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7ª EDIÇÃO DA NEWSLETTER
DO SOUTHBRAZIL
Por Eduardo Poletto Höehr - Newsletter Editor

Sejam bem-vindos a 7ª Newsletter do South Brazil Chapter.

Esta é a primeira edição da nova gestão 2021-2022.

Conheceremos os membros que estão iniciando seus

trabalhos, como a diretoria na imagem acima, atividades e

eventos realizados neste início de gestão e também sobre a

participação do Chapter na 2021 CRC - Region XII.

Contamos também com a palavra do novo Presidente para

gestão 2021-2022, Luiz Antônio Piccoli Jr.

Aproveitem a leitura!
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COMMITTEES CHAIRS
Além da nova Diretoria, confira abaixo a nova configuração dos Chairs de cada um dos Comitês que irão

conduzir os trabalhos neste próximo ano.

CTTC Chair
Gabriel Berlatto

YEA Chair
Bernardo Baldasso

Refrigeration Chair
Bruno Capelli

Sustainability Chair
Israel Tonelli

Diversity in ASHRAE Chair
Juliana Reinhardt

Government Affair 
Committee Chair

Anderson Rodrigues
 

Research Promotion 
Chair

Bruno Martinez

Research Promotion 
Co-Chair

Carlos Eduardo Michels
 

Student Activities Chair
Fernando Dutra 

Del Castillo
 

Student Activities 
Co-Chair

Guilherme Ribeiro Ferlin

Communications Chair
Maria Possamai

Newsletter Editor
Eduardo Poletto

 

Membership Promotion 
Chair 

Heitor Tremea
 

Membership Promotion 
Co-Chair 

Pierri Della Bruna
 

Chapter Historian
Paulo Presotto

Tasks Planning Chair
Guilherme Affornalli
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CARTA DA GESTÃO 
Por Luiz Antônio Piccoli Jr. - Presidente do ASHRAE South Brazil da gestão 2021-2022

O South Brazil Chapter foi criado em 2019 como

resultado do grande esforço das lideranças da ASHRAE

no Brasil, com o objetivo de atender cada vez melhor a

nossa sociedade e nossos membros. Sinto-me honrado de

ter acompanhado a criação deste Capítulo e mais ainda

de ter a oportunidade de estar Presidente nesse ano. É

um desafio profissional, porém me sinto preparado e

confiante por ter comigo uma excelente equipe de

membros voluntários, sempre dispostos a trabalhar em

equipe, cultivando um ambiente de colaboração e de

eficiência. Quero enaltecer as duas gestões anteriores,

sob liderança do Bruno Martinez (2019-2020) e Heitor

Tremea (2020-2021), que fortaleceram as bases da nossa

associação, incentivaram o surgimento de novas

lideranças e colocaram em prática ações inovadoras. O

resultado é um Capítulo que cresce e que cada vez mais

prepara o seu caminho à frente.

A nossa visão para o South Brazil Chapter é sermos

reconhecidos como uma entidade acolhedora, que

promove a diversidade, que é referência técnica e que

contribui de maneira importante para o bem e para o

sucesso do nosso país.

Os membros voluntários terão cada vez mais um

ambiente de trabalho colaborativo e o seu trabalho será

reconhecido e valorizado.

Para as empresas apoiadoras das atividades da ASHRAE

no Brasil, sempre iremos agradecê-las e valorizá-las, pois

este apoio é essencial para a continuidade operacional da

nossa associação.

Convido a todos para participarem das nossas reuniões

mensais e conhecerem o que está acontecendo no

Capítulo, temos muitos eventos e ações excelentes por

vir.

 

Luiz A. Piccoli Jr.

Presidente South Brazil Chapter (2021-2022)

Para a sociedade, estaremos

presentes na promoção do

desenvolvimento sustentável

e da diversidade.

Para os membros, seremos

referência técnica e um forte

apoio para o seu

desenvolvimento profissional.

