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teve também palestra para continuar os
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conversa e palestras com a equipe do SB
Archtec Labaut, online.
Na segunda semana tivemos no dia 11 de
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da ASHRAE, e do SB Pantanal com a Prof
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PAL AV RA S DO E DIT OR
Eng. Tacyo Pantoja
O mês foi bastante movimentado no nosso capítulo, eventos técnicos, reuniões,
divulgações, vamos mostrar um pouco sobre isso tudo.
Um dos destaques dessa edição é a matéria técnica contemplada pelo prêmio
ANPRAC-MERCOFRIO, dos autores Frank Wiliam Adolfo Blanco Ojeda e Enio
Pedone Bandarra Filho. Nosso agradecimento aos envolvidos.
Outro ponto importante para esse mês foi a oficialização do Student Branch
Manaus, com isso atingimos todas as regiões do Brasil.
Aproveitem as divulgações!

Agenda de outubro
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Agenda de novembro
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Matéria Técnica
Frank Wiliam Adolfo Blanco Ojeda – frank_blanco@ufu.br
Enio Pedone Bandarra Filho – bandarra@ufu.br
Universidade Federal de Uberlândia, Departamento de Engenharia Mecânica
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO R436A COMO UM REFRIGERANTE ALTERNATIVO AO R134A EM UM CICLO
DE REFRIGERAÇÃO EM CASCATA QUE OPERA COM R744.
O ano 2020 teve um aumento médio de temperatura de 1,2 °C em comparação à era pré-industrial (UNEP, 2021). Esse
aumento na temperatura global é causado pelos gases de efeito estufa que retêm o calor na camada superior da atmosfera,
contribuindo com o derretimento das calotas polares, elevando o nível dos oceanos. Portanto, enfrentar o problema do
aquecimento global se tornou um dos principais desafios nos últimos anos. Desde o ponto de vista dos ciclos de refrigeração,
o alto impacto ambiental é devido ao vazamento de refrigerantes e às emissões indiretas de CO2 associadas ao consumo de
eletricidade. Esses fatores impulsaram a União Europeia (EU) aprovar o Regulamento N.° 517/2014, também conhecida como
F-gas, que estabelece como medidas de conservação do meio ambiente etapas para contenção, uso, recuperação e destruição
de gases HFCs (Schulz e Kourkoulas, 2014). A F-gas impõe quotas que penalizam os refrigerantes de elevado GWP, com o
intuito de reduzir a comercialização de gases fluorados para 21 % até 2030 (Kuramochi et al., 2021). Além disso, o
Regulamento designou a proibição do uso de refrigerantes fluorados com GWP superior a 150. Adicionalmente, em janeiro
do 2019 foi ratificada a emenda Kigali, tendo como objetivo reduzir o consumo de HFC para evitar o aumento na
temperatura global de 0,4 °C ao final do século (IISD, 2019).
Nesse sentido, os refrigerantes naturais surgem como uma solução promissora. O CO2 (R744) é um fluido refrigerante
natural com ODP nulo e GWP unitário. Além disso, apresenta elevada miscibilidade com os lubrificantes e é de baixo custo
quando comparado com os fluidos refrigerantes sintéticos (Niu e Zhang, 2006). A atração no uso do R744 em sistemas de
refrigeração é baseada em suas propriedades de transporte caracterizadas por sua reduzida viscosidade na fase liquida e
elevada condutividade térmica, desempenhando um papel importante na queda de pressão e transferência de calor (Kim et
al., 2004). O R744 possui uma elevada massa específica, o que permite o dimensionamento de componentes de menor
tamanho, tais como: trocadores de calor, compressores e tubulação em comparação aos elementos utilizados com os fluidos
refrigerantes convencionais (ASHRAE, 2018). Uma aplicação do R744 é através do ciclo de refrigeração em cascata (CRC),
este sistema funciona com dois ciclos de refrigeração, conhecidos como o ciclo de alta temperatura (CAT) e o ciclo de baixa
temperatura (CBT), operando com fluidos refrigerantes independentes, a diferentes pressões e temperaturas para cada ciclo,
permitindo que cada ciclo opere com uma relação de compressão baixa, resultando numa diminuição de consumo de energia
(Stoecker e Saiz, 2018). O CRC pode fornecer duas demandas de resfriamento de média e baixa temperatura com um elevado
coeficiente de desempenho (COP) aliado com reduções de impacto ambiental, obtendo resultados superiores em comparação
ao ciclo de refrigeração de simples estágio (Parolin et al., 2019).
Na literatura, é observado que a maioria dos trabalhos existentes sobre CRC são teóricos e o número de trabalhos
experimentais é limitado. Llopis et al., (2015) avaliaram o ciclo de refrigeração subcrítico de CO2 utilizando no CBT um
trocador interno em conjunto com um gás cooler na descarga do compressor, eles concluíram que a implementação do
trocador de calor interno aumenta a capacidade de refrigeração específica. Cabello et al., (2016) comparou o R152a como
drop-in do R134a no CAT, obtendo um desempenho para o par R152a/R744 levemente superior. No entanto, as temperaturas
de descarga do compressor operando com o R152a foram aumentadas em até 10 °C, para a mesma faixa de testes realizados.
Enquanto na literatura o R436A tem sido analisado por Hastak e Kshirsagar, (2018) e Rasti et al., (2013) em trabalhos
experimentais como substituto do R134a, trocando apenas o fluido refrigerante e o compressor HFC por um HC, em sistemas
de refrigeração domésticos. Contudo, conforme relatado anteriormente, existe uma lacuna na literatura em termos de
investigação experimental testando R436A no CAT num CRC.

