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20 ANOS
Nestes vinte anos vivemos muitas transformações: transformações

econômicas e sociais, transformações técnicas, transformações

comportamentais, transformações ambientais. Mas a que mais nos exigiu

foi e tem sido atravessar este triste momento da história mundial que é a

pandemia ocasionada pela Covid-19.

É notório o quanto a Ashrae acompanhou estas transformações nestes

cento e vinte e oito anos de existência. De associação de profissionais

eminentemente da modalidade engenharia para entidade multidisciplinar. 

De olhar pontual para fundamentos e projetos de sistemas de

climatização e refrigeração para a cooperação na redução de mudanças

climáticas através de projetos que venham reduzir emissões de carbono.

O 2º Fórum de Sustentabilidade realizado pelo Ashrae Brasil Chapter

mostra o quanto construímos nestes vinte anos de fundação e quanto

ainda teremos de construir face à velocidade de desenvolvimento

mundial.

Nestes vinte anos o Brasil Chapter conseguiu ajudar o país a alcançar

resultados extraordinários aos desafios mundiais impostos, da redução do

consumo de energia ao phase out de fluidos refrigerantes, tão

impactantes na destruição da camada de Ozônio e no aquecimento

global.

Os dezessete past presidents, seus diretores e seus chairs e cochairs merecem

JULIANA PELLEGRINI
PRESIDENTE ASHRAE BRASIL CHAPTER 2021-2022



reconhecimento da sociedade brasileira pela continuidade de programas

e projetos ao longo destes anos e que proporcionaram a construção de

uma linha contínua e preparatória para a aplicação de toda esta

evolução.

Nestes vinte anos nós assimilamos e consolidamos a proposta da

associação na formação de uma família de profissionais voluntários

unidos, trabalhando em prol das pessoas mundo a fora para melhor

qualidade de vida.

Participamos de todos os importantes momentos colocados pela direção

da Região 12, sempre enviando para seus CRC’s delegações com número

significativo de participantes. 

Nos últimos cinco anos conseguimos eleger membros brasileiros nas

diretorias da região, face ao grande comprometimento com os objetivos a

nós imputados. A continuar com este envolvimento, posso dizer que em

breve contaremos com membros participando do board of directors da

associação.

Dois momentos marcantes neste período, um foi receber a homenagem de

melhor chapter da Região 12 e o outro de termos sido considerados o

melhor chapter do mundo.

Muito também nos orgulha o crescimento da participação estudantil em

nosso chapter via os braços estudantis, ou student branchs, que desde o

início da formação da rede tem crescimento contínuo. Obrigado

estudantes, pois estamos certos de que serão os grandes líderes no

crescimento do Brasil Chapter.

Por fim quero ressaltar o reconhecimento do trabalho das mulheres na

Ashrae, iniciado pelo programa Women in Ashrae e neste momento

denominado Diversity. Isto mostra o compromisso da associação com os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais do que isto, é o

reconhecimento de quanto a equidade deve fazer parte da sociedade

mundial.

Parabéns, Ashrae, parabéns, Ashrae Brasil Chapter, parabéns a todos os

membros brasileiros que colocaram um tijolo na construção deste ideal

que começou a ser planejado anos antes de 2002 e que culminou na sua

fundação. Muitos vinte anos mais!
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20 ANOS
A Newsletter é um compilado das atividades de atividades do Capítulo.

Como uma forma de apresentar todas as frentes trabalhadas por seus

membros e associados, a revista informa as notícias recentes ocorridas e

os eventos que estão por vir. Neste ano do vigésimo aniversário do Brasil

Chapter, além de das notícias internas, também buscou-se apresentar um

pouco das novidades de eventos da Sociedade ASHRAE Internacional,

bem como ferramentas disponibilizadas pela ASHRAE aos seus

associados, como a opção de acesso à bibliografia técnica de artigos e

periódicos.

Ao encontro da proposta presidencial de Mick Schwedler, atual líder da

sociedade, que trata de “Crescimento pessoal, impacto global e alimentar

as raízes” buscou-se apresentar uma série de matérias sobre o processo

de formação e evolução dos Student Branches (SBs) do Brazil. Uma vez

que o Chapter Brasil é uma referência em atividades estudantis, e o

número de SBs tem crescido rapidamente nos últimos anos, a

documentação dos relatos de alunos, professores e membros que já

passaram pela experiência em SBs torna-se uma importante ferramenta

para propagar a bela história de trabalhos e oportunidades geradas pela

ASHRAE.

Dessa forma, como um atual membro do Chapter Brasil, e ex-membro de

um Studant Branch, agradeço pela oportunidade de contribuir e pelos

acessos oferecidos pela ASHRAE.

CARLOS JUNIOR
EDITOR



Chapter
Ter sido convidada - como jornalista - para ser assistente nesta edição

especial da Newsletter de 20 anos do ASHRAE Brasil  Chapter é uma

grande honra. 

A  ASHRAE carrega consigo valores importantíssimos - com os quais

coaduno. Por meio da produção de normas técnicas, guias,

certificação profissional tem como  missão  servir a humanidade,

promovendo o bem-estar por meio de tecnologia sustentável. 

A associação "molda hoje o ambiente construído de amanhã", que

está em evolução constante.

E não se pode construir o futuro, sem a experiência do passado. Por

isto, o trabalho realizado com os estudantes, com os jovens

profissionais, os encontros, seminários e parcerias é tão importante. 

Trabalhar temas como diversidade e inclusão também estão na pauta

da ASHRAE. Assuntos que fazem parte - indubitavelmente - da

sustentabilidade. 

Várias conquistas aconteceram, ao longo destes 20 anos. E muitas

mais virão. 

Parabéns a todos que fazem parte desta 'comunidade'. 

Viviane Nunes
Editora Convidada - Newsletter Especial 20 anos
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Faça parte 
desta
sociedade. 
Seja um
membro
ASHRAE. 
e fique por dentro de todas as novidades
técnicas. 

Saiba mais em: www.ashraebrasil.com





METRÓPOLE MAIS POPULOSA DO PAÍS PRETENDE
SER NEUTRA EM CARBONO ATÉ 2050

O poder público do principal centro financeiro do país
lançou um plano climático para descarbonizar a
economia local. O objetivo é zerar as emissões de gases
do efeito estufa (GEE) da metrópole até 2050.
A meta inicial é reduzir em pelo menos 50% as
emissões de GEE até 2030, começando com a
mudança parcial da frota de ônibus por veículos
elétricos, segundo o secretário de Mudanças Climáticas
do município de São Paulo, Antonio Fernando Pinheiro
Pedro.
Durante fórum promovido pelo Chapter em maio na
capital paulista pela seção brasileira da Associação
Americana de Engenheiro de Aquecimento,
Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE), o advogado
lembrou que o plano do governo municipal está
alinhando com os compromissos assumidos pelo Brasil
no âmbito do Acordo de Paris, que visa limitar o
aquecimento global a 1,5 °C neste século.
Atualmente, as cidades ocupam apenas 3% do planeta,
mas representam entre 60% e 80% do consumo de
energia e 75% das emissões de dióxido de carbono
(CO₂) – e se expandem num ritmo impressionante
Para o secretário, São Paulo vai aproveitar esse cenário
de oportunidades imposto pelo aquecimento global e
se tornar mais segura e sustentável, com a construção
de processos eficientes de preparação e prevenção às
mudanças climáticas, o que deve acelerar a
necessidade de inovação em eficiência urbana e o
desenvolvimento de edifícios neutros em carbono.
Após a palestra no encontro do ASHRAE Brasil Chapter,
Pinheiro Pedro detalhou ao nosso informativo alguns
tópicos do ambicioso plano da cidade mais populosa
do Brasil contra a crise climática global. A seguir,
trechos da conversa:

especial

Por Nando Costa

São Paulo adota plano para zerar                   
emissões de gases de efeito estufa



especial

(ASHRAE BRASIL CHAPTER (ABC):
Do que se trata o plano climático
de São Paulo e quais são seus
principais objetivos? 

ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO
PEDRO (AFPP): O plano climático
de São Paulo foi construído pra
adequar a cidade aos
compromissos de redução das
emissões dos GEE. Esses
compromissos estão adequados,
ou são relacionados, aos objetivos
de redução de emissões
nacionalmente admitidos, os
famosos NDCs. Para a cidade de
São Paulo, que assumiu o
compromisso de reduzir os GEE e
zerar as emissões até 2050, era
necessário ter um plano de ação.
Nosso plano climático tem 60
objetivos, 43 tarefas que englobam
esses objetivos e a mobilização de
pelo menos 18 secretarias
municipais para a consecução
desses objetivos.

Compete à nossa secretaria de
Mudanças Climáticas acompanhar
e mensurar o alcance e o
cumprimento desses objetivos por
parte das secretarias afins.
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 "Nosso plano climático tem 60

objetivos, 43 tarefas que

englobam esses objetivos e a

mobilização de pelo menos 18

secretarias municipais para a

consecução desses objetivos"
Antônio Fernando Pinheiro Pedro,

Secretário de Mudanças Climáticas

do Município de São Paulo

especial

Compete à nossa secretaria de
Mudanças Climáticas acompanhar
e mensurar o alcance e o
cumprimento desses objetivos por
parte das secretarias afins.

(ABC): Qual o volume atual de
emissões de carbono da metrópole
paulistana?

A(AFPP): Nós temos um inventário –
agora o número, se eu falar algum, eu
vou estar mentindo, vou ‘chutar’ –,
mas as emissões foram aferidas em
2010, 2015 e 2017. Nós agora estamos
entregando o inventário de emissões
relativo aos anos de 2018 e 2019.
Portanto, há um atraso muito grande
nos inventários da forma como eles
são feitos na cidade. 

O que eu pretendo, a partir do ano
que vem, é obter, junto à Cetesb
[agência ambiental do governo do
Estado], um padrão adequado a
todo o estado e para que a
prefeitura possa se adequar a esse
padrão para fazer o seu relatório
de emissões. 

(ABC): E como a cidade de São
Paulo vem se preparando para a
era das cidades inteligentes?

 (AFPP): Estamos partindo de vários
pontos dentro do próprio município.
O prefeito está engajado nisso, várias
secretarias municipais estão
engajadas nesse objetivo e o que a
gente fala sobre smart city, de certa
maneira, nós praticamos em grande
parte.



especial

Por exemplo, São Paulo já utiliza
um conceito de smart city, que é o
processo decisório eletrônico.
Todos os processos decisórios na
prefeitura são eletrônicos, isto é,
não há papel, e as decisões
também são publicadas
eletronicamente. Então, esse é um
dos pontos fundamentais, quando
falamos em smart city, que é o uso
da cibernética para a melhoria das
comunicações. 

(ABC): E A transparência também
se faz da mesma forma, ou seja, no
ciberespaço nós temos um
conjunto de informações que estão
sendo produzidas e retransmitidas
para a população pela
administração pública. O que nos
falta agora? Maiores centros de
controle sobre as demais ações
que dizem respeito à
administração pública. No caso,
por exemplo, das mudanças
climáticas, nós contamos com um
centro de gerenciamento de
emergência já tecnologicamente
formatado com radares, satélites e
sistema de comunicação
eletrônica. Temos um centro de
controle operacional que também
já trabalha com isso nesse sistema.
E temos um centro de controle
integrado com o estado, para
Defesa Civil, que também já
trabalha eletronicamente. São
Paulo, do ponto de vista de
dinâmica de cidade inteligente, já
está bastante avançada, ao
contrário        do       que       muitos 

imaginam. Precisamos agora
avançar mesmo na área de
educação. Acho que esse é o nosso
ponto mais sensível.

(ABC): Essas integrações sobre as
quais o senhor se refere estão
sendo capazes de prevenir
desastres causados por eventos
climáticos extremos, como as
inundações que ocorriam até
pouco tempo na região da
Ceagesp e do Mercado Central?

(AFPP): Sim. Isso ocorria todo ano,
mas neste último ano, não. Agora, isso
se deveu à manutenção de todo um
grupo de controle mobilizado por
WhatsApp. Então, por exemplo,
quando a gente via as previsões de
chuva, ou eventos extremos de
inundações, tudo isso era postado já
de madrugada, como alerta para
todos os decisores, de tal maneira que
nós tínhamos, por exemplo, a
obtenção de mapas dentro da cidade
de São Paulo, estabelecendo o grau
de umidade, os níveis de reservatório
e rios, o volume de bombeamento das
águas e o nível de precipitação
prevista. Isso tudo foi monitorado e
continua sendo monitorado
diariamente e essas informações
chegam diariamente a todas aos
nossos celulares. Isso facilita muito a
vida dos gestores públicos. 

(ABC): E como a Secretaria de
Mudanças Climáticas vem
trabalhando a questão dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da
ONU? 



especial

Nós temos uma parcela disso. Mas
quem comanda hoje essa temática
no município é a Secretaria de
Relações Internacionais. Ela já
estava com isso antes de a
Secretaria de Mudanças Climáticas
ser criada na atual gestão. E todas
as secretarias prestam relatórios
com referências ao atingimento
dos ODS, e a cidade tem feito um
bom trabalho nesse campo.

(ABC): E qual deve ser o papel da
indústria de climatização no
contexto das mudanças
climáticas? 

(AFPP): A descarbonização é um
dos objetivos centrais da nossa
secretaria. Então, nós estamos
trabalhando com todos os
sistemas tecnologicamente
adequados, visando mensurar as
emissões de GEE e criarmos
mecanismos que possam
estabelecer métricas para aferir
sua redução. Vários desses
sistemas já existem e estão sendo
aplicados. Aliás, o inventário já é
prova disso. E a nossa meta
estratégica é reduzir em 50%
nossas emissões até 2030.

ABC): E qual será o papel das
energias renováveis nesse
contexto? 

(AFPP): Total. A energia renovável
vem em substituição à energia
fóssil, que hoje é responsável pelo
maior volume de emissões de GEE
no planeta.



CELSO SIMÕES É PREMIADO COMO MEMBRO
FELLOW ASHRAE NO ANO EM QUE O CHAPTER
BRASIL COMPLETA 20 ANOS DE EXISTÊNCIA

Fellow ASHRAE é um grau de associação, que
reconhece os membros atuantes e com contribuições
substanciais no mercado de AVAC-R (Aquecimento,
Ventilação, Ar Condiconado e Refrigeração) com
pesquisas, projetos, publicações de artigos,
apresentações. No Brasil, são agraciadosos os
Engenheiros: Edison Tito e Antonio Mariani. 

O Engenheiro Celso Cardoso Simões Alexandre,

fundador e primeiro presidente do ASHRAE BRASIL

CHAPTER, recebeu a premiação membro Fellow

ASHRAE no ano em que o capítulo completa duas

décadas. De acordo com as diretrizes da premiação,

podem ser indicadas membros com pelo menos 10

anos de filiação, que tenham conhecimento

reconhecido e que realizaram contribuições

substanciais para o mercado de AVAC&R. 

São consideradas importantes as "contribuições para

a indústria que tiveram um impacto notável, único e

positivo no avanço das artes e/ou ciências de

AVAC&R, o ambiente construído e um mundo

sustentável", indicam as diretrizes da premiação. O

prêmio foi entregue pelo  presidente da sociedade,

Mick Schwedler, durante a conferência de inverno da

ASHRAE, em 29 de Janeiro de 2022, em Las Vegas

(EUA).

premiação

Você sabe o
que é

Membro
Fellow?

