 
de pressão em relação aos demais 
ambientes e são prioritários na or-
dem de internação.



Características dos ambientes de isolamento de infecções por aerossóis, 
materiais contaminados e emissão de vapores/gases
(redação atualmente proposta para a nova versão da NBR 7256)

São locais com a presença de pacientes com infecções transmitidas pelo ar, com necessidade de isolamento, e 
construídos conforme as recomendações desta Norma. Em termos gerais possuem as seguintes características:

a)  pressurização negativa 5,0 Pa em relação aos ambientes 
vizinhos;

b)  deve ser instalado um dispositivo visual ou de supervisão 
para monitorar constantemente o diferencial de pressão;

c)  deve ser selado em relação a paredes, forros, pisos, por-
tas e janelas, para limitar a infiltração devido à pressão 
negativa;

d)  a renovação com ar externo filtrado deve atender aos 
requisitos pré-filtragem do ar exterior conforme a ABNT 
NBR 16401-3 com vazão mínima de duas renovações 
por hora;

e)  o ar a ser insuflado deve ser de no mínimo 12 movimen-
tações por hora (12 ACH);

f)  a filtragem do ar insuflado deve ser de no mínimo dois 
estágios, sendo o primeiro estágio G4, o segundo es-
tágio F8;

g)  o equipamento deve ser dedicado ao ambiente, a recircu-
lação do ar é permitida;

h)  para a instalação de equipamento de condicionamento 
de ar diretamente no ambiente é necessário atender aos 
requisitos de renovação, filtragem do ar e condiciona-
mento do ar, prever o acesso e condições para higieniza-
ção; 

i)  a tomada do ar de exaustão deve estar próxima ao pa-
ciente;

j)  o ar de exaustão do ambiente, do banheiro ou da antecâma-
ra (se existir) não deve ser recirculado, sendo dirigido para o 
lado externo, sem misturar com o ar de exaustão dos outros 
ambientes. Caso não seja possível, o ar de exaustão deve 
ser filtrado em três estágios M5/F8/ISO 30 E;

k)  no caso de não usar condicionamento de ar, os ambien-
tes com ventilação não podem recircular o ar;

l)  a temperatura de bulbo seco de 21ºC a 24ºC;
m)  a umidade relativa máxima de 60% ou em casos espe-

ciais valores superiores.

ABECON
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or ser cenário de interven-
ções invasivas e, na maioria 

das vezes, receber pessoas muito 
debilitadas, o centro cirúrgico é um 
dos mais complexos ambientes de um 
hospital e que exige um rígido controle 
da contaminação ambiental. Agentes 
infecciosos podem permanecer por 
muito tempo em suspensão no ar e 
contaminarem órgãos que fiquem ex-
postos durante a cirurgia, por exemplo, 
fazendo o paciente desenvolver uma 
doença não relacionada ao problema 
que o levou à mesa de operação. Desta 
forma, um projeto bem feito, uma insta-
lação realizada de forma adequada e 
a manutenção periódica dos sistemas 
de ar-condicionado destes locais são 
pontos fundamentais para a segurança 
do paciente.

Exatamente por isso, a sala de 
cirurgia recebeu um olhar atento do 
CB-55 (Comitê Brasileiro de Refrige-
ração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Segurança dos pacientes
A revisão da NBR 7256 traz, entre outros pontos 
inovadores, a classificação por características 
do ambiente, diferenciando a sala de cirurgia. O 
objetivo é ampliar a segurança do paciente neste 
ambiente muito complexo e que exige controle de 
contaminação ambiental

Luciana Fleury

P Aquecimento) no trabalho que realiza 
para revisar a ABNT NBR 7256 - Trata-
mento de ar em estabelecimentos as-
sistenciais de saúde, datada de 2005. 
Segundo o gestor do CB-55, Oswaldo 
de Siqueira Bueno, o novo texto pro-
posto para a norma, que atualmente 
está em fase de revisão e deve ser 
publicada em 2016, cria uma classifi-
cação por características do ambiente, 
diferenciando a sala de cirurgia.

Assim, as salas de cirurgia pas-
sam a ser definidas como “local 
com características que permitam 
procedimentos cirúrgicos invasivos, 
que necessitam de anestesia e/ou 
equipamentos de suporte de funções 
vitais”. Além disso, são classificadas 
em A, B ou C, em ordem crescente 
de complexidade, cada nível devendo 
atender recomendações específicas 
(veja tabela na página 21). “O texto 
não entra no detalhamento do que ca-
racteriza uma cirurgia de baixa, média 

ou alta complexidade, pelas inúmeras 
variáveis que precisam ser levadas 
em consideração para isso. Cabe ao 
médico decidir se aceita ou não um 
determinado ambiente para a cirurgia 
que irá realizar, de acordo com os 
riscos por ele elencados”, diz Bueno. 

Outro ponto é que a temperatu-
ra do ambiente deverá ser passível 
de ajuste pela equipe médica, para 
atender às diferentes necessidades 
dos procedimentos e/ou do conforto 
dos profissionais. Em comum, as três 
classes precisam ser mantidas pressu-
rizadas com no mínimo 5,0 Pa positivo, 
em relação aos ambientes vizinhos; 
paredes, forros, pisos, portas e jane-
las devem ser seladas para limitar o 
vazamento devido à pressurização; a 
umidade relativa deve variar entre 30% 
e 60%; e um indicador de umidade e 
de temperatura precisa ser instalado 
em local de fácil acesso para a leitura 
pela enfermagem.



Difusão do ar 

Um tópico relevante em salas 
de cirurgia tem relação com a forma 
como ocorre a difusão do ar. “Um bom 
sistema de difusão de ar deve permitir 
que o ar limpo seja insuflado primei-
ramente no paciente para depois ser 
misturado com o ar restante da sala e, 
ao mesmo tempo, criar uma área de 
proteção em torno da equipe médica”, 
afirma o engenheiro Raymond Khoe, 
Diretor Adjunto da MHA Engenharia.

Um dos sistemas de difusão mais 
utilizados em salas de cirurgia é com-
posto por dois dispositivos para o insu-
flamento: um central, com fluxo de ar 
com baixa turbulência, que direciona o 
ar filtrado para a mesa cirúrgica, e o ou-
tro, do tipo linear, que insufla ar com ve-
locidade mais alta para criar uma zona 

mais limpa ao redor da equipe médica, 
como se fosse uma antecâmara. 

“É preciso, ainda, trabalhar com o 
fluxo do ar entre os difusores e as gre-
lhas de retorno para evitar turbulência 
na zona de operação ao redor da mesa 

e formação de áreas estagnadas com 
concentração de partículas nas demais 
áreas da sala, o que normalmente é 
feito por meio da   locação das grelhas 
de retorno nos quatro cantos da sala”, 
complementa Khoe. 

Assim, o esquema inclui a locação 
de quatro grelhas de retorno de ar locali-
zadas na parte superior que devem reti-
rar cerca de 20% do ar insuflado na sala 
e mais quatro grelhas na parte inferior, 
situadas a 30 centímetros do piso, para 
sugar os 80% restantes.  “Desta forma, 
minimiza-se o risco de que o ar diluído 
e misturado da sala retorne para a zona 
de operação por indução. O ar insuflado 
limpo é direcionado de cima para bai-
xo, espalha-se para os cantos e logo é 
aspirado”, descreve Khoe, reforçando a 
importância de um trabalho coordenado 
entre engenharia e arquitetura para ga-

Sala de cirurgia do ICESP - 
Hospital Octavio Frias, em 
São Paulo

O novo texto proposto 
para a NBR 7256, 
que está em fase 
de revisão, cria 

uma classificação 
por características 

de ambiente, 
diferenciando a sala  

de cirurgia
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rantir a correta aplicação desta solução.
Apesar da possibilidade da recircu-

lação do ar prevista pelas normas, par-
te dos projetos da MHA para salas de 
cirurgia trabalha com uma renovação 
de 100%. “Apesar de ser ineficiente em 
termos de consumo de energia, esta é 
uma forma simples de garantir que o 
ar eventualmente contaminado no pro-
cesso cirúrgico não retorne ao siste-
ma, principalmente em hospitais onde 
a boa manutenção dos filtros de ar não 
possa ser garantida, normalmente por 
falta de recursos para a substituição 
dos filtros, conforme a recomendação 
dos fabricantes, ou pela dificuldade na 
contratação da prestação desses ser-
viços”, comenta o Diretor Adjunto da 
MHA Engenharia. “Vale ressaltar que 
nenhum sistema é eficiente sem um 
plano de manutenção bem elaborado 
e seguido à risca”, reforça.

Validação das áreas

Bastantes complexos são, tam-
bém, os conceitos envolvidos na va-
lidação dos centros cirúrgicos. “Uma 
dificuldade está em se buscar uma 
classificação com o ambiente ‘em 
operação’, já que não é aceitável que 
um técnico realize medições enquan-
to ocorre uma cirurgia. Além disso, 
cada caso é um caso e provavelmente 
seriam registrados resultados diferen-
tes de acordo com o número de inter-
venientes na cirurgia e das condições 
particulares de cada paciente. O cor-
po humano continua a ser o grande 
‘poluidor’ de um ambiente”, comenta 
Celso Simões Alexandre, Diretor da 
Trox Latinoamérica. 

Segundo Simões, a correlação 
entre a classificação dada para salas 
limpas e centros cirúrgicos não é tão 

direta porque há uma diferença signi-
ficativa no que se entende como fator 
preocupante: enquanto nas salas lim-
pas verifica-se o número de partículas 
totais, no caso das salas cirúrgicas a 
preocupação está somente com as 
partículas viáveis. Ele sugere, como 
parâmetros para uma discussão, que:

• salas para cirurgias de baixa com-
plexidade devam apresentar contagem 
<200 UFC/m3 (de ar), objetivando uma 
equivalência a um ambiente ISO Clas-
se 7, com medição preferencialmente 
realizada sobre a mesa cirúrgica; 
• salas para cirurgias de média com-
plexidade devem apresentar contagem 
<50 UFC/m3 (de ar), objetivando uma 
equivalência a um ambiente ISO Clas-
se 6, com medição preferencialmente 
realizada debaixo do difusor;
• salas para cirurgias de alta comple-
xidade devem apresentar contagem 
<10 UFC/m3 (de ar), objetivando uma 
equivalência a um ambiente ISO Clas-
se 5, com medição preferencialmente 
realizada debaixo do difusor; caso a 
amostragem seja feita por placa de 
sedimentação, o limite passaria para 
<1 UFC/m3 (de ar).

Ampliação no  
9 de Julho

 O Hospital 9 de Julho, em São 
Paulo-SP, passa por uma reforma que 

Novo texto proposto 
para a norma  

ABNT NBR 7256, 
em fase de revisão, 

classifica as salas de 
cirurgia em A, B ou C, 
em ordem crescente

de complexidade, com 
cada nível devendo

atender a 
recomendações 
específicas de 

condicionamento do ar

Sala de cirurgia do Hospital 9 de Julho, em São Paulo-SP
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Proposta de novo texto para a NBR 7256 para as salas de cirurgia,  
de acordo com sua classe

Tipo Sala Cirúrgica Classe A Sala Cirúrgica Classe B Sala Cirúrgica Classe C

Renovação de ar 
externo

Deve atender aos requisitos 
do item 6.3 Pré-filtragem do 
ar exterior da norma ABNT 
NBR 16401-3:2008 com vazão 
mínima de três renovações por 
hora

Deve atender aos requisitos 
do item 6.3 Pré-filtragem do ar 
exterior da ABNT NBR 16401-
3:2008 com vazão mínima de 
quatro renovações por hora

Deve atender aos requisitos 
do item 6.3 Pré-filtragem do ar 
exterior da ABNT NBR 16401-
3:2008 com vazão mínima de 
quatro renovações por hora

Ar insuflado
Deve ser de 15 movimentações 
por hora, no mínimo

Deve ser de 20 movimentações 
por hora, no mínimo

Deve ser de 20 movimentações 
por hora, no mínimo

Filtragem do ar 
insuflado

Deve ser de, no mínimo, dois 
estágios, sendo o primeiro 
estágio G4 e o segundo 
estágio F7

Deve ser de, no mínimo, dois 
estágios, sendo o primeiro 
estágio G4 e o segundo 
estágio F8

Deve ser de, no mínimo, dois 
estágios, sendo o primeiro 
estágio G4 e o segundo 
estágio F8

Instalação de 
equipamento de  
ar-condicionamento 
direto no ambiente

É permitida, desde que atenda 
os requisitos de filtragem e 
condicionamento do ar e de 
prever o acesso e condições 
para higienização

É proibida É proibida
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irá ampliar, em mais nove salas, seu 
centro cirúrgico que atualmente com-
porta 14 ambientes destinados a in-
tervenções cirúrgicas. O novo espaço 
está sendo construído no mesmo nível 
do atual e os blocos serão interligados. 

Um dos diferenciais desta nova ala 
será a existência de duas salas híbri-
das, que contarão com equipamentos 
cirúrgicos e de diagnóstico, permitindo 
que a equipe médica possa realizar 
exames simultaneamente à cirurgia, 
caso haja necessidade. Além disso, 
serão instalados monitores com quali-
dade Full HD, permitindo aos médicos 
gerenciar a projeção de imagens de 
acordo com a necessidade de cada 
procedimento. 

“Estão sendo utilizados materiais 
adequados para revestimento em pa-
redes, piso e forro respeitando-se os 
requisitos de limpeza e sanitização. 
O revestimento nas paredes é uma 
mistura de pedras naturais e políme-
ros de acrílico, atóxica, antifúngica 
e antibacteriana, o que evita a pro-
liferação de micro-organismos. Não 
há ingredientes cancerígenos e nem 
metais pesados em sua composição, 
sendo aprovada pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
e pela National Sanitation Foundation 
para uso em instituições de saúde”, 
detalha Wanderley Silva, Engenheiro 
do Hospital 9 de Julho.

Quando em operação, as salas 
cirúrgicas serão mantidas à tempe-
ratura entre 18ºC e 22ºC, umidade 
relativa entre 45% a 55% e pressão 
positiva de 2,5 Pa., com renovações 
de ar externo variando entre 9 e 11 
vezes por hora.

As casas de máquinas dos sistemas 
de condicionamento do centro cirúrgico 
são providas de pré-filtros classe G4, 
como barreira física e preventiva das 

Unidades de Tratamento de Ar (UTA). 
Conforme classificação do centro cirúr-
gico, cada equipamento é contemplado 
com três etapas de filtragens, sendo:

• O primeiro estágio é instalado na 
entrada do condicionador, de forma a 
pré-filtrar todo o ar a ser tratado, exte-
rior e recirculado;
• O segundo estágio é instalado no 
lado pressurizado do duto, a jusante 
dos umidificadores;
• O terceiro estágio é instalado no 
lado pressurizado do duto, junto aos 
difusores de ar.

Os estágios de filtragem são mo-
nitorados pela equipe de manutenção 
do 9 de Julho por sensores diferenciais 
de pressão instalados no segundo e 
terceiro estágios, para garantir maior 
eficiência e utilização dos filtros.

A experiência do ICESP

Outro hospital que incorpora so-
luções tecnológicas de ponta em seu 

centro cirúrgico é o ICESP (Instituto 
do Câncer de São Paulo Octavio 
Frias de Oliveira), localizado na ca-
pital paulista, cuja ala mais recente, 
localizada no 14° andar, foi inaugura-
da há dois anos. 

Ocupando o 13° e o 14° andares, 
estão 22 salas de cirurgia, cada uma 
com seu sistema de ar-condicionado 
individualizado e dedicado, dotados 
de três tipos de filtros (grosso, fino e 
HEPA). 

“A maioria das salas é mantida 
em pressão positiva com relação ao 
corredor de circulação, no entanto, 
duas delas podem ser configuradas 
para permanecerem em pressão ne-
gativa para atender procedimentos 
que envolvam pacientes com algum 
tipo de contaminação que precise ser 
contida”, explica Henrique de Almei-
da Nunes, Engenheiro de Automação 
do ICESP.

O projeto do ICESP segue uma 
estrutura que é altamente recomen-
dada por especialistas em sistemas 
de ar condicionado para ambientes 
que tenham o controle da contamina-
ção como uma diretriz: a existência 
de um piso técnico logo acima das 
salas controladas. 

Desta forma, o 15° andar é desti-
nado para abrigar a casa de máquinas 
e equipamentos periféricos do centro 
cirúrgico, dentre outros equipamentos. 
“Uma das principais vantagens de 
contar com um piso técnico logo acima 
das salas é que isso reduz o tamanho 
da rede de dutos de ar, o que é impor-
tante, pois a limpeza de dutos é algo 
complexo. Além disso, uma rede de 
dutos muito extensa leva a perda da 
carga e pode demandar muitas curvas, 
o que impacta no dimensionamento do 
equipamento, demandando maior po-
tência”, diz Nunes.

As 22 salas de cirurgia 
ocupam dois andares 
do ICESP. Cada uma 

delas conta com sistema 
de ar-condicionado 
individualizado e 

dedicado, dotado de três 
tipos de filtros (grosso, 
fino e HEPA). A maioria 
das salas é mantida em 

pressão positiva em 
relação ao corredor de 

circulação



Ziehl

The Royal League
frequency inverters

Exemplo de combinação com inversor de frequência Basic Icontrol

Comando de 0-10 V

Alimentação 
de 0- 10 V

GND

Pa

R
ed

e

Controle de velocidade do ventilador

3 m

Movement  by  Per fec t ion

  Seja em São Paulo, Nova York, Londres, Berlim....

            Bem-vindo ao mundo dos melhores
ventiladores de     alta eficiência   e tecnologia, com significativo 
     potencial para redução do consumo de energia

 "Royal League"   em tecnologia em movimentação de ar, controles e acionamentos

Solução para sistemas 
ZIEHL-ABEGG 
Ventiladores plenum fan controlados por 
Inversor de frequência.
Venti ladores centrífugos plenum fan com rotor de 
alta per formance. Alta ef ic iência para o sistema e 
baixos custos de manutenção, devido ao aciona-
mento direto. Espaço de instalação reduzido graças 
ao design compacto. Condições de f luxo de ar 
ideais. Simples maneira de controlar velocidade de 
venti ladores em unidades de tratamento de ar. A 
combinação do inversor de frequência Icontrol 
com o sensor de diferencial de pressão UNIcon 
permite controle de vazão ou pressão constante. 
www.ziehl-abegg.com/br

Plenum_sensor_control_A4_BR.indd   1 25.04.2014   16:03:09



NORMA FILTROS 

24
SBCC - Jan./Fev./Mar. - 2015

o fi nal de 2014, foi publicada 
a ABNT NBR ISO 29463-

5:2014 – Filtros de alta efi ciência e 
meios fi ltrantes para remoção de par-
tículas no ar – Parte 5: Métodos de 
ensaio de elementos fi ltrantes, que foi 
traduzida pelo CEE-138 – Comissão 
de Estudo Especial de Equipamentos 
para Limpeza de Ar e Outros Gases, 
da ABNT (grupo espelho do comitê 
da ISO/TC - 142)  que recebe apoio 
logístico e técnico do CB-55 – Comitê 
Brasileiro de Refrigeração, Ar Condi-
cionado e Ventilação, e apoio técnico 
do CB-46 – Comitê Brasileiro de Áreas 
Limpas e Ambientes Controladas As-
sociados.

“Em 2013, foi publicada a parte 1: 
classifi cação, ensaio de desempenho 
e identifi cação, e, no decorrer de 2014, 
o grupo de especialistas trabalhou 
para fi nalizar mais uma parte e, assim, 
ampliar as normas brasileiras na área 

Mais um passo na 
padronização

CEE-138 conclui tradução da parte 5 da norma sobre 
fi ltros e meios fi ltrantes de alta efi ciência 

Alberto Paz

N de fi ltros”, relembra Wili Hoffmann, 
membro do grupo que participou des-
se trabalho de tradução.

Em linhas gerais, a parte 5 espe-
cifi ca o procedimento de ensaio de 
referência para a determinação da 
efi ciência de fi ltros em seu tamanho 
de partícula de maior penetração 
(MPPS). “Ela também dá orientações 
para ensaio e a classifi cação para 
fi ltros com MPPS menor do que 0,1 
micrômetro e fi ltros usando o meio 
fi ltrante com fi bras sintéticas”, explica 
Edmilson Alves, coordenador do gru-
po de especialistas.

Dessa forma, se a parte 1 especi-
fi ca como se classifi cam os fi ltros de 
alta efi ciência (EPA, HEPA e ULPA), 
a parte 5 especifi ca como são reali-
zados os ensaios para que se clas-
sifi quem os fi ltros absolutos. “Vale 
lembrar que a norma é indicada para 
classifi cação do fi ltro quanto à sua 

efi ciência no MPPS e não para os 
ensaios em campo quando são apli-
cados em salas limpas”, argumenta 
Hoffmann. 

Os dois especialistas concordam 
que o ineditismo desse trabalho vai im-
pactar o mercado nacional na medida 
em que a norma se tornar mais conhe-
cida. “A norma permite que, a partir de 
agora, todos os fabricantes de fi ltros 
sigam esse padrão de ensaios para 
a classifi cação de fi ltros, garantindo 
um conjunto mínimo de informações 
e procedimentos para o usuário fi nal, 
que é quem mais tem a ganhar com a 
publicação de normas”, diz Alves.