VISITE O SITE DA ASHRAE
http://ashrae.org
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Portanto, para resolver essas carências, neste trabalho é realizada uma comparação experimental do CRC desde o ponto de
vista energético trocando o R134a do CAT (sistema originalmente projetado) pelo refrigerante R436A fluido caracterizado
pelo baixo GWP. É importante salientar que o R436A é altamente inflamável com classificação de segurança A3. Dessa
forma, espera-se que o sistema de refrigeração operando com o R436A, esteja sujeito a limitações de área e carga conforme
as normas nacionais ou internacionais aplicáveis para cada tipo de aplicação e ocupação (DIN, 2017).
MATERIAIS E MÉTODOS
A bancada experimental foi desenvolvida e construída para operar em condições de refrigeração de supermercados, em
aplicações de média e baixa temperatura. Os testes são realizados com carga térmica constante dentro uma câmara fria.
Neste ciclo de refrigeração é utilizado um trocador de calor intermediário que faz a comunicação entre os ciclos de baixa e
alta temperatura, proporcionando superaquecimento e subresfriamento para o CBT e CAT, respectivamente.
A bancada experimental utiliza dois compressores do tipo alternativos e semi-hermeticos: OCTAGON 2CC-4.2Y-20D, Bitzer,
para o CAT e OCTAGON 2MSL-07K-20D, Bitzer, para o CBT, respectivamente. Foram utilizadas válvulas de expansão
eletrônicas: E2V14B, CAREL, para o CAT e E2V09B, CAREL, para o CBT. Além disso, o CBT possui um tanque de líquido
(F302K, Bitzer) e um evaporador de fonte de ar de expansão direta (CDL 0168.0X7A, Güntner) localizado dentro da câmara
fria, enquanto o CAT possui um condensador resfriado a ar (LH84-30, Bitzer). Os trocadores de calor utilizados são placas
braçadas, dispostos em contracorrente, tanto no trocador de calor em cascata (B25Tx26H/1P, SWEP) e no trocador
intermediário (B5x4H/1P, SWEP).
O ciclo de refrigeração possui um banco de resistências localizado dentro da câmara fria para simular a carga térmica, com
capacidade de até 3 kW. Além disso, dada que a condensação, no CAT é realizada em um trocador de calor resfriado a ar, a
temperatura ambiente se torna um parâmetro fundamental na remoção de calor. Portanto, o CAT possui um variador de
frequência (CFW300, WEG), utilizado para manter e controlar a temperatura de condensação, variando a potência do
ventilador. O sistema foi instrumentado usando transdutores de pressão piezoresistivos (SPKT0043R0, Carel) e
(SPKT0013R0, Carel) para o CAT, nos pontos de alta e baixa pressão, respectivamente. Enquanto o (SPKT0033R0, Carel) foi
utilizado para o CBT, em ambos os pontos. Da mesma forma a bancada experimental possui medidores de vazão mássica do
tipo Coriolis modelo (RHM03-4FS1PN, Metroval) para o CAT e (RHM06-1FS1SS, Metroval) para o CBT. Além disso, em
ambos os ciclos foram implementados termopares tipo T, para medição de temperatura nos diferentes pontos do ciclo. Na
Fig. 1 é ilustrada a bancada experimental com os respectivos diagramas P-h.