O BRASIL CHAPTER PARABENIZA E,
PRINCIPALMENTE, AGRADECE AO ENGENHEIRO

CELSO SIMÕES PELO TRABALHO DESENVOLVIDO NA
ASHRAE QUE PROMOVEU A ABERTURA DE UM
UNIVERSO DE OPORTUNIDADES A DIVERSOS

PROFISSIONAIS, ESTUDANTES, INSTITUIÇÕES E
EMPRESAS AO LONGO DE 20 ANOS DE EXISTÊNCIA

Chapter tem mais 
um membro fellow



11° QAI SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
Aconteceu em abril, na sede da Poli-

USP, o 11º Seminário Internacional de

Qualidade do Ar Interno, organizado

pela ABRAVA (Associação Brasileira

de Refrigeração, Ar Condicionado,

Ventilação), sob coordenação do

Qualindoor – Departamento de

Qualidade do Ar Interno e

correalizado pelo Brasil Chapter da 

 ASHRAE, o evento contou com em

torno de 120 participantes no formato

online e presencial.

A cerimônia de abertura teve a

participação de Marcelo Munhoz,

presidente do Qualindoor; Juliana

Pellegrini, presidente do Chapter

Brasil da ASHRAE; e dos professores-

doutores Reinaldo Giudici e Silvio

Ikuyo Nabeta, da Escola Politécnica

da Universidade de São Paulo (Poli-

USP). O Presidente Executivo da

ABRAVA, Eng° Arnaldo Basile,

também apresentou em depoimento

virtual suas considerações a respeito

do seminário. O evento contou com

renomados especialistas locais e

internacionais para troca de

experiências e debate sobre o avanço

de suas iniciativas em QAI a 

aconteu no chapter

 exemplo do projeto de popularização

de equipamentos para purificação do

ar, pelo especialista norte-americano

Jim Rosenthal; da iniciativa

finlandesa de qualidade do ar

interno, promovida por Kati Huttunen;

do projeto de qualidade do ar em

Salvador/BA, pela pesquisadora

Nelzair Vianna, da Fiocruz; e das

Condições para Qualidade do Ar

Interno em Regiões Tropicais, por

Fabio Clavijo, da ASHRAE, assim

como o PNQAI, iniciativa da ABRAVA

apresentada por Leonardo Cozac.

Ainda durante o seminário, a ocasião

deu palco para a entrega do Prêmio

Dr. Luiz Fernando de Góes Siqueira,

criado pela Brasindoor – para

destacar e homenagear especialistas

que dedicaram parte de sua vida

profissional para o desenvolvimento

da qualidade do ar interno no Brasil.

O prêmio 2022 foi dedicado ao Dr.

Paulo Saldiva (FMUSP).

https://abrava.com.br/qualidade-do-ar-interno-
novo-paradigma-em-gestao-de-ambientes-foi-
tema-do-11-qai-seminario-internacional/

Seminário
reuniu
importantes
nomes do
setor

ARQUIVO PESSOAL



YEA
Jovens Engenheiros na Ashrae
Young Engineers in ASHRAE



Jovens Engenheiros da ASHRAE

Em janeiro, um grupo de membros do ASHRAE Brasl

Chapter realizou visita técnica a uma loja da rede Atacadão,

localizada na Av. Inajar de Souza n° 5180, Vila Francos,

região norte de São Paulo/SP.

Esta atividade é promovida por meio da parceria entre o

Comitê dos Jovens Engenheiros (YEA) e o Subcomitê de

Refrigeração. Nesse mês contou com o apoio e interação da

empresa Eletrofrio na figura do Eng. Rogério Marson, que é

Gerente de Engenharia da empresa.

A loja do Atacadão, em que foi realizada a visita, é a 5ª

unidade na América Latina a trabalhar com o conceito de

'zero fluidos refrigerantes halogenados', tais como os

HCFC's e os HFC's e substituí-los por fluidos naturais, como

CO2. propano (R290) e Glycol.

Por Mariana Almeida

O Chapter agradece o
apoio por parte da
empresa Eletrofrio
Refrigeração e da
Rede Atacadão. Em
especial ao Engº
Rogério Marson
(Gerente de
Engenharia), Rafael
(Coordenador de
Vendas) e Fábio
(Obras/Instalações).

Chama atenção a aplicação de fluidos naturais nos sistemas de

refrigeração em conjunto com a implementação do conceito de

projeto sustentável, que tem por premissa reduzir ao máximo a

quantidade de fluido refrigerante que circula pela tubulação.

O projeto é excepcional e inovador e, baseado nas tendências do

mercado, e nas premissas do Protocolo de Montreal e Emenda

Kigali é possível observar que a tendência é de que ao longo do

tempo a aplicação de tecnologias como estas tenha expansão no

mercado da refrigeração.

young engineers in ASHRAE

Visitas técnicas em alta,
no Chapter



Jovens Engenheiros da ASHRAE

Em maio deste ano, um grupo de membros da ASHRAE realizou visita técnica a

uma indsútria de processamento de alimentos localizada em Cabreúva/SP.

Esta atividade foi promovida por meio da parceria entre o Comitê dos Jovens

Engenheiros (YEA) e o Sub-comitê de Refrigerante e  contou com o apoio e

interação da empresa Ricaeli Alimentos.

A Ricaeli Alimentos é uma empresa fundada em 1987, começando suas

atividades com congelamento de morangos e pouco a pouco outras frutas fora

incorporadas ao seu portifólio. Hoje possui um parque fabril com 17mil m² e

capacidade para estocagem de 8mil toneladas de produtos, que abrangem as

linhas de polpas, sucos, gelados e preparados.

Iniciamos a visita pela área de processo dos alimentos onde foi possível

conhecer como são aplicados os sistemas de refrigeração no processamento

dos protudos. Foi possível conhecer o processo de ponta a ponta, desde o

momento do carregamento até a etapa de envase e congelamento. Chama

atenção  o tamanho das câmaras frias onde os produtos são armazenados e

por consequência as dimenções dos equipamentos de refrigeração

(evaporadores/forçadores de ar) que atendem estes ambientes com

temperaturas próximas às -30°C.

Por Mariana Almeida

young engineers in ASHRAE

Mais uma visita técnica
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Servir a humanidade avançando nas artes e

ciências de aquecimento, ventilação, ar

condicionado, refrigeração e seus campos

afins.

A visita teve continuidade na área de utilidades da

empresa, onde foi possível conhecer os sistemas de

refrigeração e seus componentes, tais como,

compressores alternativas, compressores centrífugos,

tanques de armazenamento, tubulações para

distribuição dos fluidos de processo e demias

componentes necessários para a instalação. Além de

acompanhar o grupo em um tour pela área de

utilidades, o técnico responsável nos apresentou o

fluxograma de processo e, ao observamos o projeto,

acompanhando sua explanação, pudemos ter uma

vissão geral da instalação industrial e da magnitude

do trabalho realizado pelas sistemas de refrigeração

com amônia. 

A empresa demonstra extremo cuidado e organização

com a área de utilidades, em especial a parte dos

sistemas de refrigeração, devido a grande quantidade

de amônia utilizada em seus processos e a

importância e tamanho de seus equipamentos e

sistemas. Claramente tal preocupação se reflete na

qualidade dos produtos que oferece. 

A ASHRAE agradece o apoio por parte da empresa

Ricaeli Alimentos. 

Agradecemos também o sr. Carlos Pereira (Gerente

Industrial), Laura Battistella (Coordenadora de

Qualidade).

NOSSA MISSÃO
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DIVERSITY

10

Diversidade



Atividades
Reunião em Sâo Carlos, para divulgar o 'Elas na

Indústria'

Participação em treinamento sobre diversidade

Entrevista para TV SMACNA

Indicação de membros para participação, como

co-autor, no livro 'Deixe-me apresentar'.  

