Câmara Ambiental do Setor de Refrigeração, Ar Condicionado,
Aquecimento e Ventilação
Instalada em instalação: 25/09/2008, Paulo Neulaender primeiro presidente,
reconduzido em 2017. Secretário Executivo: Josilene Ferrer – Suplente: Jussara
Carvalho.
Assuntos pautados e em discussão
 Recolhimento e reciclagem de cilindros descartáveis de fluidos refrigerantes.
 Transporte, destinação final e possibilidade de incineração de fluidos
refrigerantes não recicláveis.
 Regras de utilização do CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental para fluidos refrigerantes.
 Competências de fiscalização ambiental do setor.
 Fluídos refrigerantes controlados (transporte, destinação, classificação do
resíduo e estudo sobre as embalagens), e
 Utilização de outros produtos químicos (ex. gás de amônia).

Resumo do Setor
A Abrava foi fundada em 1962 (55 anos), hoje contamos com cerca de 450 associados
e o setor emprega cerca de 300.000 empregos diretos e com um faturamento anual de
27 bilhões de reais, nosso setor basicamente tem atuação importantes em vários
ramos tais como supermercados, industrias de processo, bancos, redes de fast food,
rede hoteleira e usuários finais.
Temos vários pilares de atuação abaixo alguns de nossos trabalhos focados ao setor e
usuários.







Qualidade do Ar Interior;
Eficiência Energética;
Preservação do Meio Ambiente;
Criação e Revisão de Normas Técnicas;
Proteção a camada de Ozônio e aquecimento global;
Incentivar a pequena e média empresa através do Programa ABRAVA Exporta.

Além disto estamos sempre fortalecendo parceria com órgão, associações de classe
etc., tais como.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MMA: Protocolo de Montreal e Protocolo de Kyoto;
MME: Eficiência Energética;
Participação no CT- Eficiência Energética em Edificações
CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável
Green Building Council Brasil,
CETESB / IBAMA: Grupo Ozônio;
Convênios Técnicos com Universidades, Faculdades e Institutos
Técnicos;
8. Parcerias com a Apas , Abras , Abinee , Abripur etc..
9. Acordos de Cooperação com Entidades de Classe Nacionais e
Internacionais: ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating,
and Air-Conditioning Engineers; AHRI – Air Conditioning, Heating and

Refrigeration Institute; FAIAR – Federación de las Asociaciones
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración; / Iberoamerican Associations Federation of Air Conditioning and Refrigeration;
ICARMA – International Council of Air Conditioning and Refrigeration
Manufacturers Associations; UNDP – United Nations Development
Program (NYC Office).
A Câmara Ambiental buscando os ganhos ambientais, nesta fase de reativação,
coloca as suas metas na:





Destinação correta dos fluidos refrigerantes,
Qualidade do ar interior, ambiente de trabalho,
Qualidade de água (torres de resfriamento),
Destinação correta de embalagens, treinamentos, legislações, normas
técnicas, etc.

