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Banco Central, em
Brasília, investe na
MODERNIZAÇÃO
dos elevadores
e otimiza o
tráfego
Prédios comerciais,
shoppings e edifícios
residenciais registram
MELHOR DESEMPENHO
dos elevadores
Clientes atestam ganhos
com ECONOMIA DE
ENERGIA
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Antes e depois:
empreendimentos
ganham em
QUALIDADE E
SEGURANÇA

Sede do Banco Central, em
Brasília, já opera com
ELEVADORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Principal autoridade
monetária do País e
responsável por funções
que vão desde a emissão
de papel moeda até a compra
e a venda de títulos públicos federais, o
Banco Central do Brasil, com sede em
Brasília, capital federal, é um dos mais
novos cases de modernização do portfólio
da ThyssenKrupp Elevadores.
A empresa finalizou, em abril deste ano,
a obra que promoveu a recuperação completa
dos 14 elevadores (dez elevadores de uso
social, três de serviço e um privativo) que
atendem o prédio. Com 25 anos de uso, os
elevadores apresentavam problemas que
interferiam na dinâmica da sede do Banco
Central, que recebe por dia cerca de 3.000
pessoas, entre funcionários e visitantes.
“Com 27 paradas, os elevadores
modernizados foram instalados durante a
construção do prédio em 1981. Atualmente,
apresentavam grande número de defeitos
mecânicos, além de possuírem um sistema
de controle ultrapassado, baseado em
relés”, afirma o engenheiro Pedro Manfredo
Von Heuss, coordenador de Manutenção e
um dos fiscais da obra do Banco Central
do Brasil.
Para aumentar a eficiência dos
equipamentos, os antigos quadros de

comando foram
substituídos por modelos
microprocessados que
controlam de forma
precisa todo o
movimento do elevador
(acelerações e paradas).
As máquinas de tração
também foram
substituídas por modelos
Gearless, sem
engrenagem, que
agregam alto
desempenho técnico, baixo índice de ruído
e menor consumo de energia elétrica para
o edifício.
Para otimizar ainda mais o sobe-e-desce
dos elevadores, oito dos 14 elevadores
utilizam o ADC XXI, sistema de antecipação
de chamada e destino. Com ele é possível
agrupar no mesmo elevador pessoas que
vão para o mesmo destino ou andares
próximos, maximizando o tempo de viagem.
“A mudança de maior impacto foi a nova
forma de utilização dos elevadores,
pelo sistema de antecipação de chamadas”,
atesta o engenheiro do Banco Central.
Segundo ele, com a mudança no método
tradicional de “chamar” o elevador, no início
foram distribuídos folhetos para orientar os
usuários sobre o novo sistema que amplia

Os terminais do ADC XXI
foram instalados no hall

a capacidade de
tráfego do
equipamento em
até 30% com a
distribuição
racional dos
passageiros.

VITRINE
A modernização também
contemplou o
revestimento das cabinas
e a substituição das
botoeiras, além de
opcionais de comando
como o sintetizador de
voz, que garantem mais
conforto aos passageiros

Os elevadores do BANCO
CENTRAL contam com um
software que permite o
monitoramento do
conjunto de elevadores,
como a programação
horária de atendimento de
chamado ou de andares
de estacionamento

de entrada. Quando chegam,
as pessoas digitam o número
do andar para o qual vão
se dirigir e, em seguida,
o sistema informa qual
elevador irá atendê-las
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O Rio de Janeiro ganhou um prédio
comercial que, por fora, preserva as
características originais do projeto da década
de 30 tombado pelo Patrimônio Histórico
e, por dentro, reúne as mais modernas
tecnologias. Localizado na região central
da cidade, o Edifício Castelo, é uma obra

Miramar Shopping
MODERNIZA
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da Hochtief com projeto da Hines e
contou com a participação da
ThyssenKrupp Elevadores na
modernização dos elevadores.
Com mais de 50 anos de uso,
os antigos elevadores, dez no total,
foram substituídos por novos
equipamentos. A modernização
contemplou todos os componentes.
Para otimizar o tráfego, os seis
elevadores sociais são acionados
pelo ADC XXI, sistema que distribui as
chamadas de acordo com o destino do
passageiro. O edifício conta também com
um elevador de serviço com capacidade
para transportar 24 passageiros e três
elevadores de carros, cargauto, que
suportam 2.500 quilos.

