ENSAIOS EM UTAS

Longe do estado da arte
Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e,
principalmente, na Europa, onde os ensaios em UTAs
são uma preocupação relevante e bem especificados
por normas, o Brasil não tem normas específicas
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O documento nacional sobre ensaios em UTAs, NBR 10142, foi cancelado e ainda não substituído, e a norma NBR 16401
cita a necessidade de ensaios mas tem abrangência limitada pois fornece especificações gerais e limites operacionais
para componentes internos dos equipamentos
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“O documento não estava atualizado quanto à metodologia de medição
de vazão de ar e tampouco tinha a
abrangência das normas europeias”,
explica o engenheiro Miguel Ferreirós,
da Garneira Engenharia, empresa que
realiza atividades de projeto e consultoria em sistemas AVAC&R.
Outra norma brasileira, a NBR
16401, de 2008, cita a necessidade de
ensaios para garantir que os objetivos
e requisitos de um projeto de instalação de UTA sejam cumpridos, mas tem
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Consumidor deve ser
exigente
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checagem dos componentes internos
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jeto”, afirma o engenheiro Britto. Ferrei-
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Willian Ito, que trabalhou por mais
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Questões no Brasil
“No Brasil, o que geralmente se faz
são os ensaios FAT (teste de aceitação
em fábrica, do inglês, factory acceptan-

ce test) para verificar a conformidade
das dimensões externas, posições e
tamanhos das conexões e portas de
acesso, acabamento e pintura, além de

Os fabricantes
normalmente
disponibilizam
seu espaço para a
realização de ensaios.
Clientes e projetistas
devem definir
previamente quais
ensaios e normas e
critérios de aceitação

UTAs para salas limpas e cabines de
segurança biológica.
Graças a esse conhecimento prático
como consumidor, ele afirma com segurança que grande parte da responsabilidade que, em outros países, fica por
conta do fabricante, aqui no Brasil, é do
cliente. “Se o cliente quer que seu projeto funcione perfeitamente, da maneira
como projetado, é preciso acompanhar
os ensaios feitos em fábrica e repeti-los
após a instalação. O ideal é contratar
uma empresa ou laboratório independente para fazer isso”, afirma Ito.
Na opinião de Miguel Ferreirós,
até mesmo os ensaios precisam ser
previstos no projeto. “Os fabricantes

C

Segundo os especialistas, no en-

normalmente disponibilizam seu es-

tanto, nenhum ensaio relativo à condu-

paço para a execução dos ensaios,

EXCELÊNCIA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

tibilidade e pontes térmicas, resistên-

mas é necessário que o cliente e o

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

cia mecânica, ruído e vazamento nas

projetista definam previamente os

molduras dos filtros de ar e serpenti-

ensaios que o fabricante deverá for-

nas costumam ser feitos no país, ao

necer, segundo quais normas ou pro-

contrário do que acontece na Europa.

cedimentos específicos e os critérios

M

Como normalmente os ensaios

de aceitação”, esclarece.

Y

Especialidades:

são feitos em fábrica – em ambiente

Além do que, diz Ferreirós, “des-
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de problemas no transporte dos equi-
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pamentos, na montagem em campo

também não é simples. Ito conta que,

e, ainda, há ensaios que são viáveis

por sua grande exigência nos projetos,

apenas em condição de carga real do

muitas vezes não conseguia ser atendi-

equipamento.

do por nenhuma empresa nacional e era

SBCC - Mar/Abr - 2012

os fabricantes brasileiros não atendiam
a todas as certificações exigidas internacionalmente, por exemplo, para cabines
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obrigado a importar equipamentos, pois

de biossegurança. “Quando solicitávamos empresas certificadas na NSF 49
(certificação para cabines de segurança
outorgada pela entidade internacional
The Public Health and Safety Organization), algumas empresas nacionais
alegavam ter conhecimento da norma,
mas não a certificação oficial. Por isso,
nesses casos, o contrato era feito com
empresas estrangeiras”, diz.
Para Ito, a regra de ouro para ter
sucesso na instalação e funcionamento das UTAs é o consumidor ter conhe-
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ENGENHARIA TOTAL
Salas Limpas em Regime Turn Key
• Ar Condicionado
• Ventilação / Exaustão
• Automação Predial
• Divisórias, Forros, etc
ENGENHARIA

