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Elevadores

Modernização garante a satisfação dos usuários
do Edifício Argentina, no centro do Rio de Janeiro
Por dia, cerca de 5 mil pessoas circulam
pelo Centro Empresarial Rio – CER, um dos
principais edifícios comerciais da cidade do Rio
de Janeiro. Localizado na Praia de Botafogo região central da cidade - compreende o Edifício
Argentina, que abriga escritórios e edifício
garagem, além de uma alameda com jardins de
Burle Marx.

VITRINE
Com o ADC XXI, os passageiros
informam qual andar desejam acessar
antes de entrar no elevador e o sistema
agrupa as pessoas que vão para o
mesmo destino. Com esta tecnologia, a
capacidade de tráfego do elevador
aumenta em até 30%, com economia
de energia elétrica para o condomínio

Para garantir a circulação de visitantes e
condôminos, os 12 elevadores, com mais de 20
anos de uso, foram modernizados pela
ThyssenKrupp Elevadores. Segundo a
coordenadora operacional da Mark Building,
empresa responsável pela gestão predial do
CER, a modernização dos elevadores trouxe
benefícios para o condomínio. “A otimização do
uso dos elevadores proporciona viagens mais
rápidas, menor consumo de energia, maior
conforto e segurança aos usuários”, afirma
Lenora Briones. Segundo a coordenadora, tanto
os visitantes quanto os freqüentadores do edifício
ficaram satisfeitos com a modernização. “Temos
registros de alto nível de satisfação”, atesta
Lenora. Rapidez no atendimento e organização
no fluxo dos elevadores são os aspectos mais
valorizados pelos usuários.
A instalação do sistema ADC XXI é uma das
inovações tecnológicas aplicada. Desenvolvido
pela ThyssenKrupp Elevadores, ele distribui de
forma inteligente os passageiros de acordo com
o destino. No Edifício Argentina, primeira obra
de modernização do Rio de Janeiro a adotar o
novo sistema, a mudança foi incorporada ao
dia-a-dia do condomínio sem problemas. Para
facilitar a adaptação foram distribuídos folders
explicativos e a equipe de apoio foi treinada para
orientar as pessoas sobre a utilização do novo
sistema. A principal mudança está na
substituição das botoeiras de pavimento por
terminais interativos semelhantes às urnas
eletrônicas, onde o passageiro indica o andar

para onde vai e, automaticamente, fica sabendo
qual dos elevadores disponíveis irá atendê-lo.
Outra tecnologia usada na modernização
dos elevadores foi o DC Control, sistema de
comando exclusivo da ThyssenKrupp. Entre as
vantagens do sistema estão: redução de custos
e tempo de obra, pois utiliza a máquina de tração
existente; economia no consumo de energia
elétrica em 40%; diminuição do nível de ruído
provocado pelo motor, garantindo viagens mais
rápidas e confortáveis com paradas precisas.
Durante o processo de modernização, o
desafio era realizar a obra fora do horário
comercial, compromisso cumprido pela
ThyssenKrupp, que executou os serviços em
dois elevadores sociais, simultaneamente, e
também em um elevador de garagem por vez,
evitando transtornos. “A flexibilidade do
cronograma, com vistas a provocar o menor
prejuízo ao usuário final dos elevadores é o
aspecto mais positivo da obra”, afirma a
coordenadora da Mark Building.

As antigas cabinas
ganharam revestimento
em aço inoxidável, novos
painéis de comando,
indicadores de posição e
tela em LCD que garantem
um novo visual ao
empreendimento,
valorizando o imóvel
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Prédios comerciais recuperam
a performance dos elevadores
Localizado na Avenida Paulista, o Parque Avenida abriga várias
empresas, entre elas alguns dos principais escritórios de advocacia
de São Paulo. Por dia, cerca de 1.500 pessoas utilizam os seis
elevadores disponíveis para alcançarem os 27 andares. Com mais
de 30 anos de atividades, os elevadores foram modernizados e para
não prejudicar o fluxo de pessoas, a obra foi realizada em etapas dois elevadores, por vez. Na parte mecânica, as mudanças foram
significativas a partir do DC Control, sistema de comando desenvolvido
pela ThyssenKrupp que melhora a performance do elevador, com o
aproveitamento da máquina de tração existente. Diante do grande
volume de passageiros, o condomínio optou também pela instalação
do TKVision, sistema de controle de tráfego que otimiza as viagens.
“Este software permite inúmeras operações relativas à segurança”,
atesta Marco Antonio Ribeiro, gerente do Parque Avenida. Entre os
aspectos positivos após a modernização, ele destaca a redução no
consumo de energia elétrica e a nova aparência estética dos elevadores.