Membros ASHRAE são
convidados a contarem
suas experiências no livro
publicado pelo Instituto
Iatos  





SB
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Atividades Estudantis
Student Brench



ESPECIAL: STUDENT
BRANCHES NO BRASIL

Dando sequência à exposição da formação e atividades dos Student Branches

(SBs) no Capítulo Brasil, apresentamos a primeira parte da história do Fortaleza

Student Branch (FSB). Este é um grupo que, liderado pelo Professor Clodoaldo

de OLiveira Carvalho Filho desde 2016, mantém-se ativo e se reinventa em suas

atividades, por isso colhem uma longa quantidade de relatos, desafios e

conquistas, as quais serão apresentadas em duas partes.

Por Lucas Nascimento e Carlos Santos Jr.

UMA HISTÓRIA DE INVESTIMENTO EM RAÍZES E GERAÇÃO DE
OPORTUNIDADES

Foram entrevistados Lucas Felix (Presidente 2016-2017), Gabriel Offredi (Presidente 2018-
2019), Stefanny Raquel (Presidente 2020-2021), Lucas Nascimento (Presidente 2021-

2022), e Prof. Clodoaldo (Advisor 2016-atual).
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A história do
Fortaleza Student
Branch (FSB)
A GESTÃO DE LUCAS FÉLIX (2016-2017)

Lucas assumiu a presidência aos 21 anos, quando era estudante de Engenharia

Mecânica. Atualmente, é analista de processos, nunca trabalhou na área de

AVAC&R, apesar de seu trabalho de conclusão de curso ter discutido ar

condicionado. Sobre os impactos que o FSB ocasionou em sua carreira, indicou

que foi um saldo positivo, pois o ajudou no contato com as empresas para a

solicitação de patrocínios para ajudar a custear realização de eventos

presenciais. Essa atividade exigia toda uma formalidade a qual ele não estava

habituado ainda e não era algo que ele poderia aprender em uma disciplina da

faculdade. Liderança e aprender a lidar com pessoas foram habilidades

desenvolvidas no FSB.

Para o presidente, o principal desafio no início do grupo foi abrir o FSB e não

deixá-lo "morrer", pois, em sua visão, o período inicial seria o momento crucial

para manter o grupo ativo e solidificado para os membros seguintes. Naquela

época, os eventos realizados foram eventos internos apenas com o pessoal do

próprio FSB, onde as pessoas apresentavam as suas pesquisas,

compartilhavam informações da área. Durante sua gestão não houve palestras

de maneira externa, o que seria um dos objetivos não alcançados, apesar das

tentativas de organização.

A criação propriamente do FSB aconteceu quando Lucas era um aluno do

Laboratório de Eficiência energética e conforto ambiental (laboratório

coordenado pelo Professor Clodoaldo). Durante esse período, houve uma

reunião Universidade Federal do Ceará (UFC) com a presença de Walter Lenzi,

onde ele apresentou o que era um Student Branch e a ASHRAE. Os alunos,

naquele momento, compraram essa ideia e partiram em busca das

documentações e dos participantes, entretanto enfrentaram uma certa

resistência do público, pois ainda era uma ideia muito nova e poucos conheciam

a Sociedade. 

SB
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Realizar no mínimo 7

oficinas por mês

Beneficiar entre 200 e 300

adolescentes por mês
 

   

 

Realizar a reciclagem de

todo material produzido

nas oficinas

Imprimir 200 cartilhas sobre

compostagem

 
Plantar 20 árvores no

parque da cidade
 

Para a divulgação, os alunos fizeram panfletagem e conversas individuais para

convencer mais pessoas. Nos primeiros momentos da formação do grupo,

houve uma certa euforia para decidir quem seria o presidente, pois houveram

três chapas disputando o cargo. Naquele momento, Lucas se tornou vice

presidente e passou a assumir a presidência logo em seguida, pela desistência

do candidato eleito. Pessoas de outros estados buscaram se filiar ao FSB, pois

ele foi o primeiro SB criado pela ASHRAE no Norte e Nordeste. 

Quanto ao impacto que a ASHRAE causara em sua vida, Lucas indica que a

Sociedade é uma excelente fonte de contato com conteúdos técnicos e

inovação. Por meio da participação de palestras e workshops, é possível se

manter antenado a todas as novas tecnologias e tendências de mercado. Nesse

sentido, fazer parte de uma associação que é referência inclusive para as

normas técnicas do Brasil comprova a dimensão da oportunidade. Além disso,

as atividades de presidente contribuem para a formação profissional, pois

missões como conversar com diversas pessoas em busca de patrocínios,

palestrantes, parcerias pode auxiliar em experiência de trabalho, nos contatos

que podem te ajudar e na própria vivência de liderar uma equipe.
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05

Realizar no mínimo 7

oficinas por mês

Beneficiar entre 200 e 300

adolescentes por mês

Compor quadro com 12

arte-educadores

Realizar parceiras como o

setor publico e privado
 

Realizar 2 shows gratuitos

para comunidade por mês.

 

Realizar a reciclagem de

todo material produzido

nas oficinas

Imprimir 200 cartilhas sobre

compostagem

Realizar 2 oficinas de

alimentação saudável com

os responsáveis.

Plantar 20 árvores no

parque da cidade
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Em sua vivência, a parte mais interessante foi o apoio

da ASHRAE, que sempre acreditou muito no potencial

dos seus alunos. Quando fundaram o FSB, receberem

diversos materiais, até mesmo uma bandeira com a

logo do FSB e essa foi uma experiência única. Além

disso, citou a importância do contato com Walter

Lenzi, que sempre apoiava os alunos, os muitas vezes

se sentiam desanimados, mas a ASHRAE continuava

sendo uma fonte de motivação para prosseguir com

as atividades.

Quando assumiu a presidência aos 23 anos, Lucas

Alves era estudante da UFC e desenvolvia pesquisa

sobra sistemas frigoríficos em conjunto com o

professor Clodoaldo. Atualmente estuda Economia

também na UFC e trabalha como analista bancário no

Banco do Nordeste. Lucas considera a presidência

uma experiência muito engrandecedora pois se

considerava uma pessoa muito tímida e retraída, após

ter participada da ASHRAE conseguiu evoluir mais

nesses aspectos, desenvolvendo habilidades de um

líder. Além disso, também realizou viagens

patrocinadas pelo chapter, viagens para o FEBRAVA e

CONBRAVA em 2016, ressaltando a importância de se

apresentar durante os congressos da área como um

membro estudante da ASHRAE.

Dentre as principais conquistas como presidente,

Lucas cita o Seminário de Eficiência Energética que

contou inclusive com a presença de pessoas de fora

do Ceará. O evento contou com a participação de

arquitetas responsáveis por construções de Fortaleza.
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Outro evento importante realizado foi o Seminário de Refrigeração de Alimentos,

apresentado pelo professor Alfredo, do curso de engenharia de alimentos da

UFC. Lucas destaca que o maior impacto gerado é levar temas que não são

vistos em sala de aula para os estudantes, pois apresentava uma abordagem

mais prática dos assuntos. “Despertar no estudante a aplicação profissional, a

vida do profissional” eram temas interessantes e com pessoas muito

conhecedoras do assunto. Esses eventos foram o resultado alcançado para a

meta estabelecida na gestão que seria criar parcerias com profissionais e

empresas da "cadeia do frio", pois chegou a dialogar com a diretoria de

empresas, representantes comerciais e presidentes de sindicados. Por meio

dessas vivências, o grupo conquistou equipamentos para o laboratório da

universidade e oportunidades de estágio para os membros.

Em relação aos benefícios de participar da ASHRAE, Lucas indicou que se viu

"no meio do furacão", pois era uma oportunidade para desenvolver diversas

habilidades e manter contato com o mercado. Baseado nisso, ele espera que o

grupo mantenha-se ativo nos dias de hoje e que mais alunos se interessem pela

Associação. Essa era seu desejo ao buscar parcerias para os laboratórios da

universidade, pois poderiam ser referências e oportunidades para futuros

alunos. Outros momentos importantes estão representados nestas fotos.