“Também é importante lembrar que 
a norma alinha o mercado nacional às 
melhores práticas globais. Atuar em 
cima de uma base comum é importan-
te para mitigar riscos e utilizar os re-
cursos de forma mais racional”, conclui 
Hoffmann.
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s 25 anos da SBCC e de sua 
atuação para disseminar o 

conhecimento sobre as tecnologias 
relacionadas às áreas limpas foram 
celebrados em um jantar realizado no 
dia 23 de março, no espaço Vila Bisut-
ti, em São Paulo-SP. 

O evento foi prestigiado por um 
público de cerca de 100 pessoas, com-
posto por representantes de empresas 
associadas fornecedoras de serviços 
e produtos relacionados ao controle 
da contaminação, além de profissio-
nais de empresas usuárias destas 

Jantar marca os 25 anos da SBCC

Luciana Fleury

O tecnologias e da diretoria da entidade. 
Também estiveram presentes os pre-
sidentes do Sindratar-SP (Sindicato 
da Indústria de Refrigeração, Aqueci-
mento e Tratamento de Ar no Estado 
de São Paulo), José Rogelio Medela, 
e da Abrava (Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ven-
tilação e Aquecimento), Wadi Tadeu 
Neaime.

Na abertura do encontro, a Dele-
gada Internacional da SBCC, Heloísa 
Meirelles, lembrou dos profissionais 
pioneiros que, acreditando no poten-
cial técnico e científico do Brasil, inicia-
ram os trabalhos da entidade, visando 
elevar o País à mesma categoria das 
grandes potências no segmento de 
controle de contaminação. 

A continuidade de sua fala foi a 
prova de que este objetivo foi atingi-
do: Heloísa reforçou a importância da 
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organização, em setembro de 2016, 
em São Paulo, do ISCC - International 
Symposium Control Contamination, o 
mais importante evento técnico profis-
sional de Controle de Contaminação 
do mundo, e que, pela primeira vez, 
será realizado fora do eixo Ásia - Euro-
pa e América do Norte.  

Segundo Heloísa, a participação 
ativa dos profissionais da SBCC nas 
ações do órgão internacional do seg-
mento, a ICCCS, foi a responsável por 
esta conquista. “O ISCC Brazil 2016 
será um momento único para um inter-
câmbio de conhecimentos e experiên-
cias entre especialistas, profissionais, 
pesquisadores, fornecedores, usuários, 
estudantes e outros interessados no se-
tor de controle de contaminação. Além 
de uma oportunidade para networking 
imperdível”, afirmou em seu discurso, 
conclamando as empresas presentes 



Marcelo Carneiro, presidente da SBCC, e Heloísa 
Meirelles, Delegada Internacional da SBCC e 
presidente da ICCCS. Em seus pronunciamentos, 
destacaram o fortalecimento contínuo da SBCC, 
culminando com a indicação para organizar 
o Simpósio Internacional de Controle de 
Contaminação, em 2016

Patrocinadores: Copatrocinador:

Apoiadores:

A SBCC agradece 
o apoio das empresas
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a participarem como patrocinadoras e/
ou participar com estandes na feira de 
exposição que será realizada de forma 
paralela ao simpósio.

A seguir, foi a vez do presidente da 
SBCC, Marcelo A. Carneiro, agradecer 
a presença de todos e apresentar um 
breve resumo do histórico da entidade. 
Carneiro ressaltou as variadas formas 
de atuação da SBCC, como a partici-
pação nos debates internacionais para 
a confecção e revisão de normas de 
áreas limpas; a tradução de normas 
ISO para transformá-las em normas 
brasileiras ABNT; a organização de 
simpósios técnicos e a realização do 
Ciclo de Seminários Técnicos; a estru-
turação da Sala Limpa Itinerante - SLI; 
e a publicação de artigos técnicos e 
materiais diversos para levar informa-
ção qualificada ao maior número de 
pessoas possível.

Eduardo Almeida, José Senatore, Gerson Catapano, Marcelo Carneiro, Raul Sadir, 
Elisa Liu, Heloísa Meirelles e Célio Martin

Acima, Wadi Tadeu, presidente da Abrava, confraterniza 
com Marcelo Carneiro, presidente da SBCC. Abaixo, 
Marcelo com o presidente do Sindratar-SP, José Medela

veco
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



29
Jan./Fev./Mar. - 2015 - SBCC

Em um momento marcado pela 
emoção, durante o jantar comemo-
rativo pelos 25 anos da SBCC, a 
engenheira Eliane Bennett foi cha-
mada pelo presidente da entidade, 
Marcelo Carneiro, para receber uma 
homenagem por sua signifi cativa 
contribuição para que a SBCC se 
tornasse uma referência na área de 
controle de contaminação e áreas 
limpas no Brasil. 

Ao longo dos anos, Eliane exer-
ceu diversos papéis na SBCC, ten-
do sido, entre outras atribuições, a 
primeira delegada internacional da 
SBCC e Coordenadora do Comitê 
de Recomendações Normativas, e 
ter participado de diversos eventos 
fora do País. Até hoje, Eliane faz 
parte, como convidada, do Conselho 
Consultivo.

Feliz com a surpresa e o reco-
nhecimento, Eliane disse que “sem-
pre gostou e gosta muito ainda de 
trabalhar com a SBCC, o trabalho de 
todos nós é muito importante. É uma 
sensação de êxito perceber que as 
pessoas em geral já sabem o que 
é uma sala limpa, um conceito que 
era completamente obscuro quando 
começamos”, diz.

Para Eliane, a perspectiva para 
o segmento é de ir cada vez mais 
longe. “Ambientes controlados ago-
ra estão em diversos setores, como 
na pintura de automóveis, no mo-
mento de embalagem de alimentos 
industrializados; e há todo um futuro 
trazido pela área de nanotecnologia, 
que é um campo enorme, impossível 
de se trabalhar sem o controle da 
contaminação. Estamos atrelados 
à modernidade, qualquer segmento 
que avança em termos de tecnologia 
e aprimoramento de processos aca-
ba tendo de contar com o controle de 
contaminação”, afi rma. 

A homenageada acredita, ainda, 
que existam novos caminhos para o 
segmento no Brasil, como a aproxi-
mação com o mundo acadêmico e 
aprofundamento de pesquisas. “Tem 
muita gente aqui no Brasil fazendo 
descobertas, mas não dá para com-
parar com países onde a pesquisa 
é tradicional e conta com mais re-
cursos; e também ainda não temos 
nas universidades uma disciplina 
específi ca para abordar o controle 
da contaminação do ar. Mas, com 
certeza, o segmento avançará tam-
bém nestes caminhos”, fi naliza.

Eliane Bennett 
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Datas históricas:

1989 1992 2000 2001 2010 2016
•criação do 

Comitê de 
Recomendações 
Normativas e 
Grupos de 
Trabalhos. 

•SBCC é aprovada 
como membro da 
ICCCS – 
International 
Confederation of 
Contamination 
Control Societies.

• início do Ciclo de 
Seminários. Até 
hoje foram 
organizados 
cerca de 120 
seminários 
atendendo quase 
9 mil 
profissionais.

• assinatura do 
contrato de 
cooperação 
mútua com a 
ABNT. Passa a 
abrigar o Comitê 
Brasileiro 46 
Salas Limpas e 
Ambientes 
Controlados 
Associados 
(CB-46) e ter 
direito a voto nas 
reuniões do ISO 
TC 209. 

• sedia a reunião 
de Delegados do 
ICCCS e Eliane 
Bennett assume 
a presidência da 
entidade.

• leva para a 
FEBRAVA a Ilha 
Técnica SBCC – 
Áreas Limpas, 
atual Sala Limpa 
Itinerante – SLI.

•SBCC conquista 
o direito de 
organizar o 
Simpósio 
Internacional de 
Controle de 
Contaminação, 
pela primeira vez 
o evento será 
fora do eixo 
Estados Unidos – 
Extremo Oriente 
e Europa

•Desafio: 
organizar o ISCC, 
em São Paulo, 
em setembro de 
2016. 

“Finalmente, quero lembrar de 
todos os profi ssionais que atuaram 
para a fundação da SBCC e para o de-
senvolvimento de inúmeros trabalhos. 
A SBCC chegou até aqui, de forma 
tão coesa e focada, muito porque as 
gestões diretivas souberam dar conti-
nuidade às ações das diretorias ante-
riores, e sempre que possível aperfei-
çoando alguns pontos e lançado novos 
desafi os e projetos”, destacou.

Para Carneiro, a trajetória destes 
25 anos pode ser considerada um 
sucesso pela entidade ter se tornado 
“a interlocutora preferencial no Brasil 
para os debates técnicos e institucio-
nais relacionados às áreas limpas e 
controle de contaminação do ar em 
ambientes fechados”. 

Denise Volpi, da Track Eventos; Heloísa Meirelles, Delegada Internacional 
da SBCC e Presidente da ICCCS; Elizabete Sorrentino, Diretora de Eventos 
Internacionais do São Paulo Convention & Visitors Bureau - SPCVB; e Cintia Mori 
Hayashi, Analista Internacional do SPCVB
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com as reais necessidades dos ambientes e se 
adaptam totalmente à planta arquitetônica. Com 
vários  opcionais, as UTAs  se destacam pelos 
benefícios: Facilidade de montagem, possibilidade de 
módulos futuros, garantia de até 48 meses no 
gabinete, grande redução de ruído graças à sua 
técnica construtiva, o mais leve equipamento da 
categoria, acabamento em GMP, e ser totalmente 
em alumínio, inclusive quadros de filtros.
UTAs da Reintech, versatilidade que garante o 
aproveitamento máximo do sistema e adequação 
total ao ambiente.
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EMPRESA TEL.

EMPRESA TEL.

EMPRESAS APOIADORAS

AAF AMERICAN AIR FILTER DO BRASIL LTDA.  .......................................  15  3343-6138

ABH COMÉRCIO E SERVIÇOS. ..................................................................  11 3253-8109

ABECON ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. .....................................  11 4345-4777

ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. ......................................................  19 3872-9300

ABN SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME ............................  19 3579-9876

AC INTERCON SALAS LIMPAS ENG.INST. ESPECIAIS LTDA.  ................  11 3331-6576

AÇOR ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3731-6870

ADALTA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.  ................................  11 2645-0832

ADRIFERCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  ..............................  11 3773-7274

AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO ...................................  11 4616-0866

AIR CLEAN CONT. CONTAM. AMB. S/C LTDA.  .........................................  19 3252-2677

AIR CONDITIONING TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI  ........................  11 3202-3344

AIR SHIELD DO BRASIL LTDA.  ..................................................................  12 3682-1345

AIR LAB ASSESSORIA ANALÍTICA AMBIENTAL LTDA...............................  11 4556-3670

AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA.  ........................................................  11 5812-0013

ALA ADMINISTRAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA.  ...................................  11 4668-5960

ALCARD INDÚSTRIA MÊCANICA LTDA.  ....................................................  11 2946-6406

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  ..................................  11 2423-2033

ALPHALAB COMERCIAL CIENTÍFICA .........................................................  62 3285-6840

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.  ...........................................................  11 2198-1477

AMV CONTROLE AMBIENTAL .....................................................................  19 3387-4138

ANÁLISE – TESTE DE SISTEMAS DE AR LTDA.  ......................................  11 5585-7811

ANTHARES SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA....  11 4324-3519

APORTE NUTRICIONAL FARMÁCIA DE MANIP. LTDA.  ............................  31 3481-7071

ARCONTEMP AR COND. ELÉTRICA LTDA.  ..............................................  17 3215-9100

ARDUTEC COM. INSTALAÇÕES E ASSESS. LTDA.  .................................  11 3731-2255

ARGRAF ENGENHARIA LTDA. ....................................................................  21 3881-4544

ARMACELL BRASIL LTDA.  .........................................................................  11 3146-2050

AT ENGENHARIA ..........................................................................................  61 3551-5180

BARDUSCH ARREND. TÊXTEIS LTDA.  .....................................................  41 3382-2050

BELIMO BRASIL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA. ................................  11 3643-5656

BIOCAMPO 2000 COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ..  22 2522-5717

BIOCEN DO BRASIL LTDA.  ........................................................................  19 3246-2581

BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA.  ....................................  11 3683-4448

BIOTEC SOLUÇÃO AMBIENTAL..................................................................  12  3939-1803

BIOTECNICALAB SERVIÇOS INDOOR AIR QUALITY LTDA. ME  .............  11  5096-1400

BONAIRE CLIMATÉCNICA LTDA.  ...............................................................  11 3336-4999

BRY-AIR BRASIL CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ...................................................  41  3698-2222

CACR ENG E INSTALAÇÕES  .....................................................................  11 5561-1454

CEQNEP  ......................................................................................................  41  3027-8007

CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..................................................  31  3386-5574

CERTILAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. ............................................  51 9844-7485

CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO .........................................  51 3222-9060

CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.  .........................................  19 3778-9410

CLIMAPLAN PROJETOS TÉRMICOS ..........................................................  11 2068-9351

CLIMAPRESS TECN. SIST. AR COND. LTDA. ............................................  11 2095-2700

CSI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. ME. .............................................  41  3229-4154

CONAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  ................................................  21 2609-4921

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. E FARM. LTDA.  ................................................  19 3863-9500

DÂNICA TERMOINDUSTRIAL BRASIL LTDA.  ............................................  11 3043-7891

DMD SOLUTIONS ................................................................................................. 19 3386-0301

DSA IMP. E EXP. COM. E SERV. DE SIST. DE CONTROLE EIRELI - EPP ..... 11 3569-3350

EBM PAPST MOTORES E VENTILADORES LTDA. .......................................... 11 4613-8700

ECC CONTROLE E CERTIFICAÇÃO DE AMBIENTES ..................................... 19  8779-9074

ECO-WORLD CONTROLES HVAC LTDA.-ME  ...........................................   11 3873-0095

ELITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  ...........................................  51 3365-3939

EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA.  ....................................  31 2125-8500

EMPARCON - TESTES, AJUSTES E BALANC. S/C LTDA.  .......................  11 4654-3447

EMP. PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO - EMPAC AR COND. .................   41  3045-2700

ENG CLEAN CONTROLE DE CONTAMINAÇÕES LTDA.  ..........................  38 3221-7260

ENGEFARMA CONSULT. E SERVIÇOS LTDA.  ..........................................  21 2456-0792

ENGEPHARMA SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..............................................  11 9606-9466

ENGETAB SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. .........................................  11 3729-6008

ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................................  27 3326-2770

ERGO ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3825-4730

EXCEL CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ...................................................................  11  4039-3576

FAMAP - FARM. MANIP. PROD. PARENT. LTDA.  ......................................  31 3449-4700

FILAB CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .......................................  19  3249-1475

FORAN COM. DE MÁQUINAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ...  12 3354-7757

FORMATO CLEAR ROOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME. .............  11  5893-1549

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO .................................  16 2101-9300

FUNDAMENT-AR CONS. ENG. PLANEJ. LTDA.  ........................................  11  3873-4445

GANUTRE - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA.  ................................  21 2589-4763

GARNEIRA ENGENHARIA LTDA. ................................................................  13 3322-7669

GILTEC LTDA.  ..............................................................................................  11 5034-0972

GPAX LTDA.  .................................................................................................  11 3285-0839

HVACR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.  .......................................................  21 2423-3913

HEATING & COOLING TECN. TÉRMICA LTDA.  .........................................   11 3931-9900

HITACHI - AR COND. DO BRASIL LTDA.  ...................................................  11 3549-2722

HOSP PHARMA MANIP. E SUPRIM. LTDA.  ...............................................  11 2146-0600

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA.  ...................................................  51 3091-1100

INFRALINK SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA...  11 3298-8900

IPANEMA IND. PROD. VETERINÁRIOS ......................................................  15 3281-9450

ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA.  ....................  51  3228-7788

JB HOSPITALAR ...........................................................................................  85  3253-6263

J G PACHECO MANU. E COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPIT. .......................  68 3224-1468

LABOAR COM., SERVIÇOS E REPRES. DE EQUIP. TÉCNICOS  .............  71 3326-6964

LABORATÓRIO MATTOS E MATTOS ..........................................................  21 2719-6868

LABORATÓRIO QUÍMICO E FARMACÊUTICO TIARAJU LTDA. ................  55 3314-7103

LACHI ENGENHARIA – PROJETOS E INSTALAÇÕES  .............................  92  3584-4420

LAMPRE PORTUGUESA - REVEST. E TRANSF. DE METAIS LDA.  ...  (351) 21 9608-470

LEFOL SAÚDE AMBIENTAL LTDA. ..............................................................  62 3099-4266

LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS INC. .........................................  11    3253-8109

MASTER

ASMONTEC ENG. CONSTR. COM. LTDA.  
TELEFONE: 19 3846-1161

SILVER

CAMFIL LATINOAMERICA LTDA. 
TELEFONE: 19 3847-8810
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LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.  ......................................................  11 5643-4477

LOBOV CIENTÍFICA IMP. EXP. COM. DE EQUIP. PARA LAB. LTDA. .........  11 3829-8040

LTL SERV. E COM. DE EQUIP. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES ....  11 2475-2898

LWN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. .............................................  11 3926-4283

MASSTIN ENG INSTALAÇÃO LTDA ............................................................  11 4055-8550

MASTERPLAN ENGENHEIROS ASSOC. S/C LTDA.  .................................  11 5021-3911

MEKAL METALURGICA KADOW LTDA.  .....................................................  11 5641-7248

MERCOCLEAN IMP. EXP. COM. LTDA.  ......................................................  21 3795-0406

MICROBLAU AUTOMAÇÃO LTDA.  .............................................................  11 2884-2528

MILARÉ SISTEMAS DE EXAUSTÃO LTDA. ME  ........................................  19 3452-1636

MOTA CONSULTORIA LTDA. – ME  ............................................................  38 3221-5998

MPW HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA. ...........................................................  19 3438-7127

MR QUALITY CLEANROOM SERVICES .....................................................  11 2443-2205

MULTIPLA MONTAGEM  ..............................................................................  12 3903-4838

MULTIVAC - MULTISTAR IND. COM. LTDA.  ...............................................  11 3835-6600

NEU LUFT COM. E SERV. DE AR COND. LTDA.  .......................................  11 5182-6375

NICCIOLI ENGENHARIA ..............................................................................  16 3624-7512

NOVARON SISTEMAS DE AR LTDA. ..........................................................  31  3225-5345

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS ............................................................................  11 3732-4152

NUTRICIONAL FARMÁCIA - PALMEIRA MANIPULAÇÃO ...........................  16 3632-9246

NUTRIMED SERV. MÉD. EM NUT. PARENTERAL E ENTERAL LTDA.  ....  22 2733-1122

NUTRIR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.  ........................  91  3266-2800

NUTRO SOLUÇÕES NUTRITIVAS LTDA. EPP ...........................................  41  3013-5322

NYCOMED PHARMA LTDA.  ........................................................................  19 3847-5577

OUROFINO SAÚDE ANIMAL LTDA  .............................................................  16 3518-2000

PARTICLE MEASURING SYSTEMS BRASIL ..............................................  11 5188-8227

PALMETAL METALÚRGICA LTDA. ...............................................................  21 2481-6453

PLANENRAC ENG. TÉRMICA S/C LTDA.  ..................................................  11 5011-0011

PLANEVALE PLANEJ. CONSULTORIA........................................................  12 3202-9888

PLASMETAL PLÁSTICOS E METAIS LTDA.  ...............................................  21 2580-2035

POWERMATIC DUTOS E ACESSÓRIOS LTDA.  ........................................  11 3017-3800

PRO ADVICE  ...............................................................................................  11  4554-3458

PROATIVA QUALIFICAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS  .............................  21 2443-6917

PROCESSO ENGENHARIA LTDA.  .............................................................  81 3426-7890

PRUDENTE ENGENHARIA LTDA.  ..............................................................  34 3235-4901

PWM SERVICE TEC. COMERCIAL LTDA.  .................................................  19 3243-2462

QUALIBIO LABORATÓRIOS LTDA.  ............................................................  41 3668-0747

QUALITRONIC MANUTENÇÕES - ME ........................................................  11 3481-2539

QUALYLAB CONSULTORIA FARMACÊUTICA ............................................  62 3099-6636

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.  ...............................................  11 4055-9900

REFRIN REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL .....................................................  11 3941-1263

REINTECH  I E P C C ...................................................................................  12 3933-8107

RLP ENGENHARIA E INST. LTDA.  .............................................................  11 3873-6553

RMS TEC. COM. E SERV. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA.  ...............  21  2440-8781

SECCOL CONTROLE E CERTIFICAÇÃO. ..................................................  62 3275-1272

SESIMBRA CONSULTORES INDEPENDENTES  .......................................  11  3511-1138

SIARCON ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA.  ........................  19 3452-3290

SISTEMA COMÉRCIO DIVISÓRIAS LTDA.  ................................................  11 2941-7115

SIX SEMICONDUTORES S/A. .....................................................................  31 3516-7587

SOCLIMA ENGENHARIA LTDA.  ..................................................................  81 3423-2500

SOLEPOXY IND. E COMÉRCIO DE RESINA LTDA.  ..................................  19 3211-5050

SOLLO ENGENHARIA INSTALAÇÃO LTDA. ...............................................  11 2412-6563

SOMAR ENGENHARIA S/C LTDA.  .............................................................  11 3763-6964

SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA. ME  ..........................................  11  5583-1266

SPM ENGENHARIA S/S LTDA.  ...................................................................  51 3332-1188

STERILEX CIENTÍFICA LTDA.  ....................................................................  11 2606-5349

SUPORTE UNIVERSAL ACESSÓRIOS DE AR CONDICIONADO ..............  11  3971-9364

SWELL ENGENHARIA LTDA.  ......................................................................  12 3939-5854

TECHNILAB - CONTR. DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .................................  19 3243-1265

TECNOLAB SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. DE LABORAT.  .....................  71 3646-8555

TECNOVIDA - CLÍNICA DIETÉTICA .............................................................  65 623-6500

TECSENG TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ..........................................  81 -9182-7759

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. ....................................  61 3042-1448

TÉRMICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................  11 3666-2076

TOSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  .....................................................  11  4529-8900

TRAYDUS CLIMATIZAÇÃO IND E COM LTDA.  ..........................................  11 4591-1605

TROX DO BRASIL LTDA. .............................................................................  11 3037-3900

UNIÃO QUÍMICA FARM. NAC. S/A ..............................................................  11 4662-7200

VECOFLOW LTDA.  ......................................................................................  19 3787-3700

VECTUS IMPORTATUM INSTR. DE PRECISÃO LTDA.  ............................  11 5096-4654

VISTA VALIDAÇÃO LTDA.  ...........................................................................  31 3398-6756

VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.  .......................................................  51 3085-2291

VL INDUSTRIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA. .....................................  11 2832-4000

ZIEHL-ABEGG DO BRASIL IMP. EXP. E COM. DE EQ. DE VENT. LTDA.   11  2872-2042

YANNTEC INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA.  ....................................  21 2489-7435

Para associar-se ligue: (12) 3922-9976 ou acesse sbcc@sbcc.com.br

Listagem atualizada em 31 de março de 2015

Associe-se
Mais Informações: sbcc@sbcc.com.br
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Projeto e Construção de 
Laboratórios de  
Biocontenção NB3  
de Baixo Custo - Parte 1

INTRODUÇÃO

Laboratórios de microbiologia são ambientes singu-
lares de trabalho que podem expor as pessoas próximas 
a eles, ou que neles trabalham a riscos de doenças in-
fecciosas. As infecções contraídas em laboratório têm 
sido descritas por meio da história da microbiologia.

