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Caso de Sucesso:
General Motors

GM acelera sustentabilidade

Histórico

Preocupação com a preservação
ambiental, fez a GM substituir o
R-22 pelo ISCEON™ MO59.

A General Motors do Brasil cuida do meio ambiente
com iniciativas que vão além da fabricação de
automóveis como aqueles equipados com motores
‘flex’. A empresa agora acelera para preservar a
camada de ozônio nas dependências de sua fábrica
em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba.
Com o apoio da empresa de manutenção
especializada em refrigeração ISS BJP Facilities
Services, a GM desenvolveu um cronograma para
eliminar totalmente daquela unidade, até 2012, o uso
de fluidos refrigerantes prejudiciais ao meio
ambiente, do tipo R-22, por exemplo.

Substituição do R-22 pelo
ISCEON™ MO59
Tudo começou com a realização do Retrofit num
equipamento de ar condicionado de parede, feito
durante uma atividade de treinamento técnico da
qual participaram profissionais da equipe DuPont,
empresa
fabricante
da
linha
de
fluidos
ambientalmente aceitos ISCEON™.

De cara, a equipe de manutenção da GM, liderada
pelo profissional Marcos Rosa, verificou que o
Retrofit do R-22 pelo ISCEON™ MO59 não
constitui somente uma operação simples, fácil,
mas resulta também na melhora do desempenho
de equipamentos de refrigeração e proporciona
excelentes indicadores de economia em energia.
Agora é seguir com o projeto de Retrofit e cumprir
a meta em 2012.
“Além de demonstrar a preocupação da GM com o
meio ambiente, a opção pela total substituição dos
CFCs e HCFCs até o ano de 2012 nos permitirá
antecipar o cumprimento à legislação ambiental
brasileira aplicada à preservação da camada de
ozônio e ao Protocolo de Montreal”, finaliza Marcos
Rosa.
Como dizem seus comerciais de TV mais recentes,
a GM continua reinventando caminhos.

FICHA TÉCNICA
Empresa: General Motors do Brasil – São José
dos Campos (SP): www.generalmotors.com.br;
Responsáveis: Dimas Araújo, supervisor de
manutenção, com o apoio técnico de Marcos Rosa,
gerente de manutenção;
Equipamento: ACJ Springer Carrier 18.000 btu;
Operação: Retrofit ISCEON™ MO59, em
substituição R-22;
Lubrificante original: óleo mineral.
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Principais resultados:
- Redução de 8,6% no consumo de energia elétrica;
- Redução da temperatura de descarga e da temperatura
da linha de líquido;
- Melhora no rendimento do equipamento;
- Carga de ISCEON™ inferior à de R-22.
Mais informações: www.refrigerants.dupont.com .
Retrofit = Conversão de equipamentos que contém CFCs ou HCFCs
para operar com fluidos refrigerantes que não degradam a camada de
ozônio.
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