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Nessa edição o South Brazil Chapter promoveu diversos eventos:

palestras, encontros aos associados e reconheceu os esforços de

diversos membros ASHRAE.

Como destaque temos a cobertura do Mercofrio 2022, uma série de

oportunidades para associados e colaboradores, e a aprovação da

Emenda de Kigali no Brasil!

Na seção do artigo técnico é abordada o tema de qualidade do ar. Você

verá como um sistema de ar condicionado juntamente com um

sistema de ventilação são poderosos aliados para a saúde e bem-estar.

Espero que goste da nossa newsletter! Adoraríamos escutar seu

feedback por meio das nossas redes sociais!

Aproveite a leitura!

Eventos, prêmios e
oportunidades aos
associados
Por Bruno Yuuki Nonaka - Newsletter Editor

MERCOFRIO 2022

BRASIL É O 139º PAÍS A
APROVAR EMENDA DE KIGALI

YEA AWARD OF INDIVIDUAL
EXCELENCE! 

WEBINAR: "A IMPORTÂNCIA
DO AUTOCUIDADO E SAÚDE
DA MULHER".

N E S T A  E D I Ç Ã O

E MUITO MAIS...
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Todos os eventos foram abertos ao público, ou seja, contaram com a participação de cerca de 50% de não

associados nem do ASHRAE South Brazil Chapter e nem do Brazil Chapter. O que evidencia o interesse de

profissionais externos à associação no nosso conteúdo e um grande potencial de captação de novos

membros. Em 2023 continuaremos trabalhando para que parte desse público se associe ao capítulo.  

Esses resultados são frutos de muito esforço voluntário. Um time unido, trabalhador e incrivelmente

dedicado que atua em prol da disseminação de conteúdos técnicos da área HVAC-R, da oportunidade de

networking e do desenvolvimento do ASHRAE South Brazil Chapter. Gostaria de chamar atenção para

uma característica do nosso capítulo ASHRAE South Brazil Chapter, diferentemente da maioria das

associações profissionais, em que a direção é majoritariamente formada por profissionais seniors, a nossa

gestão é composta predominantemente por jovens. Normalmente, em início ou meio de carreira (numa

faixa de 20 a 40 anos), isso nos dá dinamismo e energia para atuação. Meu especial agradecimento a esses

membros que equilibram as atividades junto ao capitulo com seus afazeres profissionais, acadêmicos,

familiares e de lazer.  

Gostaria também de agradecer aos patrocinadores da ASHRAE no Brasil. Hoje, possuímos um plano de

patrocínio que é anual e compartilhado entre o ASHRAE South Brazil Chapter e o Brazil Chapter. São 18

empresas patrocinadoras e esse número tende a crescer, pois estamos em fase final de negociação com

dois novos patrocinadores. O apoio financeiro das empresas é o que permite mantermos o alto nível dos

nossos eventos. Obrigado pela confiança e parceria!  

Para finalizar, agora em dezembro estamos fazendo alguns happy hours e eventos de confraternização.

Fique atento a nossos meios de comunicação. Aproveite mais essa oportunidade para interagir com

membros do ASHREA South Brazil Chapter e profissionais da área HVAC-R. 

Boas festas, feliz natal e que o ano de 2023 seja de muito sucesso para todos nós.

Mensagem do Presidente
por Felipe Accorsi

Fim de ano, momento de refletir, celebrar e agradecer! 

O ano em que os eventos sociais presenciais retomaram foi intenso.

Esses 6 meses que destacam o meio da gestão foram marcados por muito

trabalho e satisfação. Evento a evento venho recebendo feedbacks

positivos e observando crescente número de participantes. 

Hoje, o ASHRAE South Brazil chapter tem cerca de 110 membros

associados. No Chapter Dinner de julho tivemos 70 pessoas presentes;

no jantar ASHRAE do Mercofrio 105 participantes; no evento online de

Ambientes Hospitalares cerca de 220 participantes. Refletindo sobre

essas atividades percebo que estamos cada vez mais especialistas e

reforçando as atividades do ASHRAE South Brazil Chapter como

referência na área HVAC-R.
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Felipe Accorsi, Presidente do

ASHRAE South Brazil Chapter

2022/2023
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O ser humano consegue ficar semanas sem se alimentar, dias sem ingerir água e poucos minutos sem

respirar. Sabemos desde criança que se a água não for incolor, inodora e insípida, não devemos consumi-

la. Aprendemos também que se um alimento tem cheiro ruim ou uma aparência estranha, também não

devemos consumir. E o ar que respiramos temos condições de não consumi-lo? E o que aprendemos quando

criança? 

