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YOUNG ENGINEERS IN ASHRAE (YEA) COMMITTEE
Por Bernardo Baldasso

O QUE ACONTECEU NO YEA

29/03/2022 – Happy Hour Curitiba
O momento oportunizou o encontro de

16/03/2022 - Webinar “All You Need to Know About

membros YEA, advisors e profissionais do ramo que

ASHRAE’s TCs”

ainda não fazem parte para confraternizar, rever

Os Comitês Técnicos da ASHRAE são uma das

antigos amigos e conhecer novos presencialmente.

melhores maneiras de se engajar em áreas específicas

Estes eventos serão mais comuns novamente no

de interesse dentro da associação, tendo contato com

Chapter South Brazil ao longo do ano.

pessoas do mundo inteiro com expertise no assunto.

Da esquerda para direita: Juliana Reinhard

Para conversar sobre os benefícios e experiências de

(Diversity Chair), Israel Tonelli (Sustainability Chair),

fazer parte de um Technical Committee (TC), que são

Tiago da Fonseca (convidado), Alexandre dos Santos

abertos para qualquer membro, o YEA trouxe a

(Curitiba SB advisor), convidado Roberto Bonfim da

Alekhya Kaianathbhatta e o John Constantinide

Fonseca

para falar tudo sobre os TCs!

(convidada), Felipe Accorsi (Vice-President) Rafael

O evento foi aberto para os membros da Região

(convidado),

Ana

Carolina

Rodrigues

Walter Müller (convidado).

XII e não-membros e foi realizado totalmente em
inglês, idioma padrão utilizado para a comunicação
dentro dos TCs. Além das apresentações, houve um
momento de perguntas e respostas sobre os grupos e
sobre a trajetória dos ministrantes nos grupos que
eles participam até hoje.

31/03/2022 – Region XII Coffee Break
O coffee break teve o objetivo de reunir os Chapters
sobre os Technical Committes (TCs) e esclarecer
mais sobre o projeto piloto da ASHRAE que está
sendo realizado na Região XII, que pretende engajar
mais membros para participar dos comitês técnicos
e avaliar o interesse dos membros. Ao final, houve
um breve período de perguntas e respostas.
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HISTORICAL COMMITTEE
Por Paulo Presotto

TIMELINE DO DO NOSSO CHAPTER
Através desta timeline podemos conhecer um pouco do passado do South Brazil Chapter, e assim verificar o
rápido crescimento e sua evolução.

REFRIGERATION COMMITTEE
Por Bruno Capelli

Webinar - Sistemas de Refrigeração com Carga Reduzida de Amônia
No dia 10 de fevereiro, o comitê de refrigeração
organizou o webinar “Sistemas de Refrigeração
com Carga Reduzida de Amônia” que contou
com a presença dos engenheiros Marcos
Euzébio, da Bitzer do Brasil, e Rodolfo Lima, da
Guntner

do

Brasil.

Foram

apresentadas

propostas de sistemas de refrigeração com a
utilização de CO2, e propileno glicol, assim
como outras tecnologias que permitem a
utilização de amônia em baixa carga.

Página 3

VOL. 10
EDIÇÃO FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2022

ASHRAE JOBS BOARD
Se você está procurando um emprego na área de
engenharia ou procurando os engenheiros mais
qualificados, o quadro de empregos da ASHRAE
oferece as oportunidades e os candidatos mais
qualificados. Os engenheiros podem configurar
uma conta pessoal para pesquisas de emprego,
gerenciar currículos e criar alertas para novos
anúncios de emprego. Os empregadores podem
configurar uma conta corporativa para publicar
novos empregos, revisar currículos e gerenciar
o recrutamento.

Voce pode conferir todas as vagas e enviar seu currículo em:
https://jobs.ashrae.org/

DIVERSITY IN ASHRAE
PorJuliana Reinhardt

Você sabe o que é sororidade?

