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Newset: Equilibrar para
sustentar
Buscar equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade,
econômico, social e ambiental é fundamental para garantir
harmonia e resultados positivos

A

o contrário do que boa parte da sociedade pensa, a
sustentabilidade é um conceito amplo e não trata apenas da questão “meio ambiente”, o conceito deste termo, além da preservação do meio ambiente, abrange
questões sociais e econômicas, e o equilíbrio deste
tripé é fundamental para se garantir resultados satisfatórios na execução de projetos com o objetivo de atingir harmonia
nestas três esferas.
Para a Eng. Maria Luiza Palinkas, gerente de contratos da Newset,
empresa especializada em soluções de climatização, um projeto e
instalação ecologicamente correto traz benefícios diretos tanto para o
meio ambiente quanto no âmbito socioeconômico.
Do ponto de vista operacional como durante a construção, uma obra
bem sucedida traz como principal resultado, a redução do consumo
de energia e água. Durante a fase de construção, vem a contribuir
com a redução de resíduos descartados e com o descarte correto
dos mesmos, focando na reciclagem e devolução da maior parte ao
mercado de forma utilizável.
Já os benefícios trazidos aos usuários refletem diretamente em sua
qualidade de vida. No projeto são definidos os equipamentos, forma
construtiva das infraestruturas e a filtragem - objetivando a qualidade do ar nos ambientes climatizados (temperatura, umidade, velocidade, pureza e distribuição do ar). Neste quesito, o processo de
construção/montagem também é feito de forma controlada, para a
garantia do resultado final.
Financeiramente, pode-se dizer que o projeto e instalação bem executados podem proporcionar resultados positivos a curto, médio e longo
prazo. Estudos demonstram que empreendimentos construídos com
foco na sustentabilidade tem sua comercialização mais rápida, valorização no preço de revenda e redução do custo de operação.
Outra questão importante do ponto de vista financeiro é o aumento
da eficiência e produtividade dos usuários/funcionários submetidos
a um bom grau de conforto, atingidos e garantidos por um sistema
ecologicamente correto e em sintonia com as tecnologias de ponta,
tanto na eficiência da geração quanto na operação.
“Entendemos que a sustentabilidade apoia-se em três pilares: o eco-
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nômico, o social e o ambiental. Nosso maior desafio é encontrar o
melhor equilíbrio entre estes três pilares, lembrando sempre que ganhos ambientais e sociais muitas vezes representam vantagens competitivas em estratégia de negócios”, destaca Maria Luiza.
Atualmente, devido à crise energética, houve a introdução de cobrança nas contas de energia através do sistema de bandeiras tarifárias
e incentivos obtidos com a redução do consumo de água. Segundo
o diretor da Newset, Eduardo Rodovalho, ao comparar um sistema
de climatização operando da maneira convencional com um sistema
eficiente, chega-se à conclusão que a redução financeira operacional mensal do sistema eficiente é muito vantajosa. “Dados reais de
obras onde efetuamos Retrofits – substituindo sistemas convencionais centrais antigos por sistemas atuais e eficientes com operações
e controles individualizados – demonstram uma média de redução no
verão, de até 40% no consumo de KW e até 95% no consumo de água
(quando desativamos sistemas com condensação à água). Em muitos casos, o custo mensal da equipe de manutenção dos sistemas
também é reduzido”, afirma Eduardo Rodovalho.
Além da concepção de projetos com alvo na sustentabilidade, a Newset emprega procedimentos acurados de execução em campo, isto
envolve cuidado extensivo desde a compra adequada de insumos,
passando por processos de fabricação e montagem ideais, até a preocupação com redução de resíduos e racionalização de consumo de
recursos naturais.