A GESTÃO DE GABRIEL OFFREDI (2018-2019)

Gabriel foi presidente com 21 anos de idade, quando era estudante da UFC.

Atualmente é estagiário do setor de produção de uma empresa que não possui

relação com AVAC&R. Durante sua gestão, a vivência com o FSB rendeu boas

experiências. A exemplo, quando o professor Clodoaldo o encarregou de

elaborar um orçamento do ano inteiro, considerando da pior até a melhor

expectativa, foi uma oportunidade para avaliar como deveria motivar os outros

membros. Um dos maiores impactos do FSB, em sua vida, foi a motivação para

não desistir do curso de engenharia mecânica, pois ao adentrar no grupo se

sentiu mais motivado e percebeu que existiam diversos caminhos dentro da

engenharia que ele podia seguir. Por essa razão, ele é grato ao FSB e à ASHRAE

como um todo.

Dentre as principais conquistas alcançada pelo grupo em sua gestão, cita a

visita da presidente da ASHRAE na época, Sheila Hayter, que foi acompanhada

por membros do Chapter Brasil como Walter Lenzi. Essa visita o fez perceber

que a faculdade era muito além do que só a sala de aula e o manteve motivado

dentro do curso.
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Sobre os desafios de sua gestão, Gabriel indicou que a maior dificuldade foi a

captação de novos membros. Por conta da saída em massa de integrantes que

concluíram a graduação, o FSB, que era um dos maiores SBs do Brasil na

época, teve que criar estratégias para "disputar" novos membros com outros

projetos de extensão da universidade que possuíam maior visibilidade e eram

mais físicos, como carros, aviões e foguetes. O desafio era "vender" que a ideia

da refrigeração e eficiência energética eram importantes para a sociedade. Por

esse motivo, criaram o "Pizza Day", como uma forma de captar membros, mas

ocorreu somente uma vez por falta de recursos.

Sobre os desafios de sua gestão, Gabriel indicou que a maior dificuldade foi a

captação de novos membros. Por conta da saída em massa de integrantes que

concluíram a graduação, o FSB, que era um dos maiores SBs do Brasil na

época, teve que criar estratégias para "disputar" novos membros com outros

projetos de extensão da universidade que possuíam maior visibilidade e eram

mais físicos, como carros, aviões e foguetes. O desafio era "vender" que a ideia

da refrigeração e eficiência energética eram importantes para a sociedade. Por

esse motivo, criaram o "Pizza Day", como uma forma de captar membros, mas

ocorreu somente uma vez por falta de recursos.

A GESTÃO DE STEFHANNY RAQUEL (2020-2021)

Ingressando em 2019, Stefhanny foi presidente na gestão 20-21, durante o

período da pandemia de COVID-19. Naquele momento, o grupo realizou

importantes atividades como um ciclo de palestras sobre qualidade interno no

combate à transmissão de doenças pelo ar, que contou com a participação de

mais de 80 pessoas. Com o objetivo de divulgar o SB para mais alunos, o grupo

também participou de semanas tecnológicas dentro da universidade, criou um

perfil Instagram e realizou o curso de AutoCAD para projetos de climatização.

Também relacionado ao tema de qualidade do ar interno, o grupo realizou o

AVAC-R na Escola Online, uma ação de extensão dedicada a estudantes do

Ensino Médio que, por conta da pandemia, adaptou-se o evento para um

formato online. Esta atividade enquadra-se nas ações K-12 da ASHRAE, que são

dedicadas para o público infantil e de adolescentes.

8

8

32



Em relação à importância da ASHRAE para sua formação, Stefanny indica que,

por meio da associação, aprendeu a trabalhar em equipe, liderar, comunicar-se

melhor, buscar alternativas para solucionar problemas e motivar pessoas, além

de descobrir novos interesses e entender a importância do voluntariado. Essa

experiência soma-se ao ganho de conhecimento técnico obtido por meio das

palestras, minicursos e handbooks.

Antes de orientar o FSB, professor Clodoaldo já era professor da Universidade

Federal do Ceará e possuía um certo contato com capítulos estudantis da área

de petróleo na UNICAMP, onde descobriu que grupos nesse formato seriam

enriquecedores para os alunos. A partir disso, surgiu o interesse em criar algo

semelhante dentro da UFC, porém apenas em um formato de projeto de

extensão. O professor cita nesse momento que "quando se tem uma boa ideia, o

universo costuma conspirar a favor dela", pois no mesmo período recebeu uma

ligação do Diretor do Centro de Tecnologia indicando que haveria uma visita

com um pessoal ligado à ASHRAE. Por meio do contato cativante de Walter

Lenzi, haviam todos os elementos necessários para buscar os membros e criar o

FSB.



A proposta para criação do FSB tem a ver com a necessidade de renovação de

profissionais da área de AVAC-R no Ceará. No estado, onde já possuiu

protagonismo nacional principalmente por conta dos profissionais formados nas

décadas de 70 e 80, aparentava não haver iniciativas para renovação, mesmo

com alta demanda em aplicações de refrigeração e ar condicionado.

Professor Clodoaldo ressaltou a importância das atividades do grupo indicando

que o mais importante numa atividade é o contato gerado entre os estudantes,

o mundo, os profissionais e as empresas. Seguindo essa linha, acredita que os

seminários, principalmente os seminários presenciais, têm extrema relevância e

também acredita que as visitas feitas após os seminários agregavam pois nelas

podia ser visto o que foi apresentado durante o seminário. Também lembrou da

atividade K-12 desenvolvida pelo FSB que segundo ele foi uma atividade

pioneira em todo o Brasil e que foi uma atividade que chamou a atenção da

ASHRAE, o AVAC-R na Escola.

O RELATO DO PROF. CLODOALDO DE OLIVEIRA, ADVISOR DO FSB
(2016-ATUAL)



Em relação à importância da ASHRAE para seus membros, indica que a

experiência de se relacionar com pessoas que atuam na mesma área e que

possuem objetivos semelhantes, mesmo em outras regiões/países, é muito

engrandecedor. O ganho oriundo do trabalho com a ASHRAE está ligado ao que

a gente faz e constrói junto da ASHRAE, pois é muito mais fácil construir em

conjunto do que construir sozinho, tendo em vista que essa é a maior sociedade

mundial dedicada à área e o resto depende do aluno e o que ele faz com isso,

das relações que você consegue formar.

Por fim, sobre o FSB, resume o grupo já fez coisas legais e está construindo um

bom nível de interação com os outros grupos. Contudo, o objetivo é sers o

melhor FSB que podem ser e crescer junto com a ASHRAE e com os outros

grupos, pois essa troca entre grupos é muito rica e tem uma característica de

troca de conhecimento em que os dois lados ganham. Dessa forma, para

alcançar esse objetivo, é necessário que haja uma grande interação com os

outros grupos espalhados pelo Brasil, pois quanto maior a interação, melhor

será para todos os grupos.



Comitês Técnicos
O membro do ASHRAE Brasil Chapter Thiago Portes, atualmente RVC de
CTTC - Vice-diretor regional de transferência de tecnologia da Região XII
(América Latina, América Central e Flórida) participou no último dia 31 de
março do "Virtual Coffee Break da Região XII da ASHRAE", falando sobre
um projeto-piloto sobre os Comitês Técnicos (TCs) da ASHRAE para os
principais líderes dos capítulos da nossa região. A intenção do projeto é
envolver mais membros dos capítulos para que se juntem aos TCs.