Pois este tema é tão importante que estamos revendo alguns conceitos básicos e uma boa forma de

determinar se o ar está em boas condições, é usar nosso olfato. Se entrares em um ambiente e este

apresentar cheiro ruim, não entre pois provavelmente o ar não esteja em condições. Um exemplo é quando

entramos numa sala de reuniões e notamos que nos primeiros minutos, já há alguém bocejando. Outro

exemplo, é quando entramos no carro para viajar com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado de

forma a não sentirmos o cheiro da rua (ventilação fechada) e, em seguida sentimo-nos fadigados e com

sono e nos questionamos se dormimos bem. Em seguida abrimos o vidro do carro e logo melhora nossa

condição. O que ocorre é que renovamos o ar, alterando as concentrações dos poluentes internos. Além

destes sintomas a falta de ventilação adequada pode gerar mal-estar e dor de cabeça. 

Outro fator que devemos levar em consideração é a quantidade de particulado (pó) no ambiente. Pensando

na limpeza, normalmente, utilizamos aspiradores de pó. Você sabe qual o tipo de filtro que ele possui?

Provavelmente saiba a potência, se tem bons acessórios e se ele é compacto, mas não nos preocupamos

com qual tipo de filtro que possui. Se o filtro não for de boa qualidade, tipo HEPA (high efficiency

particulate air) por exemplo, estamos apenas deslocando a poeira de um lado para o outro. O uso de

vassouras e espanadores, também devem ser observados pois sua utilização suspendem as partículas mais

finas tornando-as respiráveis. Devemos ter cuidado com as partículas de diâmetro médio de 2,5

micrometro (PM 2,5), capazes de passar por nosso sistema de filtragem e podendo chegar nos pulmões.  

Em média passamos mais de 90% do nosso tempo em ambientes fechados e a concentração de poluentes

nestes locais podem chegar a 5 vezes mais que a do ar externo. Ainda bem que podemos contar com um

grande aliado para nos proteger destes problemas, o sistema de ar condicionado, que deve ser dotado de

filtragem e ventilação. Para termos um sistema capaz de manter um ambiente saudável, inicia-se por um

bom projeto. Este deve considerar as condições do ambiente, quantidade de pessoas, qual tipo de atividade

que será realizada neste ambiente, quantidade de calor que deve extrair, se há algum poluente em demasia,

entre outros parâmetros

Artigo Técnico
por Mario Henrique Canale

Como avaliar se a qualidade do ar interior está em boas
condições?
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Uma vez instalado ele deve ser mantido em condições higiênicas e mecânicas.   Para que essas condições

sejam mantidas devemos implantar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) que

analogamente pode ser comparado com o manual do carro. Este informa qual a periodicidade de

manutenção e limpeza de cada componente do sistema. Estas manutenções devem ser realizadas por

profissionais treinados e capazes de as realizar. Importante ressaltar que todos os componentes do sistema

devem estar limpos e higienizados.  Os filtros, por exemplo, devem ser limpos mensalmente quando

laváveis, no caso do split, e se forem descartáveis, devem ser substituídos no máximo a cada 3 meses ou

quando estiverem saturados.  

Para garantir uma boa qualidade do ar interior é fundamental termos uma boa ventilação. Mas o que é

ventilação? É a substituição do ar do ambiente pelo ar filtrado exterior (ar ambiental), promovendo a

diluição os poluentes internos. Análises da qualidade do ar devem ser realizadas periodicamente para

verificar se os ambientes estão proporcionando boa condições de uso. Alguns locais possuem sensor de

CO2, que é o índice utilizado para verificação da renovação de ar, para regular a quantidade de ar externo

que entra no ambiente. 

Algumas tecnologias extras podem ser utilizadas para melhorar a QAI, como a fotocatálise que auxilia no

controle de fungos, vírus e bactérias bem como a utilização de lâmpadas UVC em serpentina, que as

mantêm limpa por mais tempo. 

A QAI é uma questão de saúde e bem-estar, e por isto é uma questão de saúde pública. Pensando nisto, em

2020 foi criado o Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno (PNQAI) com objetivo de conscientizar a

sociedade aos efeitos de uma baixa qualidade do ar que respiramos em ambientes. Convido a acessarem o

site pnqai.com.br para entenderem, e, se possível fazerem parte deste movimento.
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Membro ASHRAE, Engenheiro Mecânico e pós-graduado em Engenharia

de Refrigeração e Climatização pela Pontifícia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul (PUC-RS)

Mário Henrique Canale
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Novidades! 
Emenda de Kigali
por Bruno Nonaka (YEA) committee

A EMENDA DE KIGALI

A Emenda de Kigali, através de um acordo entre todas as 197 partes do Protocolo de Montreal, inclui os

hidrofluorcarbonos (HFCs) no que determina o Protocolo de Montreal. 