Figura 1 Bancada experimental utilizada neste estudo.
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Na avaliação energética do R436A como substituto ao R134a, foram alterados os seguintes parâmetros: superaquecimento
do CBT, temperatura de condensação e carga térmica. O superaquecimento é variado de 6, 9 e 12 K mediante a abertura da
EEV. A temperatura de condensação no CAT foi variada em 34, 37 e 40 °C, por meio de um controle PID que modula a
potência no ventilador do condensador. A carga térmica é modulada de 2 a 3 kW em um banco de resistências. É importante
salientar que a carga de refrigerante do R134a e R436A foram de 3,7 e 1,64 kg, respectivamente, enquanto a carga do R744
foi de 28 kg.
No ciclo de refrigeração em cascata, a diferença entre as temperaturas de condensação do CBT e evaporação do CAT no
trocador de calor em cascata desempenha um papel fundamental no consumo de energia de ambos os compressores. O
compressor CAT operou a 60 Hz para todos os testes. A abertura da válvula eletrônica do CAT quando o sistema operou
com o R134a/R744 foi de 22,1 % e 16,7 % enquanto o R43A foi de 16,6 % e 10,4 % para os valores de carga térmica de 2 e 3
kW, respectivamente. Essas aberturas garantem a condensação do CBT em níveis de temperatura de condensação CBT -15,8
a -8,7 °C, fazendo que a diferença de temperaturas no trocador de calor em cascata oscile entre 3 a 5 K, sendo esses valores
recomendados na literatura para manter um baixo consumo de potência entre o CAT e CBT (Nebot-Andrés et al., 2017).
Na análise energética do CRC, foi estipulado que todos os componentes se encontram operando em regime permanente, as
trocas por energia potencial e energia cinética são negligenciados em ambos os ciclos de refrigeração, os processos de
expansão são assumidos como isoentálpicos, as perdas de pressão e transferência de calor ao ambiente na tubulação são
negligenciadas. Os dados foram coletados, quando se tem uma oscilação de até 5 % nas variáveis do processo (pressão,
temperatura, vazão mássica etc.), demorando em média um tempo de 3 horas para atingir cada condição de teste. Uma vez
atingida esta condição os dados foram adquiridos a cada 3 segundos em um intervalo de tempo de 30 minutos. As
propriedades termodinâmicas dos fluidos testados foram obtidas usando o software CoolProp 6.4.1 (Bell et al., 2014).
Na avaliação de desempenho do CRC foram realizados os cálculos de capacidade de refrigeração, por meio da Eq. 1, onde m
e Δh correspondem à vazão mássica do refrigerante e a diferença de entalpias entre a saída e entrada do evaporador,
respectivamente.
(1)
O coeficiente de desempenho 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 é determinado por meio da Eq. 2. Na qual 𝑄̇𝐶𝑅𝐶 corresponde à capacidade de
refrigeração do CBT. Enquanto 𝑊̇ 𝐶𝐴𝑇 e 𝑊̇ 𝐶𝐵𝑇 representam respectivamente a potência consumida pelo compressor no
ciclo de alta e baixa temperatura.
(2)
As incertezas expandidas associadas de cada medição foram estimadas combinando a incerteza pelo fabricante e o desvio
padrão. As medições foram feitas considerando um intervalo de confiança de 95 %. Para calcular a incerteza dos
parâmetros calculados foi utilizada a lei de propagação de erros (Moffat, 1988), a qual é descrita pela Eq. 3.
(3)
Na Eq. 3, 𝑋𝑖 e 𝑌𝑖, são as variáveis medidas e calculadas enquanto 𝑈𝑋𝑖 e 𝑈𝑌 representam as incertezas das variáveis
medidas e estimadas, respectivamente. A incertezas associadas às propriedades termodinâmicas foram estimadas utilizando
o procedimento proposto por Aprea et al., (1997). A Tab. 1 apresenta as incertezas expandidas associadas a cada parâmetro
medido e calculado.
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ANÁLISE DE RESULTADOS
Na Fig. 2 são ilustradas as temperaturas do ambiente refrigerado em função da capacidade de refrigeração para o R134a e
R436A. A capacidade de refrigeração e a temperatura dentro da câmara fria aumentam conforme é elevada a carga térmica,
isto leva a um aumento de vazão mássica e consequentemente maiores temperaturas de evaporação. Além disso, é
evidenciado o efeito do superaquecimento no CBT na temperatura da câmara fria, quanto maior o valor desta variável,
maior é a temperatura dentro da câmara, como efeito a válvula eletrônica do CBT fornecera uma menor vazão mássica e,
consequentemente, uma capacidade de refrigeração menor. Na análise de capacidade de refrigeração, para o R436A em
comparação ao R134a, foi observada uma diminuição média de 0,3 %. Por outro lado, foi verificado que apesar de que a
câmara fria é bem isolada, existem perdas inerentes de transferência de calor através das paredes, piso e teto. Portanto, foi
adaptada a metodologia utilizada por Hermes et al., (2013) para considerar as perdas de transferência de calor na câmara
fria no cálculo de capacidade de refrigeração, obtendo-se resultados levemente superiores aos valores impostos pelo banco
de resistências.