Se você é um Membro ASHRAE não deixe de se voluntariar a participar
dos comitês existentes. Para verificar a lista dos Comitês existentes e se
registrar acesse a página do site: www.ashrae.org/technical-
resources/technical-committees/complete-list-of-tcs-with-home-pages
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GAC
Assuntos Governamentais
Government Affairs Chair



GAC - relações institucionais

1 - Reunião FIRJAN
- João Dória e Carlos Trombini
- Christiane Lacerda e Joel
Fischmann



Carlos Trombini, Viviane Nunes, Antonio Fernando
Pinheiro Pedro, Rafael Cervone, Juliana Pellegrini,
SIlvio Valdissera

Posse Christiane Lacerda no SINDRATAR-RJ Prêmio Comenda do Laço Branco

Reunião com Governador 
Claudio Castro, do Rio de
Janeiro

Reunião com CREA/MS Evento ABVE



Carlos Trombini, Viviane Nunes, Juliana Pellegrini, Fernando Pinheiro Pedro

EEvento Campo Grande
sobre PMOC com
premiação para
mulheres Abertura CONBRAVA

1 Encontro de Membros  
com ex-presidentes ChapterReunião Chapter

Hiandara, Pedro
Braga, Pinheiro
Pedro e Mariana
Almeida



COMMUNICATIONS

Comunicação
Eletronic Communications







44



45





47





49



51









54



55



56



57





59



60



20 anos 
Veja os cliques de Nando Costa



ARNALDO BASILE JULIANA PELLEGRINI

MARIANA ALMEIDA SILVA CARLOS TROMBINI

THIAGO PORTESMAMEDE ABOU DEHN JR



MESA DE ABERTURA DO 2º FÓRUM DE  SUSTENTABILIDADE ASHRAE BRASIL:
RUMO À EDIFÍCÍOS MAIS EFICIENTES, RESILIENTES E COM EMISSÕES ZERO 
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VINÍCIIUS DE CASTRO HIANDARA SANTOS E
WHASHINGTHON KALLEBY

JORGE CHAGURI ANTÔNIO FERNANDO PINHEIRO PEDRO

EDUARDO YAMADAGUILLAUME SIBAUD



CARLOS COHIM RICARDO SALLES

MARIO ALEXANDRE RODRIGO BARION

WALTER LENZIBRUNO MARTINEZ 



MICK SCHWEDLER 

TOM PHOENIX RICARDO BAPTISTA

SHEILA HAYTERAMANDA NEME 



EDSON ALVES LUNA VIANA

LUIZ PICOLLI 

JOÃO PIMENTA

LUIS ALBERTO HANSEN 



PAULO PRESOTO WILLY HOFMANN

ANTÔNIO MARIANI THOMAS CLETO

OSWALDO BUENOHEITOR FARIA



MEMBROS ASHRAE

DIRETORIA 22-23



EX-PRESIDENTES
CONTAM
HISTÓRIAS 
DE SUAS GESTÕES
UM DOS PONTOS DE MAIOR EMOÇÃO
DO ENCONTRO DE MEMBROS BRASIL
CHAPTER FOI A “RODA DE
CONVERSA DA HISTÓRIA DO
CHAPTER”, QUE REUNIU VÁRIOS EX-
PRESIDENTES, A PRESIDENTE ATUAL
E O PRESIDENTE ELEITO. 

Carlos Trombini foi escolhido para mediar a mesa e

destacou estar o Chapter sob comando da primeira mulher

em sua história. Para ele, cada um dos ex-presidentes foi

responsável por colocar um “tijolinho” nessa construção

que completa 20 anos e graças ao trabalho e empenho de

todos a ASHRAE segue pujante no Brasil trazendo a cada

dia, assuntos extremamente importantes e interessantes

para a sociedade.

Por um problema com a conexão, o ex-presidente Celso

Simões, que estava em Portugal, não conseguiu participar

da reunião. O primeiro a falar então foi Heitor Faria. Ele

lembrou o esforço feito por Simões para colocar um

Chapter no Brasil, para o qual acabou sendo indicado à

presidência. 

Segundo ele foi um período muito interessante graças à

convivência com os americanos que vieram orientá-los

sobre o funcionamento de um Chapter, com destaque para

Ross Montgomery e Suzane Levisie. 

Faria lembrou-se de alguns nomes que participaram dessa

etapa, como Edson Tito, Antônio Mariani, Oswaldo Bueno,

Felamingo e o Hans. Ele afirma que a experiência foi muito

motivadora, pois a ASHRAE incentivou bastante o Chapter

Brasil. “Conseguimos organizar, agregar mais associados e

acho que isso foi importante. O primeiro presidente da

ASHRAE que esteve no Brasil foi o Donald Colliver e isso foi

o que mais me agradou nessa atividade.”

Por Ana Azevedo



Oswaldo Bueno lembrou da disputa que existia sobre

formar ou não um Chapter. Ele conta que o Chapter foi a

forma que a ASHRAE encontrou para estar presente em

outros países, inclusive onde não existia um Chapter havia

a ASA, que era uma Associação de empresas filiadas a

ASHRAE. “Eu mesmo não entendia muito bem como eram

as coisas. Eles não podiam participar da Europa e o

Chapter ajudava a ter pessoas representando a ASHRAE

naqueles países.”

Durante uma reunião no Conbrava, em 2001, foi possível

reunir as 40 pessoas necessárias para ter um Chapter. Em

2002 foi feita a inauguração com as participações do Ross

e da Suzane. Bueno afirma que existe uma razão para estar

na ASHRAE: os livros. “Dependo dos livros. Usei os livros da

ASHRAE intensamente durante todo esse período, inclusive

para dar aula, para afazer projetos, são minha grande

referência.”

Seus padrinhos para entrar na ASHRAE foram Hans

Herman Sonifeld e Ross Podanski. Bueno ressalta que a

ASHRAE sempre ajudou a todos que queriam participar dos

seus eventos. Como tem foco voltado para os livros, ele

encaminhou o livro elaborado pelo Sindratar-SP, na gestão

do presidente Medela, “Memória da Refrigeração e do Ar

Condiconado no Brasil”, para a Ashrae e acabou ganhando

o prêmio “Lou Flagg Award” . “Ajudei um pouco no livro que

conta a história da primeira obra no Brasil, o Teatro

Municipal, tem uma pastinha azul que mostra todos os

desenhos (...) o livro passou por todo o processo de

aprovação dentro da Ashrae, acho que eles têm sempre

essa cabeça de retornar alguma coisa, agradecer por você

ter participado.”

O ex-presidente Antonio Luiz Mariani afirmou ser grato pela

experiência e fez questão de lembrar como foi difícil montar

sua diretoria, o que acabou obrigando-o a ficar por dois

anos seguidos. “Na minha memória fica a necessidade de

termos coragem, resiliência e vontade. Lembro de uma

reunião que fizemos e que foi determinante, em que o Celso

Simões perguntou se deveríamos continuar ou interromper

o Chapter Brasil. Nós decidimos continuar.”
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Mariani também contou sobre uma experiência em que

atuou em uma oficina de carrinhos de rolemã, apoiada pelo

Chapter Brasil, junto à escola Politécnica. O Objetivo era

incentivar meninos e meninas de 14 a 15 anos a

ingressarem na vida técnica, despertar vocações.

Recentemente encontrou um desses meninos na Poli

fazendo engenharia mecatrônica. “Então quando a gente

fecha o ciclo, quando experimenta esse tipo de resultado

acho que não tem conta paga melhor que essa.”

Mário Alexandre Ferreira contou sobre seu primeiro evento,

em que foi orientado a ir de terno e gravata e chegando lá,

todos estavam de roupa esportiva. “Comecei a conhecer

quem me cercava.” Depois de passar por CRC foi

convidado pelo Celso Simões a ser presidente do Chapter

Brasil. Seria a primeira vez que alguém fora do eixo Rio/São

Paulo, assumiria a presidência. 