Capacitação técnica e busca por novas tecnologias
A Newset investe constantemente em capacitação de seu pessoal
técnico, bem como atualizações sobre as novas tecnologias no Brasil
e no exterior. Completando 20 anos de atuação no mercado de AVAC
(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), a empresa tem como
foco a eficiência energética das obras executadas. Seu nascimento
foi alicerçado sobre grande known how e capacitação já inerente ao
seu fundador / diretor – Eng. Eduardo Rodovalho.
De acordo com o diretor do grupo Newset, Eduardo Rodovalho, o
acompanhamento da tendência mundial do mercado, sempre foi
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Eduardo Rodovalho
prioridade da companhia, a busca pela modernização das ferramentas de trabalho, que vão de encontro com as exigências e procedimentos requeridos, inclusive por investidores externos, bem como a
utilização de softwares de controle e projeto eficientes que garantem
a eficácia na execução de obras e resultados.
“Estudos técnico/financeiro são efetuados para encontrarmos a melhor solução para cada aplicação objetivando a viabilidade do negócio. No decorrer destes 20 anos, a Newset passou a ser reconhecida
pelo mercado como “Empresa de Soluções”. Nossa equipe de engenharia apresenta soluções específicas para cada cliente e aplicação.
Isso garante atingirmos com supremacia o resultado final esperado
por nossos clientes”, aponta Maria Luiza Palinkas.
Com a experiência adquirida nestes 20 anos de existência, planejamento e engenharia a Newset também é uma das poucas empresas
brasileiras especializadas na execução de Retrofits de Sistemas de
Climatização.
“Temos como meta para 2016 dar continuidade neste segmento,
onde temos feito grandes investimentos em softwares, atualizações
e cursos de nossos colaboradores. Resultados comprovados em retrofits já efetuados pela Newset demonstram que a substituição de
instalações existentes por sistemas ecologicamente corretos traz retorno à expectativa dos investidores, satisfação aos usuários finais e
contribuem para o meio ambiente”, diz Eduardo.

O caminho a ser seguido
Para Maria Luiza Palinkas é necessário entender quais os componentes
que influenciam o resultado de um “sistema eficiente”. A eficiência em
um sistema, ou seja, resultados eficientes, que dependem basicamente
de três fatores: Equipamentos de alta performance (fabricantes); Concepção e arquitetura do empreendimento, com utilização de materiais
adequados (projeto / especificação); Controle, engenharia, procedimentos e comissionamento na implantação, (engenharia de instalação).
A engenheira explica que o primeiro e mais importante passo é dado
pelos grandes fabricantes de equipamentos e insumos, no sentido
de investir em pesquisas e engenharia, mas não se pode descartar
a importância dos dois passos seguintes, dos quais fazem parte os
projetistas e instaladores no tocante às suas respectivas atuações,
que também são fundamentais para se garantir o resultado final esperado. “Temos assistido nos últimos anos uma grade evolução tecnológica em todos os seguimentos da indústria, incluindo o nosso setor de AVAC. Não podemos parar por aqui, precisamos desenvolver
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equipamentos cada vez mais eficientes e economicamente viáveis,
além de insumos que agreguem melhores condições de operação às
instalações”, defende Maria Luiza Palinkas.

Tendências
Nos últimos anos houve um crescimento muito grande no setor de
ar condicionado, o que levou a criação de muitas empresas, porém
subdividindo o mercado de acordo com as necessidades e exigências de cada nicho (residencial, comercial, industrial, hospitalar, etc).
Para acompanhar a tendência mundial e requisitos de nosso mercado interno com relação a empreendimentos sustentáveis, muitas
empresas de engenharia e instalações do segmento de climatização
encontraram a necessidade de se especializar no assunto.
No geral, houve o treinamento de muitos profissionais do ramo da
engenharia, envolvendo as empresas de projeto, instaladoras e fabricantes - tanto de equipamentos como insumos. Desta forma, houve
um grande crescimento dos empreendimentos ecológicos certificados nos últimos 5 anos.
No entanto, segundo o diretor da Newset, nem todas as empresas
possuem condições de avançar neste segmento, “É necessária muita experiência, estrutura de engenharia, planejamento e acima de
tudo muito investimento. Nós da Newset, há anos temos trabalhado
e planejado investimentos que nos diferenciam para atuar neste mercado”, diz Eduardo Rodovalho.