O evento convidou as mulheres do setor a refletirem

Segundo o dicionário, a palavra sororidade significa

sobre a sua postura para com outras mulheres no

relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre

ambiente de trabalho. A questão da competitividade

mulheres, e tem sua origem no latim, de “sóror” que

entre mulheres foi abordada pelas participantes como

significa “irmãs”. A sororidade é a ideia de solidariedade

uma prática não inclusiva. Mulheres que apoiam outras

entre mulheres, que se apoiam por um objetivo em

mulheres

comum. Sororidade é respeitar, ouvir e dar voz umas às

experienciam uma relação ganha-ganha e essa deve ser a

outras sem julgamentos.

abordagem de mulheres que buscam exercer a sororidade

Em referência ao Dia Internacional da Mulher, a

entre mulheres.

no

seu

desenvolvimento

profissional

ASHRAE Brazil Chapter Diversity e ASHRAE South
Brazil juntas promoveram uma Roda de Conversa com o
tema: SORORIDADE ENTRE MULHERES com mulheres
referências do nosso setor HVAC, no dia 14 de março de
2022, em um evento gratuito e online.
A Roda de Conversa contou com a participação da Ana
Rodrigues,

Andressa

Ulmann,

Christiane

Lacerda,

Graciele Davince, Juliana Reinhardt e Viviane Nunes.
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DIVERSITY IN ASHRAE
PorJuliana Reinhardt

Ação Páscoa Solidária da
Ashrae South Brazil
Em uma rápida ação realizada pelo Diversity Committee
e com o apoios dos membros, o chapter fez uma Páscoa
mais feliz para 70 crianças da ONG Instituto SCHNORR,
localizado na cidade de Araucária-PR.
Segundo relato da Juliana, "foi emocionante poder
entregar para cada criança, olhar os olhinhos brilhantes
deles, desejar Feliz Páscoa e entregar o ovo de Páscoa.
Para cada ovo entregue eu ganhei um abraço de cada
criança. Nem preciso dizer o quão emocionante foi…"
Agradecemos a todos os membros que ajudaram e
fizeram a diferença neste momento.
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GOVERNMENT AFFAIR
COMMITTEE
Por Anderson Rodrigues

11° QAI Seminário Internacional de
Qualidade do Ar
NO dia 27 de abril aconteceu o 11° QAI Seminário
Internacional de Qualidade do Ar, organizado pela
ABRAVA, e de correalização do Chapter Brasil ASHRAE
e POLI-USP. O evento

contou com a participação de

renomados especialistas nacionais e internacionais para
troca de experiências e debate diante dos avanços de suas
iniciativas em Qualidade do Ar Interno, o novo
paradigma em gestão de ambientes. Pós-pandemia no
Brasil e no mundo, iniciativas globais em qualidade do ar
interno, QAI em frigoríficos, ABNT/NBR 16401, ISO
16000-40 são alguns dos temas abordados o no evento.

NOMINATING COMMITTEE 2021/22 (COMISSÃO ELEITORAL)
Por Heitor Tremea
O Nominating Committee 2021/22 (Comissão Eleitoral)

SISTEMA DE VOTAÇÃO Conforme nosso estatuto, o

convida a todos associados para participarem das eleições

processo eleitoral eletrônico deve ser passível de

para os cargos de diretoria da gestão julho de 2022 à

auditoria, sendo que cada um dos membros votantes terá

junho de 2023.

direito a 01 (um) voto, vinculado ao seu e-mail de

Conforme eleição democrática, todo membro, desde que

cadastro na associação. Pedimos a gentileza de manter

interessado e atendendo aos requisitos mínimos que

seu cadastro atualizado no site da ashrae.org. O sistema

serão

utilizado será: https://vote.heliosvoting.org/

avaliados

pela

comissão

eleitoral,

pode

se

candidatar a qualquer vaga conforme o formulário em
anexo. O formulário preenchido deve ser encaminhado à
Comissão Eleitoral dentro do prazo do processo eleitoral,

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 2022/2023

conforme datas mencionadas.