Figura 2 capacidade de refrigeração em função da temperatura da câmara fria.
Na Fig. 3 (a) é constatado que a temperatura de descarga do CAT aumenta conforme diminui a temperatura de condensação,
esse comportamento é justificado pelo superaquecimento variável, pois a válvula permaneceu numa abertura constante
dependendo da condição da carga térmica imposta eo refrigerante testado. Por outro lado, é verificado que não existe
relação direta da temperatura de descarga do CAT com o superaquecimento e carga térmica, pois o CAT é isolado do CBT
pelo condensador em cascata. Na Fig. 3 (b) é evidenciado que a temperatura de descarga do CAT, aumenta
proporcionalmente ao superaquecimento do CBT e a temperatura de condensação.

Figura 3 Temperatura de descarga a) CAT b) CBT para diferentes temperaturas de condensação
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Na Fig. 4 são apresentados os resultados do R436A em função do 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 e 𝑄̇𝐶𝑅𝐶 normalizados para o R134a. Essa
figura permite analisar de forma intuitiva as influências dos parâmetros mencionados anteriormente, onde: (I) quadrante,
melhor cenário representa a condição de superior 𝑄̇𝐶𝑅𝐶e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 ; (II) quadrante, representa uma condição com 𝑄̇𝐶𝑅𝐶
inferior e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 superior; (III) quadrante, pior cenário representa condição de 𝑄̇𝐶𝑅𝐶 e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 inferiores, e por fim,
(IV) quadrante, cenário que representa menores valores de 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 e elevada 𝑄̇𝐶𝑅𝐶 . Como pode ser observado, o R436A
ultrapassa o valor unitário estando nos quadrantes I e II para carga térmica de 2 kW com aumentos no 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 de até 17
%, em conjunto com acrescimentos na capacidade frigorifica de até 11 %.

Figura 4 Gráfico do 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 e capacidade de refrigeração normalizados para o R134a
A Fig. 5 apresenta os resultados do R436A em função do 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 e do consumo de potência total normalizados para o
R134a. Essa figura permite analisar de forma intuitiva as influencias dos parâmetros mencionados anteriormente, onde: (I)
quadrante, a condição superior de consumo de potência e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 ; (II) quadrante, melhor cenário, condição inferior no
consumo de potência e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 superior; (III) quadrante, condição de consumo de potência e 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 inferiores, e por
fim, (IV) quadrante, pior cenário, condição de maior consumo de potência e menor 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 . Observa-se que apenas o
R436A ultrapassa o valor unitário, encontrando-se no quadrante II com reduções no consumo de potência de até 8 %.
normalizado de até 5 %.