O Protocolo de Montreal visa proteger a camada de

ozônio eliminando a produção e consumo das

substâncias responsáveis por sua destruição (SDO).

Apesar de o Brasil não possuir a produção de SDO, o

IBAMA realiza ações de controle no processo de

importação, no comércio e na utilização da

substância.

O principal objetivo da Emenda de Kigali é reduzir a produção e o consumo dos HFCs que são usados em

equipamentos como os ares-condicionados e os refrigeradores em até 80% até 2045.

Substâncias Controladas com Importação Proibida pela Resolução Conama nº 267, de 14 de setembro

de 2000: CFCS, CTC, Metilclorofórmio, HBFCs e  Bromoclorometano.

Halons: Permitida apenas para Halon regenerado, com anuência prévia do Ibama, conforme Resolução

Conama nº 267, de 14 de setembro de 2000.

Brometo de metila: Permitido exclusivamente para uso em tratamento fitossanitário com fins

quarentenários, com anuência prévia do Ibama, conforme Instrução Normativa Conjunta nº 02, de 14

de dezembro de 2015.

HCFCs: Permitida apenas para empresas que possuem cotas de importação, com anuência prévia do

Ibama, conforme Instrução Normativa Ibama nº 4, de 14 de fevereiro de 2018

Substâncias Restritas:

F O N T E :  H T T P S : / / K I G A L I . O R G . B R / E M E N D A - D E - K I G A L I /
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http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=265
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2015&jornal=1&pagina=38&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/02/2018&jornal=515&pagina=67&totalArquivos=126


O Mercofrio é o maior congresso técnico dá área de Ar Condicionado, Refrigeração, Aquecimento e

Ventilação no Brasil. O evento ocorre a cada 2 anos e é promovido pela ASBRAV (Associação Sul Brasileira

de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação). A 13° edição do Mercofrio ocorreu em 13, 14 e

15 de setembro em Porto Alegre.

A ASBRAV é uma associação parceira do ASHRAE South

Brazil e ficamos felizes por termos sido convidados para

apoiar esse evento e contribuir com sua organização. A

colaboração da grade de palestras de interesse para nosso

público foi fruto de um trabalho de cerca de 1 ano em

conjunto com toda comissão organizadora. Apresentamos 3

palestras de ASHRAE Distinguished Lecturers (DL). O DL

Henry H. Slack fez palestras nos primeiro (How Can Climate

Change Impact Indoor Air And Health) e segundo dias

(Climate Change: How Ashrae Members Can Prepare) e o DL

Eckhard Groll também no segundo dia (Update On

Refrigerants: Past, Present And Future). 

No terceiro dia de evento (15/11) realizamos o Encontro dos

Estudantes ASHRAE durante a tarde na sala 5 do Mercofrio. O

evento iniciou com uma apresentação sobre a estrutura da

ASHRAE e como a associação pode beneficiar seus membros

ministrada pela ASHRAE RMC Tulia Rios (Diretora do

Conselho de Membros da Região 12 – Latino América e

Flórida).  A sala toda ficou reservada para nosso encontro e

tivemos sessões de apresentações das atividades dos Student

Branches ASHRAE (Braços dos capítulos ASHRAE

coordenados por professores dentro de universidades com o

objetivo de aproximar e fortalecer os estudantes da área

HVAC-R), premiações e discussões para o desenvolvimento

dessas atividades e depoimentos de participantes e professores. 

Destaco aqui a premiação do melhor Student Branch da Região

12 Florianópolis, representado pelo Marcelo Olinger, atual

presidente do Student Branch de Florianopolis e pela

professora Ana Paula de Melo, professora Advisor, e ao

Patrick Vieira pela sua atuação no Student Branch de Curitiba.

 

Mercofrio 2022
por Felipe Accorsi
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O Mercofrio 2022 reuniu cerca de 500 profissionais da área

HVAC-R e reconhecemos aqui o excelente trabalho realizado

pela ASBRAV na organização do evento. Para a 14° edição do

Mercofrio a ser realizada em 2024, o ASHRAE South Brazil

Chapter já está escalado novamente!