A experiência tem demonstrado a importância das 
precauções tomadas com as práticas, procedimentos e 
instalações dos Níveis de Biocontenção 1-4, descritas 
para as manipulações de agentes etiológicos em mon-
tagem de laboratórios e dependências animais. Embora 
não exista nenhum tipo de relatório nos Estados Unidos 
que descreva as infecções associadas a laboratórios, 
casos curiosos sugerem que uma rígida adesão a es-
sas normas contribui para um meio de trabalho mais 
seguro e saudável para a equipe do laboratório, seus 
colaboradores e a comunidade ao redor. Para reduzir 
ainda mais o potencial de risco de infecções associadas 
a laboratórios, as normas apresentadas nos manuais 
de Biocontenção devem ser consideradas como uma 

orientação mínima para contenção das infecções. Tais 
normas devem ser adaptadas para cada laboratório em 
particular e podem ser utilizadas juntamente com outras 
informações cientificas disponíveis.

Princípios de Biocontenção
O termo “contenção” é usado para descrever os 

métodos de segurança utilizados na manipulação de 
materiais infecciosos em um ambiente laboratorial, onde 
estão sendo manejados ou mantidos. O objetivo da con-
tenção é o de reduzir ou eliminar a exposição da equipe 
de um laboratório, de outras pessoas e do meio ambien-
te em geral aos agentes potencialmente perigosos.

A contenção primária, a proteção da equipe do labo-
ratório e do ambiente de trabalho contra a exposição aos 
agentes infecciosos, é proporcionada pelas práticas de 
Biocontenção de microbiologia e pelo uso de um equipa-
mento de segurança adequado. O uso de vacinas pode 
fornecer um elevado nível de proteção pessoal. Já a con-
tenção secundária, a proteção do meio ambiente externo 
ao laboratório contra a exposição aos materiais infec-

Por Francisco J. Camilo HernandesAutor: Francisco J. Camilo Hernandes

Contato: fch@usp.br

Dissertação apresentada, em 2008, ao Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Biotecnologia USP/Instituto 

Butantan/IPT, para obtenção do Título de Mestre em 

Biotecnologia.

Orientador: Prof. Dr. Edison Luiz Durigon

Obs: Atualmente, emprega-se o termo “Biocontenção”, 

porém, quando da produção deste artigo empregava-se o 

termo “biossegurança”.
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ciosos, é proporcionada pela combinação de um projeto 
das instalações e das práticas operacionais. Desta for-
ma, os três elementos de contenção incluem a prática e 
a técnica laboratorial, o equipamento de segurança e o 
projeto da instalação. A avaliação do risco do trabalho a 
ser realizado com um agente específico determinará a 
combinação adequada desses três elementos.

Projeto e Construção das Instalações  
(Barreiras Secundárias)

O planejamento e a construção das instalações con-
tribuem para a proteção da equipe do laboratório, pro-
porcionando uma barreira de proteção para as pessoas 
que se encontram fora do laboratório e para as pessoas 
ou animais da comunidade, contra agentes infecciosos 
que podem ser liberados acidentalmente pelo laborató-
rio. A gerência do laboratório deve ser a responsável por 
instalações que estejam de acordo com o funcionamento 
do mesmo e com o nível de Biocontenção recomendado 
para os agentes que forem ali manipulados.

As barreiras secundárias recomendadas depende-
rão do risco de transmissão dos agentes específicos. 
Por exemplo, o risco das exposições para a maioria dos 
trabalhos laboratoriais em dependência de um Nível de 
Biocontenção 1 e 2 será o contato direto com os agentes 
ou as exposições inadvertidas no ambiente de trabalho 
potencialmente contaminado. As barreiras secundárias 
nesses laboratórios podem impedir o acesso público na 
área de trabalho e disponibilizar uma dependência para 
descontaminação, por exemplo, uma autoclave, e uma 
dependência para higienização das mãos.

Quando o risco de contaminação pela exposição aos 
aerossóis infecciosos estiver presente, níveis mais ele-
vados de contenção primária e barreiras de proteção se-
cundárias poderão ser necessários para evitar que agen-
tes infecciosos escapem para o meio ambiente. Estas 
características do projeto incluem sistemas de ventilação 
especializados em assegurar o fluxo de ar unidirecional, 
sistemas de tratamento de ar para a descontaminação 
e remoção do ar exaurido, zonas de acesso controlado, 
antecâmaras de entrada de laboratório. Os engenheiros 
responsáveis pelo projeto devem levar em consideração 
as recomendações específicas para ventilação como as 
encontradas em Manuais de Aplicações para Calefação, 
Ventilação e Refrigeração (Applications Handbook for 
Heating, Ventilation and Air-Conditioning – HVAC) publi-

cados anualmente pela Sociedade Americana de Enge-
nheiros de Calefação, Refrigeração e Condicionamento 
de Ar (American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers – ASHRAE).

Níveis de Biocontenção
Os quatro Níveis de Biocontenção (NB) são denomi-

nados de 1 a 4, e consiste em combinações de práticas 
e técnicas de laboratório, equipamento de segurança e 
instalações do laboratório. Cada combinação é especifi-
camente adequada para as operações realizadas, vias 
de transmissões documentadas ou suspeitas de agentes 
infecciosos e funcionamento ou atividade do laboratório.

Os Níveis de Biocontenção recomendados para os 
organismos representam as condições sob as quais 
esses agentes podem ser manuseados com segurança. 

Nível de Biocontenção 1
As práticas, o equipamento de segurança e o proje-

to das instalações são apropriados para o treinamento 
educacional secundário ou para o treinamento de téc-
nicos e de professores de técnicas laboratoriais. Esse 
conjunto também é utilizado em outros laboratórios onde 
se realiza o trabalho, com cepas definidas e caracteriza-
das de microorganismos viáveis e conhecidos por não 
causarem doenças em adultos e sadios. Muitos agentes 
que geralmente não estão associados a processos pato-
lógicos são, entretanto, patógeno-oportunistas e que po-
dem causar uma infecção em jovens, idosos e indivíduos 
imunossupressivos ou imunodeprimidos. As cepas de 
vacina que tenham sofrido múltiplas passagens in vivo 
não deverão ser consideradas inofensivas simplesmente 
por serem cepas de vacinas.

O Nível de Biocontenção 1 representa um nível bási-
co de contenção que se baseia nas práticas padrões de 
microbiologia sem uma indicação de barreiras primárias 
ou secundárias, com exceção de uma pia para a higieni-
zação das mãos.

Nível de Biocontenção 2
As práticas, os equipamento, a planta e a construção 

das instalações são aplicáveis aos laboratórios clínicos, 
de diagnóstico, laboratórios escolas e outros laborató-
rios onde o trabalho é realizado com um maior espectro 
de agentes nativos de risco moderado presentes na 
comunidade e que estejam associados a uma patologia 
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humana de gravidade variável.
Com boas técnicas de microbiologia, esses agentes 

podem ser usados de maneira segura em atividades 
conduzidas sobre uma bancada aberta, uma vez que 
o potencial para a produção de borrifos e aerossóis é 
baixo.  O Nível de Biocontenção 2 é adequado para 
qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos 
corporais, tecidos ou linhas de células humanas primá-
rias onde a presença de um agente infeccioso pode ser 
desconhecida. 

Os riscos primários para os funcionários que traba-
lham com esses agentes estão relacionados com aci-
dentes percutâneos, com as exposições da membrana 
mucosa ou com a ingestão de materiais infecciosos. 
Deve-se tomar extremo cuidado com agulhas conta-
minadas ou com instrumentos cortantes. Embora os 
organismos rotineiramente manipulados em um Nível de 
Biocontenção 2 não sejam transmitidos por aerossóis, 
os procedimentos envolvendo um alto potencial para a 
produção de salpicos ou aerossóis que possam aumen-
tar o risco de exposição desses funcionários, devem ser 
conduzidos com um equipamento de contenção primá-
ria ou com dispositivos como a Câmara de Segurança 
Biológica (CSB). Outras barreiras primárias, como os 
escudos para borrifos, proteção facial, aventais e luvas 
devem ser utilizados de maneira adequada.

As barreiras secundárias como pias para higieniza-
ção das mãos e instalações para descontaminação de 
lixo devem existir com o objetivo de reduzir a contamina-
ção potencial do meio ambiente.

Nível de Biocontenção 3
As práticas, o equipamento de segurança, o plane-

jamento e construção das dependências são aplicáveis 
para laboratórios clínicos, de diagnósticos, laboratório-
-escola, de pesquisa ou de produções. Nesses locais, 
realiza-se o trabalho com agentes nativos ou exóticos 
que possuem um potencial de transmissão por via 
respiratória e que podem causar infecções sérias e po-
tencialmente fatais. Os riscos primários causados aos 
trabalhadores que lidam com esses agentes incluem a 
auto-inoculação, a ingestão e a exposição aos aerossóis 
infecciosos.

No Nível de Biocontenção 3, enfatizamos mais as 
barreiras primárias e secundárias para protegermos os 
funcionários de áreas contíguas, a comunidade e o meio 

ambiente contra a exposição aos aerossóis potencial-
mente infecciosos. Por exemplo, todas as manipulações 
deverão ser realizadas em uma Cabine de Segurança 
Biológica (CBS). As barreiras secundárias para esse 
nível incluem o acesso controlado ao laboratório e sis-
temas de climatização que minimizam a liberação de 
aerossóis infecciosos do laboratório.

Nível de Biocontenção 4
As práticas, o equipamento de segurança, o plane-

jamento e construção das dependências são aplicáveis 
para trabalhos que envolvam agentes exóticos perigo-
sos, que representam um alto risco por provocarem 
doenças fatais em indivíduos. Estes agentes podem ser 
transmitidos via aerossóis, e até o momento não há ne-
nhuma vacina ou terapia disponível.

Os riscos primários aos trabalhadores que manu-
seiam agentes do Nível de Biocontenção 4 incluem a 
exposição respiratória aos aerossóis infecciosos, expo-
sição da membrana mucosa e/ou da pele lesionada às 
gotículas infecciosas e a auto-inoculação. Todas as ma-
nipulações de materiais de diagnósticos potencialmente 
infecciosos, substâncias isoladas, apresentam um alto 
risco de exposição e infecção aos funcionários de labo-
ratório, à comunidade e ao meio ambiente.

O completo isolamento dos trabalhadores de labora-
tórios em relação aos materiais infecciosos é realizado 
preferencialmente em cabines de segurança biológica 
Classe III ou com um macacão individual, suprido com 
pressão de ar positivo. A instalação do Nível de Bio-
contenção 4 é geralmente construída em um prédio 
separado ou em uma zona completamente isolada, com 
um sistema complexo e especializado de climatização e 
sistemas de descontaminação de lixo que evitem a libe-
ração de agentes viáveis no meio ambiente.

Características Laboratoriais para o Nível de 
Biocontenção 3 (NB-3)

O Nível de Biocontenção 3 é aplicável para  o tra-
balho com agentes exóticos potencialmente fatais, se 
inalados.

Equipamento de Segurança (Barreiras Primárias)
Roupas de proteção como jalecos com uma frente 

inteira, macacão ou uniforme de limpeza deverão ser 
usados pela equipe quando estiver dentro do laboratório. 
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meáveis e resistentes a substâncias químicas e a desin-
fetantes normalmente usados em laboratórios. Os pisos 
deverão ser monolíticos e antiderrapantes. O uso de re-
vestimento de piso deverá ser levado em consideração. 
Orifícios ou aberturas nas superfícies de pisos, paredes 
e teto deverão ser selados. Dutos e espaços entre portas 
e esquadrias devem permitir a vedação para facilitar a 
descontaminação.

As bancadas deverão ser impermeáveis e resistentes 
ao calor moderado e aos solventes orgânicos, ácidos, 
álcalis e solventes químicos utilizados para descontami-
nação de superfícies e equipamentos. 

Os móveis do laboratório deverão suportar cargas e 
usos. O Laboratório deverá ter espaçamento suficiente 
entre móveis, bancadas, cabines e equipamentos para 
permitir acesso fácil para a limpeza. As cadeiras e ou-
tros móveis utilizados em um laboratório deverão ser 
cobertos por um material que não seja tecido e possa 
ser facilmente descontaminado.

Todas as janelas do laboratório deverão ser fechadas 
e lacradas.

Um método para descontaminação de todos os 
dejetos do laboratório deverá estar disponível para a 
equipe e utilizado de preferência dentro do laboratório, 
por exemplo, autoclave, desinfecção química, incinera-
ção, ou outros métodos aprovados de descontaminação. 
Devem-se considerar os meios de descontaminação de 
equipamentos. Caso o lixo seja transportado para fora 
do laboratório, ele deverá ser adequadamente lacrado 
e não deverá ser transportado em corredores públicos.

Deverão existir cabines de segurança biológica em 
todos os laboratórios. Essas cabines deverão estar loca-
lizadas distantes de portas, de venezianas, do almoxari-
fado e de áreas do laboratório que possuam um grande 
movimento. 

O laboratório deverá ter um sistema de ar indepen-
dente, com ventilação unidirecional,  Em que o fluxo de 
ar penetre no laboratório através da área de entrada. O 
sistema de ar deverá retirar o ar “potencialmente con-
taminado” para fora do laboratório. O ar de exaustão 
não deverá recircular em outras áreas do prédio. O ar 
exaurido deverá ser filtrado através do Filtro HEPA e 
jogado fora de áreas ocupadas e de entradas de ar.. A 
equipe do laboratório deverá verificar constantemente 
se o fluxo de ar (para dentro do laboratório) está fun-
cionando de forma adequada. Recomenda-se que um 

A roupa de proteção não deverá ser usada fora do la-
boratório. Antes de ser lavada essa roupa deverá ser 
descontaminada e deverá ser trocada depois de con-
taminada.

Todos deverão usar luvas quando estiverem ma-
nuseando materiais infecciosos, animais infectados e 
equipamentos contaminados.

Recomenda-se a mudança frequente das luvas, 
acompanhada de lavagem das mãos. As luvas descar-
táveis não deverão ser reutilizadas.

Todas as manipulações de materiais infecciosos, 
necropsias de animais infectados, coleta de tecidos ou 
líquidos de animais infectados ou de ovos embriona-
dos, etc., deverão ser conduzidas em uma cabine de 
segurança biológica de Classe II ou de Classe III.

Quando um procedimento ou processo não puder 
ser conduzido dentro de uma cabine de segurança bio-
lógica, devem ser utilizadas combinações apropriadas 
de equipamentos de proteção individual, por exemplo, 
respiradores, protetores faciais, com dispositivos de 
contenção física, por exemplo, centrifugas de segu-
rança e frascos selados.

A proteção facial e o respirador deverão ser usados 
quando a equipe estiver dentro de salas contendo ani-
mais infectados.

Instalações do Laboratório (Barreiras 
Secundárias)

O laboratório deverá ser separado das áreas de 
trânsito irrestrito do prédio, com acesso restrito. É 
exigido um sistema de dupla porta com sistema de in-
tertravamento automático, como requisito básico para 
entrada no laboratório.

As portas deverão conter fechaduras. Uma sala 
para a troca de roupas deverá ser incluída no labo-
ratório

Cada sala do laboratório deverá possuir uma pia 
para higienização das mãos. A pia deverá ser acio-
nada automaticamente sem o uso das mãos e estar 
localizada perto da porta de saída.

As superfícies das paredes internas, pisos e tetos 
das áreas, onde os agentes de NB-3 são manipulados, 
deverão ser construídas e mantidas de forma que faci-
litem a limpeza e a descontaminação. Toda a superfí-
cie deve ser selada e sem reentrâncias. 

As paredes, tetos e pisos deverão ser lisos, imper-
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monitor visual seja instalado para indicar e confirmar a 
entrada direcionada do ar para o laboratório. Devemos 
considerar a instalação de um sistema de controle de 
ar condicionado, para evitar uma pressurização positiva 
contínua do laboratório.  Alarmes audíveis também são 
recomendados para notificar a equipe de uma possível 
falha no sistema de ar condicionado.

O ar exaurido de uma cabine de segurança biológica 
Classe II, filtrado pelo HEPA, poderá recircular no inte-
rior do laboratório se a cabine for testada e certificada 
anualmente. Caso o ar exaurido das cabines de segu-
rança biológica seja retirado diretamente para fora do 
ambiente de trabalho, através do sistema de exaustão 
do edifício. As cabines deverão estar conectadas de 
maneira que evitem qualquer interferência no equilíbrio 
do ar das cabines ou do sistema de exaustão do edifício 
(por exemplo, uma abertura de ar entre o exaustor das 
cabines e o duto do exaustor). 

A iluminação deverá ser adequada para todas as ati-
vidades, evitando reflexos e brilhos que possam ofuscar 
a visão.

O projeto da instalação e os procedimentos opera-
cionais do Nível de Biocontenção 3 devem ser documen-
tados. Os parâmetros operacionais e das instalações 
deverão ser verificados quanto ao funcionamento ideal, 
antes que o laboratório  inicie suas atividades. As insta-
lações deverão ser verificadas pelo menos uma vez ao 
ano.

Proteções adicionais ao meio ambiente, por exem-
plo, chuveiros para a equipe,  descontaminação dos 
efluentes, deverão ser consideradas em conformidade 
com as recomendações para manipulação dos agentes, 
com as normas de avaliação de risco, 

Ventilação Geral
A ventilação geral deve ser utilizada para diluir e re-

mover o ar contaminado, controlar o fluxo de ar dentro do 
Laboratório e controlar a direção do fluxo de ar no mesmo.

A diluição é feita pela entrada de ar não contaminado 
que se mistura ao ar potencialmente contaminado do 
Laboratório, que subsequentemente, é removido pelo 
sistema de exaustão.

No Sistema sem recirculação, o ar é capturado do 
ambiente externo, filtrado, resfriado e/ou aquecido, filtra-
do com filtro fino e/ou HEPA e insuflado no ambiente. 
Após a passagem do ar pelo ambiente beneficiado, 
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100% do ar que foi insuflado mais o ar que adentrou no 
ambiente por frestas, em função da pressão negativa, é 
exaurido para o ambiente externo.

No Sistema com recirculação, uma pequena porção 
do ar exaurido descarregada para o ambiente externo, 
e o restante do ar é recirculado. A recirculação poderia 
resultar em uma concentração de contaminantes. A pre-
venção para que isso não aconteça deve ser feita com a 
instalação de filtro HEPA na exaustão.

A taxa de ventilação recomendada é expressa em 
numero de trocas por hora, sendo esse número igual à 
vazão de ar que é insuflado no ambiente (Q-m³/h) dividi-
do pelo volume do ambiente(V-m³)

Nº de Trocas = Q/V

O Sistema de ventilação geral deve ser projetado de 
forma a obter o fluxo de ar  adequado nos ambientes, 
prevenindo a estagnação e o curto-circuito de ar, ou seja, 
a passagem de ar diretamente do insuflamento para a 
exaustão. 

Os fluxos de ar podem ser influenciados por dife-
renciais de temperatura, disposição de mobílias, movi-
mentação dos profissionais e configuração do espaço. 
Testes de fumaça podem ser utilizados para visualizar 
o fluxo de ar.

O Sistema de ventilação geral deve ser projetado 
para conter o ar potencialmente contaminado a fim 
de prevenir a disseminação para áreas não-contami-
nadas. O fluxo de ar deve fluir da área menos poten-
cialmente contaminada para a mais potencialmente 
contaminada. O fluxo de ar pode ser conduzido de 
uma área de maior pressão para uma área de menor 
pressão. A pressão negativa no ambiente é atingida 
quando a exaustão de ar é maior que o insuflamento 
de ar.

Controlar a direção do fluxo de ar entre o ambiente 
condicionado e as áreas adjacentes previne o escape do 
ar potencialmente contaminado para outras áreas.