As cabinas do Parque Avenida ganharam revestimento em aço inoxidável, botoeiras
modernas e indicadores de posição tridimensionais que permitem a visualização de
qualquer lugar do hall

O Edifício Professor
Annes Dias, no centro
de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, foi
construído na década de
50 para abrigar
consultórios médicos. A
finalidade do prédio se
manteve ao longo dos
anos, mas com o
crescimento do fluxo
diário de pessoas, os
três elevadores que
servem os 19 andares e
as 100 salas comerciais
ficaram obsoletos. Para
acabar com as
constantes paralisações
e as longas filas de
espera, que eram motivo de reclamação das pessoas, o
condomínio contratou uma empresa especializada para
elaborar um laudo técnico e um projeto de modernização.
Após a avaliação, a ThyssenKrupp Elevadores foi a empresa
escolhida para dar vida nova aos elevadores. A modernização
contemplou desde a máquina de tração até as botoeiras de
pavimento. Na parte mecânica, foram instalados quadros
de comando com o sistema VVVF, que melhora o desempenho
e aumenta a performance dos elevadores e um software de
comando em grupo que otimiza o tráfego. Concluída em
julho deste ano, a modernização trouxe vários benefícios
para o condomínio, segundo o
Com capacidade para
síndico do Annes Dias. “A
transportar 14 pessoas, os
segurança é o aspecto mais
elevadores do Annes Dias
valorizado, além da rapidez dos
hoje trafegam a uma elevadores, baixa manutenção e
velocidade média de 2,5 valorização do imóvel”, atesta Mário
Tregnago Ferreira.
metros por segundo

VITRINE
Em média, o condomínio
Parque Avenida passou
a economizar 30% de
energia com a
modernização que incluiu
os novos quadros de
comando para melhorar
a performance dos
elevadores

As novas cabinas do
Annes Dias possuem
itens que, além de
embelezar o elevador,
garantem mais
segurança como
corrimão, iluminação de
emergência e
intercomunicador

Modernização melhora atendimento no
Hospital de Clínicas de Curitiba
antigos elevadores em equipamentos modernos e inteligentes.
“Com este software ganhamos uma ferramenta operacional
importante para o dia-a-dia do ambiente hospitalar”, atesta
Borchardt. Ainda, segundo ele, também houve melhoria durante
as viagens no que se refere à suavidade das paradas, o
nivelamento perfeito (aspecto relevante para a entrada e saída
de macas e leitos dos elevadores) e considerável diminuição
no consumo de energia elétrica. A modernização das cabinas
é outro aspecto que valorizou os equipamentos a partir de
opcionais que facilitam, principalmente, o transporte das
pessoas com deficiência visual, como botoeiras em código
braile e digitalizador de voz, sistema que informa o andar em
que o elevador se encontra. Segundo o gerente do HC, os
usuários estão satisfeitos. “Posso atestar que a imensa maioria
está muito satisfeita com a melhoria no conforto, funcionalidade,
agilidade, segurança e bem-estar ao usarem os elevadores
modernizados”, garante o gerente do hospital.

Maior hospital público do Estado do Paraná, o Hospital de Clínicas de
Curitiba (HC-UFPR) recebe em média 10 mil pessoas por dia entre
pacientes, funcionários, alunos e professores da Universidade Federal
do Paraná. Principais meios de transporte vertical do complexo hospitalar,
os 12 elevadores instalados na década de 60, quando o hospital foi
construído, já não atendiam mais as necessidades de uso intermitente
durante 24 horas por dia. “Os atuais equipamentos não estão de acordo
com as normas de segurança e seus sistemas são ultrapassados”,
destaca Fernando Borchardt, gerente de hotelaria hospitalar do HC.
Segundo ele, a modernização foi a solução encontrada para aumentar
a segurança e o conforto dos usuários e reduzir o tempo de espera nos
horários de pico. Para não prejudicar o atendimento do hospital, a
ThyssenKrupp está modernizando seis elevadores, na primeira etapa da
obra. A instalação de quadros de comando computadorizados e do
sistema de gerenciamento em grupo TKVision está transformando os