30
ANOS

• Obras Civis

Fone/Fax. (11) 4345-4777
www.abecon.com.br

ENSAIOS EM UTAS
Ensaios: o que dizem os fabricantes
A revista da SBCC consultou empresas associadas para comentarem sobre a realização de ensaios em UTAs. Como
não há uma norma em relação aos ensaios no fabricante, as soluções e procedimentos são distintos. Acompanhe.

A Reintech realiza os ensaios em seus equipamentos
apenas se o cliente solicitar. “A gama de ensaios é muito
grande, o que os torna muito caros. Por isso são entendidos como opcionais de fornecimento”, explica Eduardo
Rein, Diretor Operacional da empresa. Segundo o diretor,
os equipamentos da linha LRT respeitam os critérios da
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Reintech

norma europeia EN 1886 e do padrão VDI 6022 dentro de
características de fornecimento padrão e complementadas
por alguns opcionais da própria empresa. “Um exemplo é
a possibilidade de industrializar os equipamentos com drenos em todos os módulos, para permissividade de assepsia
úmida no interior dos equipamentos”, diz Rein.
Para o futuro próximo, Rein imagina que a fabricação de
motoventiladores com inversor incorporado, transformando
o equipamento em plug in é uma tendência, o que também
facilitaria os ensaios mais básicos.

Embora a Traydus ainda não tenha tido solicitação de
ensaios ou homologações baseadas nas normas europeias,
Ricardo Facuri, Diretor Técnico Comercial da empresa, afirma que já está se preparando para atender essa demanda,
pois acredita que não demorará até os clientes se tornarem

Foto: Divulgação Traydus

Traydus

mais exigentes nesse sentido. “Temos buscado também alguns fornecedores europeus para componentes de nossas
UTAs, então já havíamos observado algumas indicações
de normas para testes de estanqueidade ou transmissões
térmicas”, conta Facuri.
Por enquanto, em fábrica, segundo Facuri, a Traydus
costuma realizar os ensaios de estanqueidade (conforme norma DW143 classe B e C), vibração do conjunto
motoventilador (conforme norma AMCA 204 grau 6,4 mm/s), inspeção visual e dimensional. “Apresentamos certificados de
teste hidrostático ou pneumático quanto à estanqueidade dos trocadores e, apesar de não serem realizados em fábricas, os
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filtros e a entanqueidade dos caixilhos são testados em campo”, explica.
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A Trox informa que as unidades TKZ são submetidas
a testes de estanqueidade no gabinete de acordo com as
norma DW-143 (Ductwork Leakage Testing), para todas as
classes de requisitos, com pressão de testes a partir de
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1.200 Pa, inclusive com a emissão de certificação.
Carlos Raimo, do Departamento Técnico, informa
ainda que as serpentinas de resfriamento e aquecimento
fabricadas pela Trox são projetadas de acordo com as
normas ARI-410. “Todas as serpentinas são submetidas
a testes para verificação de vazamentos, um diferencial
da empresa. Se pedido pelo cliente, haverá a emissão de
certificado de testes, que também podem ser testemunhados por fiscais determinados pelo cliente. O mesmo
procedimento se dá para testes de aderência de pintura, de vibração em ventiladores e de filtros de ar, estes fabricados de
acordo com as normas internacionais”, comenta.
Segundo ele, existe um constante aumento de pedidos de testes e certificados, especialmente os de estanqueidade.
“Essa solicitação está relacionada diretamente ao perfil de nossos clientes e exigências de eficiência energética dos UTAs”,
explica Raimo.
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