A pressão negativa pode ser alterada por mudanças 
no sistema de ventilação, nas portas, nos corredores e 
janelas que são abertas e fechadas. É essencial que to-
das as portas e janelas permaneçam fechadas.

A pressão negativa deve ser monitorada por indi-
cador de sentido de fluxo ou pela medida da pressão 
diferencial entre o ambiente e as áreas adjacentes.

Filtragem HEPA
A filtragem HEPA pode ser usada como um método 

de limpeza do ar. Os filtros HEPA H13 têm demonstra-
do eficiência documentada para a remoção mínima de 
99,97% de partículas maiores ou iguais a 0,3 µm de 
diâmetro; são efetivos na redução da concentração de 
esporos de Aspergillus abaixo dos níveis detectáveis.

Quando o sistema de filtragem HEPA é utilizado, é 
necessário cuidados na instalação para evitar vazamen-
tos entre o filtro, a moldura e a armação que suportará 
o mesmo.  

Um cronograma de manutenção é necessário para 
monitorar o funcionamento dos filtros e possíveis vaza-
mentos. O teste de vazamento e do desempenho do filtro 
pode ser realizado com PAO, que é um teste de penetra-
ção. Este teste deve ser realizado na instalação e a cada 
troca e a cada um ano em Laboratórios NB3.

Um manômetro ou outro dispositivo de indicação de 
pressão diferencial deve ser instalado no filtro HEPA a fim 
de fornecer dados exatos e objetivos, que determinarão a 
saturação e necessidade de troca do filtro. A instalação do 
filtro permitirá a manutenção sem risco de contaminação 
do sistema, áreas adjacentes e principalmente o profissio-
nal de manutenção. Por isso é recomendável a utilização 
de caixas de filtro do tipo bag-in bag-out. O cronograma 
de manutenção incluirá a remoção e o descarte dos ele-
mentos filtrantes, bem como a reinstalação de um novo 
elemento filtrante. A manutenção dos filtros HEPAs será 
realizada por pessoal treinado, usando EPIs apropriados.

 

OBJETIVOS

O objeto de estudo deste trabalho é a unidade de Bio-
contenção nível de Biocontenção 3 de baixo custo apli-
cada à virologia, enfocando o planejamento arquitetônico 
de edificações, especialmente o projeto e suas diretrizes, 
com ênfase nos aspectos relativos à Biocontenção. Seu 
principal objeto de análise são as características prediais 
do laboratório de Biocontenção nível 3.

O primeiro objetivo a destacar, compreende a análi-
se dos aspectos relevantes no planejamento arquitetô-
nico e das instalações de laboratórios de Biocontenção 
no Brasil. 

O segundo objetivo envolve a sistematização e a 
disponibilização de informações aos profissionais en-



volvidos no planejamento de laboratórios, sejam eles 
arquitetos, engenheiros, bioquímicos, biólogos ou admi-
nistradores públicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Laboratórios NB3 Clássicos/ Laboratórios do 
VGDN/FAPESP - ICB II

O primeiro laboratório NB3 clássico executado foi no 
Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, em São 
Paulo-SP.

Foram retiradas todas as paredes da área onde seria 
implantado o NB3, em uma área de aproximadamente 
60 m2. Retirou-se também todo o revestimento do piso. 
Construíu-se uma parede contígua as paredes existentes, 
usando-se bloco de concreto autoclavado (Siporex), de 9 
cm de espessura, fechando-se inclusive janelas existentes.

Sobre o piso existente construiu-se um novo piso 

de concreto fechando assim calhas existentes. Antes 
disso foram retiradas todas as tubulações que lá havia. 
Foi construído um contrapiso com cantos arredondados 
junto às paredes.

Na cobertura logo acima do NB3 retirou-se o telhado, 
impermeabilizou-se a laje, construiu-se bases para os 
equipamentos, fez-se a cobertura e fechamento da área 
técnica com alambrado.

No Sistema de Climatização foi instalado um sistema 
de água gelada contando com um chiller com conden-
sação a ar de 20 TR e dois conjuntos moto bombas, um 
condicionador de ar do tipo fancoil bastante robusto, 
contando com: serpentina de resfriamento, estagio de 
aquecimento, ventilador centrifugo limit load, atenuador 
de ruído, filtro fino, filtro HEPA H13, rede de dutos apa-
rente, toda ela construída em chapa de aço inoxidável 
AISI 304 e bocas de ar de insuflamento.

O sistema de automação ali instalado controla a 
pressão negativa dentro do laboratório, mantendo-a 
constante -40 Pa. Mantém também constantes a tempe-
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ratura interna e a umidade relativa; e monitora os filtros 
mostrando se estão limpos ou sujos, isto em função da 
perda de carga, indicada através de manômetros dife-
renciais.

Esse laboratório possui um sistema de vedação ativa 
de portas de entrada e saída. Para seu funcionamento 
foi necessário instalar um sistema de automação inde-
pendente, com PLC e compressores de ar comprimido, 
para inflar as gaxetas de vedação colocadas nas portas.

O sistema de exaustão de ar que garante a pressão 
negativa possui dois ventiladores centrífugos de simples 
aspiração do tipo limit load, trabalhando em paralelo e 
em conjunto, sendo que os dois ventiladores possuem 
capacidade de, trabalhando sozinhos, conseguirem 
manter a pressão negativa dentro do Laboratório. No cir-
cuito de exaustão foram instaladas duas caixas de filtro 
do tipo bagin bagout, contendo filtros HEPAs, sendo que 
elas são redundantes. E as caixas possuem dois filtros 
HEPA H13 em serie, cada uma. Nesse Laboratório foram 
instaladas duas cabines de Biocontenção Classe II B2, 
as quais trabalham sem recirculação de ar, com 100% de 
ar externo. Quando se colocou o sistema para funcionar 
notou-se que quando as cabines de Biocontenção eram 
ligadas, a pressão negativa chegava a valores próximos 
de -120 Pa, e quando as cabines eram desligadas, por 
uns instantes a pressão ficava positiva dentro do Labora-
tório.Então foi promovida uma alteração  na instalação, 
colocou-se um condicionador de ar do tipo fancoil com 
filtros finos para insuflar ar novo nas tomadas de ar das 
cabines Cl II B2.

Laboratórios NB3 de Baixo Custo - ICB II
O primeiro a ser executado foi o laboratório de virolo-

gia do Departamento de Microbiologia do ICB – USP. Este 
laboratório possui três áreas em um espaço de 54 m².

Uma área de cultura de células com 9 m²,que possui 
pressão positiva.Tal pressão positiva é obtida por um 
filtro terminal HEPA H13 com um ventilador conjugado. 
Um laboratório vestibular NB2 com área de 27m². E um 
laboratório NB3, com área de 18m², que é o laboratório 
NB3 de baixo custo.

Nesse Laboratório foram executados os seguintes 
trabalhos:

- Foram retirados todos os revestimentos das pare-
des existentes na área onde seria implantado o Labora-
tório, em uma área de aproximadamente 54 m².

- Sobre o piso existente aplicou-se uma manta viníli-
ca com cantos arredondados junto às paredes.

- No Sistema de Climatização foi instalado um sis-
tema de expansão direta contando com dois condicio-
nadores de ar do tipo Split para dutos, sendo um de 3 e 
outro de 5TR com Ventilador centrifugo limit load, filtro 
fino, rede de dutos  construída em chapa de aço galvani-
zada e bocas de ar de insuflamento.

- No Sistema de Automação que controla a pressão 
negativa dentro do Laboratório, mantendo constante a 
pressão de -40 Pa. A temperatura interna  é controlada 
por um termostato on off. O monitoramento dos filtros, 
mostrando se estão limpos ou sujos, se dá através de 
manômetros diferenciais.

- O sistema de exaustão de ar que garante a pressão 
negativa possui um ventilador centrífugo do tipo limit 
load. Na aspiração do ar de exaustão foi instalada uma 
caixa de filtro do tipo bag-in bag-out, contendo um filtro 
HEPA H13. Neste Laboratório foi instalada uma cabine 
de Biocontenção Classe II A2.

- A Vazão de ar do Sistema de Climatização foi di-
mensionada considerando os seguintes parâmetros:

a) Vazão necessária para atender as necessidades 
térmicas do ambiente condicionado;

b) Vinte renovações por hora.
A vazão de ar de insuflamento adotada foi a de maior 

valor

Estratégia Arquitetônica: Projeto e Construção
Laboratórios de Biocontenção Nível 3 são concebi-

dos e equipados para trabalhar com micro-organismos 
do Grupo de Risco 3 e com grandes quantidades ou 
altas concentrações de micro-organismos do Grupo de 
Risco 2, que constituem um risco acrescido de propa-
gação de aerossóis. Nas Tabelas 1 e 2, podemos ver 
os requisitos necessários para os Laboratórios NB3 e 
que foram utilizados em nossa metodologia de projeto 
e construção de laboratórios de Biocontenção, além de 
modificações realizadas empregando nossa experiência 
na execução desses projetos.
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TABELA 1 - Requisitos para área física e instalações conforme o Nível de Biocontenção (NB 1 a NB 4)  
(Procedimentos para a manipulação de microorganismos patogênicos e/ou recombinantes na FIOCRUZ,2005).

Requisito NB1 NB2 NB3 NB4

Sinalização com símbolo de risco biológico R O O O

Laboratório separado de passagens públicas R O O O

Laboratório com acesso

Controlado R O - -

Restrito - - R O

Local para armazenar jalecos e EPI´s de uso exclusivo no Laboratório R R O O

Lavatório p/ mãos próximo à entrada/saída do laboratório O O O O

Torneira com acionamento sem o uso das mãos - R O O

Ventilação

Fluxo interno de ar - R O O

Sistema Central de Ventilação - R O O

Filtragem HEPA de exaustão - - O O

Laboratório

Janelas vedadas - R R -

Sem janelas - - R O

Pressão Negativa - - O O

Antecâmara - - O -

- com lavatório e local para jalecos - R* R* -

- dotada de portas c/ intertravamento - - O O

- com chuveiro - - O O

- pressurizada com chuveiro - - R* -

Paredes, tetos e pisos lisos, impermeáveis e resistentes à desinfecção R O O O

Tratamento de efluentes - - R* O

Sistema de geração de emergência de energia elétrica - R* O O

Selagem/vedação de frestas nas paredes, tetos, piso e demais superfícies - - O O

Cabine de segurança biológica (CBS) - R** O O

Autoclave

- próxima ao laboratório R O O -

- no laboratório - - R O

- dupla porta - - R O

Monitoração de segurança (visor, circuito interno de TV, Interfone, etc) - - R O

* A adoção de barreiras adicionais, tais como antecâmaras, chuveiros, tratamento (descontaminação) de efluentes e filtros HEPA na exaustão do ar 

deverá ser determinada pela avaliação de risco biológico e possíveis impactos no entorno. A avaliação de risco deve proceder a determinação dos 

Níveis de Biocontenção e medidas de contenção a serem adotadas, considerando, além do perigo potencial do agente, as atividades do laboratório e as 

condicionantes locais. A concepção de ambientes laboratoriais deve ter por princípio a facilidade de limpeza, descontaminação e manutenção.

** Obrigatória nos casos em que há potencial geração de aerossóis.

 Requisitos Recomendados (R) ou Obrigatórios (O)
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TABELA 2 - Equipamentos necessários para Laboratório de Biocontenção nível NB1 a NB4

Requisito NB1 NB2 NB3 NB4

Lava-olhos disponível R O O O

Trabalho em CSB* tipo I (sem necessidade de exaustão própria) R - - -

Trabalho em CSB* tipo II (com fi ltração HEPA de ar emergente) R - O -

Trabalho em CSB* tipo II (com 100% de exaustão e Filtração Absoluta do ar emergente) - R O -
Trabalho em CSB tipo III (com 100% de exaustão e Filtração Absoluta do ar emergente e 
com área de trabalho fechada acessível apenas por luvas)

- - R O

Agitações feitas apenas na CSB R R O O

Homogeneizações feitas apenas na CSB R R O O

“Sonicagens” feitas apenas na CSB R R O O

Centrifugar em suportes tampados R R O O

Carregar suporte de centrífuga na CSB R R O O

Retirar tubos de suporte de centrífuga apenas na CSB R R O O

*CSB = Cabine de Segurança Biológica

 Requisitos Recomendados (R) ou Obrigatórios (O).

Ciclo de seminários SBCC 2015
Disseminação do conhecimento técnico

Atualização em Ensaios de Áreas Limpas
27 e 28 de agosto de 2015 / São Paulo / SP

Aspectos Relevantes da Microbiologia 
em Áreas Limpas e Controladas
28 e 29 de outubro de 2015 / São Paulo / SP

Na próxima edição, parte fi nal deste Artigo

www.sbcc.com.br
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 AAF INTERNATIONAL

American Air Filter Brasil Ltda
Avenida Ireno da Silva Venâncio, 199
18111-100 – Votorantim – SP
Telefone: (15) 3343-6138
Email: vendas@aafintl.com
Site: www.aafintl.com
Contato(s): Daniel Casara, Hairton Oliveira
Principais atividades: Fabricação de 
fitros e componentes para o controle da 
contaminação do ar. Sua linha de produtos 
é a mais abrangente do mercado, incluindo 
filtros grossos, médios, finos, HEPA, ULPA 
e filtros de gases.
Veja anúncio na pág. 15

 AÇOR ENGENHARIA

Açor Engenharia Ltd.
Av. Dr. Candido Mota Filho, 81, c
05351-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3731-6870
Fax: (11) 3731-6870
Email: acortech@uol.com.br
Site: www.acortech.com.br
Contato(s): Carlos Aguiar S. Pereira
Principais atividades: Projeto, consulto-
ria, fiscalização de obras em sistemas de 
ar condicionado e ventilação, para salas 
limpas, microeletrônica, indústria.
 

 ABECON

Abecon Engenharia e Climatização Ltda

Site: www.adriferco.com.br
Contato(s): J. Fernando B. Britto
Principais atividades: Projetos e consul-
toria em áreas limpas.
 
 

 AEROGLASS

Aeroglass Brasileira S/A Fibras de Vidro
Rua Balão Mágico, 1003
06715-780 – Cotia – SP
Telefone: (11) 4616-0866
Fax: (11) 4616-2753
Email: vendas@aeroglass.com.br
Site: www.aeroglass.com.br
Contato(s): Waldemar Cortez Manso
Principais atividades: Indústria de filtros 
para ar.
 

 AIRLINK FILTROS

Airlink Filtros Indústria e Comércio Ltda
Rua Lauzane, 559
04782-010 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5812-0013
Fax: (11) 5812-0013
Email: airlinkfiltros@airlinkfiltros.com.br
Site: www.airlinkfiltros.com.br
Contato(s): Eduardo Tomas, Fabio Guer-
ra, Isis Lepore
Principais atividades: Fabricante de 
mantas filtrantes, filtros planos, plissados, 
metálicos, multibolsas, absolutos, carvão 
ativado, painéis e caixas de filtragem. 
Também desenvolvemos filtros especiais 
de acordo com a necessidade.
 

 ALA SERVICES

Ala Administração e Multiserviços Ltda
Rua Minas Gerais, 44
06852-310 – Itapecerica da Serra – SP

Rua Mal. Deodoro, 2170
09710-201 – São Bernardo do Campo – SP
Telefone: (11) 4345-4777
Fax: (11) 4345-4777
Email: abecon@abecon.com.br
Site: www.abecon.com.br
Contato(s): Eduardo A. Bonetti, Elder J. 
Bonetti
Principais atividades: Projetos e Ins-
talações de Sistemas de HVAC e Salas 
Limpas, em regime parcial ou Turn Key.
Veja anúncio na pág. 17
 

 ABH COM E SERV

ABH Comercio e Serviços em Equipa-
mentos Industriais Ltda
Avenida Queiroz Filho, 1700
05319-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3253-8109
Email: vendas@abh.com.br
Site: www.abh.com.br
Contato(s): Thomas H B Abeling
Principais atividades: Soluções (equipa-
mentos, suprimentos e consultoria) para o 
combate e o controle de contaminação em 
ambientes críticos. Contamos com departa-
mento de engenharia para dar suporte com-
pleto aos equipamentos comercializados. 
 

 ADALTA AR CONDICIONADO

Adalta Serviços em Ar Condicionado Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 1490
04715-002 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2645-0832
Email: adalta@adalta.com.br
Site: www.adalta.com.br
Contato(s): Silvio Costa
Principais atividades: Projetos (concei-
tuais, básicos e executivos), instalação, 
consultoria, gerenciamento, comissiona-
mento, certificação e qualificação de sis-
temas de tratamento de ar para industria 
farmacêutica, alimentícia, química, gera-
ção de energia, hospitais, etc. 
Veja anúncio na pág. 07

 ADRIFERCO 

Adriferco Engenharia e Consultoria Ltda.
Rua Joaquim Maciel Filho, 98
05638-080 - São Paulo - São Paulo
Telefone: (11) 3773-7274
Fax: (11) 3773-7274
Email: f.britto@adriferco.com.br
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 ASMONTEC – SALAS LIMPAS

Asmontec Indústria e Serviços de Salas 
Limpas Ltda
Rua Anésio Marciano, 92
13280-000 – Vinhedo – SP
Telefone: (19) 3846-1161
Fax: (19) 3846-9482
Email: asmontec@asmontec.com.br
Site: www.asmontec.com.br
Contato(s): JoãoFelipe Martin Meca
Principais atividades: Fabricação e ins-
talação de salas limpas e materiais espe-
ciais em alumínio e aço inox. Antecãmaras, 
caixilhos, divisórias GMP, forros especiais, 
forro filtrante, forro modular,  janelas e 
luminárias especiais, caixas de passagem, 
portas de biossegurança, portas especiais 
e acessórios.
Veja anúncio na pág. 75
 

BCQ

BCQ Consultoria e Qualidade S/S Ltda
Rua Conde Moreira Lima, 589
04384-032 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5539-6710
Fax: (11) 5083-5444
Email: comercial@bcq.com.br
Site: www.bcq.com.br
Contato(s): Eudorides Pacheco Jr.
Principais atividades: Laboratório que 
presta serviços em análises microbioló-
gicas para indústrias do segmento farma-
cêutico (linhas humana e veterinária), de 
cosméticos, de papel etc. e também para 
importantes hospitais brasileiros.
Veja anúncio na pág. 73
 

BERLINERLUFT

Berlinerluft do Brasil Ltda

Principais atividades: Comissionamento 
e qualificação de sistemas de tratamento 
de ar, certificação de áreas limpas.
 

 ARCONTEMP

Arcontemp Ar Condicionado e Eletrica Ltda
Av Philadelpho Manoel Gouvea Netto, 935-A
15060-040 – São José do Rio Preto – SP
Telefone: (17) 3215-9100
Fax: (17) 3215-9100
Email: arcontemp@arcontemp.com.br
Site: www.arcontemp.com.br
Contato(s): Orlando Rogerio Antoniazzi 
Azevedo, Emerson Ricardo de Souza, 
Ademir Tadeu de Oliveira, Maria Aparecida 
Pereira Craice
Principais atividades: Vendas, insta-
lações, projetos, manutenções, PMOC, 
comissionamento, qualificação, Tab, 
automação predial. Especializada em Ind. 
Farmacêuticas e Hospitais, Salas Limpas, 
Pressurização de Escadas, Redução de 
Consumo de Energia, Data Centers, Pré-
dios Verdes.
 

 ARDUTEC

Ardutec Comércio, Instalações e  
Assessoria Ltda
Av. Otacílio Tomanik, 940
05363-101 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3731-2255
Fax: (11) 3731-2255
Email: ardutec@ardutec.com.br
Site: www.ardutec.com.br
Contato(s): Luiz Augusto Laurino, Heloisa 
Meirelles Costa
Principais atividades: Instalação de 
sistemas de ar condicionado para salas 
limpas e conforto, instalação de sistemas 
de ventilação e exaustão para áreas 
industriais e comerciais; manutenção de 
sistemas de ar condicionado.
 

Telefone: (11) 4668-5960
Fax: (11) 4668-5961
Email: comercial@alaservicos.com.br
Site: www.alaservicos.com.br
Contato(s): Luilson Sousa Gomes
Principais atividades: Serviços de lim-
peza e higienização em ambientes con-
trolados, produtivos e comuns (seguindo 
normas CGMP e ISO); limpeza de áreas 
com classificação ISO 5, ISO 6 e ISO 7; 
limpezas aéreas e ambientes confinados.
 

 ALSCO

Alsco Toalheiro Brasil Ltda
Av. Nadir Dias de Figueiredo, 829
02110-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2198-1477
Fax: (11) 2198-1484
Email: cleanroom@alsco.com.br
Site: www.alsco.com.br
Contato(s): Erick Kovacs
Principais atividades: Lavanderia In-
dustrial. Locação e Higienização de uni-
formes profissionais para áreas limpas e 
classificadas ISO classe 5, ISO classe 7 e 
uniformes convencionais. Locação de sis-
temas de limpeza. Venda de wipers, luvas, 
tapetes adesivos e sistema de limpeza.
 

 AMV CONTROLE AMBIENT

Mauricio Rossetti Caputo ME
Rua Dourado, 119
13031-743 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3387-4138
Email: amvambiental@uol.com.br
Contato(s): Mauricio Caputo, Ana Paula 
Jardim
Principais atividades: Certificação de 
áreas limpas, equipamentos de fluxo lami-
nar e cabines de segurança biológica.
 

 ANÁLISE

Análise – Teste de Sistemas de Ar Ltda.
Av. Fagundes Filho, 486
04304-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5585-7811
Fax: (11) 5585-7812
Email: analise@analiseconsult.com.br 
Site: www.analiseconsult.com.br
Contato(s): Celio Martin, Jean-Pierre 
Herlin
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Manutenções Relacionadas.
 