MODERNIZAÇÃO BENEFICIA moradores de
condomínio, em São Paulo
Os moradores do Condomínio Residencial Forli, zona sul de São Paulo, conviviam
com um antigo problema. Dos três elevadores do prédio, apenas um atendia os dois pisos
de garagem. Para solucionar este problema e melhorar o desempenho, o condomínio
modernizou os equipamentos. Agora, todos os elevadores atendem os 17 pavimentos,
incluindo o térreo e os dois subsolos.
A modernização contemplou a substituição dos antigos comandos à relé por modelos
microprocessados que melhoram a performance do elevador. Além disso, novos operadores
de portas permitem que o elevador opere tanto com portas semi-automáticas, quanto
automáticas, facilitando a substituição dos modelos antigos.
Segundo Teresinha de Faria, síndica do condomínio, a escolha pela ThyssenKrupp
Elevadores levou em conta as condições técnicas mas, principalmente, o atendimento da
equipe comercial. “O pessoal é muito atencioso no relacionamento com o cliente”, afirmou.

Acervo Hochtief

Com capacidade para
transportar 20
passageiros, os
elevadores sociais do
EDIFÍCIO CASTELO
possuem acabamento em
aço inoxidável e moderno
sistema de viva-voz com
conector de emergência
Foto: Acerco Hochtief

O Miramar Shopping, o mais antigo
shopping center de Santos, litoral sul de
São Paulo, recebe em média 20 mil
pessoas por dia. Para garantir o acesso
rápido e eficiente aos dois andares de lojas,
o shopping investiu na modernização das
quatro escadas rolantes.
A obra, realizada pela ThyssenKrupp
Elevadores, exigiu cuidados especiais.
Para não interferir na dinâmica do shopping,
os trabalhos foram realizados à noite,
após o fechamento, e, pela manhã, antes
das lojas abrirem as portas.
A segurança dos usuários foi um
dos itens mais valorizados. As novas
escadas possuem degraus maiores e com
escovas nas laterais que evitam riscos de
acidentes.
Segundo Adalberto Fiore,
Superintendente do Miramar Shopping, a
ThyssenKrupp realizou o trabalho de forma
eficiente e ágil (16 dias) e o resultado final
agradou a todos. “Todo mundo elogia”,
avaliou Fiore.

As novas escadas também
são econômicas, pois
trabalham com um inversor
de freqüência que as mantêm
em velocidade lenta quando
não há passageiros

Os elevadores do
CONDOMÍNIO FORLI
também receberam
revestimento em aço
inoxidável, novas botoeiras
e indicadores de posição
que valorizam ainda mais
a reforma do hall social

P A R C E R I A S

A THYSSENKRUPP ELEVADORES ESTÁ MODERNIZANDO OS CINCO ELEVADORES do prédio onde fica a sede
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (CREA-MG), localizado em Belo Horizonte.
Os antigos equipamentos, com mais de 20 anos de uso e que já
estavam obsoletos, passarão a funcionar com quadros de comando
Frequencedyne Gold que melhoram a performance do elevador, com
redução no consumo de energia. O acabamento das cabinas também
será modernizado, a partir de painéis em aço inoxidável e botoeiras
modelo Top Line com acionamento por led na cor azul.
O EDIFÍCIO AVENIDA PAULISTA VAI MODERNIZAR OS CINCO
ELEVADORES que atendem os 15 pavimentos do prédio. A
ThyssenKrupp Elevadores foi contratada para executar a modernização que será realizada por etapas para não
prejudicar o fluxo diário de pessoas que transitam pelo edifício. Os novos elevadores vão contar com modernas
tecnologias, como o quadro de comando DC Control e o sistema Rope Gripper que amplia a segurança, pois,
em caso de emergência, freia diretamente nos cabos de tração.
A THYSSENKRUPP ELEVADORES ESTÁ MODERNIZANDO OS ELEVADORES DE TRÊS
PRÉDIOS COMERCIAIS DO RIO DE JANEIRO. No Edifício Rio Branco, localizado no centro,
são seis elevadores; no Edifício Humaitá, na zona norte, também são seis elevadores, e
no prédio da Oi Telemar, que fica no bairro Botafogo, são quatro elevadores. Com mais de
25 anos de uso, os elevadores dos três edifícios vão passar por mudanças tanto na parte
técnica, como na parte estética. No prédio da Oi, a modernização será mais ampla com a
substituição quase total dos antigos componentes. Apenas as guias de cabina e o contrapeso
serão aproveitados.
LOCALIZADO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO, O CENTRO EMPRESARIAL VERGUEIRO POSSUI TRÊS ELEVADORES
para transportar as pessoas que trabalham ou visitam o condomínio diariamente. Para otimizar o tráfego, ampliar
a segurança e reduzir os gastos com energia elétrica, o Centro Empresarial vai modernizar os três equipamentos.
Entre as mudanças que serão realizadas pela ThyssenKrupp Elevadores estão a substituição dos antigos quadros
de comando por modelos microprocessados que melhoram a performance dos equipamentos.