Depois da presidência, ele permaneceu presente

participando de vários comitês, até ser convidado pelo

Willy para ser presidente eleito, no entanto, em função de

dificuldades pessoais acabou sendo substituído pelo Bruno

Martinez. “O Bruno foi minha tábua de salvação e acredito

que na época foi muito bom para o Chapter ele ter podido

assumir esse encargo naquele momento, que eu não

poderia desempenhar e ele foi um grande achado para o

Chapter.”

O sempre animado Thomas Cleto se emocionou várias

vezes enquanto contava sua trajetória no Chapter Brasil.

Ele lembrou o tempo em que foi do CTTC e do evento

realizado no Rio Grande do Sul, do qual participaram todas

as Associações. “A partir daí conseguimos fazer esse

trabalho virar um evento que hoje em dia é de vital

importância no nosso setor que é o de QAI. 

Ele também agradeceu o Mário Alexandre que ficou por

dois anos como presidente, pois no primeiro ano ele não

conseguiu assumir. “Sou muito grato ao Mário. Outra coisa

muito legal foi ter como braço direito o Pedro Hoffman, que

foi o primeiro YEA Chair do Brasil. Pudemos ver na

sequência como explodiu e hoje a maioria dos membros da

ASHRAE são YEA ou estão deixando de ser YEA há pouco

tempo. Cresceu muito o número de jovens engenheiros foi

um trabalho extremamente desafiador.”



Paulo Pressoto lembrou de quando encontrou Celso Simões

em 2001 em um Congresso da ASHRAE nos Estados Unidos

e foi colocado em um Chapter como Research Promotion

Chair. “Confesso que recebia e-mail do RVC e não entendi

nada. Aquele monte de siglas. Procurava colaborar da

minha maneira, mas em função do trabalho acabei me

afastando e fui resgatado pelo Mário quando ele era

presidente.”

Ele retornou e ocupou vários cargos pelos Comitês, foi

Secretário, Tesoureiro, Presidente Eleito, Presidente e Vice-

presidente. “Assim como o Mário hoje a gente procura

ajudar os membros lá do sul, também sou membro do BOG,

orientando, passando experiência para a nova geração.” 

Para Willy Hoffmann a parte mais difícil foi entender todas

as siglas. “Se não fosse o Paulo seria muito difícil, até eu

entender as siglas demorou um bom tempo. Tenho um

grande orgulho de ter sido patrocinado pelo Felamingo e

anos depois eu fui o patrocinador do Mariani”.

Para ele foi fundamental a ação feita para trazer pessoas

mais novas que estivessem interessadas. “Hoje tem o YEA,

e esse pessoal todo que veio depois, mas que deu essa

alavancada. Acho que isso foi uma coisa que surgiu nesse

grupo que entendeu que era necessário envolver o pessoal 

mais jovem sem afastar os mais velhos.”

O ex-presidente Carlos Trombini destacou a colaboração

do Bruno, do Thiago e do Walter. “Se vocês perceberem é

uma continuidade. A dificuldade foi passando para um

momento médio de risco, já hoje para um momento de

consolidação de gestão de participação, de entrega de

resultados.”

Dentre os pontos destacados por ele a criação dos

Students Branches, sendo que ao final do seu mandato já

existiam 11. “Tive a oportunidade de ir a todos eles e via

aquela vontade que os estudantes tinham de poder

participar de conhecer, eram quase egressos das

Academias e tinham vontade de participar, viam que

realmente a ASHRAE entregava a eles tudo aquilo que

esperavam.”
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Outro momento salientado foi o prêmio de melhor Chapter

da região, graças a um score bastante importante

conquistado naquele ano. “Na minha gestão sempre

defendi que tivéssemos uma reunião de membros,

estávamos crescendo e precisávamos dessa

confraternização, afinal de contas a ASHRAE é amizade,

confraternização. O Bruno também levou pra frente e

quando o Thiago ia executar, veio a pandemia. Mas nós

teremos esse momento. Finalizando, outro fato importante

foi a construção de um novo Chapter. O Brasil é o único

país da região XII que tem dois Chapter´s.”

A gestão de Bruno Martinez foi marcada por grandes

transições. Ele conta que era jovem e isso marcava uma

mudança de geração e uma ânsia de conseguir dar um

suporte para os estudantes que estavam explodindo.

“Assumi aquele desafio meio na coragem da ignorância

para ver o que ia dar. Agradeço ao Trombini que deu a

oportunidade, ao Mário Pressoto, que sempre me apoiou e

ao Thomás que sempre foi um grande conselheiro.”

Como marcos da sua administração destacou a conquista

da independência financeira, a partir do plano anual de

patrocínios, a criação do Chapter Sul, que permite que a

ASHRAE tenha uma maior representatividade e uma

melhor capacidade para atender seus membros no Brasil. 

Outro feito importante foi o evento junto com o GBC Brasil e

o Smart Energy, que aconteceu em Curitiba, com mais de 3

mil pessoas, o Agora que São Elas, com a ajuda da Viviane

Nunes, que nos permitiu “trazer esse tema das mulheres e

agora foi se expandindo pelo mercado e com muito orgulho

vejo hoje o movimento que a gente gerou.”

“Em 2013 me associe à ASHRAE e comecei a escutar o

Walter perguntar quando teríamos um Student Branches

em Belo Horizonte. Em paralelo participei de um jantar aqui

em São Paulo com o Pedro e comecei a participar mais,

montei o grupo de estudantes e fui caminhando dentro do

Comitê e quando fui convidado a assumir como Chair do

Comitê, decidi encarar o desafio”, conta Thiago Portes.
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O passo seguinte foi na gestão do Thiago Portes, quando

assumiu o CTTC. “Fizemos uma série de eventos junto com

os SBs, a Daniela também era aqui de São Paulo e

tínhamos uma atuação muito próxima.” Juliana destacou a

parceria que existe entre todos e acredita que graças a

esse suporte ganhou o melhor CTTC da região XII. “Fiquei

muito feliz foi um incentivo para continuar e aí entrei na

seguinte como secretária, foi muito legal, acho que a

equipe tem se esforçado muito para expandir o Chapter no

Brasil e a ASHRAE dá um suporte muito valioso.”

Ela argumenta que tentou trazer para sua gestão uma

visão mais ampla, trazendo a discussão os diversos temas

abordados pela ASHRAE. “Falamos de diversos assuntos,

foi intenso o trabalho em diversos temas desde

sustentabilidade, descarbonização, dados e performance

dos edifícios, QAI, refrigeração e diversidade, fico feliz de

conseguirmos organizar esses eventos. Vou iniciar uma

nova posição como Co-chair no comitê de Honors & Awards

na região XII e poder dar todo suporte ao Walter, na sua

gestão.”

O presidente eleito Walter Lenzi, conheceu a ASHRAE

quando ainda morava nos Estados Unidos. Ao chegar no

Brasil, em 2008 voltou a se aproximar e tornou-se membro.

Foi editor da newsletter, reception chair até começar com

students branches. “Hoje temos 15 no Brasil inteiro,

incluindo aquele no sul, que foi o primeiro.”

Em 2018 virou diretor regional de tecnologia e agora está

como diretor regional de students activities. “Fiz tudo ao

contrário, argentino é revolucionário”, brincou. Ele

destacou o trabalho feito em conjunto com as

universidades e professores e lembrou que na gestão do

Thiago Portes eles ganharam como melhor do mundo. “Hoje

como presidente eleito, em julho começo as atividades. A

ideia é dar continuidade, hoje temos uma atividade enorme

em Brasilia, no Rio e em Fortaleza, Salvador, vamos

começar Amazonas, Amapá, Curitiba, continuar crescendo

fazer uma base junto com os estudantes, professores e

universidades e fazer que esse capítulo tenha uma base

muito boa e todos conheçam todas as informações da

ASHRAE e que esse esforço tenha valido a pena e

continuemos a crescer.”
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Descarbonização de
edifícios eleva
patamar de
sustentabilidade da
construção civil
ASHRAE BRASIL CHAPTER PROMOVE
EVENTO HÍBRIDO NO CREA-SP COM
RENOMADOS PROFISSIONAIS DO
MERCADO 

A construção de edifícios mais eficientes, resilientes e

neutros em carbono é considerada pelos cientistas como

uma das estratégias mais efetivas para o mundo poupar

energia e, ao mesmo tempo, enfrentar a crise climática em

curso, conforme destacaram renomados profissionais de

climatização que participaram, entre 24 e 26 de maio, do 2°

Fórum de Sustentabilidade ASHRAE Brasil Chapte

O evento, promovido na sede do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) pelo

capítulo brasileiro da Associação Americana de

Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar

Condicionado (ASHRAE, na sigla em inglês), reuniu, de

forma presencial e remota, convidados do Brasil e do

exterior.