Na segunda noite do Mercofrio (14/09),

realizamos o tradicional Jantar ASHRAE

Mercofrio. E uma feliz surpresa: lotação

máxima no jantar! Todos os 105 lugares

reservados no restaurante Galeto Mamma Mia

do Barra Shopping Sul foram ocupados.

Esse jantar é uma confraternização de membros

do ASHRAE South Brazil Chapter, ASHRAE

Brasil Chapter, patrocinadores dos dois

capítulos, professores Advisors dos Student

Branches e interessados na área HVAC-R. 

Aproveitamos o grande público para realizar a

sessão de agradecimentos aos membros

voluntários e aos patrocinadores. O presidente

Felipe Accorsi e a ASHRAE RMC Tulia Rios

fizeram breves apresentações sobre a ASHRAE

e em seguida entregamos as premiações que o

ASHRAE South Brazil Chapter ganhou nos

últimos anos, inclusive as referentes ao

período de pandemia, no qual os eventos eram

realizados de forma online. 

Entre as os homenageados, tivemos duas

premiações de destaque para os presidentes do

ASHRAE South Brazil Chapter, Luiz Piccoli Jr

(gestão 21-22) e Heitor Tremea (gestão 20-21)

que foram reconhecidos pela ASHRAE com o

Presidential Award of Excellence. Além disso,

na gestão 20-21. A Patricia Faoro destacou-se

como a melhor Membership Promotion Chair

da Região 12. O Student Branch de

Florianópolis recebeu a premiação de melhor

Student Branch da Região 12. 

Reforçamos o agradecimento do prestígio que

nossos eventos têm tido! 

Obrigado a todos os presentes!

Jantar ASHRAE Mercofrio 2022
por Felipe Accorsi
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A Sociedade tem um programa EXCLUSIVO para os membros YEA (Jovens Engenheiros - todo membro

com anuidade ativa com idade até 35 anos), onde premia semestralmente 5 pessoas com uma bolsa de

estudos para o HVAC Design Essentials Training. O curso pode ser feito inteiramente online, e se divide

em dois níveis:

O curso acontece mensalmente de forma online, e o valor da bolsa varia entre U$ 680 e U$ 1.301!

As inscrições estão abertas até dia 16/12/2022, com os resultados sendo divulgados em janeiro.

Para se inscrever basta entrar no link abaixo e preencher o formulário e preencher os dados, respondendo

a algumas perguntas

https://fs12.formsite.com/ashrae/form6/index.html

Interessados que necessitarem de ajuda para realizar a inscrição podem entrar em contato com Lucas de

Borba via WhatsApp: (51)99822-3129 para solicitar ajuda!

Treinamento prático e intensivo ideal

para engenheiros ou técnicos

recentemente graduados, interessados

em atuar na indústria de HVAC ou

aqueles que necessitam se atualizar nas

novas tecnologias do mercado, gerentes

de instalações, representantes de

vendas e outros que desejam obter uma  

melhor compreensão dos fundamentos,

equipamentos e sistemas.

H V A C  D E S I G N :  L E V E L  I
E S S E N T I A L S :

Focado em quem já completou o nível I,

provê instruções em sistemas de HVAC

para engenheiros e técnicos experientes. 

O treinamento cobre os aspectos técnicos

de projeto, e oferece a oportunidade de

expandir sua exposição à sistemas e

aplicações de HVAC para melhorar

níveis de economia de energia e

melhorar a qualidade do ambiente

interno.

H V A C  D E S I G N  L E V E L  I I
 A P P L I C A T I O N S :

QUE TAL GANHAR UMA BOLSA DE ESTUDOS DA ASHRAE

PARA O CURSO DE PROJETOS DE HVAC?

Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba
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YEA Award of Individual Excelence!

Conhece alguém que contribuiu com as atividades do YEA e da ASHRAE no ano fiscal anterior? Você se

considera um membro voluntário que contribui continuamente e participa das atividades do Capítulo? Pode

ser a sua chance de ser reconhecido internacionalmente por sua contribuição!

Ser qualificado como membro YEA (35 anos de idade ou menos);

Ter participado do capítulo em alguma posição no ano fiscal anterior (Board of Governors, oficial do

capítulo, posição de Chair, posição na Região XII, etc);

Estar com a anuidade em dia;

Ter participado de no mínimo 4 atividades do YEA no ano fiscal anterior (atividades em conjunto com

o Student Branch também são válidas).

Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba

REQUISITOS:

CATEGORIAS

Ter promovido pessoalmente as

atividades do YEA, educando os

membros a respeito de recursos

e programas disponíveis para

membros YEA (tanto por escrito

quanto de forma oral);

Ter contribuído de forma geral

para o crescimento e

desenvolvimento do YEA

através de novas ideias,

recrutamento e encorajamento

de novos membros,

desenvolvimento de programas,

publicações, etc;

Ter dado suporte no

planejamento/organização de

ao menos 2 atividades do YEA

durante o último ano fiscal;

Ter participado de um dos

seguintes eventos/capacitações

do YEA, ou estar inscrito em

um: YEA Leadership Weekend

(YLW) ou Leadership

International (YLI).

Ter participado de ao menos 1

ASHRAE Technical Committee

(TC) ou Standards Committee;

Ter participado de um curso ou

treinamento da ASHRAE.

Personal Development

(Desenvolvimento Pessoal)

Professional Development

(Desenvolvimento Profissional)

OUTREACH

 (ALCANCE)

As inscrições encerraram no dia 16/12/2022, mas não se preocupe, no próximo ano teremos novamente!

A nomeação deve ser feita por um integrante do capítulo, favor entrar em contato com algum chair para

submeter a nomeação.

Tanto a premiação quanto a bolsa de estudos são oportunidades FOCADAS EM YEAs, e qualquer membro

voluntário tem ótimas chances de ser selecionado!
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Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba

Visita Técnica na Sicflux.

No dia 3 de outubro, o comitê do YEA organizou uma visita técnica à Sicflux, fabricante brasileira

especializada em projetar, desenvolver e fornecer soluções em renovação de ar. Devido  à restrições no

número de pessoas que poderiam participar da visita, quatro membros do South Brazil Chapter estavam

presentes. Tiago, o co-presidente do CTTC e membro do comitê do YEA lidera os participantes e,

também, fez uma apresentação sobre a ASHRAE para os engenheiros que trabalham na fábrica.

ASHRAE Herman and Dorothy Behls HVAC Designer Certification Award.

Durante os meses de outubro e novembro, o Comitê YEA sediou duas reuniões (uma cada mês), para

discutir e planejar as atividades finais do YEA para os últimos meses de 2022. Durante o mês de outubro

também houve uma apresentação sobre a "ASHRAE Herman e Dorothy Behls HVAC Designer

Certification Award Application", estabelecendo os requisitos a candidatar-se. O South Brazil Chapter

conta atualmente com um membro elegível que deve se inscrever até o prazo estendido.
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Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Guilherme  Ferlin
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 Todos os anos, a Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS) realiza a Semana Acadêmica da

Engenharia, onde ocorrem diversas palestras,

workshops, dinâmicas, rodas de conversas, entre

outras atividades relacionadas à engenharia. Um

desses eventos, realizado no dia 29 de setembro, foi a

apresentação feita pelos membros Lorenzo Filippini e

Mariana Müller, do Student Branch de Porto Alegre,

para os alunos do curso de Engenharia Mecânica da

UFRGS, falando sobre mudanças climáticas,

pandemia, a importância dos sistemas de

Climatização e Refrigeração nesse cenário atual e

como isso tudo está associado à ASHRAE.

 Além disso, falou-se também sobre as atividades

realizadas pelo Student Branch nos últimos anos e as

oportunidades disponíveis para aqueles que se tornam

membros. Ao final do evento, foi possível conversar

com os alunos presentes, debater ideias para futuras

palestras e convidá-los a participarem do SB.

 É interessante destacar que, diferente da maioria das palestras feitas em universidades, ao final das

apresentações os alunos fizeram muitas perguntas e debateram diversos assuntos com os membros do SB

e professores ali presentes, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora para todos. Quase todos

os alunos presentes estavam estagiando ou trabalhavam no setor de climatização e refrigeração,

demonstrando considerável conhecimento prático sobre os assuntos abordados nas apresentações.

  No final de outubro, os membros Felipe Molinari

Ranzan e Lorenzo Filippini realizaram uma palestra

para uma turma de estudantes de Engenharia

Mecânica na Universidade La Salle, com o intuito de

apresentar a eles o Student Branch, as atividades

realizadas pelos membros e as oportunidades de

desenvolvimento pessoal e profissional voltadas à

climatização e sustentabilidade. 

Além da apresentação dos membros estudantes, o professor e Engenheiro Mecânico Eduardo Brofman foi

convidado para falar sobre Simulações termo energéticas e seu papel como ferramenta para modelar

sistemas de climatização. 

Apresentação na Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica da UFRGS.

Apresentação para alunos da Universidade La Salle.