Figura 5 Gráfico do 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 e consumo de potência total normalizados para o
R134a

Certificações ASHRAE
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CONCLUSÕES
Neste trabalho, o refrigerante R436A foi investigado experimentalmente como fluido alternativo para substituir diretamente
o R134a em um CRC. Esse fluido alternativo foi avaliado em diferentes condições operacionais, incluindo temperaturas de
condensação de 34°C, 37°C e 40°C, superaquecimento CBT de 6, 9 e 12 K e capacidade de refrigeração de 2,25 a 3,75 kW. As
temperaturas da câmara fria variaram de -23,1 a -9,4 °C, atendendo aplicações de refrigeração comercial.
O R436A mostrou um incremento médio nos valores 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑅𝐶 de 3,1 % apresentando um maior desempenho para valores
de carga térmica de 2 kW.
O fluido refrigerante alternativo apresentou com uma diminuição média na capacidade de refrigeração de 0,3 % e consumo
de potência de até 3,3 % em relação ao R134a.
Em relação à temperatura de descarga o R436A apresentou um aumento médio de 1,9 °C, portanto pode-se concluir que este
acrescimento médio de temperatura não afeta o comportamento e lubrificação do compressor.
Para finalizar, pode-se afirmar que o R436A é uma alternativas potencial para substituir o R134a, desde que uma avaliação
de risco seja executada, já que este fluido analisado possui características inflamáveis com classificação ASHRAE A3
(ANSI/ASHRAE, 2013).

Matéria premiada no Mercofrio 2022 - 13º Congresso Internacional de Ar Condicionado, Refrigeração,
Aquecimento e Ventilação, com prêmio ANPRAC- MERCOFRIO.
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Atividades do Presidente

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Presençã em 05 de outubro ao 77º SOEA organizada pelo CONFEA/CREA em Goiânia, Walter Lenzi presidente
da ASHRAE Brasil conversando com com o presidente do CONFEA Joel Kruguer, junto com a Poliana Siqueira
(Diversity cochair Brasil), Andre Canuto (Vice presidente do Fenemi), Michelle (conselheira federal Confea),
Marco Aurelio (Chair de membership promotion).

Reunião
do
Chapter
Ashrae Brasil - 04/10/2022

Visita a IX Semana Tecnológica da
SENAI IPIRANGA - 06 a 08/10/2022
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Visita a IX Semana Tecnológica da FATEC ITAQUERA - 06 a 08/10/2022

Participação no 1º Seminário Internacional das Associações AEE e ASHRAE no Brasil – 11/10/2022
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Presença no evento Diversity em Barretos CREA-SP, no SENAC BARRETOS, e visita ao Hospital de Câncer
em 13/10/2022.

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Estivemos em 17/10/2022 em um evento espetacular da ABEMEC MS, representando a ASHRAE Brasil, no
MS Carbono Neutro, com participantes renomados, o secretário do Meio Ambiente MS e a Presidente do
CREA MS, vice presidente da Fenemi e do Chair de Membership promotion do Chapter Brasil da ASHRAE, e
do SB Pantanal com a Prof Andrea e da presidente Laura, entre outros nomes importantes em Campo
Grande. Reitor do SENAI esteve presente e foram organizadores em conjunto com ABEMEC MS.

No dia 21 de outubro
tivemos o Datacenter Day
no auditório do CREASP,
contamos com a presença
de palestrantes e empresas
relevantes do setor HVAC e
Datacenters.
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Student Branch Manaus
A constituição do SB Manaus, o primeiro da Região Norte do País, vem de
encontro à extensão da formação de engenheiros mecânicos voltados às
ciências da refrigeração e afins, no importante Polo Industrial de Manaus
(PIM). O PIM conta hoje com mais de cinco fabricantes de equipamentos de
refrigeração para usos domiciliares, bem como, instalações HVAC de grande
porte, que demandam profissionais formados no estado da arte dessa
especialidade em escala local. O SB Manaus certamente será a ponte que
estreitará as pesquisas que meu grupo desenvolve na academia, buscando
incorporar análises exergo-ambientais de sistemas de refrigeração
convencionais com sistemas de refrigeração por absorção, tanto
individualmente como em cogeração.
Componentes:
Advisor – Prof. Ricardo Cruz, Co-Advisor – Eng. Tacyo Pantoja, e os
estudantes Luís Paulo, Victor Freitas, Priscila, Maurício, João Hayden, Diogo
Ribeiro, Guilherme carneiro, Alejandro, João Valério e Silvio.