Na abertura do fórum, a arquiteta Juliana Pellegrini Trigo,

presidente da ASHRAE Brasil, lembrou que a

descarbonização do ambiente construído está atrelada às

melhores práticas de governança ambiental, social e

corporativa (ESG).

"Apesar de a neutralidade climática dos edifícios ser um

tema ainda pouco discutido no País, sua inserção no

contexto brasileiro será inevitável”, disse Juliana Pellegrini.
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“Um edifício neutro em carbono – também

conhecido como zero-emission building (ZEB) –

apresenta desempenho energético muito elevado, e

a energia necessária para manter sistemas de ar

condicionado funcionando, por exemplo, é obtida a

partir de fontes renováveis”, explicou o engenheiro

e ex-presidente da Sociedade Thomas Phoenix,

membro da ASHRAE desde 1982. Segundo o

Programa das Nações Unidas para os

Assentamentos Humanos (ONU Habitat), as áreas

urbanas ocupam menos de 2% da superfície do

planeta, mas são responsáveis por mais de 60% das

emissões antropogênicas de gases de efeito estufa

(GEE). É nas cidades onde estão, portanto, as

maiores oportunidades de redução de emissões

Na avaliação do advogado Antonio Fernando

Pinheiro Pedro, secretário municipal de Mudanças

Climáticas de São Paulo, as construções neutras

em carbono ou de baixo impacto climático serão

fundamentais para que as cidades brasileiras

cumpram seus esforços ambientais. Segundo o

gestor, a meta da metrópole mais populosa do

Brasil é cortar 50% das emissões de CO2 até 2030,

em relação às emissões do ano de 2017. O objetivo

final é zerá-las até 2050, em conformidade com as

metas do Acordo Climático de Paris.

         

O plano de descarbonização de São Paulo prevê a

construção de processos eficientes de preparação e

prevenção à emergência climática, o que deve

acelerar a necessidade de inovação em eficiência

urbana, a demanda por energias renováveis e o

desenvolvimento de edifícios neutros em carbono,

além de obras de retrofit.

“Temos 60 objetivos, 43 tarefas que englobam esses

objetivos e a mobilização de pelo menos 18

secretarias municipais para a consecução deles.

Compete à nossa secretaria acompanhar e

mensurar o alcance do plano e cumprimento por

parte das secretarias afins”, explicou Pinheiro

Pedro.

A ambiciosa política pública que está sendo

implantada no maior centro financeiro da América

Latina deve criar um ambiente de negócios

favorável para a disseminação do conceito de

edifícios inteligentes, além de métodos e processos

construtivos de menor impacto econômico e socio-

ambiental, em consonância com os 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações

Unidas, especialmente o número 12, que obriga a

sociedade a repensar o ciclo de vida dos produtos e

a redesenhar a cadeia de produção.



Particularmente, a construção civil é responsável

pelo consumo de 40% a 75% da matéria-prima

produzida no planeta, segundo Amanda de

Andrade Neme, coordenadora da Rede Empresarial

Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que

falou sobre cidades sustentáveis e os desafios da

economia circular na cadeia produtiva durante sua

palestra.

 “Toda ação tem um impacto – e é importante

termos conhecimento dos potenciais impactos ao

longo da vida de um produto ou serviço, desde a

extração da matéria-prima até a destinação final,

podendo avaliar melhor os aspectos relativos à

sustentabilidade em toda a cadeia de valor,

evitando a mera transferência de problemas”,

salientou.

Ao falar sobre a integração de sistemas de energia

renovável em edifícios, a engenheira  Sheila Hayter,

presidente da ASHRAE na gestão 2018/19,

ressaltou que, em muitos mercados, as construções

autossuficientes ainda podem vender regularmente

a eletricidade excedente que geram.

“Precisamos ter operações com emissões líquidas

zero. Apesar dos muitos desafios, isso pode ser

alcançado por meio da combinação entre sistemas

de recuperação de calor, de geração de energia

renovável – geotérmica, solar, eólica etc. – dentro e

fora dos edifícios e outras tecnologias de alta

eficiência”, exemplificou.

Durante os três dias do fórum na capital paulista,

ainda houve visitas técnicas aos edifícios São Paulo

Corporate Tower e EZ Tower, o 1º Encontro de

Membros do ASHRAE Brasil Chapter e

apresentação da nova diretoria da gestão 2022/23

– liderada pelo presidente eleito Walter Lenzi –,

além de jantar comemorativo dos 20 anos de

atividades do capítulo da associação no Brasil.

SOBRE A ASHRAE

Fundada em 1894, a ASHRAE é uma associação

global multidisciplinar que promove o bem-estar

humano por meio de tecnologias sustentáveis para

o ambiente construído. A entidade e seus mais de 57

mil membros distribuídos por mais de 130 países

atuam nas áreas de edificações, eficiência

energética, qualidade do ar interno, refrigeração e

sustentabilidade. Por meio de redação de normas

técnicas, realização de pesquisas, publicações e

programas de educação continuada, a ASHRAE

molda hoje o ambiente construído do amanhã.
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Ashrae Brasil Chapter realiza fórum de sustentabilidade em SP

https://blogdofrio.com.br/ashrae-brasil-chapter-realiza-forum-de-

sustentabilidade-em-sp/ 

 Ashrae Brasil comemora 20 anos https://blogdofrio.com.br/ashrae-brasil-

comemora-20-anos/

São Paulo a caminho da neutralidade climática

https://blogdofrio.com.br/sao-paulo-a-caminho-da-neutralidade-

climatica/

Obra-prima da engenharia tem ar-condicionado duplamente premiado

https://blogdofrio.com.br/obra-prima-da-engenharia-tem-ar-

condicionado-duplamente-premiado/

https://abrafac.org.br/noticias/ashrae-brasil-chapter-comemora-20-anos-

e-representante-da-abrafac-esteve-presente/

https://abrava.com.br/2o-forum-de-sustentabilidade-encontro-de-

membros-ashrae-brasil-chapter-eventos-presenciais-online-e-visitas-

tecnicas/

1.

2.

3.

4.

5.

6.



https://sustentarqui.com.br/2o-forum-de-sustentabilidade-encontro-de-

membros-ashrae-brasil-chapter-eventos-presenciais-online-e-visitas-

tecnicas/

https://www.midea.com/br/blog/2a-semana-ashrae-brasil-de-qualidade-

do-ar-interno

https://asbrav.org.br/evento-debatera-a-construcao-de-healthy-

buildings-edificios-considerados-saudaveis-sob-diversos-aspectos/

https://infrafm.com.br/Textos/1/22441/Smacna-Brasil-realiza-evento-

celebrando-retomada-com-aes-inovadoras

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BF5EAADD6-CCB0-4E29-

A0C4-482D3D66BB65%7D&Team=&params=itemID=%7BC792F503-D828-

4275-B836-3E62982C532D%7D;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-

A8F2-FAD4803C8898%7D

https://aeasms.org.br/crea-sp-sedia-forum-de-sustentabilidade/

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Gratidão!
  Sem vocês, não teríamos conseguido!