Os quadros de comando
antigos, com mais de 40
anos, foram substituídos
por modelos modernos
que melhoram o
desempenho dos
elevadores e reduzem o
consumo de energia
elétrica em cerca de 30%

Desgastadas pelo tempo,
as cabinas receberam
revestimento em aço
inoxidável, material que
além da qualidade estética
é o mais recomendado em
termos de assepsia em
ambiente hospitalar

Depois da
modernização, a
cabina, à esquerda
a foto, apresenta
painel em aço
inoxidável, novos
indicadores de
posição e botoeiras
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Prédios residenciais buscam
qualidade, segurança e conforto

A liberdade de escolha é
um diferencial importante
na hora de decorar o
elevador. No condomínio
Mila, os moradores optaram
por modelos diferentes de
botoeiras para o painel de
dentro da cabina e para o
pavimento

A preocupação com a qualidade estética
e a atualização tecnológica dos
equipamentos levou os moradores do
Residencial Mila, localizado na zona sul
de São Paulo, a decidirem pela
modernização dos elevadores. Outra
preocupação, segundo Oscar Monteiro
Praça Filho, síndico do condomínio, foi
adequar os equipamentos às normas
técnicas atuais. Com 30 anos de uso, os
dois elevadores que atendem o
condomínio ainda possuíam comandos
eletromecânicos substituídos por
eletrônicos que proporcionam melhor
desempenho e segurança. Com a
modernização parcial foram aproveitadas
as máquinas de tração e seus respectivos
motores. As cabinas também foram
preservadas estruturalmente, mas
receberam painéis em aço inoxidável,
nova iluminação, espelho, corrimão e granito no piso.
A posição do quadro de comando (onde ficam os
botões com a indicação dos andares) também foi
modificada e as novas botoeiras se auto-iluminam ao
simples toque do usuário. Dentre os principais
benefícios após a modernização, o síndico do edifício
cita: conforto, segurança e, consequentemente, a
valorização do imóvel. Segundo ele, o índice de
apartamentos vazios para locação, que era em torno
de 20%, caiu para zero depois que os elevadores
foram modernizados. A reação dos moradores foi de
plena satisfação, após a modernização. “O resultado
final atingiu a expectativa do condomínio em todos os
aspectos, principalmente em relação ao bom
funcionamento do equipamento, praticamente
eliminando o número de paralisações para reparos”,
conclui o síndico.

Os painéis de operação
dos elevadores do
Residencial Mila contam
com botoeiras com
comando digital e
marcação em Braile

Com o objetivo de atualizar o edifício com as tecnologias mais
modernas em transporte vertical e ampliar a segurança dos
moradores, o Residencial Maison King Albert, localizado
no bairro do Morumbi, em São Paulo, também contratou a
ThysenKrupp para modernizar os dois elevadores. O quadro
de comando, o cérebro do elevador, foi substituído pelo
modelo Frequencedyne, que através do sistema VVVF
proporciona deslocamentos suaves e paradas precisas,
ampliando o conforto dos moradores. Outra mudança
importante foi a instalação do sistema TK-49 – decodificador
de chamadas que amplia a segurança dos usuários, ao liberar
o acesso aos apartamentos por meio de senha individual
para cada um dos 15 apartamentos. A modernização da
cabina, item mais valorizado pelos moradores, contemplou
vários itens de acabamento, como os painéis internos,
revestidos de aço inoxidável escovado (elevador social) e
laminado melamínico (elevador de serviço).

Hall social do edifício. Os elevadores atendem 15
pavimentos, mais o subsolo de garagem. Segundo a
administradora Itambé, os moradores ficaram satisfeitos
com a performance dos elevadores após a modernização