Primeiro Evento SB Manaus

Prof. Ricardo Wilson
Aguiar
da
Cruz,
advisor do SB Manaus.
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Young Engineers in ASHRAE (YEA) e Student
Activities (SA)
No dia 8 de setembro ocorreu uma visita técnica à obra das instalações de
condicionamento de ar do novo bloco do Hospital Albert Heinstein, unidade
Morumbi. O empreendimento foi idealizado e está sendo contruído pela
empresa Brasil ao Cubo e as instalações de ar condicionado pela empresa
Enebrás, que é uma das referência em obras deste porte. A obra é de grande
porte e as empresas responsáveis pela execução, bem como seus
funcionários, demonstram conhecimento e competÊncia técnica para
execução do serviço.
Parabenizo todas as empresas envolvidas e comprometidas com a
construção desta grande obra de engenharia, e parabenizo também o Student

Pedro Braga, chair do
SA

Branch São Paulo, nas figuras da atual presidente Carmosinda Santos e do
Vice-Presidente Thiago Bezerra, pela iniciativa de realizar esta visita técnica
a proporcionar à todos nós um momento de grande aprendizado. Disse
Mariana Almeida.

Mariana Almeida, chair
do YEA

Kelvin Cruz,
do YEA

co-chair
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Mais atividade do YEA e SA
Visita técnica do SB Salvador realizada em 30/09/2022, em conjunto com SA, representado pelo chair
Pedro Braga e YEA pelo co-chair Kelvin Cruz.
A visita técnica foi realizada para conhecer as instalações de Ar Condicionado e Refrigeração da
FIOCRUZ BAHIA Instituto Gonçalo Moniz (IGM), dedicado a pesquisa e desenvolvimento de vacinas,
tendo como missão promover a melhoria da qualidade de vida da população através da geração e difusão
de conhecimento científico e tecnológico no estado da Bahia e no Brasil. Disse Kelvin Cruz.
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Mais atividade do YEA e SA
No dia 28 de setembro aconteceu mais uma edição do webinar 'Quartas Tecnológicas", que é um evento
mensal promovido pelos YEA's (Young Engineers in ASHRAE) do capítulo Brasil e do capítulo Sul. Este
webinar tem como objetivo trazer representantes das empresas do setor HVAC-R para ministrarem
palestras sobre os mais diversos temas técnicos do nosso setor e assim apoiar o capítulo Brasil da
ASHRAE na condução dos trabalhos promovidos pela equipe, sempre visando o cumprimento da missão
geral da ASHRAE de assegurar o nosso futuro.
Este mês contamos com a participação de Cláudio Lima da Silva, que é Desenvolvedor de Novos Negócios
na Johnson Controls (JCI), Engenheiro de Produção Mecânica e especialista em eficiência de
compressores e sistemas de refrigeração industrial, somando mais de 20 anos de experiência no ramo.
O tema deste mês foi 'Sistemas em Cascata NH3/CO2', tendo como foco sua aplicação em sistemas de
refrigeração industrial. O tema abordado nos trouxe uma série de informações relevantes e que
propiciaram uma melhor compreensão do funcionamento dos equipamentos de refrigeração em cascata,
da operabilidade do sistema, além de seus pontos que exigem maior atenção e cuidado por parte das equipe
de instalação, operação e manutenção.
O webinar foi reproduzido na Escola Senai unidade Dendezeiros, Salvador, Bahia e contou com o apoio
de Kelvin Cruz que é Co-chair do YEA e nos apoia nessa missão fantástica de difusão do conhecimento.
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Mais atividade do YEA e SA
Em setembro apresentamos o Comitê de Jovens Engenheiros (YEA Committee) para a turma do
Treinamento e Capacitação para Boas Práticas em Sistemas de Ar Condicionado do Tipo Janela e Minisplit, da qual também fui integrante. Este treinamento é executado pela Cooperação Alemã DEUTSCHE
ZUSAMMENARBEIT por meio da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) sob a
coordenação do MMA (Ministério do Meio Ambiente) e apoio da ABRAVA (Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) junto ao NRCA (Núcleo de Refrigeração,
Controle e Automação) e DIREC (Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias) do IFBA Campus
Salvador. Agradecemos pelo espaço e tempo cedido. O treinamento foi realizado em quatro sábados das
08h às 17h, com 32h de duração total, das quais quase 100% foram aulas práticas.
No último dia, nos foi concedido espaço para apresentar o Comitê dos Jovens Engenheiros da ASHRAE
(YEA Committee - Young Engineers in ASHRAE). Durante a exposição foram respondidas perguntas
como: O que é o YEA? Quais as vantagens em ser um YEA? O que nós estamos fazendo? Como fazer
parte desse grupo? Estimulando-os a conhecer mais e associar-se à ASHRAE.
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Mais atividade do YEA e SA
Em 06 de outubro de 2022 aconteceu o 23º Simpósio de Tecnologia da Fatec-SP cujo tema central eram as
'Inovações tecnológicas e sustentáveis em um mundo pós-pandemia. O evento teve duração do dia 04 ao
dia 06 de outubro e contou com a presença de diversos professores mestres da FATEC-SP apresentando
assuntos relacionados às áreas técnicas de nosso domínio, além de temas voltados para o