 BRY-AIR BRASIL

Bry-Air Brasil Climatização Ltda
Rodovia dos Minérios – do km 10,201 ao 
km 11,500, 4578
83512-000 – Almirante Tamandaré – PR
Telefone: (41) 3698-2222
Email: contato@bryair.com.br
Site: www.bryair.com.br
Contato(s): Fabio Inocencio
Principais atividades: Desumidifi cado-
res. Soluções personalizadas de trata-
mento de ar, controle da umidade, desumi-
difi cação, secagem, fi ltragem de gases e 
controle de contaminação.
 

 CAMFIL

(19) 3847.8810
sac@camfil.com
www.camfil.com

SOLUÇÕES EM AR LIMPO
Fornecemos a mais poderosa combinação de 

filtros e equipamentos para o controle de ar em sua empresa. 

30/30

         Opakfil

Megalam

Solicite já seu orçamento!
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Camfi l Latinoamérica Ltda.
Rua Amoreira, s/nº – Quadra GLB 
13820-000 – Jaguariúna – SP
Telefone: (19) 3847-8810
Email: sac@camfi l.com
Site: www.camfi l.com
Contato(s): Flavia Silva
Principais atividades: Soluções em ar 
limpo, fi ltros grossos, fi nos e absolutos, 
carvão ativado, serviços de monitoramento 
de Qualidade do Ar, caixas terminais, etc.
Veja anúncio na pág. 02
 

 BIOCEN DO BRASIL

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

 BONAIRE

Bonaire Climatécnica Ltda
R. Geraldo Flausino Gomes cj. 43/44, 78
04548-050 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3336-4999
Fax: (11) 3336-4963
Email: bonaire@bonaireclima.com.br
Site: www.bonaireclima.com.br
Contato(s): Fabiana Bardoza
Principais atividades: Engenharia e 
Instalação de Sistemas de: Climatização e 
Refrigeração Industrial, HVAC para Salas 
Limpas e Áreas Críticas, Projetos e Instala-
ções Turn-key Bio&Pharma, Automação e 
Controle, Proteção e Combate à Incêndio e 

Rua Visconde de São Leopoldo, 400
93025-400 – São Leopoldo – RS
Telefone: (51) 3579-8550
Fax: (51) 3579-8550
Email: berlinerluft@berlinerluft.com.br
Site: www.berlinerluft.com.br
Contato(s): Cicero Scarpini
Principais atividades: Fabricante de Uni-
dades de Tratamento de Ar, climatizadores 
tipo Fan Coil, ventiladores e gabinetes de 
ventilação, atenuadores de ruído, sistemas 
acústicos e dampers estanques.
 

BHP AR CONDICIONADO

BHP Engenharia Térmica e Comércio Ltda
Rua Almirante Marques Leão, 692
01330-010 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3145-7575
Fax: (11) 3145-7575
Email: comercial@bhp.com.br
Site: www.bhp.com.br
Contato(s): Loyde José Gonçalves
Principais atividades: Instalação de siste-
mas de ar condicionado para indústria far-
macêutica e sistemas para conforto térmico 
e processos de refrigeração industrial.
 

 BIOCAMPO 2000

Biocampo 2000 Comércio e Manutenção 
de Equipamentos Ltda
Lugarejo Retiro, s/n
28660-000 – Bom Jardim – RJ
Telefone: (22) 2522-5717
Fax: (22) 2522-5717
Email: biocampo2000@hotmail.com
Contato(s): Jeffery Frankel, Gustavo Ceschi
Principais atividades: Certifi cação, Qua-
lifi cação e Monitoramento de salas limpas 
e fl uxo laminar, Validação de capelas 
de exaustão, Qualifi cação, Validação e 
Certifi cação de estufas (bacteriológicas e 
secagem), estufas de CO², centrífugas e 
autoclaves. Sistema de exaustão.
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 DÂNICA

Dânica Termoindustrial Brasil S.A.
Avenida das Nações Unidas, 12551
04578-903 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3043-7863
Fax: (11) 3043-7889
Email: salaslimpas@danica.com.br
Site: www.danica.com.br/salaslimpas
Contato(s): Sr. João Vicente Forini
Principais atividades: Sistemas ter-
moisolantes e prestação de serviços de 
montagens, conservação, manutenção e 
reforma para camaras, construção civil, 
salas limpas, linha naval e offshore.
Veja anúncio na pág. 25
 

DEXCAR

Dexcar Ind e Com Eireli
Rua Antonio Rizzato, 227
13231-610 – Campo Limpo Paulista – SP
Telefone: (11) 2238-4799
Fax: (11) 2256-1799
Email: dexcar@dexcar.com.br
Site: www.dexcar.com.br
Contato(s): Ide Franchin
Principais atividades: Fabricação de 
Vestimentas Descartáveis e de Seguran-
ça, para hospitais, indústrias farmacêuti-
cas, cosméticas, de embalagens, labora-
tórios e correlatos. Produtos com barreira 
bacteriana e impermeáveis para expurgo, 
quimioterapia, etc.
 

 CLIMAPRESS

Climapress Tecnologia em Sistemas de 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Matos Guerra, 51
03408-030 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2095-2705
Fax: (11) 2095-2700
Email: servicos@climapress.com.br
Site: www.climapress.com.br 
Contato(s): Wadi Tadeu Neaime
Principais atividades: Instalação e 
manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado para indústria farmacêutica, 
indústria alimentícia, processos em geral, 
utilização comercial e conforto humano.
 

COMTEC

Comtec Center Comercial Ltda
Rua Dom Joao Soares Coelho, 551
04407-100 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5621-0043
Fax: (11) 5622-8489
Email: comtec@comteclab.com.br
Site: www.comteclab.com.br
Contato(s): Anderson Vieira
Principais atividades: Capelas com sis-
tema de exaustão, exaustão inteligente, 
armarios para reagentes, armários para 
vidrarias e armários para infl amáveis, lava-
dor de gases, coifas, bancadas, chuveiros 
e lava-olhos de emergencia, projetos para 
laboratorios.
 

CISABRASILE

Cisabrasile Ltda
Rua Dona Francisca, 8300, Bloco I, Módulo 
2, 8300
89239-270 – Joinville – Santa Catarina
Telefone: (47) 3801-9090
Fax: (47) 3801-9099
Email: cisa@cisabrasile.com.br
Site: www.cisabrasile.com.br
Contato(s): Giselli Silva - Marketing
Principais atividades: Desenvolvimento, 
fabricação e comercialização de equi-
pamentos para limpeza, desinfecção e 
esterilização hospitalar e industrial, além 
de peças e acessórios, bem como indica-
dores químicos e biológicos.

 CLEANSUL 

Cilon Mossmann Costa
Rua Padre Chagas, 185, sl 304
90570-080 – Porto Alegre – RS
Telefone: (51) 3222-9060
Fax: (51) 3024-6652
Email: cleansul@cleansul.com.br
Site: www.cleansul.com.br
Contato(s): Cilon Mossmann Costa, Ingrid 
Heidrich
Principais atividades: Certifi cação em 
fl uxo laminar e áreas limpas, manutenção 
preventiva e corretiva, comercio e asses-
soria de fi ltros, assessoria em instalação 
de equipamentos de fl uxo laminar.

 
 CLIMA SPACE

Clima Space Engenharia Térmica Ltda.
Rua Prof. Moacir Santos de Campos, 511
13051-094 – Campinas – São Paulo
Telefone: (19) 3778-9400
Fax: (19) 3778-9424
Email: climaspace@climaspace.com.br
Site: www.climaspace.com.br
Contato(s): Leonardo S. Uratani / Fabio 
Pozzan / Tetsuji Uratani
Principais atividades: Projetos e Instala-
ções de Sistemas de Aquecimento, Venti-
lação e Ar Condicionado. Salas Limpas
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91060-050 – Paverama – RS
Telefone: (51) 3365-3939
Fax: (51) 3365-3939
Email: elite@eliteindustrial.com.br
Site: www.eliteindustrial.com.br
Contato(s): Christiano Borges, Julio Silva, 
Gabriel Graef, Andre Jahn
Principais atividades: Sistema de Ar Pro-
cessos – Secagem, estufa, revestimento, 
fermentação, fluidização Sistema de Ar 
Salas Limpas – Climatização, exaustão 
Equipamentos – Cabine de pesagem e 
amostragem, Ventiladores de Processos, 
Torre Resfriamento Projeto, Fabricação.
 

 EMAC

Emac Engenharia de Manutenção S/A
Rua Taperí, 560
30532-050 – Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 2125-8500
Fax: (31) 2125-8520
Email: gsim@emac.com.br 
Site: www.emac.com.br
Contato(s): Poliana de Almeida Fonseca
Principais atividades: Engenharia de 
Manutenção – Eficiência Energética – Ge-
renciamento e Operação de Instalações 
Prediais e Industriais.
 

 EMPARCON

Emparcon Ar Condicionado e Ventilação 
S/S Ltda
Rua da Paineira, 180
07440-055 – Arujá – SP
Telefone: (11) 4654-3447
Fax: (11) 4654-3447
Email: emparcon@terra.com.br
Site: www.emparcon.com.br
Contato(s): Marcelo Mendes
Principais atividades: Testes, ajustes e 
balanceamento (TAB); comissionamento, 
consultoria, gerenciamento técnico, teste, 
certificação e qualificação de áreas lim-
pas, calibração de V.A.V.
 

Email: comercial@dsa.eng.br
Site: www.dsa.eng.br
Contato(s): Charles / Luiz
Principais atividades: Fornecimento de 
sistemas Turn-key para sistemas de super-
visão e controle predial. 
 

 EBM-PAPST BRASIL

Ebm-Papst Motores E Ventiladores Ltda.
José Giorgi, 301
06707-100 – Cotia – sp
Telefone: (11) 4613-8700
Fax: (11) 4613-8700
Email: vendas@br.ebmpapst.com
Site: www.ebmpapst.com.br
Contato(s): Sidnei Ivanof - Diretor Geral / 
Daniel Marcucci - Gerente de Vendas
Principais atividades: Desenvolvemos 
ventiladores centrífugos e radiais para 
sistemas de controle e contaminação do 
ar mais modernos do mundo, com níveis 
de ruído e vibração extremamente baixos, 
design compacto e eletrônica que garante 
um baixíssimo consumo de energia.
 

 ECC

Aridelcio Domeneghetti Junior Certifi-
cação de Ambientes
Hélio Pires de Camargo, 664
13279-020 – Valinhos – sp
Telefone: (19) 4042-0674
Fax: (19) 4042-0674
Email: vendas@ecccertificacao.com.br
Site: www.ecccertificacao.com.br
Contato(s): Vitor Serigatti
Principais atividades: Serviços de certi-
ficação e manutenção em equipamento de 
Fluxo Unidirecional, Cabine de Segurança 
Biológica, Capela de Exaustão e Áreas 
Limpas, bem como Protocolos de Qualifi-
cação e Validação (DQ, IQ, OQ e PQ) e 
relatórios.
 

 ELITE

Elite Equipamentos Industriais Ltda
Rua Guilherme Klein, 1100

 DMD SOLUTIONS

DMD Solutions Sistemas de Ar e Am-
bientes Controlados Ltda
Rua Waldomiro Rossi, 109
13273-202 – Valinhos – SP
Telefone: (19) 4117-0760
Fax: (19) 4117-0760
Email: comercial@dmdsolutions.com.br
Site: www.dmdsolutions.com.br
Contato(s): Alexandre Almeida
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos e sistemas para controle de 
contaminação tais como fluxos unidirecio-
nais, cabines de pesagem/amostragem, 
cabines de segurança biológica, unidades 
de descontaminação e serviços de certifi-
cação de equipamentos e salas limpas
 

DOSAGE

Lasa Pesquisas Laboratoriais Ltda
Av. Dr. Romeu Tórtima, 739
13084-791 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3789-8610
Fax: (19) 3789-8603
Email: dosage@dosage.com.br
Site: www.dosage.com.br
Contato(s): Erlandi Salvador Junior
Principais atividades: Desenvolvimen-
tos de métodos analíticos, Estabilidade 
Farmacêutica, Análise fisico-química de 
produtos, Eficácia Veterinária (cães/gatos/
bovinos/aves), Doseamento de resíduos 
(leite/carne), Doseamento de ativos (sane-
antes, defensivos agrícolas).
 

 DSA ENGENHARIA

DSA Importação Exportação de Serviços 
Sistemas de Controle Eireli EPP
Pedro Severino, 366
04310-060 – São Paulo – sp
Telefone: (11) 3569-3350
Fax: (11) 3569-3350
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 FILAB

Filab Controle De Contaminação Ltda
Rua Olympio Pattaro, 653
13085-045 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3249-1475
Fax: (19) 3249-1475
Email: fi labcc@terra.com.br
Site: www.fi lab.com.br
Contato(s): Elisabete Alves Piola
Principais atividades: Certifi cação de 
Conformidade em Áreas Limpas, Equipa-
mentos de Fluxo Unidirecional, Cabines de 
Segurança Biológica, TAB, Balanceamen-
tos, Ajustes, Consultoria, Qualifi cação.
 

FILTRACOM

Filtracom Sistemas E Componentes 
Para Filtração ltda
Rua Luiz Carlos Brunello, 359
13278-074 – Valinhos – SP
Telefone: (19) 3881-8000
Fax: (19) 3881-8009
Email: vendas@fi ltracom.com.br
Site: www.fi ltracom.com.br
Contato(s): Tais Barbosa Vieira, Maria 
SIlva, Jerson Alves de Oliveira
Principais atividades: Fabricação e co-
mercio de fi ltros, sistemas e equipamentos 
para fi ltragem de ar.

FRIGEL 

Frigel Engenharia de Climatização e 
Serviços Ltda.
Av. Moreira e Silva, 527B
57051-500 - Maceió - AL
Telefone: (82) 3221-6618
Fax: (82) 3336-2897
Email: roberto@frigel.com.br
Site: www.frigel.com.br
Contato(s): Roberto Cesar Cunha
Principais atividades: Projeto, Comercia-
lização, Instalação, Manutenção Preventi-
va e Corretiva em Sistema Condicionador 

Email: engine.vix@terra.com.br
Site: www.engine-es.com.br
Contato(s): Jose Rocha de Jesus Junior
Principais atividades: Ar condicionado-
-Ventilação-Automação-Hidráulica-Con-
trole da contaminação ambiental.

 ERGO 

Ergo Engenharia Ltda.
Cruzeiro, 256
01137-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2363-5800
Fax: (11) 2363-5805
Email: comercial@ergoengenharia.com.br
Site: www.ergoengenharia.com.br
Contato(s): Joao Carlos Correa Silva / 
Riccardo Diomelli
Principais atividades: Climatização 
de salas limpas, ventilação industrial, ar 
condicionado central, climatização e re-
frigeração industrial, retrofi t, sistemas de 
controle, instalações especiais, manuten-
ção preventiva e corretiva.

 
ESD ANTIESTÁTICOS

ESD Antiestáticos Comercial e Indus-
trial Ltda
Bárbara Heliodora, 296
09220-340 – Santo André – SP
Telefone: (11) 4996-9800
Fax: (11) 4468-1767
Email: vendas@antiestaticos.com.br
Site: www.antiestaticos.com.br
Contato(s): Valeria Toti, Andrea Casa-
grande, Luana Chagas
Principais atividades: Fabricação e co-
mercialização de tapete adesivo para sala 
limpa, ionizadores de ar, jalecos antiestáti-
cos, dispositivos e sistemas de monitora-
mento e aterramento á prova de explosão 
para Controle da Eletricidade Estática em 
Áreas Classifi cadas.
 

 ENGEFARMA

Engefarma Consultoria e Serviços Ltda
Estrada Rodrigues Caldas 
22713-372 – Rio de janeiro – RJ
Telefone: (21) 2456-0792
Fax: (21) 3412-4699
Email: engefarma@engefarma.com.br
Site: www.engefarma.com.br
Contato(s): Laura de Souza - Diretora 
Comercial e Fabiolla Torres - Marketing
Principais atividades: Certifi cação em 
áreas limpas e equipamentos. 
Veja anúncio na pág. 29
 

 ENGETAB

Engetab Soluções e Engenharia S/S Ltda.
Benedito Pereira, 112
05138-120 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3729-6008
Fax: (11) 3729-6007
Email: engetab@engetab.com.br
Site: www.engetab.com.br
Contato(s): Glauber Guerra das Neves / 
Alex Wellington Salles / Humberto Schmitz 
de Carvalho
Principais atividades: Teste, Ajuste, 
Balanceamento, Comissionamento e Qua-
lifi cação em Sistemas de Ar Condicionado, 
Aquecimento, Ventilação, Refrigeração e 
Automação.
 

 ENGINE

Engine Comercio e Serviços Eireli EPP
Rua Papa João XXIII, 190
29111-400 – Vila Velha – ES
Telefone: (27) 3326-2770
Fax: (27) 3326-2770
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Descontaminação, Filtros HEPA, Filtros 
Finos, Filtros Bolsa e Pré fi ltros.
Veja anúncio na pág. 28
 

 HEATING COOLING

Heating & Cooling Tecnologia Termica 
Ltda
Rua Matheus de Leão, 116
02731-050 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3931-9900
Fax: (11) 3931-0057
Email: info@heatingcooling.com.br
Site: www.heatingcooling.com.br
Contato(s): Heitor Faria
Principais atividades: Projeto, forneci-
mento e instalação de sistemas centrais 
de ar condicionado, ventilação e exaustão.
 

IMI-TA

IMI Hydronic Engenharia Ltda
Avenida Fagundes Filho – até 710 – lado 
par, 134 
04304-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5589-0638
Fax: (11) 5594-0912
Email: info.br@imi-hydronic.com
Site: www.imi-hydronic.com
Contato(s): Hernani Paiva
Principais atividades: Fabricante de vál-
vulas de controle proporcional ou On-OFF, 
de pressão diferencial, de balanceamento, 
esfera, borboleta manual e automática, 
tanques pressurizados com ou sem re-
posição de água e separadores de ar e 
resíduos. 
 

 INDÚSTRIAS TOSI

Tosi Indústria e Comércio Ltda

e líquidos orais e injetáveis incluindo 
biotecnologia. Automação de sistemas 
conforme 21 CFR Part 11
 

 GPAX

Gpax Assessoria Empresarial Ltda.
Avenida Santa Inês, 264
02415-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2193-1846
Fax: (11) 2193-1846
Email: gpax@terra.com.br
Contato(s): F. Gasser e Antonio Gamino
Principais atividades: Projetos para Sa-
las Limpas, ar condicionado e ventilação.
 

 GRUPO FOIANESI

Biotec Solução Ambiental Ltda EPP
Rua Divinópolis, 16
13233-200 – São Jósé dos Campos – SP
Telefone: (12) 3939-1803
Fax: (12) 3939-1803
Email: foianesi@gmail.com
Site: www.grupofoianesi.com.br
Contato(s): Luciano Foianesi
Principais atividades: Construção de 
Salas Limpas e Biotérios.
Veja anúncio na pág. 57
 

 GRUPO VECO

Vecofl ow Ltda
Rua Uirapuru, 377
13082-706 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3787-3700
Fax: (19) 3289-4200
Email: veco@veco.com.br
Site: www.veco.com.br
Contato(s): Raul A. Sadir, Luciano Figueiredo
Principais atividades: Fabricante Fluxo 
Unidirecional, Segurança Biológica, Cabi-
nas de Pesagem/Amostragem, Unidades 
de Filtragem Refrigeradas, Unidades de 
ventilação com Filtro HEPA, Unidades de 

de Ar, Salas Cirúrgicas, UTI, Recuperação 
com Filtragem Absoluta.

 
 FUNDAMENT-AR

Fundament-Ar Consultoria, Engenharia 
E Planejamento Ltda.
Rua prof. Pedro da Cunha, 65 cj. 72 7º and.
05010-020 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3873-4445
Fax: (11) 3873-7609
Email: duilio@fundament-ar.com.br
Site: www.fundament-ar.com.br
Contato(s): Duilio Terzi
Principais atividades: Projeto, consul-
toria, assessoria sistemas de ar condicio-
nado comercial e industrial, ventilação, 
exaustão, hospitalar, lavanderias indus-
triais, salas limpas farmaceuticas e fabri-
cação componentes eletrônicos. 
 

 GARNEIRA ENGENHARIA

Garneira Engenharia Ltda.
Bartolomeu de Gusmão, 09
11045-400 – Santos – SP
Telefone: (13) 3322-7667
Fax: (13) 3322-7667
Email: mgfa@garneira.eng.br
Contato(s): Miguel Ferreirãs
Principais atividades: Projeto, consulto-
ria, auditoria, engenharia de comissiona-
mento e treinamento técnico em áreas lim-
pas e ambientes controlados associados.
 

 GILTEC

Giltec Assessoria e Consultoria Indus-
trial Ltda.
Rua Itagyba Santiago, 363
04635-051 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5034-0972
Fax: (11) 5034-0972
Email: giltec.engenharia@terra.com.br
Site: www.giltec.net
Contato(s): Rodolfo Cosentino
Principais atividades: Projetos e Consul-
toria de sistemas de águas farmacêuticas 
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Principais atividades: Manutenção e 
instalação de sistemas de ar condiciona-
do, refrigeração; Ventilação e fi ltragem, 
contrato com um gerenciamento de manu-
tenção; Com plano de tarefa, histórico por 
equipamento e outras atividades. 
Veja anúncio na pág. 29
 

MBS ENGENHARIA

MBS Engenharia e Comercio Ltda
Avenida Nova Independência, 552
04570-001 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5506-2499
Email: mbs@mbsengenharia.com.br
Site: www.mbsengenharia.com.br
Contato(s): Eng. Giovanni Sarti
Principais atividades: Projetos e con-
sultorias de sistema de ar condicionado 
especiais; salas limpas e similares.
 