As botoeiras dos
elevadores do Maison
King Albert são do
modelo Top Line com
led na cor amarelo que
se auto-iluminam com
um simples toque
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Profissionalismo e qualidade
no atendimento ao cliente
Com mais de 60 anos de atuação no mercado de
elevadores, a ThyssenKrupp Elevadores estruturouse para atender com exclusividade as obras de
modernização. Além de apoio técnico-operacional dos
profissionais da Matriz, localizada em Guaíba, Rio
Grande do Sul, a empresa possui infra-estrutura em
todas as capitais do País. A linha de frente é composta
por equipes comerciais dedicadas ao atendimento do
cliente, em qualquer lugar do território nacional, e
equipes técnicas de instalação que respondem pela
execução da obra.
Além dos equipamentos de sua fabricação, a
ThyssenKrupp Elevadores possui tecnologia para a
modernização de elevadores de outras marcas. Para
dar total atendimento ao cliente que possui elevadores
de outros fabricantes, a empresa possui um
departamento de engenharia de modernização, que
desenvolve soluções para este mercado. Hoje, a área
de modernização responde por uma fatia significativa
dos negócios relacionados a elevadores no Brasil e a
ThyssenKrupp Elevadores está entre as maiores
empresas do setor também neste segmento.
Vista áerea do parque fabril da ThyssenKrupp Elevadores em Guaíba, Rio Grande do Sul

Modernização ao alcance
dos condomínios
A ThyssenKrupp Elevadores oferece aos clientes dois tipos de modernização
que se encaixam perfeitamente às necessidades dos condomínios.
Dependendo do estado de conservação dos elevadores e do aspecto
econômico é possível optar por uma modernização parcial ou integral.

Benefícios para o cliente:

Modernização Integral: É a substituição total do elevador. Podem ser
reaproveitados, ou não, alguns componentes do elevador antigo, após
análise de equipe técnica de campo especializada. Quando houver aumento
de velocidade ou de capacidade é necessário um minucioso estudo da
área de engenharia de projetos e fábrica.

• Economia: menor consumo de energia, menor custo
com reposição de componentes.

Modernização Parcial: É a solução para transformações que envolvam
desde itens mais simples, como espelhos, réguas de segurança, botoeiras
de cabina e pavimento, revestimento de cabina, até a troca de componentes
de maior relevância, como quadro de comando, cabina, máquina de tração
e motor, com um maior índice de aproveitamento do que em uma
modernização integral.

• Estética: design moderno de cabina e seus
componentes.

• Segurança: tecnologia de ponta permite agregar
modernos sistemas de segurança que proporcionam
total tranqüilidade ao passageiro.

• Conforto: viagens silenciosas e suaves.
• Performance: melhoria do desempenho, otimizando o
tráfego.

• Valorização do patrimônio: elevador periodicamente
atualizado terá o seu funcionamento igual a um
equipamento novo.
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ANTES e DEPOIS da

MODERNIZAÇÃO

Desde a casa de máquinas, onde fica o cérebro do
elevador, até os acabamentos da cabina, como
revestimento, painel de comando, botoeiras e
indicadores de posição, todos são itens que ganham
qualidade e segurança após a modernização

DEPOIS
ANTES

ANTES

DEPOIS

Painel de comando dos antigos
elevadores do Hospital de
Clínicas bastante deteriorado
e os novos instalados após a
modernização

Para facilitar a visualização, os indicadores
modernos possuem setas eletrônicas que
indicam o andar que o elevador se encontra,
como o modelo instalado no edifício Annes
Dias em substituição aos antigos

DEPOIS
DEPOIS

ANTES

Contraponto entre a casa de
máquinas do edifício Parque
Avenida, antes da modernização,
onde a má conservação é visível, e o
espaço modernizado do Edifício
Argentina, no Centro Empresarial Rio

ANTES

Lado a lado, botoeiras de pavimento do edifício
Annes Dias. Com mais de 50 anos de uso,
as botoeiras antigas apresentavam desgaste
aparente. As novas possuem código braile e
acionamento com led colorido

DEPOIS
ANTES

Detalhes dos quadros de comando do Hospital de
Clínicas antes e depois da modernização. Os antigos
ainda são com componentes elétricos, em
contraposição aos modelos tecnologicamente
avançados que são computadorizados

Especial Modernização - ThyssenKrupp Elevadores | Unidade de Negócios São Paulo | Fone: (11) 2147.3100 | Fax: (11) 2147.3113 | www.thyssenkruppelevadores.com.br |
Coordenação: Loren Lehmann Coelho | Jornalista Responsável: Alzira Hisgail - Mtb 12.326 | Redação: Isabel Silvares | Projeto e Produção Editorial: Ateliê de Textos | Telefax: (11) 3675.0809 |
www.ateliedetextos.com.br | atelie@ateliedetextos.com.br | Projeto Gráfico e DTP: Emphasis Graphic Design | Tel.: (51) 3333.3461 | isabel@emphasisdg.com.br | Fotos: Dario de Freitas e Daniel Terres