desenvolvimento humano e profissional dos futuros tecnólogos do setor.
O Presidente Walter Lenzi foi convidado a participar para apresentar os trabalhos e projetos que estão em
desenvolvimento e vêm sendo brilhantemente conduzidos pelos membros dos comitês do capítulo Brasil
da ASHRAE, porém estava participando da 77ª SOEA e não pode estar presente. Mariana Almeida foi
convidada a representá-lo, juntamente com meus colegas de capítulo Washington Kalleby (Eletronic
Communication) e Thiago Bezerra (Vice-Presidente do Student Branch São Paulo).
Os participantes presentes na plateia fizeram perguntas para os componentes da mesa e todos puderam
expor suas opiniões, percepções e prospecções para o futuro tecnológico do setor, também conversamos
sobre o mercado de trabalho e as perspectivas para empreender no setor, além das expectativas para o
mercado de trabalho que se apresenta e de como o futuro jovem profissional pode se preparar e se adequar
as tendências de anseios do mercado da tecnologia em geral.
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Mais atividade do YEA e SA
No dia 19 de outubro de 2022 os jovens engenheiros da ASHRAE, em parceria com o Student Branch São
Paulo, promoveram uma visita técnica à fábrica da Jhonson Controls (JCI) em Sorocaba.
A visita teve dois momentos de grande importância, sendo o primeiro na parte da manhã onde foram
ministradas palestras técnicas conduzidas pelos colaboradores da empresa. No período da tarde
realizamos a visita às áreas de produção, manutenção, e estoque para que o grupo pudesse conhecer os
processos de fabricação desde o início, onde ocorre o corte e dobra de chapa até a etapa final, onde
acontece o processo de jateamento e pintura dos equipamentos.
Durante a visita todos os presentes puderam observar o nível de excelência do trabalho realizado pela
empresa, o cuidado com o os processos e a qualidade ficaram evidentes. Outro ponto que chamou bastante
a atenção foi a organização da fábrica e o cuidado com a segurança e saúde dos colaboradores da fábrica.
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Mais atividade do YEA e SA
O Student Branch Salvador realizou duas visitas técnicas para os seus membros que proporcionaram
experiências muito enriquecedoras.
No dia 15 de setembro, o SB Salvador conheceu o Polo de Inovação Salvador - IFBA, sob a orientação do
Professor Antonio Gabriel Souza Almeida.
O Polo de Inovação Salvador - PIS, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA, é uma das treze unidades especiais da Rede Federal de Educação Tecnológica com a finalidade de
atender às demandas das cadeias produtivas em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Formação
Profissional e prestação de Serviços Tecnológicos para os setores de base tecnológica.
O Polo é constituído por 4 laboratórios que trabalham desenvolvendo equipamentos, dispositivos e
software de uso em saúde, serviços de ensaios, calibração e consultoria, além da realização de
prototipagem mecânica e eletrônica. Um desses laboratórios, o LabProSaud, é credenciado pelo Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia como objetivo a realização de ensaios de
produtos de uso em saúde e a calibração de grandezas físicas.
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Mais atividade do YEA e SA
A ASHRAE SB Pantanal em parceria com a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, secção de
Mato Grosso do Sul (Abemec-MS), FIEMS e demais patrocinadores, organizaram no dia 17/10/2022 o
Seminário MS de Carbono Zero em Campo Grande, MS. A produção de energia renovável, foi o debate
principal, e foi realizado no auditório do Bioparque do Pantanal. Consultores e pesquisadores do Senai
participaram como palestrantes destacando a importância dada pela FIEMS às práticas para chegar ao
carbono neutro. Também o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura, Jaime Verruck, demonstrou a conjuntura internacional e nacional para a adoção
de práticas para a produção de energia renovável, além da estrutura de políticas públicas disponível para o
setor em Mato Grosso do Sul. O diretor financeiro da Abemec-MS, Coadvisor da ASHRAE Pantanal, e
Membersihp Promotion da ASHRAE Brasil Marco Aurélio Candia Braga, destacou a importância e o
caráter social das energias renováveis. O Presidente da ASHRAE Brasil, Walter Lenzi apresentou a
ASHRAE e o tema Netzero, com a presidente do SB PANTANAL, Laura de Vooght participando
ativamente da organização do evento. Foi um seminário de grande sucesso com presença de mais de 100
pessoas e com transmissão on line com participação simultânea de mais de 2500 acessos. No final houve
a mesa redonda com mediação de Ricardo Salles, presidente do CNCR, que conduziu a troca de
informações desses vários profissionais, de diversas áreas de conhecimento, que abrilhantam a discussão
desse tema muito importante. Ficaram todos com o desejo de que novos encontros como esse aconteçam,
já lançando a iniciativa de um Fórum Carbono Neutro.
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Mais atividades!

