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AS PRINCIPAIS PERGUNTAS ANTES DE COMPRAR UMA CÂMARA FRIGORÍFICA

DESCUBRA 
COMO ESCOLHER 
A CÂMARA FRIA 
IDEAL PARA O SEU 
NEGÓCIO!

Todo gestor de um negócio que dependa 
das funções de uma ou mais câmaras frigoríficas 
sabe o quão importante é a escolha certa desse 
tipo de equipamento. 

Atualmente o mercado dispõe de diversos modelos 
para aquisição, capazes de atender aos mais 
específiespecíficos tipos de demandas em diferentes perfis 
de empresas.

Por mais que essa variedade seja positiva, muitas 
vezes a escolha pode se tornar difícil, uma vez que 
existem peculiaridades fundamentais que precisam 
ser consideradas na hora de garantir a opção com 
melhor custo-benefício para as operações da 
sua empsua empresa. 

Sabendo disso, a Girelli Refrigeração desenvolveu
esse conteúdo exclusivo, em que abordaremos 
questões fundamentais para que você não erre 
na hora de adquirir a sua câmara fria. 

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/


Quais os tipos corretos de painéis e isolações 
para uma câmara frigorífica?

Devo isolar o piso?

Qual o modelo de porta aconselhado?

Resfriamento, congelamento ou processo?

Qual a eficiência energética?

QuaQuando comprar uma câmara nova ou usada?

Quais as principais questões a se ponderar 
antes de se comprar uma câmara frigorífica?

Por que a Girelli Refrigeração é uma empresa 
referência quando o assunto é câmara fria?
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NESTA APRESENTAÇÃO
VOCÊ PODERÁ CONFERIR 

AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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Toda câmara fria é dotada de painéis que cumprem 
a função de parede, teto e em casos específicos de piso 
também. 

Esse painel é necessariamente composto por duas 
chapas de aços que são separadas pelo elemento 
isolante, como se fosse um recheio. Desta forma,  
espessuespessura dessa isolação é que irá determinar qual 
a temperatura possível de trabalho dentro da câmara.

A chapa de aço também tem sua espessura, que é 
fundamental para a estrutura de uma câmara fria, 
quanto maior a câmara mais importante se torna 
essa espessura do aço. Além disso o aço deve ser 
tratado contra corrosão, o mais usual são chapas 
dede aço galvalume pré-pintado na cor branca.

A isolação pode ser de EPS (Isopor®) ou PUR 
(Poliuretano), sempre que possível opte pelo PUR 
que tem uma vida útil mais longa em relação ao 
EPS, graças ao fato de suas células absorverem 
menos água do que o EPS ao passar dos anos. 

Algumas seguradoras podem exigir o uso do PIR 
(poliisocianu(poliisocianurato), ao invés do PUR ou EPS, caso seja 
o seu caso basta comprar a matéria prima correta no 
momento da obra. O PIR é uma variação do PUR com 
otimização no que corresponde a minimização de 
propagação de chamas e fumaça em caso de incêndio.

QUAIS OS TIPOS 
CORRETOS DE 
PAINÉIS E 
ISOLAÇÕES PARA 
UMA CÂMARA 
FRIGORÍFICA?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/


AS PRINCIPAIS PERGUNTAS ANTES DE COMPRAR UMA CÂMARA FRIGORÍFICA 02

DEVO ISOLAR 
O PISO?

CAPA DE CONCRETO

BREAK

PISO REBAIXADO

LONA PLÁSTICA Se a temperatura interna da câmara for menor 
do que 10°C positivo a resposta é sim. Para 
temperaturas superiores a 10°C e no caso do piso 
ser acima do solo não se faz necessário a isolação. 

Em caso de não isolação do piso, em uso para 
temperaturas positivas, inevitavelmente terá 
maiormaior gasto de energia elétrica, pois todo piso 
deverá estar em equilíbrio térmico com a câmara fria. 
No caso de temperatura negativas, consequentemente
o piso irá adquirir rachaduras ao ponto 
de se tornar inviável o uso da câmara fria.

2° CAMADA DE ISOLAMENTO

1° CAMADA DE ISOLAMENTO
EMULSAO ASFÁLTICA

FILME DE ALUMÍNIO

TINTA PRIMÁRIA

https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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Os modelos mais usuais de portas para câmaras 
frigoríficas são as giratórias e as de correr. Para 
portas pequenas as mais econômicas e de 
manutenção simplificada são as giratórias.

Sempre leve em conta o vão luz da porta 
(espaço livre para passagem), esse pode ser 
ppara entrar apenas uma pessoa ou para a 
passagem de uma paleteira ou empilhadeira.

O ideal é o uso de cortinas de PVC em tiras ou 
cortina de ar na passagem da porta, elas irão
minimizar a elevada transferência de calor por 
infiltração quando a porta é aberta, isso vale para 
qualquer tamanho de câmara frigorífica.

QUAL MODELO DE
PORTA ACONSELHADO?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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RESFRIAMENTO, 
CONGELAMENTO 
OU PROCESSO?

Em termos comerciais se escuta muito o termo câmara fria
de congelados ou câmara fria de resfriados, mas o que isso 
significa na prática?

Quando alguém se refere a uma câmara fria de  congelados se 
entende que ela irá operar a temperaturas negativas, no entanto 
existe uma ampla faixa de funcionamento, é comum ter-se 
câmacâmaras que operam a -10°C, outras a -18°C e outras ainda a -25°C, 
nesse exemplo hipotético poderíamos ter a primeira para 
conservação de gelo, a segunda de carnes e a última de sorvetes. 