XXI Encontro Nacional de Empresas
Projetistas e Consultores 
por Felipe Accorsi
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Destacamos que nos dias 17 e 18 de novembro ocorreu em Curitiba o XXI Encontro Nacional de Empresas

Projetistas e Consultores, organizado pelo DNPC (Departamento Nacional de Empresas Projetistas e

Consultores) da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e

Aquecimento).  

O tradicional evento é uma referência na área HVAC-R e

teve como tema “Qualidade do Ar & Eficiência Energética –

O importante diálogo a cargo do Engenheiro de Ar

Condicionado e Refrigeração” . Foram dois dias dedicados a

palestras com renomados especialistas, troca de experiências,

atualização profissional, conhecimento de novas tecnologias

e networking. O evento contou com a participação maciça de

membros ASHRAE . Aproveitamos para parabenizar a

organização pelo alto nível do evento.

Em março de 2023 acontecerá o VII Congresso Latino-Americano de Simulação de Edifícios da IBPSA

LATAM. O evento ocorrerá na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em Florianópolis nos dias

09 e 10 março de 2023. O evento conta com o apoio da UFSC, ASHRAE South Brazil Chapter e o Student

Branch de Florianópolis. 

O evento conta com uma discussão interativa buscando uma melhor simulação de edificações visando

melhorar tanto o projeto e operação.

Nós, do SB Florianópolis, temos um grande orgulho e uma

grande responsabilidade em apoiar mais este evento.

Para mais informações, acesse o link:

Em meio ao ritmo acelerado em que vivemos, dar uma pausa

na correria e ter um almoço como esse não tem preço. Esse

encontro rendeu a definição do futuro da diretoria do SB

Florianópolis e a entrada de novos membros. 

Foi um momento de muita troca, descontração e boas risadas.

Afinal, o SB está aí para compartilhar conhecimento e bons

momentos. 

https://www.ibpsa.org.br/ibpsalatam2023

·Técnicas de simulação e desenvolvimento de software;
·Integração de diferentes formas de simular;
·Projeto de construção orientado ao desempenho;
·Ambiente interno e comportamento humano.

PRINCIPAIS TEMAS

IBPSA LATAM

ENCONTRO DE MEMBROS

https://www.ibpsa.org.br/ibpsalatam2023


Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba

ASHRASCO & FUTEBOL

O YEA e o Student Branch de Porto Alegre se uniram para realizar a 2ª edição do Futebol com

Churrasco da ASHRAE, carinhosamente chamado pelos membros de ASHRAsco! A ideia do evento é

integrar os estudantes com os membros e profissionais da área, fortalecendo os laços e

desenvolvendo o setor na região com grandes companheiros: futebol, churrasco e cerveja!

No dia 28 de Outubro tivemos em Curitiba (PR) mais um Happy

Hour organizado pelo Comitê do YEA com Curitiba SB, no qual

o presidente da ASHRAE South Brazil esteve presente. 

O evento teve como objetivo integrar os membros e atrair

interessados no setor  de HVAC-R para conhecer mais sobre a

ASHRAE.

Happy hour Curitiba

Happy hour MERCOFRIO 2022

Na oportunidade, nosso co-advisor Prof. Bruno de Rosso, que lançou recentemente seu primeiro

livro chamado “Psicrometria Aplicada à Climatização e Refrigeração”, realizou um sorteio de 3

unidades para os membros presentes. Agradecemos ao professor pela contribuição e parabenizamos

pela primeira de muitas publicações!

Ao final da Mercofrio, o YEA committee organizou um Happy Hour

convidando os membros do ASHRAE Brasil Chapter e ASHRAE

South Brazil Chapter. Nós tivemos a oportunidade de comemorar

com as ilustres presenças de Pedro Braga, o SA Chair do Brazil

Chapter, e nossa querida Tulia Rios.
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WEBINARS!

No dia 26 de outubro, Ana Carolina (presidente do Comitê

de Diversidade e membro do Comitê YEA), Juliana Reluzi

(coordenadora de Comunicação) e outros convidados

realizaram um seminário online sobre “A importância do

autocuidado e a saúde da mulher” para aumentar a

conscientização sobre este importante assunto, bem como

parte da campanha Outubro Rosa. 

A Dra. Fernanda Bertoldo, ginecologista e obstetra,

também fez parte como uma das palestrantes convidadas.