Visita do Guto
Rios, chair do
CTTC, a ABEMECRS - 16/09/2022

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Evento CTTC sobre Equidade de Gênero, com a
participação da co-chair Christiane Lacerda 21/09/2022

Podcast Morning Talks, com a participação o presidente eleito, Alexandre Kontoyanis - 22/09/2022

Visita do chair do
SA, Pedro Braga, ao
IFBA! com a
participação do
presidente e advisor
do SB Salvador 23/09/2022

Reunião mensal do SB Manaus – 24/09/2022
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Mais atividades!
28ª reunião ordinária da CEP, com a presença do
chair do CTTC Guto Rios, representando o
Chapter Brasil - 28/09/2022

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Ashrae Brasil President com Diversity Brasil,
SBRJ, fellow ASHRAE Edison Tito – 27/09/2022

Participação do Chapter Brasil no Fórum Cultura + Diversidade RIO 2022, representado pelo
presidente Walter Lenzi, e a co-chair do CTTC Christiane Lacerda - 27/09/22

Participação do
presidente Walter
Lenzi no evento da
TROX - 28/09/2022

Evento SB Recife – 29/09/2022
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Mais atividades!
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Reunião mensal CTTC - 03/10/2022

Evento SB
Pantanal 04/10/2022

IESP - Palestra sobre edifícios verdes com
indicadores da 90.1 de eficiência energética
e automação – 06/10/2022

SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - 04 a 06/10/2022
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Mais atividades!
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Reunião de Planejamento
Manaus – 12/10/2022

SB Archtec e Normas ASHRAE na
arquitetura - 10/10/2022

Morning Talks com a chair do YEA Mariana Almeida – 13/10/2022

Data Center Day – 21/10/2022
Evento SB Piauí – 18/10/2022

do

SB

Nós agradecemos
àqueles que nos ajudam
a cumprir nossa missão:
Assegurar nosso futuro.

PARTICIPE CONOSCO!

