
- Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas para Instalação 
Interna de GN em Residências Unifamiliares
- O Gás LP e a Eficiência Energética – Plano Nacional de 
Eficiência Energética
- Auxílio à Pesquisa – Gás LP
- O gás LP e a Eficiência Energética – Regulamentação de 
Edifícios Eficientes
- Manual para orientar profissionais sobre a etiquetagem de 
eficiência em edifícios residenciais
- Cátedra do Gás - Conservação e Racionalização - Divul- 
gação e Conscientização
- Treinamento sobre "Sistemas de Aquecimento Solar & GN 
para Edifícios"
- Estudo sobre o uso de soldagem capilar em sistemas de 
tubos de cobre para pressões superiores a 7,5 kPA
- Análise Comparada da Norma Técnica sobre Instalação de 
Aparelhos a Gás e Adequação de Ambientes – NBR13103
- Livro - Instalações de Gás Natural (Mercado Residencial)
- Edifício Eficiente e a Contribuição dos Gases Combustíveis
- Projeto e Instalação de Sistema de Aquecimento de Água - 
Gás & Solar em Edifícios - Partes 1 e 2
- Revisão do RIP - Regulamento das Instalações Prediais 

 
Veja mais detalhes e os parceiros no site da Abrinstal 

(http://www.abrinstal.org.br/projeto)

CONHEÇA ALGUNS DOS PROJETOS DE PD&I
DESENVOLVIDOS PELA ABRINSTAL

 A Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiên- 
cia de Instalações - ABRINSTAL é uma entidade sem fins lu- 
crativos, criada em 2006, que tem por objetivo desenvol- 
ver ações que fomentem a conformidade e eficiência das 
instalações elétr icas, hidráulicas, sanitárias, gás, prevenção 
e combate a incêndio, automação predial, segurança ele- 
trônica e  telecomunicações. Atua através dos seguintes núcleos 
estratégicos:

 A Abrinstal, com sua linha de projetos de PD&I , vem 
contribuindo para melhorar o ambiente de inovação e, em 
particular, fomentar a relação entre empresas, universidades 
e institutos de tecnologia.

A ABRINSTAL E SEUS NÚCLEOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO

Qualinstal
Programa de Avaliação da

Conformidade Setorial

Gestão e
Economia

 de Energia
 Agenda de normalização nacional e

internacional (ABNT CB116 e ISO TC301)

Gestão e
Sustentabilidade
da Água
Coordenação de ações estratégicas, 
água potável e saneamento (WPC e
OMS) 

Projetos PD&I
Projetos de Desenvolvimento
Tecnológico vinculados às instalações

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Associação Brasileira pela  Conformidade e Eficiência de InstalaçõesPD&I
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO



 Uma das principais áreas de atuação da Associa- 
ção Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Insta- 
lações - Abrinstal, é a de projetos de Pesquisa, Desen- 
volvimento & Inovação (PD&I). A associação atua em 
parceria com universidades e centros de pesquisas, e 
desenvolve projetos para várias empresas, entidades e 
outras organizações. São mais de 30 projetos desenvol- 
vidos e em curso, além de outros em análise junto ao mer- 
cado. Os recursos envolvidos no período de dez anos passam 
de R$5 milhões. 

 O desenvolvimento de projetos de PD&I é importante 
para o País avançar nas mais diversas áreas de atuação 
e mercados, pois há uma forte relação entre a melhoria da 
qualidade dos produtos e serviços, com investimento em 
inovação. Os projetos de PD&I alavancam a competiti- 
vidade da indústr ia nos mercados interno e externo e o 
País precisa estar preparado para ofertar produtos com 
qualidade para um mercado cada vez mais competitivo, 
afinal somos a:

 Estudos indicam que quanto maior a aplicação de 
recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais 
elevado é o nível industr ial do País. O investimento em 
PD&I é uma das chaves para se alcançar a inovação e o 
desenvolvimento econômico. Com novos produtos e pro- 
cessos, a sociedade maximiza sua capacidade tecno- 
lógica, aumenta sua produtividade e cresce econo- 
micamente. Além disso, países com investimento intensivo 
em Ciência e Tecnologia estão menos propensos a crises 
econômicas. A pesquisa e desenvolvimento enriquecem a 
pauta de comércio não apenas em valor agregado, mas 
no acréscimo de conhecimento.

 -De acordo com o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, em 2013, o investimento em PD&I atingiu 
a marca de R$ 85,6 bilhões, o equivalente a 1,66% 
do PIB.

POR QUE INVESTIR EM PD&I? DESTAQUES - CRESCIMENTO EM PD&I

Número de projetos de
PD&I desenvolvidos 
pela Abrinstal por ano
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 -Em 2014, as empresas privadas 
brasileiras investiram US$ 2,65 bilhões 
em projetos de inovação, segundo o 
estudo Global Innovation 1000;

 -Nos últimos anos o Brasil 
atraiu 42 centros de PD&I de 
grandes empresas como a GE, 
3M, BG, Basf, Boeing e Intel;

 -O número de pessoas que terminam uma 
faculdade no Brasil cresceu 380% de 1998 a 2012;

 -De 1998 a 2012 foram estabele- 
cidas no País, 1.443 novas instituições de 
educação de nível universitário, aumento 
de 240%, no período;

PD&I

7Maior 
economia 
do mundo

ª 5No ranking em atração 
Investimento Direto 
Estrangeiro (IED),
sendo o maior destino 
na atração de recursos
na América Latina.

ª

Fonte: Banco Mundial e Unctad