Webinar: "A importância do autocuidado e saúde da mulher"

Webinar: "Ventiladores: Histórico e Aplicações em AVAC&R"
Os Jovens Engenheiros da ASHRAE (YEA, em português)

convidaram a todos para participar do Webinar:

"Ventiladores: Histórico e Aplicações em AVAC&R",

ministrado por Eduardo C. Bertomeu no dia 7 de

dezembro.

Eduardo atua como promotor Técnico de Vendas da

Sicflux e também como consultor nas áreas de

engenharia voltadas ao ramo de AVAC, Refrigeração,

Transmissão de Calor e softwares correlatos, possuindo

vasta experiência em projetos de sistemas de ar

condicionado, ventilação, filtragem de ar e suas diversas

aplicações.
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por Ana Rodrigues

por Guilherme Ferlin

por Lucas de Borba

Webinars – Série “Conversando sobre Simulação”
O SB Floripa segue realizando os webinars da série

“Conversando sobre Simulação”, em parceria com o

IBPSA Brasil. Em agosto, Marcelo Salles Olinger,

atual presidente do SB Floripa, apresentou o

webinar “Modelagem da ventilação natural no

procedimento de simulação computacional da NBR

15575”. Nos meses de setembro e outubro, o

Engenheiro Mecânico, Anderson Letti, apresentou

os conceitos e modo de simulação dos sistemas de

VRF e de água gelada.

Acompanhe os perfis do SB Floripa nas redes sociais. Neles, compartilhamos todas as novidades e as

atividades realizadas pelo Student Branch, incluindo os links dos webinars organizados regularmente.

@ashrae.f loripa.sb https://www.l inkedin.com/company/ashrae-f lorianópolis-sb

https://www.instagram.com/ashrae.floripa.sb/
https://www.linkedin.com/company/ashrae-florian%C3%B3polis-sb


Sustainability committee
por Felipe Accorsi e Israel Tonelli

O comitê de Sustentabilidade do South Brazil Chapter está organizando uma ação de retrofit com o

objetivo de instalar um sistema de climatização e renovação de ar na nova sala de robótica do instituto

Schnorr.

Sala de robótica reformada do instituto Schnorr.

O Instituto Schnorr é uma organização não governamental sem fins lucrativos que, desde 2006, atua em

uma área de risco social no bairro Campina da Barra no município de Araucária-PR. Atualmente, o

instituto atende mais de 160 crianças, fornecendo atividades no contraturno escolar, alimentação de

qualidade e transporte das crianças entre a escola e o instituto.

Iniciamos um estudo para aperfeiçoar a sala de robótica do instituto Schnorr, já fizemos um modelo

termoenergético da sede do instituto para determinar a carga térmica, e agora gostaríamos da colaboração

de nossos parceiros e patrocinadores.

O projeto conta com duas unidades evaporadoras de 24.000btu/h, totalizando 48.000btu/h, e um gabinete

de ventilação de 500 m³/h e perda de carga de 9mmCA. Estamos abrindo oportunidade de doação para

nossos patrocinadores e parceiros! 

Caso você tenha interesse ou saiba de alguém, entre em contato conosco (chapter@ashraesouthbrazil.org)!

• 2 unidades de ar-condicionado split inverter tipo hi-wall com capacidade de 24.000btu/h cada;

• 2 kits de linha frigorífica (tubulação de cobre + isolamento térmico externo);

• 1 gabinete de ventilação ou ventilador inline;

• 1 porta filtros de ar para filtros G4+ M5;

• Conjunto de filtros de ar G4+M5;

• 100 metros de dutos flexíveis no diâmetro de 200 mm;

• 2 difusores de insuflamento;

• 1 grelha para tomada de ar externo;

• 1 sensor de presença para o acionamento do ventilador;

O nosso levantamento indica que são necessários os seguintes i tens:

Você se lembra?

Já tivemos uma outra ação no

Instituto Schnorr neste ano de 2022.

O ASHRAE South Brazil chapter

organizou doações de ovos de

pascoa para as crianças do instituto!

Oportunidade para Patrocinadores Colaborarem
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Recentemente a ASHRAE publicou o Position Document on Infectious Aerosols, aprovado pela diretoria

da ASHRAE no dia 13 de Outubro de 2022 e válido até 2025. Esse tema é de grande interesse público e o

seu conteúdo é importante para sensibilizar e ajudar agentes públicos sobre o assunto. O South Brazil

Chapter já entrou em contato com a ASHRAE para solicitar a autorização para tradução para Português.

Por enquanto, o documento está disponível apenas em Inglês e pode ser acessado no link:

https://www.ashrae.org/about/position-documents.