 MEKAL

Mekal Aço e Design
África do Sul, 160
04730-020 – São Paulo – sp
Telefone: (11) 5641-7248
Fax: (11) 5541-5571
Email: mekal@mekal.com.br
Site: www.mekal.com.br
Contato(s): Mario S. de Lucca
Principais atividades: Fabricação em aço 
inoxidável de pias, portas de correr e pivo-
tantes, cubas, ralos sifonados e mobiliários 
para áreas limpas sob medida de acordo 
com soluções e projetos parametrizados.
 

 MERCOCLEAN

Mercoclean – Importação, Exportação e 
Comércio Ltda.
Rua Otavio de Faria, 81
22795-415 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3795-0406
Fax: (21) 3795-0406
Email: vendas@mercoclean.com
Site: www.mercoclean.com
Contato(s): Gustavo de Miranda Jones

Telefone: (11) 5643-4477
Fax: (11) 5643-4478
Email: vendas@linterfi ltros.com.br
Site: www.linterfi ltros.com,br 
Contato(s): Mitsue Goya / J. Rai do Nasci-
mento / Adalberto Zanizzelo
Principais atividades: Fabricação e co-
mercialização de fi ltros de ar e equipamen-
tos de fi ltragem. Filtros grossos; médios, 
fi nos e absolutos (HEPA/ULPA). Caixas 
terminal; caixa fi ltro para teto de Sala 
Limpa; Fan Filter Unit; caixas especiais em 
aço inox mediante projeto.
Veja anúncio na pág. 41
 

 LTL SERVIÇOS E COMÉRCIO

LTL Serviços e Comércio de Equipamen-
tos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda
Rua Helena Maria, 16
07096-030 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2475-2898
Fax: (11) 2408-7943
Email: vendas@ltlservicos.com.br
Site: www.ltlservicos.com.br
Contato(s): Gisele Priscila
Principais atividades: Qualifi cação Tér-
mica de Autoclaves, Termodesinfectoras, 
Estufas, Salas Climatizadas, Frezeer 
entre outros. Calibração de malhas e 
Instrumentos.
 

M.Q. PROJETOS

Marcos Borges Queiroz ME
Loteamento Asa Dos Ventos, Quadra, 1
57100-000 – Rio Largo – AL
Telefone: (82) 9982-0749
Fax: (82) 3352-4334
Email: marcosbqueiroz@hotmail.com
Contato(s): Marcos Queiroz
Principais atividades: Projetos e asses-
soria de ar condicionado
 

 MASSTIN ENGENHARIA

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

Rua Francisco Botti, 574
13315-000 – Cabreúva – SP
Telefone: (11) 4529-8900
Fax: (11) 3643-0436
Email: marcos.santamaria@industriasto-
si.com.br
Site: www.industriastosi.com.br
Contato(s): Marcio Tosi, Marcelo Tosi, 
Patrice Tosi
Principais atividades: Climatização – Ar 
Condicionado Grande Porte Difusão de Ar 
Aquecimento de Água.
 

INDUSCONSULT

Indusconsult Engenharia E Assessoria 
Industrial Ltda
Rua Barão de Jaceguai, 1899
04606-003 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5535-2782
Fax: (11) 5535-2782
Email: indusconsult@terra.com.br
Site: www.indusconsult.com.br
Contato(s): Comercial
Principais atividades: Engenharia e Ar-
quitetura especializada.
 

INTERLAB

Interlab Distribuidora de Produtos 
Cientifi cos Ltda
Pça Isaac Oliver, 342
04330-130 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5564-9500
Fax: (11) 5564-9520
Email: interlab@interlabdist.com.br
Site: www.interlabdist.com.br
Contato(s): Franco Giorgi
Principais atividades: Distribuidora de 
Produtos para Laboratório de microbiolo-
gia, controle de qualidade, análise de água. 
Comércio de produtos químicos (acs, pa, 
usp), corantes, aminoácidos, açúcares. 
Produtos para controle de esterilização.
 

 LINTER FILTROS

Linter Filtros Industriais Ltda
R. Missionários, 244
04729-000 – São Paulo – SP
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 NEU LUFT

Neu Luft Comércio e Serviços de Ar 
Condicionado Ltda
Rua Américo Brasiliense, 2171
04715-005 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5182-6375
Fax: (11) 3384-5869
Email: hb@neuluft.com.br
Site: www.neuluft.com.br
Contato(s): Humberto Barbato
Principais atividades: Assessoria, Pro-
jeto, Instalação, Gerenciamento de Obra, 
Comissionamento, TAB, Qualifi cação, Ma-
nutenção, Retrofi t, Upgrade em Sistemas 
de HVAC destinados a Áreas Limpas e 
Industrial. Fabricação de Células de Fluxo 
Unidirecional MESH®
 

 NOVARON

Novaron Sistemas De Ar Ltda
Augusto Moreira, 384
31555-100 – Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3497-2425
Fax: (31) 3497-2524
Email: fredericolanza@novaron.com.br
Site: novaron.com.br
Contato(s): Frederico Lanza
Principais atividades: Projeto, instala-
ção, manutenção e qualifi cação de siste-
mas de ar condicionado para áreas limpas. 
Certifi cação/qualifi cação de salas limpas e 
equipamentos de fl uxo unidirecional.
 

 PALMETAL

Palmetal Metalurgica S.A.
Rua Rio Apa, 188
21250-570 – Rio de Janeiro – RJ

Rua Dr. Washington Luis, 572
07013-020 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2443-2205
Fax: (11) 2443-4176
Email: mrquality@mrquality.com.br
Site: www.mrquality.com.br
Contato(s): Marcolino Lima Neves
Principais atividades: Prestação de 
serviços em áreas limpas, como manu-
tenção programada (preventiva / corretiva) 
em sistemas de HVAC, certifi cação e 
qualifi cação,projeto e qualifi cação siste-
mas de ar comprimido.
 

 MULTIVAC – MPU

Multistar Ind. E Com. Ltda
Rua Othão, 368
05313-020 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3835-6600
Fax: (11) 3636-8500
Email: vendas@multivac.com.br
Site:  www.multivac.com.br
 www.mpu.com.br
Contato(s): Robert van Hoorn
Principais atividades: Fabricação e dis-
tribuição de produtos e acessórios para 
instalações de climatização, ventilação e 
exaustão.
 

NEDERMAN

Nederman do Brasil Comércio de Pro-
dutos De Exaustão Ltda
José Alves de Oliveira, 710
13213-105 – Jundiaí – SP
Telefone: (11) 4525-6565
Fax: (11) 4525-6565
Email: atendimento@nederman.com.br
Site: www.nederman.com.br
Contato(s): Marcia Rodrigues
Principais atividades: Fornecimento de 
soluções para captação e tratamento de po-
luentes gerados em processos industriais.
 

Principais atividades: Produtos para Área 
Limpa e Ambientes críticos de produção, 
principalmente descartáveis como: panos 
de limpeza (Wipers), luvas de látex e nitrila, 
mascaras faciai, refi s de esfregão e tapetes 
adesivos. Sistemas de limpeza completo.
 

MONTEF

Montef – Assist. Téc. e Com. de Refrige-
ração Industrial Ltda.
R. Dr. Oscar fernandes Martins, 401
04783-020 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3858-2914
Fax: (11) 5667-2921
Email: montef@montef.com.br
Site: www.montef.com.br
Contato(s): Einar Ingo Mühle
Principais atividades: Fabricação e 
comercialização de sistemas de dutos em 
tecido 100% sintético, com difusão pela 
trama, por micro-orifícios ou frestas, priori-
zando o conforto térmico c/ higienização e 
instalação rápida e de baixo custo.
 

 MPW HIGIENIZAÇÃO

MPW Lavanderia, Confecção e Serviços 
Ltda.
Estrada Piracicaba-Tupi, s/n
13400-970 – Piracicaba – SP
Telefone: (19) 3438-7127
Fax: (19) 3438-7127
Email: mpw@mpw.com.br
Site: www.mpw.com.br
Contato(s): Murilo Parra - Diretor ou Eiric 
Manrich - Gerente Comercial
Principais atividades: Locação, Higie-
nização, Esterilização Vestimentas para 
Salas Limpas, Uniformes Profi ssionais. 
Fornecimento de sistemas de limpeza e 
higienização de Salas Limpas, Mop's, Wi-
pers, Tapete Adesivo.
Veja anúncio na pág. 76
 

 MR QUALITY

Mr Quality Man. Certif. Qualif. em Siste-
mas de Hvac Ltda
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Telefone: (19) 3243-2462
Fax: (19) 3243-2462
Email: comercial@pwmservice.com.br
Site: www.grupopwm.com.br
Contato(s): J. Ramon L. Machado
Principais atividades: Venda e Locação 
de Contadores de Partículas, Geradores, 
Fotômetros e outros. Manutenção, Calibra-
ção de Equipamentos para Áreas Limpas 
e outros. 
 

 QUALITRÔNIC

Wagner Aparecido Gonzaga Manuten-
ções ME
Avenida Barão de Itapura, 2137
13073-300 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3324-4517
Fax: (19) 3324-4517
Email: qualitronic@qualitronic.com.br
Site: www.qualitronic.com.br
Contato(s): Alessandra Coimbra (Area 
administrativa) e Wagner Gonzaga (Area 
técnica)
Principais atividades: Qualifi cação 
térmica de equipamentos (autoclaves, 
refrigeradores, estufas, câmaras climáti-
cas, mufl as, entre outros). Calibração de 
controladores de temperatura. Calibração 
física e química de desintegradores e dis-
solutores.
 

 QUALYLAB

Montandon Siqueira & Associados Ltda.
Rua 14, Qd-64, Lt-05, Casa 01, s/n
75070-480 – Anápolis – GO
Telefone: (62) 3099-6636
Fax: (62) 3099-6636
Email: gustavo@qualylabfarma.com.br
Site: www.qualylabfarma.com.br
Contato(s): Gustavo Siqueira
Principais atividades: Qualifi cação de ar 
comprimido, nitrogênio e ar respirável, ma-
nutenção, balanceamento e certifi cação 
de áreas limpas e classifi cadas, qualifi ca-
ção de fl uxo laminar, isoladores e cabines 
de segurança biológica e treinamentos em 
ferramentas da qualidade
 

 PRO ADVICE

Murilo Galhardo Ferreira
Calc. Antares, 248
06541-065 – Santana de Parnaíba – SP
Telefone: (11) 4554-3458
Fax: (11) 4554-3458
Email: contato@proadvice.com.br
Site: www.proadvice.com.br
Contato(s): Tatiana
Principais atividades: Análises de ar 
climatizado. Análises microbiológicas 
de superfícies e equipamentos. Análises 
de água. Análise microbiológica de sala 
limpa. Análise gravimétrica de dutos de ar 
condicionado. Auditoria e consultoria em 
sistemas de gestão ISO 17025.

 
 PRUDENTE ENGENHARIA

Prudente Engenharia Ltda.
R. Duque de Caxias, 450
38400-142 – Uberlândia – MG
Telefone: (34) 3235-4901
Fax: (34) 3235-4904
Email: prudente@prudente.eng.br
Site: www.prudente.eng.br
Contato(s): Carlos Prudente e Diogo Oli-
veira
Principais atividades: Consultoria e 
Projetos de Salas Limpas: laboratórios 
farmacêuticos, biotérios, laboratórios para 
produção de vacinas, biocontenção – pro-
jetos para sistemas de controle da conta-
minação do ar. 
 

 PWM

PWM Service Tec Comercial Ltda.
Rua Dr. Emilio Henking, 561
13070-261 – Campinas – SP

Telefone: (21) 2481-6453
Fax: (21) 2481-6453
Email: vendas@palmetal.com.br
Site: www.palmetal.com.br
Contato(s): Alexandre
Principais atividades: Fabricação de 
móveis em aço inox.
Veja anúncio na pág. 09
 

 PMS

Spectrris do Brasil Instrumentos 
Eletrônicos Ltda
Rua Laguna, 276
04728-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5188-8227
Fax: (11) 5188-8169
Email: eroncolato@pmeasuring.com
Site: www.pmeasuring.com
Contato(s): David Quelle
Principais atividades: Fabricante de 
contador de partículas em meio aerossol e 
líquido, amostrador de ar microbiológico e 
serviços exclusivos.
Veja anúncio na pág. 05
 

 POWERMATIC

IND. E COM. Powermatic Ltda.
Rua Antonio Villa, 1495
17380-000 – Brotas – SP
Telefone: (14) 3653-9950
Fax: (14) 3653-4200
Email: powermatic@powermatic.com.br
Site: www.powermatic.com.br
Contato(s): Dilson Carlos Carreira
Principais atividades: Fabricante de 
dutos e acessorios para ar-condicionado 
para Salas Limpas atraves das normas 
NBR 16401, SMACNA e DW. Produz 
dutos retangulares fl angeados TDC e um 
sistema com perfi l, canto e grampo, dutos 
circulares espiralados ou calandrados, 
cravados ou soldados e máquinas para 
fabricação de dutos.
Veja anúncio na pág. 21



GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 2015

DADOS CADASTRAIS

56

Empresa
Associada SBCC

Site: www.sesimbra.com.br
Contato(s): Carlos Poletti
Principais atividades: Seviços de en-
genharia para a industria farmaceutica, 
cosmética e alimentícia. Representação 
de empresas que disponibilizam tecnolo-
gia avançada e equipamentos para estes 
segmentos industriais.
 

 SOMAR

SOMAR Engenharia Ltda.
Rua São Fidélis, 366
05335-100 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3763-6964
Fax: (11) 3719-0932
Email: svr@somar-eng.com.br
Site: somar-eng.com.br
Contato(s): Solange Ap Vieira Rodrigues
Principais atividades: Serviços de 
Comissionamento e Qualifi cação de pro-
jeto, instalação, operação e desempenho. 
Especialização em sistemas de HVAC e 
Áreas Limpas.
Veja anúncio na pág. 73
 

 STERILEX

Sterilex Cientifi ca Ltda
Rua Doutor João Batista de Lacerda, 168
03177-010 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2606-5349
Fax: (11) 2606-5349
Email: vera@sterilex.com.br
Site: www.sterilex.com.br
Contato(s): Rose Toffoli, Elaine Linard
Principais atividades: Especialista em 
produtos para áreas limpas e controladas, 
fornecendo todos os tipos de embalagens 
para processos de esterilização a vapor, 
ETO, GAMA e H2O2; Monitoramento 

 RMS CONTROL

RMS Tecnologia, Serviços e Comércio 
de Produtos Laboratoriais Ltda
Rua Manicaria, 607
22780-806 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2440-8781
Fax: (21) 2143-0599
Email: comercial@rmscontrol.com
Site: www.rmscontrol.com
Contato(s): Rosangela Maria da Silva
Principais atividades: Certifi cação de 
Cabines de Segurança Biológica, Fluxo 
Laminar e Salas Limpas.
 
 

 SECCOL

F.F. Controle e Certifi cação Ltda.
Rua C 27, 202
74265-170 – Goiânia – GO
Telefone: (62) 3275-1272
Fax: (62) 3275-1272
Email: contato@seccol.com.br
Site: www.seccol.com.br
Contato(s): Fabiano/Francisco
Principais atividades: Manutenção, re-
forma, venda e certifi cação em Cabine de 
Fluxo Unidirecional (Laminar), Segurança 
Biológica, Capela de Exaustão, além de 
monitoramento de Unidade de Desconta-
minação/Ventilação e Área Limpa.
 

 SESIMBRA

Sesimbra Consultores Independentes Ltda
Av. Pacaembu, 1976
01234-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3511-1138
Fax: (11) 3511-1138
Email: carlospoletti@sesimbra.com.br

 REINTECH

Reintech I.E.P.C.C.L.
R. Penha, 249
12238-380 – São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3933-8107
Fax: (12) 3933-8107
Email: reintech@reintech.com.br
Site: www.reintech.com.br
Contato(s): Alexander Galiotto - Ger. Tec-
nico Comercial
Principais atividades: Fabricação de 
equipamentos e acessórios para controle 
de Contaminação e elaboração de proje-
tos e consultoria em Salas Limpas e áreas 
Biocontidas.
Veja anúncio na pág. 31
 

Associe-se
Mais Informações: sbcc@sbcc.com.br
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 TERMICABRASIL

B R A S I L

Termicabrasil Com. e Serv. Ltda EPP
Avenida Angélica, 501 - 4º Andar, 501
01227-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3666-9673
Fax: (11) 3666-9673
Email: termicabrasil@yahoo.com.br
Site: www.termicabrasil.com.br
Contato(s): Marcos Antonio Vargas Pereira
Principais atividades: Comissionamento, 
ensaios para certificação, validação, en-
saios em dutos e equipamentos.
 

TESTO DO BRASIL

Testo do Brasil Instr. de Medição Ltda
Avenida Engenheiro Artur Segurado, 615
13041-070 – Campinas – SP

TAO TECNOLOGIA

Tao Tecnologia Ltda.
Rua Teerã, 935
05301-000 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3832-1478
Fax: (11) 3834-2600
Email: taosp@taosp.com.br
Site: www.taosp.com.br
Contato(s): Sidney de Oliveira
Principais atividades: Consultoria e As-
sessoria em Negócios (Consultancy and 
Advisory in Business) Assessoria jurídica 
nas questões do IAQ.
 

químico e biológico; Panos especiais para 
limpeza de ambientes controlados.
 

 SWELL ENGENHARIA

Swell Engenharia Ltda
Rua Caravelas, 225
12238-170 – São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3939-5854
Fax: (12) 3939-5854
Email: comercial@swell.eng.br
Site: www.swell.eng.br
Contato(s): Mario Carneiro
Principais atividades: Projetos e instala-
ções de salas limpas. Sistemas de arquite-
tura (divisórias, portas, forro, passtrough, 
visores) e sistemas de ar condicionado 
para áreas classificadas (HVAC, exaustão, 
filtragem, captação de pós, pressurização).
Veja anúncio na pág. 39
 

Biotec
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 VL INDUSTRIA

Vl Industria Elétrica e de Automação Ltda
Santa Gertrudes, 543
03408-020 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2832-4000
Fax: (11) 2832-4018
Email: comercial@vlindustria.com.br
Site: www.vlindustria.com.br
Contato(s): Sergio Guedes, Eng.Felipe 
Altafi n
Principais atividades: Distribuidora e 
Integradora de Sistema de Automação 
Sauter AG – Suíça para laboratórios Far-
maceuticos e correlatos, com desenvolvi-
mento de projeto, instalação de sistemas e 
aplicação de produtos e equipamentos em 
sistemas existentes.
Veja anúncio na pág. 13
 

 ZIEHL-ABEGG

Ziehl-Abegg Do Brasil Imp. Exp. Com. 
Equips. Vent. Ltda
Av Dr Mauro Lindemberg Monteiro, 628
06278-010 – Osasco – SP
Telefone: (11) 2872-2042
Fax: (11) 2872-2041
Email: bruno.costa@ziehl-abegg.com.br
Site: www.ziehl-abegg.com.br
Contato(s): Bruno Costa
Principais atividades: Fabricação de 
maquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial, 
peças e acessórios.
Veja anúncio na pág. 23

Site: www.vectus.com.br
Contato(s): Julio Hoffmann
Principais atividades: Comercio e lo-
cação de instrumentos de medição para 
hvac. Calibração de temperatura, umida-
de, pressão e vazão.
 

VIDY

VL Fabricação de Laboratórios Ltda
Rodovia Régis Bittencourt, 3.360
06793-000 – Taboão da Serra – SP
Telefone: (11) 4787-3122
Fax: (11) 4787-3399
Email: vidy@vidy.com.br
Site: www.vidy.com.br
Contato(s): Juliano dos Santos
Principais atividades: Projetos, Fabrica-
ção, Instalações e Reformas de Labora-
tórios.
 

 VISTA VALIDAÇÃO

Vista Validação Ltda
Rua Monte Santo, 678 A
30710-430 – Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3398-6756
Fax: (31) 3398-6756
Email: contato@vistavalidacao.com.br
Site: www.vistavalidacao.com.br
Contato(s): Andre Soares Saturnino
Principais atividades: Prestação de 
serviços técnicos de qualifi cação térmica, 
certifi cação em áreas limpas, validação 
de processo, validação de metodologia 
analítica, calibração, consultorias e treina-
mentos.

Telefone: (19) 3731-5800
Fax: (19) 3731-5819
Email: sac@testo.com.br
Site: www.testo.com.br
Contato(s): Depto de Vendas
Principais atividades: Analítica, Ar 
Comprimido, Detecção de Vazamentos de 
Gases, Análises de Gases de Combustão 
e Emissão, Pressão, Qualidade do Ar Inte-
rior, Temperatura, Termografi a, Umidade, 
VAC, Velocidade do Ar, RPM, Luz e Som.
 

 TROX TECHNIK

Trox do Brasil, Difusão de Ar, Acústica, 
Filtragem, Ventilação Ltda
Rua Alvarenga, 2025
05509-005 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3037-3900
Fax: (11) 3037-3910
Email: trox@troxbrasil.com.br
Site: www.troxbrasil.com.br
Contato(s): Gislaine Alcantara
Principais atividades: Tecnologia de 
ponta para os campos de difusão de ar, 
fi ltragem, fabricação de máquinas espe-
ciais, acústica e proteção contra o fogo, 
conhecida pela capacidade de desenvolver 
soluções customizadas e integradas.
 