Rapidez no atendimento
e organização no fluxo
dos elevadores são
benefícios registrados
após a modernização dos
12 elevadores, com o
sistema ADC XXI, do
CENTRO EMPRESARIAL
RIO, no Rio de Janeiro

Com mais de 30 anos
de uso, os quatro
elevadores do BARÃO
DE OURO BRANCO,
prédio comercial de São
Paulo, apresentavam
problemas que foram
solucionados após a
modernização
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viabiliza economia de energia

A população brasileira já está habituada com o horário
de verão que, este ano, entrou em vigor no dia 19 de
outubro. A economia de energia elétrica, foco desta
iniciativa que já existe desde 1985, sem interrupções,
é uma das grandes preocupações do mundo na busca
de soluções sustentáveis e de uso consciente dos
materiais não renováveis.
Para quem mora em condomínio esta preocupação é redobrada,
pois este item é um dos que mais pesa no orçamento. A boa
notícia é que já existem soluções para diminuir o consumo a partir
da modernização do elevador.
Em substituição aos comandos antigos, os equipamentos mais
modernos utilizam quadros microprocessados que, além de
melhorar a performance do elevador e a segurança dos passageiros,
reduzem o consumo de energia elétrica.
Com as tecnologias disponíveis hoje é possível diminuir o
consumo em até 40%, além da redução no índice de manutenções

Cases de SUCESSO
O Centro Empresarial Paraná, em Maringá, conseguiu reduzir
o consumo de energia em cerca de 30%, após a modernização
dos elevadores. O índice foi auditado pela Companhia de Energia
Elétrica do Paraná (Copel), que atestou que o desempenho era
decorrente das mudanças nos elevadores. “O arranque, frenagem
e nivelamento melhoraram significativamente após a
modernização”, atesta Roberto Rezende, síndico do condomínio.
O Condomínio Edifício Parque Avenida, localizado na Avenida
Paulista, em São Paulo, modernizou os seis elevadores que
atendem os 27 pavimentos, como parte das obras de retrofit do
prédio. Com mais de 30 anos de uso, os antigos elevadores já
não atendiam as necessidades do edifício que recebe por dia
cerca de 1.500 pessoas. Com a modernização, além da valorização
do imóvel e do melhor desempenho dos elevadores, o condomínio
conseguiu reduzir as despesas mensais em 30%. “A economia,
principalmente com energia elétrica, entre outros itens, viabilizou
o pagamento da modernização sem que fosse necessário um
rateio extra para esta despesa”, afirma Marco Antonio Ribeiro,
gerente predial do Parque Avenida.

corretivas. O Kit VVVF da
ThyssenKrupp Elevadores foi
desenvolvido para atender os
condomínios que desejam
atingir esses benefícios. De
fácil instalação, o sistema
aproveita o próprio quadro de
comando do elevador.
Outra tecnologia bastante
empregada é o DC Control.
Ele é utilizado em elevadores
com motores de corrente
contínua e com uma
vantagem a mais, utiliza a
máquina de tração existente,
com redução de custos e
tempo de obra.

Kit VVVF: melhor performance
com economia de energia

VANTAGENS COM A MODERNIZAÇÃO
DO QUADRO DE COMANDO
• Menor consumo de energia elétrica;
• Melhoria no conforto do movimento da cabina,
a partir de ajuste preciso da aceleração e
desaceleração do elevador;
• Nivelamento preciso;
• Redução do nível de ruído na casa de máquina,
por causa da eliminação do motor e do gerador;
• Redução no número de intervenções de
manutenção a partir da eliminação de
componentes móveis (mecânicos) por
componentes estáticos (eletrônicos);
• Aumento da segurança e confiabilidade no
funcionamento do elevador.

ANTES e DEPOIS da

Com a modernização, o elevador passa por uma
verdadeira transformação. Tanto os aspectos técnicos
relacionados aos itens da casa de máquinas – motores
e quadro de comando – quanto os itens da cabina
e de comando – botoeiras, indicadores e painel –
ganham em qualidade e segurança após o retrofit

DEPOIS

ANTES
ANTES
Na sede do Banco Central, as
antigas botoeiras foram
substituídas por terminais do
ADC XXI, sistema de
antecipação de chamada que
otimiza o tráfego com
economia de energia elétrica

DEPOIS

A comunicação visual é outro item valorizado
na modernização. Na foto, modelo de
indicador tridimensional instalado no Banco
Central que indica o sentido de
deslocamento da cabina, em substituição
aos antigos

ANTES

ANTES

DEPOIS
As antigas portas semi-automáticas que são abertas manualmente foram
substituídas por modelos automáticos na modernização do Condomínio
Forli. Agora o controle de abertura e fechamento das portas é automático,
garantindo mais segurança aos moradores

Considerado o cérebro
do elevador, o quadro de
comando é o item que,
após a modernização,
tem forte impacto sobre
o desempenho dos
equipamentos. No
Banco Central, os
modelos antigos à relé
cederam lugar para
sistemas
computadorizados que
garante a performance
dos elevadores

DEPOIS
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