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Durante evento que acontece em Recife, a multinacional ebm-papst apresenta 
soluções para a movimentação inteligente e silenciosa do ar 
 

São Paulo, março de 2012 - No próximo dia 21 de março, a ebm-papst terá um 

estande e contará com um profissional ministrando palestra na 12ª edição do Salão 

Norte e Nordeste de Refr igeração e Ar Condicionado, o SANNAR. 

O evento, que acontece em Recife nos dias 21 e 22 de março, discute em sua grade 

de palestras, seminários e mesas-redondas, o tema "Eficiência Energética e 

Sustentabilidade em Instalações de Refrigeração e Ar condicionado". 

Representada por Rafael Lopes, coordenador técnico, e Leandro Taglieri, especialista 

no setor de ar condicionado, a ebm-papst Brasil apresentará a palestra "Soluções para 

movimentação inteligente e silenciosa do ar", que terá como foco o conceito de 

eficiência energética no setor de ar condicionado por meio do uso de ventiladores 

radiais EC (eletronicamente comutado) da linha eletrônica. "O mercado brasileiro 

trabalha com outro tipo de produto, o ventilador Siroco, com motor, polia e tração por 

correia. Nós queremos mostrar a ventilação inteligente desenvolvida pela ebm-papst, 

de alta qualidade e amplamente adotada pelo mercado Europeu", comenta Lopes. 

Para Taglieri, "o trabalho que temos que fazer no setor de ar condicionado é o de 

quebrar paradigmas. A tecnologia antiga usada no Brasil ainda existe devido ao preço 

inicial mais baixo, enquanto nas tecnologias mais recentes paga-se um valor maior no 

começo. Apesar dessa diferença no valor inicial, por serem inteligentes, os 

ventiladores ebm-papst funcionam de acordo com cada necessidade, geram uma 

economia de 20% de energia por mês e não há custo com manutenção". 

Controle Inteligente do Ar 

Segundo Lopes, o objetivo da palestra é a de trabalhar em cima de conceitos, 

tentando tirar do mercado a ideia enraizada do uso do motor com polia, que além de 

ter baixa eficiência, possui altos custos de manutenção. "Quando se trabalha com um 

sistema de ar condicionado de um shopping, por exemplo, é preciso o que chamamos 

de um número de trocas por hora. Geralmente, o ar condicionado funciona 

constantemente, independente do número de pessoas que estão no local naquele 

momento e isso gera um gasto enorme. Ao utilizar um ventilador de velocidade 

controlada, é possível trabalhar com o volume de troca por pessoa e por temperatura 

do ambiente", conta Lopes.  

http://ebmpapst.com.br/
http://www.engenhariaearquitetura.com.br/noticias/457/SANNAR-2012--Inscrevase-ja.aspx


 
 
 

 
 
 

 

 

O encontro entre fabricantes, empresas, projetistas e instaladores, ocorre em Recife e 

tem como foco principal as apresentações das empresas que podem mostrar a relação 

de produtos que possuem para o setor de ar condicionado, bem como seus 

lançamentos e tecnologias desenvolvidas. "Tanto no Sannar quanto nos Entrac's 

(Encontro Tecnológico de Refrigeração e Ar Condicionado - encontro de projetistas em 

Porto Alegre no mês de abril e no segundo semestre, em São Luís do Maranhão), a 

ideia é divulgar a marca ebm-papst nesse setor. Queremos que os profissionais da 

área comecem a assimilar a eb m-papst como fabricante de ventiladores em todos os 

segmentos", finaliza Taglieri. 

O Sannar é um evento anual, que ocorre de forma intercalada nas cidades de Recife, 

Fortaleza e Salvador, recebe cerca de 600 profissionais, conta com estandes de 25 a 

30 empresas e palestras nos dois dias, que começam às 13h e vão até 23h30. O 

evento é específico para o segmento de refrigeração e ar condicionado, movimenta o 

mercado, traz inovações tecnológicas e discussões importantes quanto à necessidade 

de eficiência energética. 

Serviço: 

SANNAR - XIII Salão Norte e Nordeste de Ar Condicionado e Refrigeração 

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE - Recife 

Endereço: Av. Prof. Luiz Freire, 500 - Cidade Universitária - Recife - CEP: 50740-540 - 

Auditório 1 

Data: 21 de março 

Horário: das 17h30 às 18h15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 48 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou 
em 1998 e hoje está localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia 
(SP). A ebm-papst Brasil desenvolve negócios com companhias nos 
segmentos de refrigeração comercial, industrial (grandes frigoríficos), 
supermercados, Telecom e ventilação, revendas e distribuidores, no Brasil e 
em toda a América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