 VECTUS

Vectus Importatum Instrumentos de 
Precisão Ltda
Av. da Invernada, 12
04612-060 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5096-4654
Fax: (11) 5096-4728
Email: vectus@vectus.com.br
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ACESSORIOS 
canetas

  •  MERCOCLEAN

  •  STERILEX 

 

ACESSORIOS 
linhas

  •  SESIMBRA

 

TAPETES 
adesivos

  •  ABH COM E SERV

  •  ALSCO

•  •  ESD

  •  MERCOCLEAN

  •  MPW

  •  STERILEX 

 

AMOSTRADORES 
de ar

  •  ABH COM E SERV

•  •  PMS

  •  PWM 

 

AMOSTRADORES 
microbiológicos

  •  ABH COM E SERV

  •  INTERLAB

•  •  PMS

  •  PWM 

  •  SESIMBRA

 

AUTOMAÇÃO
 de Equipamentos

  •  ABECON 

  •  DSA ENGENHARIA

•   ELITE

  •  ENGINE

•   GILTEC

•   GRUPO VECO

  •  RMS CONTROL

  •  SESIMBRA

•  •  TESTO DO BRASIL

•   VIDY

  •  ENGINE

  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

•   LINTER FILTROS

  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

 

CABINES GABINETES
de ventilação com filtragem

•   AAF

•   AEROGLASS

•   AIRLINK FILTROS

  •  ARCONTEMP

•  •  ASMONTEC

•   BERLINERLUFT

  •  BIOCAMPO 2000

•  •  BONAIRE

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   ELITE

  •  ENGINE

  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

•  •  INDUSCONSULT

•   LINTER FILTROS

  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

•   VIDY

 

SEGURANÇA 
biológica (biossegurança)

•   AEROGLASS

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•  •  COMTEC

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

  •  ENGINE

  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

•  •  INDUSCONSULT

  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

  •  VIDY

 

CÂMARAS 
Asséptica

  •  ABH COM E SERV

•  •  DÂNICA

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  SESIMBRA

  •  SWELL 

 

CÂMARAS 
secagem

  •  ECC

•   ELITE

  •  ERGO

•  •  INDUSCONSULT

•  •  REINTECH

  •  SWELL 

 

•  •  VL INDUSTRIA

AUTOMAÇÃO 
Processos

  •  ABECON 

  •  CLIMAPRESS 

  •  DSA ENGENHARIA

•   ELITE

  •  ENGINE

  •  HEATING COOLING

  •  RMS CONTROL

  •  SESIMBRA

•   VIDY

•  •  VL INDUSTRIA

 

CABINES 
Amostragem

•   AEROGLASS

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   ELITE

  •  ENGINE

  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

 

CABINES 
Pesagem

•   AEROGLASS

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•   COMTEC

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   ELITE

FABRICA                COMERCIALIZA
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EQUIPAMENTOS ASPIRADOR 
de pó com filtro HEPA

•   AAF

  •  ARCONTEMP

•   ELITE

  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•  •  INDUSCONSULT

•   NEDERMAN

•  •  REINTECH

  •  SWELL 

 

EQUIPAMENTOS 
atomizador automático 

para assepsia

•  •  REINTECH

  •  SWELL 

 

EQUIPAMENTOS 
Autoclaves

  •  ABH COM E SERV

•  •  CISABRASILE

  •  INTERLAB

 

EQUIPAMENTOS 
Banhos de ultrassom

  •  INTERLAB

 

EQUIPAMENTOS 
Bombas de processo

  •  BONAIRE

  •  ENGINE

 

EQUIPAMENTOS 
Bombas de utilidades

  •  BONAIRE

  •  STERILEX 

 

EQUIPAMENTOS 
Capelas de exaustão

•   AEROGLASS

  •  ARCONTEMP

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•  •  COMTEC

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   ELITE

  •  ERGO

  •  INDUSCONSULT

•   NEU LUFT

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

  •  SWELL 

•   VIDY

 

EQUIPAMENTOS 
Captores de ar

•   AEROGLASS

  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE

  •  CLIMA SPACE

•   DMD SOLUTIONS

•   ELITE

  •  ENGINE

•  •  ERGO

  •  INDUSCONSULT

•   LINTER FILTROS

•   NEDERMAN

  •  PWM 

  •  SWELL 

  •  VECTUS

•   VIDY

 

EQUIPAMENTOS 
Contador de partículas 

em líquido
  •  ABH COM E SERV

•  •  PMS

  •  PWM 

  •  VECTUS

 

EQUIPAMENTOS 
Contador de partículas 

em superfície
  •  ABH COM E SERV

  •  PWM 

 

EQUIPAMENTOS 
Contador de partículas 

no ar
  •  ABH COM E SERV
  •  BIOCAMPO 2000

•   PMS
  •  PWM 
  •  VECTUS
 

EQUIPAMENTOS 
Destiladores de água

  •  ABH COM E SERV
  •  SESIMBRA
 

EQUIPAMENTOS 
Esterilizadores

  •  ABH COM E SERV

•  •  CISABRASILE

•  •  FILTRACOM
  •  SESIMBRA
 

EQUIPAMENTOS 
Estufas

  •  BIOCAMPO 2000

•   ELITE

•  •  INDUSCONSULT
 

EQUIPAMENTOS 
Exaustores e ventiladores
  •  AIRLINK FILTROS
  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  COMTEC

•   DMD SOLUTIONS

•  •  EBM-PAPST
  •  ECC

•   ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  HEATING COOLING

•  •  INDUSCONSULT

•   MULTIVAC - MPU

•   NEDERMAN

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SWELL 

•   VIDY

•  •  ZIEHL-ABEGG 

 

EQUIPAMENTOS 
Fluxo unidirecional 

(fluxo laminar)

•   AEROGLASS

  •  ARCONTEMP

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

  •  COMTEC

•   DMD SOLUTIONS

  •  ECC

•   ELITE

  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

  •  INDUSCONSULT

•   LINTER FILTROS

  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

  •  VIDY

 

EQUIPAMENTOS 
Geradores de vapor

  •  ABH COM E SERV

  •  BONAIRE

•  •  CISABRASILE

  •  CLIMA SPACE

  •  INDUSCONSULT

  •  SESIMBRA
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EQUIPAMENTOS
 Higienizadores de mãos•  •  REINTECH

  •  SWELL 
 

EQUIPAMENTOS 
Indicadores de pressão 

GMP
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE

•   GRUPO FOIANESI

•  •  REINTECH
  •  SWELL 

•   VECTUS
 

EQUIPAMENTOS 
Intercomunicadores

  •  ASMONTEC
  •  SWELL 
 

EQUIPAMENTOS 
Lavanderias de áreas 

limpas•  •  SWELL 
 

EQUIPAMENTOS 
Registradores•   GRUPO FOIANESI

•  •  TESTO DO BRASIL
  •  VECTUS
 

EQUIPAMENTOS 
Secador de mãos e luvas 

com filtro HEPA
  •  GPAX
 

EQUIPAMENTOS 
Purificadores de ar•   AAF

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT

•   DMD SOLUTIONS
  •  ECC

  •  FRIGEL

•   GRUPO VECO

•  •  INDUSCONSULT
 

EQUIPAMENTOS 
Unidade filtro ventilador 

(filter fan unit)•   AAF
  •  ABECON 

•   AEROGLASS
  •  AIRLINK FILTROS
  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CAMFIL
  •  CLIMA SPACE

•   DMD SOLUTIONS
  •  ECC

•   ELITE
  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM
  •  FRIGEL

•   GRUPO VECO

•  •  INDUSCONSULT

•   LINTER FILTROS

•   NEDERMAN

•  •  REINTECH
  •  SECCOL
  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK
 

INSTALAÇÕES 
Ante câmaras •  •  ASMONTEC

  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA
  •  ENGINE
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•  •  INDUSCONSULT

•  •  REINTECH
  •  SECCOL

  •  SESIMBRA

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Atenuadores de ruído

•   AEROGLASS

•  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

  •  CLIMA SPACE

  •  CLIMAPRESS 

•   COMTEC

  •  ENGINE

  •  ERGO

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   INDÚSTRIAS TOSI

  •  NEU LUFT

  •  RMS CONTROL

  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Caixilhos

•   AAF

•   AEROGLASS

•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP

•  •  ASMONTEC

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•   CAMFIL

  •  CLIMAPRESS 

  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   GRUPO VECO

•   INDÚSTRIAS TOSI

•   LINTER FILTROS

•   MEKAL

•  •  REINTECH
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Caixa de filtros•   AAF

  •  ABECON 

•   AEROGLASS

•   AIRLINK FILTROS
  •  ARCONTEMP
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE

•   CAMFIL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   GRUPO VECO

•   INDÚSTRIAS TOSI

•   LINTER FILTROS
  •  MASSTIN
  •  MR QUALITY

•   MULTIVAC - MPU
  •  NEU LUFT

•  •  REINTECH
  •  RMS CONTROL
  •  SECCOL

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

•   VIDY
 

INSTALAÇÕES 
Células quentes 

para radiofármacos 
("hot cells")•  •  REINTECH

 

INSTALAÇÕES 
Centrais de sanitização•  •  REINTECH
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INSTALAÇÕES 
Unidades de tratamento 

de ar
  •  ABECON 

  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT

  •  BHP 

•  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

  •  CLIMA SPACE

  •  CLIMAPRESS 

  •  ECC

•   ELITE

  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM

  •  FRIGEL

  •  GRUPO FOIANESI

  •  HEATING COOLING

•   INDÚSTRIAS TOSI

•  •  INDUSCONSULT

  •  MASSTIN

  •  NEU LUFT

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

 

INSTALAÇÕES 
Dutos de exaustão e 

Chapéu chinês
  •  ARCONTEMP

  •  BHP 

  •  BIOCAMPO 2000

•  •  BONAIRE

•   COMTEC

•   ELITE

  •  FRIGEL

•   LINTER FILTROS

•   MULTIVAC - MPU

  •  NEU LUFT

•   POWERMATIC

  •  SECCOL

•  •  SWELL 

 

INSTALAÇÕES 
Chuveiros de ar

  •  ARCONTEMP
  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  GRUPO FOIANESI

•  •  INDUSCONSULT

•  •  REINTECH
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Climatizadores

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

•   ELITE
  •  ENGINE

•  •  FILTRACOM
  •  FRIGEL
  •  GRUPO FOIANESI
  •  HEATING COOLING

•   INDÚSTRIAS TOSI

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN
  •  NEU LUFT

•  •  REINTECH
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Cortinas de ar

  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  ELITE

  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•  •  INDUSCONSULT
  •  NEU LUFT
  •  RMS CONTROL
  •  SESIMBRA
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Coifas lavadoras

  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BONAIRE
  •  COMTEC

•   ELITE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  RMS CONTROL
  •  SECCOL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Desumidificadores

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BONAIRE

•  •  BRY-AIR BRASIL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

•   ELITE
  •  ERGO
  •  ENGINE
  •  FRIGEL
  •  GRUPO FOIANESI
  •  MASSTIN
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Desumidificadores 

químicos
  •  ARCONTEMP
  •  BHP 

  •  BONAIRE
  •  FRIGEL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Divisórias

  •  ABECON 

•  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

INSTALAÇÕES 
Divisórias GMP

  •  ABECON 

•  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

•   GRUPO FOIANESI
  •  NEU LUFT

•  •  REINTECH

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

INSTALAÇÕES 
Dutos estanques 

flanjeados
  •  ABECON 

•  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000

•  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

•   ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  MASSTIN
  •  NEU LUFT
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INSTALAÇÕES 
Intertravamento de portas

•  •  ASMONTEC

•  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

  •  ENGINE

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Ionizadores de ar

  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE

•  •  ESD

  •  FRIGEL

•  •  INDUSCONSULT

 

INSTALAÇÕES 
Isoladores

  •  ABH COM E SERV

•  •  ARCONTEMP

•  •  DÂNICA

  •  FRIGEL

•  •  REINTECH

  •  SESIMBRA

 

INSTALAÇÕES 
Isolamentos térmicos e 

acústicos

•  •  ARCONTEMP

  •  BHP 

  •  BONAIRE

  •  CLIMAPRESS 

•  •  DÂNICA

  •  ENGINE

  •  ERGO

  •  FRIGEL

  •  HEATING COOLING

  •  BONAIRE

•   CAMFIL

•  •  DÂNICA
  •  ERGO

•   GRUPO FOIANESI

•   LINTER FILTROS

•  •  REINTECH
  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

INSTALAÇÕES 
Forro filtrante•   AAF

  •  ABECON 
  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE

•   CAMFIL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  ECC
  •  ERGO

•  •  FILTRACOM

•   GRUPO VECO

•   LINTER FILTROS
  •  MR QUALITY

•   NEU LUFT

•  •  REINTECH
  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK
 

INSTALAÇÕES 
Forros modulados•   AAF

•  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

•   POWERMATIC
  •  RMS CONTROL
  •  SECCOL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Dutos flexíveis

  •  ABECON 

•  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  HEATING COOLING

•  •  MONTEF

•   MULTIVAC - MPU
  •  RMS CONTROL
  •  SECCOL
  •  SWELL 
 

INSTALAÇÕES 
Filtragem de gases•   AAF

  •  ABECON 

•   AEROGLASS

•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP
  •  BHP 

•  •  BRY-AIR BRASIL

•   CAMFIL
  •  CLIMA SPACE

•   COMTEC
  •  ECC

•   ELITE
  •  FRIGEL

•  •  INDUSCONSULT

•   LINTER FILTROS

•   VIDY
 

INSTALAÇÕES 
Filtração de líquidos•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP
  •  FRIGEL

•  •  INDUSCONSULT
  •  LINTER FILTROS
 

INSTALAÇÕES 
Filtros de ar•   AAF

  •  ABECON 

•   AEROGLASS

•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE

•   CAMFIL
  •  CLEANSUL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC

•   DMD SOLUTIONS
  •  ECC
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO

•  •  FILTRACOM
  •  FRIGEL

•   GRUPO VECO

•   LINTER FILTROS
  •  MASSTIN
  •  NEU LUFT
  •  RMS CONTROL
  •  SECCOL
  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK
 

INSTALAÇÕES 
Forros especiais•   AAF

  •  ABECON 

•  •  ASMONTEC



GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 2015

PRODUTOS

64

FABRICA                COMERCIALIZA

  •  MULTIVAC - MPU

  •  NEU LUFT

  •  RMS CONTROL

  •  SWELL 

 

INSTALAÇÕES 
Janelas especiais

•  •  ASMONTEC

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Juntas flexíveis

  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE

  •  FRIGEL

•   MULTIVAC - MPU

  •  POWERMATIC

  •  RMS CONTROL

 

INSTALAÇÕES 
Lavadores de ar

  •  ABECON 

  •  ARCONTEMP

  •  BHP 

•  •  BONAIRE

  •  CLIMA SPACE

  •  CLIMAPRESS 

•   ELITE

  •  ENGINE

  •  ERGO

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•  •  INDUSCONSULT

  •  MASSTIN

  •  MONTEF

  •  RMS CONTROL

  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Lavatórios, cubas e bojos
  •  COMTEC

•   MEKAL

•   PALMETAL

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Luminárias especiais

•  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

  •  DÂNICA

•   MEKAL

•   •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Móveis especiais

•  •  ASMONTEC

•  •  COMTEC

•   MEKAL

•   PALMETAL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

PANÉIS 
Pré-Isolados para 

fabricação de Dutos
  •  BONAIRE

•   ELITE

  •  FRIGEL

•   MULTIVAC - MPU

 

INSTALAÇÕES 
Caixa de passagem 

(Pass-through)

•   AEROGLASS

•  •  ASMONTEC

  •  BIOCAMPO 2000

  •  BONAIRE

•  •  COMTEC

•  •  DÂNICA

•   DMD SOLUTIONS

•   ELITE

  •  ENGINE

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   GRUPO VECO

•   MEKAL

•  •  REINTECH

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Perfil de cantos 
arredondados

•  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

  •  ENGINE

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•  •  REINTECH

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Pisos e acessórios

  •  BONAIRE

  •  ESD

  •  SWELL 

  •  VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Placas de contato

  •  INTERLAB

 

INSTALAÇÕES 
Portas de biossegurança

  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

  •  FRIGEL

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Portas especiais e 

acessórios

•  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   MEKAL

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Ralos bi-sifonados

  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

  •  FRIGEL

•   MEKAL

•  •  REINTECH

  •  SWELL 

 

INSTALAÇÕES 
Vedadores de porta

•  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE

  •  FRIGEL

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

INSTALAÇÕES 
Visores

•  •  ASMONTEC

  •  BONAIRE
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•  •  PMS
  •  PWM 
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL

•  •  VECTUS
  •  VIDY

•  •  VL INDUSTRIA

•  •  ZIEHL-ABEGG 
 

MEDIDORES 
e sensores de 
temperatura

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC
  •  DÂNICA
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ECC
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  LTL 

•  •  PMS
  •  PWM 
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL

•   VECTUS

•  •  VL INDUSTRIA

•  •  ZIEHL-ABEGG 
 

MEDIDORES 
e sensores de 
termômetros

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

MATERIAIS 
para laboratório Swabs

  •  INTERLAB

  •  MERCOCLEAN

  •  PMS

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
para microbiologia 

Contador de colônias
  •  INTERLAB

  •  PWM 

 

MATERIAIS 
para microbiologia Meios 

de cultura

•  •  BIOCEN DO BRASL

  •  INTERLAB

  •  PMS

 

MATERIAIS 
para microbiologia 

Microscópios e 
acessórios

  •  VIDY

 

MEDIDORES 
e sensores de pressão

  •  ABECON 

  •  AIRLINK FILTROS

  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE

  •  CLIMA SPACE

  •  CLIMAPRESS 

  •  COMTEC

  •  DÂNICA

  •  DSA ENGENHARIA

  •  ECC

  •  ELITE

  •  ENGINE

  •  ERGO

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   LINTER FILTROS

  •  LTL 

•  •  DÂNICA

  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   MEKAL

•  •  REINTECH

  •  RMS CONTROL

•  •  SWELL 

•   VIDY

 

LÂMPADAS 
De UV

  •  ASMONTEC

  •  BIOCAMPO 2000

  •  CLIMAPRESS 

  •  ECC

  •  ENGINE

  •  FRIGEL

  •  RMS CONTROL

  •  SECCOL

  •  SWELL 

  •  TROX TECHNIK

 

LÂMPADAS 
Para inspeção de 

superfícies
  •  FRIGEL

  •  RMS CONTROL

 

MANGUEIRAS 
sanitárias

•   NEDERMAN

 

MATERIAIS 
de limpeza Detergentes 

especiais
  •  ABH COM E SERV

  •  ALSCO

  •  INTERLAB

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
Panos de limpeza

•  •  ALSCO

  •  MERCOCLEAN

  •  MPW

  •  PMS

  •  RMS CONTROL

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
de limpeza Saneantes

  •  ABH COM E SERV

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
para laboratório 

Descartáveis
  •  ALSCO

•   DEXCAR 

  •  INTERLAB

  •  MERCOCLEAN

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
para laboratório 

Indicadores químicos e 
biológicos

  •  ABH COM E SERV

  •  CISABRASILE

  •  INTERLAB

  •  STERILEX 

 

MATERIAIS 
para laboratório 

Lavadores laboratoriais
  •  ABH COM E SERV

•  •  CISABRASILE

  •  INTERLAB

 

MATERIAIS 
para laboratório Sacos 

para esterilização
  •  ABH COM E SERV

•  •  ALSCO

  •  INTERLAB

•   MPW

  •  STERILEX 
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  •  COMTEC
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  LTL 
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL

•   VECTUS
 

MEDIDORES 
e sensores de 
termostatos

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL
  •  VECTUS

•  •  VL INDUSTRIA
 

MEDIDORES 
e sensores de umidade

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC
  •  DÂNICA
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ECC

  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  LTL 
  •  PWM 
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL

•  •  VECTUS

•  •  VL INDUSTRIA

•  •  ZIEHL-ABEGG 
 

MEDIDORES 
e sensores de vazão

  •  ABECON 
  •  AIRLINK FILTROS
  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 
  •  COMTEC
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ECC
  •  ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI

•   IMI-TA
  •  PWM 
  •  RMS CONTROL
  •  SWELL 

•  •  TESTO DO BRASIL

•  •  VECTUS

•  •  VL INDUSTRIA

•  •  ZIEHL-ABEGG 
 

PAPÉIS 
especiais

  •  CLIMAPRESS 
  •  FRIGEL
  •  MERCOCLEAN
  •  STERILEX 

 

SEGURANÇA 
Chuveiro de emergência

  •  BONAIRE

•  •  COMTEC
  •  FRIGEL

•   VIDY
 

SEGURANÇA 
Dampers corta-fogo

  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  COMTEC

•   ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK
 

SEGURANÇA 
Dampers de regulagem, 

difusores e grelhas de ar
  •  ABECON 
  •  AIRLINK FILTROS
  •  ARCONTEMP
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  CLIMA SPACE
  •  COMTEC
  •  ECC

•   ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  MULTIVAC - MPU
  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

•  •  VL INDUSTRIA
 

SEGURANÇA 
Detecção e alarme contra 

incêndio
  •  ARCONTEMP

•  •  BONAIRE

  •  COMTEC
  •  ENGINE
  •  FRIGEL

•   TROX TECHNIK
  •  VIDY
 

SISTEMAS 
Acoplados de fumigação•  •  REINTECH

 