Quando alguém se refere a uma câmara fria de resfriados se 
entende que ela irá operar a temperatura positivas, mas o que 
ocorre nas de congelados se repete na de resfriados, onde 
podemos ter câmaras operando a +8°C, outras a +4°C e outras 
aiainda a 0°C, nesse exemplo poderíamos ter a primeira para 
conservação de verduras, a segunda de laticínios e a última de 
carnes.

No momento da aquisição do equipamento o gestor deve ter o 
conhecimento que os dois exemplos acima são para câmaras 
frigoríficas de conservação de alimentos que já chegam 
devidamente resfriados ou congelados a sua empresa, isso ocorre
ddevido a cadeia do frio. O problema é quando o adquirente da 
câmara precisar resfriar ou congelar o produto que esteja em 
temperatura ambiente ou até mais quente devido ao processo 
anterior de industrialização, nesse caso se faz necessário uma 
câmara de processo. Um exemplo bem simples são as câmaras 
de resfriamento de bebidas que devem trazê-las da  temperatura 
ambiente até a temperatura de consumo.

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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Para uma câmara frigorífica proporcionar realmente 
economia de energia elétrica fatores como: qualidade 
dos painéis e portas, seleção correta do equipamento
de refrigeração, utilização de meios eficientes de 
automação e montagem qualificada não podem ser 
desprezados.

VVia de regra componentes mais baratos são também
menos eficientes e toda uma câmara frigorífica 
montada com os materiais mais baratos e sem 
seleção criteriosa irá levar o equipamento a consumir 
mais energia elétrica em toda sua vida útil.

Existe uma diferença entre investimento inicial menor 
e custo operacional menor, a esse dado o gestor deve 
estarestar atento e cobrar do seu fornecedor no ato da 
formulação dos orçamentos.

QUAL A EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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QUANDO COMPRAR 
UMA CÂMARA 
NOVA OU USADA?

Outro fator que não pode ser ignorado na escolha de 
uma câmara fria é a grande disponibilidade de 
câmaras usadas no mercado. 

Por mais que uma câmara frigorífica represente uma 
economia significativa na aquisição, é preciso ter em 
mente que uma câmara frigorífica usada irá ter uma 
vidavida útil menor, além de não ter a garantia do 
fabricante em muitos casos.

Negócios que dependem de confiabilidade do 
equipamento, que procuram a eficiência energética e 
necessitam de uma assistência técnica rápida e 
transparente  devem optar pelas câmaras frigoríficas 
novas.

SeSe mesmo assim optar por comprar um equipamento 
usado o bom senso deve prevalecer. Existe uma 
diferença enorme entre uma câmara com menos de 
dois anos de uso para uma com mais de cinco anos, 
lembrando que a vida útil de muitos componentes 
que compõe uma câmara fria é de aproximadamente 
10 anos.

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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A resposta é simples: sim, esse projeto deve estar 
registrado junto ao CREA, mas basicamente existem 
duas formas de se fazer a coisa corretamente pelo 
gestor:

Para pequenas câmaras o projeto é fornecido junto 
com a compra da câmara frigorífica, ou seja,  o 
ffornecedor  entregará a documentação junto com
a câmara.

Para câmaras maiores pode ser interessante comprar 
o projeto antes de se fechar o negócio com um 
fornecedor, dessa forma o cliente terá meios de orçar 
o material em diversos fornecedores.

PRECISO DE UM PROJETO PARA 
ADQUIRIR UMA CÂMARA FRIA?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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Como o planejamento do meu negócio prevê os 
parâmetros de aquisição, as rotinas de manutenções 
e os períodos de uso do equipamento? São perguntas 
simples, mas que devem ser levadas em conta, pois 
o que será armazenado dentro da câmara terá nas 
maiorias das vezes mais valor do que o equipamento 
em si.em si.

O meu negócio precisa de uma câmara frigorífica? 
Muitas vezes um simples expositor comercial simples 
já será o suficiente e o custo de investimento inicial é 
              uma fração de uma câmara frigorífica. 

                   Qual o tamanho real do equipamento que 
                   será necessário? Uma câmara fria subutilizada 
                pode ser                 pode ser tornar uma dor de cabeça para a 
gestão do negócio  em si, o ideal é ter modularidade 
com vários  equipamentos do que apenas uma grande
câmara fria.

QUAIS AS PRINCIPAIS 
QUESTÕES A SE PONDERAR 
ANTES DE SE COMPRAR UMA 

CÂMARA FRIGORÍFICA?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/
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A Girelli Refrigeração é uma empresa familiar que 
foi  fundada em 1986 e traz junto a sua sólida 
estrutura  financeira e administrativa um conceituado 
corpo de técnicos e engenheiros que irão buscar 
sempre o melhor custo x benefício para o projeto do 
cliente.

OO comprometimento da Girelli Refrigeração junto 
aos seus clientes faz parte da cultura da empresa e é 
de fundamental importância em momentos críticos 
da operação do equipamento.

Estamos localizados na Rua Prof. Ulisses Vieira, 2185,
em Curitiba, no estado do Paraná.

Se preferir, ligue (41) 3089-5673, envie uma mensagem 
nno WhatsApp (41) 9 9942-0650, ou ainda acesso o 
nosso site: www.girellirefrigeracao.com.br

POR QUE A 
GIRELLI REFRIGERAÇÃO 

É UMA EMPRESA REFERÊNCIA 
QUANDO O ASSUNTO É 

CÂMARA FRIA?

https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/


(41) 3089-5673

(41) 9 9942-0650

Rua Prof. Ulisses Vieira, 2185

Curitiba - Paraná

CEP 80310-120

https://www.instagram.com/girelli_refrigeracao/
https://www.facebook.com/girellirefrigeracao/
https://girellirefrigeracao.com.br/

