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São Paulo, julho de 2010 - Tendência da atualidade em todo o mundo, as 
construções que causem o menor prejuízo possível para a natureza são uma 
preocupação presente em todos os setores da economia. Com o foco voltado à 
redução dos impactos ao meio ambiente, a ebm-papst - multinacional alemã 
líder mundial do segmento de motores ventiladores - instalou sua linha de 
ventiladores com tecnologia EC (eletronicamente comutado) no primeiro 
supermercado que utiliza CO2 como gás refrigerante no País, o Verdemar, 
localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. 
  
Os equipamentos da empresa alemã foram colocados nas câmaras, instalações 
e balcões frigoríficos e economizam em até 70% o consumo de energia se 
comparados aos sistemas de ventilação tradicionais. Além disso, não necessitam 
de manutenção, possuem durabilidade até quatro vezes maior que os dos 
principais concorrentes e baixa geração de ruídos. "Com a nossa linha de 
ventiladores eletrônicos, ajudamos nossos parceiros a desenvolver 
equipamentos com a tecnologia mais moderna disponível no mundo para 
produtos sustentáveis", explica Adriana Belmiro da Silva, diretora geral da ebm-
papst Brasil. 
  
A loja sustentável é a quinta da rede de supermercados Verdemar e resultado de 
um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. A unidade foi totalmente 
construída dentro de princípios de sustentabilidade. Apenas em energia elétrica, 
a expectativa é de que o novo modelo gere uma economia de 30%, na 
comparação com os outros prédios. "A loja, que conta com 1.500 metros 
quadrados de área construída, oferece mais conforto e novidades aos clientes", 
afirma Alexandre Brognaro Poni, sócio e diretor comercial do Verdemar. 
Uma das novidades é o ambiente aquecido. "Como a região é fria, teremos um 
piso radiante, sob o qual foram instaladas tubulações para circulação de água 
quente gerada por um trocador de calor do sistema de refrigeração. Isso permite 
maior conforto térmico, sem custo de energia", conta. 
  
Tecnologia EC-ebm-papst 
A empresa alemã utiliza em seus ventiladores a tecnologia EC (eletronicamente 
comutado). Todas as vantagens aliadas ao desenvolvimento constante de 
tecnologia de ponta tornam o produto da ebm-papst indispensável para os 
empreendimentos verdes. Em edifícios comerciais e shoppings centers, o 
sistema de ar condicionado é responsável por até 50% do consumo de energia. 
"Os ventiladores dessa linha têm como característica o fato de gerarem pouco 
calor, produzirem baixo ruído e consumirem menos energia elétrica, diminuindo o 
tamanho da instalação e não gerando um custo adicional para o sistema de 
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refrigeração e, com isso, reduzindo a agressão ao meio ambiente e os custos 
para os usuários", destaca Adriana. 
  
Quem é a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 44 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, automotivo, saúde e IT/Telecom, no Brasil e América Latina, exceto 
Argentina e Uruguai. 
  
A empresa produz e desenvolve tecnologia para ventiladores com foco nas áreas 
de ventilação controlada - "ventilação inteligente", baixo consumo de energia e 
rendimento aerodinâmico maximizado, além de ter como uma de suas principais 
premissas a produção de baixo nível de ruído. Os produtos são flexíveis 
podendo ser controlados de forma analógica ou digital, com longa durabilidade, 
isentos de manutenção e com estrutura robusta. Também possuem alta 
performance em toda a cadeia produtiva em questões de desenvolvimento de 
novas tecnologias, recursos financeiros e ambientais. 
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