O Comitê GAC entrou em contato com a direção das entidades ASBRAV - Associação Sul Brasileira de

Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação, ABDEH – Associação Brasileira para o

Desenvolvimento do Edifício Hospitalar e SBCC - Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação para

convidar a participarem do terceiro seminário de Ambientes Hospitalares organizado pelo South Brazil

Chapter. Cada associação indicou palestrantes para compor o time de apresentadores e teve também um

espaço para apresentar a sua entidade ao público. Essa iniciativa teve como objetivo principal fortalecer

a nossa relação com essas importantes associações, além de buscar apoio para o evento. O resultado foi

um sucesso, pois o seminário contou com palestrantes altamente qualificados e grande público.

Fortalecimento das relações institucionais com outras entidades do setor:

Posição da ASHRAE com relação a Aerossóis Infecciosos

Governement Affair
Committee - GAC
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por Luiz Picolli Jr.
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CCTC & GAC

No dia 30 de Novembro, após dois dias de evento, concluímos o 3° Seminário de Ambientes

Hospitalares.

Sabemos da relevância dos temas dá área HVAC-R voltado para a qualidade do ar interior

principalmente em ambientes assistenciais a saúde e iremos continuar proporcionando oportunidade

de aprendizado nessa e em outras área do HVAC-R.

Agradecemos ao apoio das associações parceiras: ASBRAV, ABEDEH e SBCC, dos patrocinadores do

ASHRAE South Brazil Chapter: Airside, Daikin, schneider, Midea Carrier, Johnson Controls, Hitachi,

Trane, Danfoss, RLX, Conforlab, GHS, Munters, Sanhua, Sicflux, Trox, Ecoquest, Industrillas,

Mercatto e do público que somou mais de 220 pessoas nos dois dias de evento.

Se você gostou desse evento, considere se associar a ASHRAE. Disponibilizamos uma elevada

quantidade de eventos e materiais técnicos para o profissional da área HVAC-R. Qualquer dúvida basta

nos mandar uma mensagem que damos o completo auxilio!

3° Seminário de Ambientes Hospitalares

INFORMATIVO GAC

Está em Consulta Nacional o 2º PROJETO DE NORMA - ABNT NBR 17037 QUALIDADE DP AR

INTERIOR EM AMBIENTES NÃO RESIDENCIAIS CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE - PADRÕES

REFERENCIAIS.

Para acessá-la: https://www.abntonline.com.br/consultanacional/

O projeto estará em Consulta Nacional de 09/11/2022 à 08/12/2022.
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por Luiz Picolli Jr.

por Gabriel Berlatto.
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Voce pode conferir todas as vagas e enviar seu currículo em:

https://jobs.ashrae.org/

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.

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:

 Atualizado dia 20/12/2022

CERTIFICAÇÕES ASHRAE

CHD – CERTIFIED HVAC DESIGNER

A certificação CHD, gerenciada de acordo com os requisitos ISO/IEC

17024 para Programas de Certificação de Pessoal credenciados pela

ANSI, valida a competência para projetar sistemas HVAC para atender

aos requisitos de construção/projeto, incluindo equipamentos,

dimensionamento de equipamentos, cálculos de carga, projeto de sala de

equipamentos mecânicos, projeto de dutos e tubulações e layout, e

desenvolver planos de HVAC para licença e construção.

GUIA DE ESTUDOS

O Guia de Estudo de Certificação: Certified HVAC Designer (CHD) aproveita as melhores práticas de design

instrucional para garantir um aprendizado eficaz e gerar os resultados desejados. Um projeto apoiado pelo

ASHRAE Foundation Board of Trustees, este Guia de Estudo fornece uma estrutura e ferramentas para

ajudar os designers de HVAC a criar um plano de estudo personalizado e individualizado para melhorar

seus conhecimentos, habilidades e habilidades nas principais tarefas de projeto de HVAC e alcançar o

sucesso no Exame de certificação CHD.

Você pode conferir o guia de estudos no link: https://www.techstreet.com/ashrae/standards/certification-

study-guide-certified-hvac-designer-chd?product_id=2192400
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Próximas Chapter Meetings:

31/01/2023 às 19h

 

ASHRAE SOUTH BRAZIL
NEWSLETTER

Newsletter Editor:
Bruno Yuuki Nonaka

Communications Chair:
Juliana Heinhardt

Presidente:
Felipe Airoldi Accorsi

ashrae.south.brazil

ashrae-sbcsb

https://www.ashraesouthbrazil.org/

Redes sociais

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.

ashrae.floripa.sb

ashrae-florianópolis-sb
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