SISTEMAS 
Alto vácuo•   NEDERMAN

  •  NEU LUFT
 

SISTEMAS 
Captação de pó

  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE

•   CAMFIL

•   ELITE
  •  ERGO

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN

•   NEDERMAN
  •  NEU LUFT

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

SISTEMAS 
Controle e automação

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  DSA ENGENHARIA

•   ELITE
  •  ENGINE
  •  ERGO

•   GILTEC
  •  HEATING COOLING

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN
  •  NEU LUFT
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SISTEMAS 
Purificação de água

•   AIRLINK FILTROS

  •  BONAIRE

  •  GILTEC

 

SISTEMAS 
Software de 

gerenciamento de 
instalação

  •  ABECON 

  •  ABH COM E SERV

  •  BONAIRE

  •  DSA ENGENHARIA

•   GILTEC

•   GRUPO FOIANESI

•  •  INDUSCONSULT

  •  NEU LUFT

•   VIDY

 

SISTEMAS 
Distribuição elétrica

  •  ABECON 

  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE

  •  ERGO

  •  GILTEC

•  •  INDUSCONSULT

•  •  SWELL 

 

SISTEMAS 
Esterilização e trituração 

de lixo hospitalar

•  •  CISABRASILE

 

SISTEMAS 
Limpeza centralizada a 

vácuo

•   NEDERMAN

•  •  PMS

•  •  SWELL 

•   VECTUS

•  •  VL INDUSTRIA

•  •  ZIEHL-ABEGG 
 

SISTEMAS 
Controle de acesso

  •  ASMONTEC
  •  BIOCAMPO 2000
  •  BONAIRE
  •  DÂNICA

•  •  REINTECH

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

SISTEMAS 
De desumidificação

  •  ABECON 

  •  ARCONTEMP
  •  BHP 
  •  BONAIRE

•  •  BRY-AIR BRASIL
  •  CLIMAPRESS 

•   ELITE
  •  ERGO

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN

•  •  SWELL 
 

SISTEMAS 
Distribuição de fluídos

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP
  •  ERGO

•  •  INDUSCONSULT

Armacell

INSTALE E CONFIE

 www.armacell.com.br  0800 722 5080  info.br@armacell.com
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  •  SWELL 
  •  VECTUS
 

TUBULAÇÕES 
conexões•  •  ARCONTEMP

  •  BONAIRE
  •  COMTEC
  •  ENGINE
  •  FRIGEL
  •  VECTUS
 

VÁLVULAS
  •  ABH COM E SERV

•  •  ARCONTEMP
  •  BONAIRE
  •  DSA ENGENHARIA
  •  ENGINE
  •  FRIGEL

•   IMI-TA
 

VESTIMENTA 
Calçados especiais•  •  ALSCO

  •  ESD
  •  FRIGEL
  •  INTERLAB

•   MPW
 

VESTIMENTA 
Descartáveis

  •  ALSCO

•   DEXCAR 
  •  FRIGEL

  •  MERCOCLEAN
  •  MPW
  •  PMS
  •  STERILEX 
 

VESTIMENTA 
Luvas e dedeiras

  •  ALSCO
  •  ESD

 

SISTEMAS 
Softwares para validação

  •  DSA ENGENHARIA

•   GRUPO FOIANESI

•   VIDY
 

SISTEMAS 
Tratamento de ar•  AAF

  •  ABECON 

•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT
  •  BHP 
  •  BONAIRE

•   CAMFIL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

•   DMD SOLUTIONS
  •  ECC

•   ELITE
  •  ENGINE

•  •  ERGO

•  •  FILTRACOM
  •  FRIGEL

•   GRUPO FOIANESI
  •  HEATING COOLING

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN

•   NEDERMAN

•  •  NEU LUFT

•  •  REINTECH

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK
 

SISTEMAS 
Turn-key

  •  ABECON 
  •  ARCONTEMP

•  •  ASMONTEC
  •  BONAIRE

•  •  DÂNICA

•   DMD SOLUTIONS
  •  DSA ENGENHARIA

•   ELITE

•  •  ERGO

•  •  INDUSCONSULT

•  •  NEU LUFT

•  •  PMS
  •  SESIMBRA

•  •  SWELL 

•   VIDY
 

SISTEMAS 
Ventilação•   AAF

  •  ABECON 

•   AIRLINK FILTROS

•  •  ARCONTEMP

•   BERLINERLUFT
  •  BHP 
  •  BONAIRE

•   CAMFIL
  •  CLIMA SPACE
  •  CLIMAPRESS 

•   DMD SOLUTIONS
  •  DSA ENGENHARIA

•  •  EBM-PAPST
  •  ECC

•   ELITE
  •  ENGINE

•  •  ERGO
  •  FRIGEL
  •  HEATING COOLING

•  •  INDUSCONSULT
  •  MASSTIN
  •  MONTEF

•   MULTIVAC - MPU

•   NEDERMAN

•  •  NEU LUFT

•  •  SWELL 

•   TROX TECHNIK

•  •  VIDY
 

TUBOS 
de silicone

  •  ASMONTEC
  •  FRIGEL

  •  FRIGEL
  •  MERCOCLEAN
  •  STERILEX 
 

VESTIMENTA 
Máscaras faciais•  •  ALSCO

•   DEXCAR 
  •  FRIGEL
  •  MERCOCLEAN
  •  PMS
 

VESTIMENTA 
Óculos

  •  FRIGEL
  •  MERCOCLEAN
 

VESTIMENTA 
Macacões•  •  ALSCO

•   DEXCAR 
  •  ESD
  •  FRIGEL

•   MPW
  •  PMS
 

VESTIMENTA 
Toucas•  •  ALSCO

•   DEXCAR 
  •  ESD
  •  MERCOCLEAN

•   MPW
  •  PMS
 

VESTIMENTA 
Jalecos•  •  ALSCO

•   DEXCAR 

•  •  ESD
  •  FRIGEL

•   MPW
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SERVIÇOS

ANÁLISES
Contagem de partículas
AAF INTERNATIONAL
ADALTA
AMV
ANÁLISE
ARCONTEMP
ARDUTEC
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLEAN SUL
DOSAGE
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
FILTRACOM
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PMS
QUALYLAB
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO

ANÁLISES
Químicas

ADALTA
CONFORLAB
DHL
DOSAGE
LABORATÓRIO LANATEC
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
PRECISO
PRO ADVICE
QUALYLAB
TRANE
 

ANÁLISES
Fisico-químicas

ADALTA
DOSAGE
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
PRO ADVICE
QUALYLAB
 

ANÁLISES
Microbiológicos

ADALTA
ARCONTEMP
BCQ
DOSAGE
ECC
ENGINE
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
PMS
PRO ADVICE
QUALYLAB
 

ASSESSORIA TÉCNICA
Controle de contaminação
AAF INTERNATIONAL
ABH
ADALTA
ANÁLISE
ARCONTEMP
BCQ
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CAMFIL
CLEAN SUL
CLIMA SPACE
DÂNICA
DOSAGE
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILAB

FILTRACOM
GARNEIRA ENGENHARIA
GILTEC
GPAX
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
MPW HIGIENIZAÇÃO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PMS
PRO ADVICE
PRUDENTE ENGENHARIA
PWM 
QUALYLAB
REINTECH
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
VISTA VALIDAÇÃO
 

ASSESSORIA TÉCNICA
Autoclaves

AAF INTERNATIONAL
ABH
ADALTA
BIOCAMPO 2000
CISABRASILE
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
INDUSCONSULT
MR QUALITY
NEU LUFT
PMS
QUALYLAB
RMS CONTROL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO
 

ASSESSORIA TÉCNICA
Equipamentos de fluxo
ANÁLISE
ARCONTEMP
CLEAN SUL
ECC
ELITE
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
FILTRACOM
GARNEIRA ENGENHARIA
GPAX
GRUPO VECO
NEU LUFT
NOVARON
QUALYLAB
SECCOL
SOMAR
TERMICABRASIL
VISTA VALIDAÇÃO
 

ASSESSORIA TÉCNICA
Isoladores

AAF INTERNATIONAL
ABH
ANÁLISE
DÂNICA
ECC
ENGETAB
FILAB
FILTRACOM
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
MR QUALITY
NEU LUFT
PMS
QUALYLAB
RMS CONTROL
SESIMBRA
SOMAR
TERMICABRASIL
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ASSESSORIA TÉCNICA
Lavanderias

ABH
ANÁLISE
INDUSCONSULT
MPW HIGIENIZAÇÃO
NEU LUFT
QUALYLAB
 

AUDITORIA
Em sistemas

AÇOR ENGENHARIA
ADALTA
ANÁLISE
ARCONTEMP
EMPARCON
ENGEFARMA
ENGETAB
FRIGEL
GARNEIRA ENGENHARIA
GILTEC
GPAX
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
NEU LUFT
NOVARON
PRO ADVICE
QUALYLAB
REINTECH
SOMAR
TERMICABRASIL
 

CERTIFICAÇÃO
De áreas limpas

ABECON
ADALTA
AEROGLASS
AMV
ANÁLISE
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
EMPARCON

ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
FILTRACOM
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PWM 
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO
 

CERTIFICAÇÃO
De equipamentos de
segurança biológicas

ADALTA
AEROGLASS
AMV
ANÁLISE
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
FILTRACOM
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
De fluxo unidirecional

ADALTA
AEROGLASS
AMV
ANÁLISE
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
FILAB
FILTRACOM
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO
 

CONSULTORIA
Engenharia de processo
ABECON
ADALTA
BHP 
BONAIRE
CAMFIL
CLIMA SPACE
DSA ENGENHARIA
ELITE
EMPARCON
ENGEFARMA
ENGETAB
ERGO
FRIGEL
GILTEC
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
NEU LUFT

RMS CONTROL
SESIMBRA
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
VISTA VALIDAÇÃO
 

CONSULTORIA
Montagem de salas limpas
ABECON
ADALTA
ADRIFERCO
ANÁLISE
ARCONTEMP
ARDUTEC
ASMONTEC
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
DÂNICA
DSA ENGENHARIA
ECC
ELITE
EMPARCON
ENGEFARMA
ENGETAB
ERGO
FILAB
FILTRACOM
FRIGEL
GRUPO FOIANESI
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PRUDENTE ENGENHARIA
PWM 
QUALYLAB
REINTECH
RMS CONTROL
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
VIDY
VISTA VALIDAÇÃO
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SERVIÇOS

CONSULTORIA
Projetos e instalações

AAF INTERNATIONAL
AÇOR ENGENHARIA
ABECON
ADALTA
ADRIFERCO
ANÁLISE
ARCONTEMP
ARDUTEC
ASMONTEC
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
BRY-AIR BRASIL
CAMFIL
CLIMA SPACE
COMTEC
DMD SOLUTIONS
DSA ENGENHARIA
ECC
ELITE
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILAB
FILTRACOM
FRIGEL
FUNDAMENT-AR
GARNEIRA ENGENHARIA
GILTEC
GPAX
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
MBS ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PMS
PRUDENTE ENGENHARIA
QUALYLAB
REINTECH
RMS CONTROL
SECCOL

SESIMBRA
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
VIDY
VISTA VALIDAÇÃO
 

FISCALIZAÇÃO
Obras

AÇOR ENGENHARIA
ADALTA
ADRIFERCO
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
DÂNICA
DSA ENGENHARIA
ENGETAB
ERGO
FRIGEL
GPAX
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
MBS ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PRUDENTE ENGENHARIA
QUALYLAB
SWELL ENGENHARIA
 

INSTALAÇÃO
Áreas limpas

ABECON
ADALTA
ARCONTEMP
ARDUTEC
ASMONTEC
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
CLIMAPRESS 
DÂNICA
DMD SOLUTIONS

ECC
ELITE
ENGINE
ERGO
FILTRACOM
FRIGEL
GRUPO FOIANESI
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
SECCOL
SESIMBRA
SWELL ENGENHARIA
VIDY
VISTA VALIDAÇÃO
 

INSTALAÇÃO
Dutos

ABECON
ADALTA
ARCONTEMP
ARDUTEC
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
CLIMAPRESS 
DMD SOLUTIONS
ECC
ELITE
ENGINE
ERGO
FRIGEL
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
VISTA VALIDAÇÃO
 

INSTALAÇÃO
Elétrica e tubulação

ABECON
ARCONTEMP
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
DMD SOLUTIONS
ECC
ENGINE
ERGO
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
NEU LUFT
NOVARON
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
VISTA VALIDAÇÃO
 

INSTALAÇÃO
Sistemas de automação
ABECON
ARCONTEMP
ARDUTEC
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
CLIMAPRESS 
DMD SOLUTIONS
DSA ENGENHARIA
ECC
ELITE
ENGINE
ERGO
FRIGEL
GILTEC
GRUPO FOIANESI
MASSTIN ENGENHARIA
NEU LUFT
NOVARON
PMS
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
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VIDY
VL INDUSTRIA
 

LAVAGEM
De uniformes

ALSCO
MPW HIGIENIZAÇÃO
 

LIMPEZA
Ar condicionado

ALA SERVICES
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
CLIMAPRESS 
ELITE
EMAC
ERGO
FRIGEL
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NOVARON
QUALYLAB
SWELL ENGENHARIA
 

LIMPEZA
Dutos e sistemas de ar
ALA SERVICES
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLIMA SPACE
CLIMAPRESS 
ECC
ELITE
EMAC
ERGO
FRIGEL
MASSTIN ENGENHARIA
SWELL ENGENHARIA
 

LIMPEZA
Desinfecção de ambientes

ALA SERVICES
BONAIRE

DMD SOLUTIONS
ERGO
FRIGEL
STERILEX 
 

MANUTENÇÃO
Sistemas de área limpa
ABH
ADALTA
ARCONTEMP
ARDUTEC
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CAMFIL
CLEAN SUL
DÂNICA
DMD SOLUTIONS
ECC
ELITE
EMAC
ENGEFARMA
ENGINE
ERGO
FRIGEL
GRUPO FOIANESI
GRUPO VECO
MASSTIN ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PWM 
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
VISTA VALIDAÇÃO
 

MANUTENÇÃO
Sistemas de automação
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
DSA ENGENHARIA
ELITE
EMAC
ENGINE

ERGO
FRIGEL
GILTEC
GRUPO FOIANESI
NEU LUFT
RMS CONTROL
SWELL ENGENHARIA
VL INDUSTRIA
 

OPERAÇÃO
Sistemas e utilidades

ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
CLIMAPRESS 
ELITE
EMAC
ERGO
FRIGEL
MASSTIN ENGENHARIA
NEU LUFT
 

PROJETOS
De áreas limpas

AAF INTERNATIONAL
AÇOR ENGENHARIA
ABECON
ADALTA
ADRIFERCO
ARCONTEMP
ARDUTEC
ASMONTEC
BHP 
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
BRY-AIR BRASIL
CAMFIL
CLIMA SPACE
COMTEC
DÂNICA
DMD SOLUTIONS
DSA ENGENHARIA
ECC
ELITE
ENGEFARMA
ENGINE
ERGO

FRIGEL
FUNDAMENT-AR
GARNEIRA ENGENHARIA
GPAX
GRUPO FOIANESI
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
M.Q. PROJETOS
MASSTIN ENGENHARIA
MBS ENGENHARIA
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PRUDENTE ENGENHARIA
QUALYLAB
REINTECH
SECCOL
SESIMBRA
SWELL ENGENHARIA
VIDY
 

PROJETOS
Lavanderia

ARCONTEMP
FUNDAMENT-AR
GRUPO FOIANESI
FRIGEL
INDUSCONSULT
MPW HIGIENIZAÇÃO
NEU LUFT
QUALYLAB
REINTECH
SWELL ENGENHARIA
 

PROJETOS
Sistemas de automação
AÇOR ENGENHARIA
ABECON
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
DSA ENGENHARIA
ELITE
ENGINE
ERGO
FRIGEL



73

FUNDAMENT-AR
GILTEC
GRUPO FOIANESI
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
NEU LUFT
PMS
REINTECH
RMS CONTROL
SESIMBRA
SWELL ENGENHARIA
VIDY
VL INDUSTRIA
 

PROJETOS
Sistemas de controle de 

poluição do ar
AAF INTERNATIONAL
AÇOR ENGENHARIA
ABH
ADALTA
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CAMFIL
COMTEC
DMD SOLUTIONS
DSA ENGENHARIA
ELITE
ERGO
FRIGEL
FUNDAMENT-AR
GPAX
INDUSCONSULT
MASSTIN ENGENHARIA
NEU LUFT
REINTECH
SECCOL
SWELL ENGENHARIA
 

QUALIFICAÇÃO
De sistemas de áreas limpas

ADALTA
ANÁLISE
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000

BONAIRE
CLEAN SUL
DÂNICA
ECC
ELITE
EMPARCON
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILAB
FILTRACOM
FRIGEL
GPAX
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PMS
PWM 
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
VISTA VALIDAÇÃO
 

QUALIFICAÇÃO
Sistemas de ar comprimido
ANÁLISE
ECC
ENGEFARMA
ENGETAB
MR QUALITY
NEU LUFT
QUALYLAB
RMS CONTROL
SOMAR
 

QUALIFICAÇÃO
Térmica em equipamentos
ABH
ARCONTEMP
BIOCAMPO 2000
ENGEFARMA
MR QUALITY

NEU LUFT
QUALITRÔNIC 
MANUTENÇÕES ME
RMS CONTROL
SOMAR
VISTA VALIDAÇÃO
 

TESTES
Ajuste e balanceamento TAB
ABECON
ADALTA
AMV
ANÁLISE
ARCONTEMP
ARDUTEC
BONAIRE
CLEAN SUL
CLIMAPRESS 
DSA ENGENHARIA
ECC
ELITE
EMPARCON
ENGEFARMA

ENGETAB
ERGO
FILTRACOM
FRIGEL
INDUSCONSULT
MR QUALITY
NEU LUFT
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
VISTA VALIDAÇÃO
 

TESTES
área limpa

ABECON
ADALTA
AMV
ANÁLISE
ARCONTEMP
ARDUTEC

SERVIÇOS

Engenharia em  Comissionamento, TAB, Qualificação  
e Avaliação de Desempenho de Instalações de HVAC  

e Certificação de Áreas Limpas.

SOMAR ENGENHARIA LTDA.
Rua São Fidelis, 366 – sala 02 – Jaguaré – São Paulo SP 05335-100

Fone: 11-3763-6964 • Fax: 11-3719-0932
E-mail: somar@somar-eng.com.br  • Site: www.somar-eng.com.br
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BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
ELITE
EMPARCON
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILTRACOM
FRIGEL
GRUPO VECO
INDUSCONSULT
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
PWM 
PRO ADVICE
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
VISTA VALIDAÇÃO
 

TESTES
Estanqueidade

ABECON
ADALTA
AMV
ANÁLISE
BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
ELITE
ENGEFARMA
ENGETAB
FILTRACOM
FRIGEL
MR QUALITY
NEU LUFT
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA

TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VECTUS
VISTA VALIDAÇÃO
 

TESTES
Fluxo unidirecional

ADALTA
AEROGLASS
AMV
ANÁLISE
ARCONTEMP
BONAIRE
CLEAN SUL
CLIMAPRESS 
ECC
ELITE
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILTRACOM
FRIGEL
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
NOVARON
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
SWELL ENGENHARIA
TERMICABRASIL
TROX TECHNIK
VISTA VALIDAÇÃO
 

TESTES E ENSAIOS
De qualidade de roupas
DOSAGE
SOMAR
 

TREINAMENTO
Em operação de fluxo 

unidirecional
ANÁLISE

BIOCAMPO 2000
BONAIRE
CLEAN SUL
ECC
ENGEFARMA
FILAB
GRUPO VECO
MR QUALITY
NEU LUFT
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
VISTA VALIDAÇÃO
 

TREINAMENTO
Para lavanderias

MPW HIGIENIZAÇÃO
QUALYLAB
 

TREINAMENTO
Pessoal

ALSCO
ANÁLISE
BONAIRE
ENGEFARMA
ENGETAB
ENGINE
ERGO
FILAB
GARNEIRA ENGENHARIA
MPW HIGIENIZAÇÃO
MR QUALITY
NEU LUFT
PMS
QUALYLAB
RMS CONTROL
SECCOL
SOMAR
STERILEX 
SWELL ENGENHARIA
VISTA VALIDAÇÃO

SEMINÁRIOS

Grupos de 
TRABALHO

Participação em 
EVENTOS E 
FEIRAS

INFORMAÇÕES 
atualizadas do setor

REVISTA SBCC

www.sbcc.com.br

oferece:
A SBCC

calhau_1/3_SBCC.indd   1 4/10/14   12:35 PM
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Asmontec

+55 (19) 3846 1161 | 3846 9482

w w w . a s m o n t e c . c o m . b r

A Asmontec busca constantemente por soluções 
inovadoras, uma das mais valiosas maneiras de 
respeitar o cliente, oferece por meio do novo, a 
qualidade habitual e reconhecida dentro de um 
serviço ou produto inédito, colocando o parceiro 
sempre à frente no mercado. 

E nessa produtiva perseguição pelo novo, lança a 
nova marca, identidade visual e conceito. Pois 
mais do que produzir, instalar e oferecer soluções 
em Salas Limpas, carrega o espírito de limpeza 
em sua essência, fazendo do contato com 
clientes e colaboradores, uma relação forte e 
transparente.

Ser limpo é agir com honestidade e ética, 
fornecendo o que há de melhor por um valor 
justo, no prazo correto e com o atendimento 
adequado. 

Transparência
 que se vê.



MPW