• 30/03 – Apresentação do Edital – Abertas as inscrições

Assim, estão indicados por este comitê os nomes de

de Candidatos

associados para cada um dos cargos:

• 15/04 – Fim das inscrições de Candidatos

·

Presidente-Eleito 2022/2023: Bernardo Baldasso

• 30/04 – Apresentação dos Candidatos do Processo

·

Vice-Presidente 2022/2023: Luiz Piccoli

Eleitoral

·

Tesoureiro 2022/2023: Fernando Dutra del Castillo

• 15/05 às 08h – Início da votação

·

Secretário 2022/2023: Israel Marques Tonelli

• 21/05 às 18h – Fim da votação

·

1º Membro do Conselho 2022/2023: Paulo Presotto

• 23/05 – Apuração dos votos pela Comissão Eleitoral

·

2º Membro do Conselho 2022/2023: Mário Alexandre

• 24/05 – Apresentação do resultado da eleição.
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STUDENT ACTIVITIES COMMITTEE
Por Fernando Dutra Del Castillo

SB Curitiba

Treinamento de gerenciamento
de Projetos
O evento ocorreu nos dias 28, 29, 31 de março e
finalizado no dia 01 de abril. O treinamento contou
com três palestrantes com muita experiência na área.
Nos dois primeiros dias, tivemos Diego Beltrame,
Gerente de Projetos na Trane Technologies, dando o
pontapé inicial do treinamento, introduzindo ao
conceito de gestão de projetos e as principais etapas
na construção do mesmo. No dia 31 de março, foi a
vez de Luís Oresten, Engenheiro de Novos Produtos,
participando pela segunda vez em um evento junto

Ele

com o ASHRAE Curitiba Student Branch, ele

gerenciamento de projetos nos mais de 30 anos de

apresentou um pouco do gerenciamento de projetos

experiência que ele tem já na área.

voltado pro HVAC e também contou um pouquinho

O Evento contou com quatro dias repleto de

da sua vivência no ramo do HVAC com este tema. No

conteúdo bom, com ótimos palestrantes, somando

último dia, para fechar com chave de ouro, tivemos a

um total de 8 horas de treinamento sobre este tema

presença de Luis Almeida, diretor geral da Trox do

que pode ser utilizado tanto na vida profissional

Brasil e membro da ASHRAE.

quanto na pessoal.

contou

sobre

as

suas

vivências

com

Webinar "O Processo de Certificação LEED"
SB Florianópolis
Ocorreu no dia 24/02 o Webinar "O Processo de
Certificação LEED" com o palestrante Eng. Fabiano
Ferreira, LEED AP BD+C.
Esse Webinar faz parte da série "Conversando sobre
Simulação". O palestrante é Engenheiro Mecânico
com

pós

graduação

em

refrigeração

e

ar

condicionado, e possui 11 anos de experiência em
projetos de certificação LEED.
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STUDENT ACTIVITIES COMMITTEE
Por Fernando Dutra Del Castillo

SB Florianópolis

Webinar "Simulação de Geração e Desempenho de Sistemas Fotovoltaicos
O Webinar "Simulação de Geração e Desempenho de
Sistemas Fotovoltaicos" ocorreu no dia 23/03 e foi
organizado pelo ASHRAE Florianópolis Student
Branch.
O Palestrante Dr. Lucas Nascimento é pesquisador na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ,
possui

graduação

em

Engenharia

Elétrica

e

Doutorado na área de Energia Fotovoltaica na UFSC.

Webinar "Simulação de Geração e Desempenho de Sistemas Fotovoltaicos
Este foi mais um Webinar realizado com a parceria
entre ASHRAE South Brazil Chapter e IBPSA Brasil,
entitulado "Calibração de modelos para a simulação
de edifícios existentes". Essa palestra virtual contou
com o Palestrante Professor Alberto Hernandez
Neto, que é membro ABCM, ANPRAC e IBPSA Brasil.
O Prof. Alberto é Professor da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo e atua na área de
climatização e refrigeração com ênfase em eficiência
energética.