Evolução dos sistemas
Mundialmente, existem produtos e soluções com grande desenvolvimento tecnológico voltado à sustentabilidade e eficiência energética de
um projeto, porém, Eduardo Rodovalho alerta que, esbarramos na inviabilidade de utilizá-los devido a sua indisponibilidade no Brasil, gerando
altos custos de importação ou não atendimento aos prazos estabelecidos nas obras. Portanto, tratando-se de Brasil, é necessário evoluir para
gerar viabilidade de fabricá-los aqui. Por enquanto somente os projetos
com grandes exigências e que objetivam certificações, permitem a utilização de algumas tecnologias disponível mundialmente.
“Através das certificações de qualidade e eficiência, os principais projetos se destacam e conferem aos usuários a garantia de eficiência desde
sua construção até a operação planejada. Isto nos levou a uma grande
evolução no caminho da sustentabilidade em um curto período de tempo, mas ainda temos a evoluir nesta questão”, enfatiza Eduardo.
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Obras
A Newset possui um largo portfólio de obras com soluções inteligentes que garantem altos níveis de eficiência dos empreendimentos.
Entres eles estão alguns destaques que conquistaram a certificação
sustentável LEED, do GBC Brasil, certificação Acqua, bem como a
premiação Smacna Brasil .
O Shopping Pátio Paulista é um exemplo, no qual foi realizado um
estudo técnico/econômico com foco na eficiência energética, comprovando que a substituição total da CAG (Central de Água Gelada)
provocaria o pay back do investimento inicial e ganho significativo
operacional a médio prazo. Trata-se de uma obra vencedora da Premiação Destaques do Ano Smacna em 2007.
Outro empreendimento que conquistou a premiação Smacna-Brasil
em 2013 foi o Shopping Ponta Negra, em Manaus. Projeto inicial previa CAG com seis chillers com compressor parafuso. A Newset desenvolveu solução de alta eficiência energética, junto ao fabricante
dos equipamentos e projetista da obra. Foram instaladas duas unidades tipo centrífugas, em série com contra fluxo, além de válvulas de
balanceamento independentes de pressão nos pontos de consumo,
que contribuíram para eficiência e perfeito balanceamento do sistema
hidráulico. As ações de engenharia tomadas no devido tempo resultaram em maior eficiência da instalação.
A certificação LEED veio para várias obras, tais como o Edifício Sky –
Vila Olímpia, em São Paulo, e os Centros de Armazenagem – GR Properties – Jundiaí, Campinas, Louveira, Hortolândia, Rodoanel e outros.
No edifício Sky – Vila Olímpia, edifício comercial de alto padrão, foi
utilizado sistema do tipo expansão direta com fluxo de refrigerante variável (VRF). Os sistemas foram instalados individualmente em cada
conjunto comercial, propiciando o rateio energético correto e sustentável entre os condôminos. A concepção do projeto e eficiência nas
instalações proporcionaram a obtenção de certificação LEED a este
empreendimento.
Nos Centros de Armazenagem – GR Properties, os sistemas de climatização atendem a área de escritórios dos centros de armazenagem,
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sendo também do tipo expansão direta com fluxo de refrigerante variável (VRF). As obras foram executadas com todas as premissas do
LEED, tendo como exemplo a forma de fabricação, armazenagem
e montagem de infraestruturas, especificação correta dos materiais
construtivos, eficiência energética e qualidade ideal do ar interior.
A Newset também concluiu com êxito as instalações de várias lojas
de venda de materiais de construção – Home Center em Belo Horizonte, Curitiba, Londrina entre outros com foco em soluções sustentáveis e obtenção da certificação Acqua. A solução empregada para
climatização das lojas consiste em equipamentos de expansão direta
do tipo Split Top de alta eficiência. As obras foram executadas com
todas as premissas da Certificação Acqua.
“A empresa tem como foco soluções inteligentes e dedicadas a eficiência energética. Este é um ponto sempre estudado e aplicado em
nossas obras”, diz Maria Luiza.
Na categoria Retrofit, a solução dedicada para a obra de um edifício
comercial em São Paulo foi dimensionada junto ao projetista de forma
a melhorar a eficiência energética do sistema de climatização existente,
além de resolver problemas de climatização apontados pelos usuários
finais, alocados neste importante edifício. Nesta obra, o sistema de
água gelada com condensação a água foi substituído por sistema com
tecnologia de ponta e condensação a ar. Também foram instalados
novos condicionadores de ar tipo fancoil e inversores de frequência.
O novo sistema de ar condicionado já foi instalado e o projeto encontra-se em fase final de testes e comissionamento, sendo que já foi
comprovada significativa redução dos consumos de energia elétrica
e água, além da liberação de área antigamente ocupada por equipamentos desativados para outros usos que podem agregar valorização ao condomínio. “O maior desafio da Newset foi chegar ao
objetivo final sem que o sistema de climatização ficasse inoperante e
de forma que não houvesse interferências na rotina de utilização do
edifício”, afirma Maria Luiza.
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