Webinar "Modelagem do contato com o
solo no EnergyPlus
Não perca o próximo Webinar organizado pelo
ASHRAE Florianópolis Student Branch, faça a sua
inscrição no link: bit.ly/3P6tx8Z
Mais informações em @ashrae.floripa.sb
Palestrante: Letícia Gabriela Eli (Doutoranda no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil na
UFSC.
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CERTIFICAÇÕES ASHRAE
A ASHRAE é uma instituição mundialmente reconhecida no setor HVAC & R que já concedeu mais de 3 mil certificações à
profissionais que demonstraram seus conhecimentos e experiencia do setor HVAC& R. Obtenha uma vantagem competitiva ao se
certificar em um dos seguintes tipos de certificação ASHRAE:
BCxP - Building Commissioning Professional CertificationA Certificação
Profissional de Comissionamento de Edificações é um modo de validar sua competência profissional para liderar, planejar,
coordenar e gerenciar uma equipe de comissionamento para implementar processos de comissionamento em edifícios novos
e existentes.
BEAP - Building Energy Assessment Professional Certification
A Certificação Profissional em Avaliação Energetica ia de Edifícios é um modo de validar sua a competência para avaliar os
sistemas de construção e as condições do local; analisar e avaliar o uso de equipamentos e energia; e recomendar estratégias
para otimizar a utilização dos recursos de construção.
BEMP – Building Energy Modeling Professional Certification
A Certificação Profissional em Modelagem Energética de Edifícações é um modo de validar sua competência para modelar
edifícios e sistemas novos e existentes com toda a gama de física; e avaliar, selecionar, usar, calibrar e interpretar os
resultados do software de modelagem de energia, quando aplicados ao desempenho e à economia de energia de edifícios e
sistemas.
CHD – Certified HVAC Designer
A Certificação de Projetista de HVAC é um modo de validar sua competência nos seguintes tópicos: Projetar sistemas de
HVAC para atender aos requisitos de construção / projeto, incluindo equipamentos, dimensionamento de equipamentos,
cálculos de carga térmica, projetar salas de equipamentos mecânicos, projetar layout de dutos e tubulações e desenvolver
planos de construção HVAC.
HBDP – High-Performance Building Design Professional Certification
A Certificação Profissional de Projetos de Edificação de Alto Desempenho é um modo de validar sua competência para
projetar e integrar sistemas sustentáveis de HVAC & R em edificações de alto desempenho.

HFDP– Healthcare Facility Design Professional Certification
A Certificação Profissional de Projeto de Unidade de Saúde é um modo de validar sua competência para incorporar padrões,
diretrizes e códigos regulatórios, bem como requisitos exclusivos de unidades de saúde e princípios de projeto nos sistemas
HVAC.
OPMP – Operations& Performance Management Professional Certification
A Certificação Profissional em Gerenciamento de Operações e Desempenho é um modo de validar sua competência para
gerenciar as operações e a manutenção da instalação para atingir as metas de desempenho da edificação, incluindo aquelas
relacionadas à qualidade, saúde e segurança do ambiente interno.

Conheça mais sobre as certificações da ASHRAE na página oficial:
https://www.ashrae.org/professional-development/ashrae-certification/certification-types
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CHAPTER MEETINGS
Participe das nossas Chapter Meetings. Nestas reuniões você pode acompanhar de perto o que está
acontecendo no Chapter e se voluntariar para ajudar nas atividades.
Todos somos voluntários e é com este trabalho que fazemos a diferença em nosso setor e em nossa sociedade.
Os convites são enviados a todos os membros. Caso você não receba entre em contato através do e-mail
chapter@ashraesouthbrazil.org.

Próximas Chapter Meetings:
24/05/2022 às 19h
05/07/2022 às 19h

Redes sociais
ashrae.south.brazil
ashrae-sbcsb
https://www.ashraesouthbrazil.org/

ashrae.floripa.sb
ashrae-florianópolis-sb

ASHRAE SOUTH BRAZIL
NEWSLETTER
Newsletter Editor:
Eduardo Poletto Höehr
Communications Chair:
Maria Possamai
Presidente:
Luiz A. Piccoli Jr.
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CHAPTER DINNER

Save the Date: 15/07/2022 - Sexta-feira, em Porto Alegre-RS
Em breve divulgaremos o local e maiores informações.
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