PARTICIPAÇÃO VIRTUAL DA CHAPTER REGIONAL CONFERENCE
O Chapter Regional Conference (CRC) de 2021

ocorreu em Orlando – Flórida, entre os dias 11 e 15 de

Agosto. Devido às restrições relacionadas a viagens

para os Estados Unidos, o evento foi organizado na

modalidade híbrido. O nosso Capítulo patrocinou oito

inscrições virtuais, dando a possibilidade para que

membros em posições de liderança pudessem

participar desta importante conferência. Na primeira

sessão executiva do CRC (Business Session 1), o

Presidente do South Brazil Chapter, Luiz Piccoli,

apresentou um resumo da gestão anteior para os

representantes dos 16 Capítulos da Região XII. Nestas

Business Sessions, além de acompanhar as

apresentações de cada Chapter, é possível

acompanhar   também   as   discussões  e  votações das 

Motions, bem como assistir as apresentações dos RVCs e dos

Officers da Região XII. Em outras palavras, o CRC é uma

excelente oportunidade para entender e acompanhar o que

está acontecendo dentro da Região XII da ASHRAE.
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DIVERSITY IN ASHRAE 
Por Juliana Reinhardt

No dia 26 de agosto, é celebrado internacionalmente o

“Women’s Equality Day” - Dia da Equidade Feminina,

data reconhecida oficialmente pelo Congresso Americano

em 1971 e marcada pelo aniversário da 19ª Emenda à

Constituição dos Estados Unidos, que concedeu às

mulheres o direito de voto.

Muito além da conquista pelo direito de voto, nesta data é

comemorado todo o progresso já conquistado pelas

mulheres durante a jornada em busca da igualdade de

direitos, os seus esforços contínuos feitos para alcançar a

equidade total, a coragem que todas as mulheres tem

para enfrentarem diariamente os desafios que ainda

permanecem, buscando sempre expandir as

oportunidades para todas as mulheres e meninas em

todos as esferas da sociedade.

E neste ano a data foi marcada por um evento online

realizado em parceria entre o South Brazil Chapter e o

Brazil Chapter, com o tema “Equidade na Educação dos

filhos: Nós estamos preparados?”. Com mediação da

advogada Edemeia Gomes de Moraes – Parthenon

Educação e participação de Gilsomar Silva - Johnson

Controls Hitachi Ar Condicionado e Janaina Pereira –

Timbro/Amazon. 

Dia da Equidade Feminina
A abertura do evento foi realizada por Juliana Reinhardt

Chair do Diversity ASHRAE South Brazil Chapter e

Christiane Lacerda diretora do Comitê Diversidade do

Sindratar-SP e Chair do Diversity ASHRAE Brazil

Chapter. 

Durante o evento, os participantes tiveram a

oportunidade de compartilhar as experiências na

educação dos seus filhos e também foi abordado o tema da

responsabilidade em deixar um legado de equidade de

gênero para as próximas gerações. Esta é uma jornada

longa mas totalmente possível, onde homens apoiam e

trabalham em parceria com as mulheres neste processo de

mudança de cultural. Desta forma alcançaremos a

equidade de gênero e juntos chegaremos muito mais

longe.

Patrícia Faoro

Melhor MP Chair Reg. XII

Ficamos muito orgulhosos, pois nosso Capítulo recebeu três prêmios muito importantes relacionados à gestão 20-21,

durante o Awards Luncheon:

SB Florianópolis

Melhor Student Branch Reg. XII

Prof.a Ana Paula Melo

Melhor SB Advisor Reg. XII

Parabéns Patrícia Faoro, Professora Ana Paula e SB Florianópolis!

Parabéns também ao Pierri Della Bruna (Presidente do SB Florianópolis gestão 20-21) e ao Bernardo Baldasso (SA Chair

gestão 20-21). Agradecemos muito o empenho e a contribuição de vocês com a nossa associação!
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YOUNG ENGINEERS IN ASHRAE (YEA) COMMITTEE
Por Bernardo Baldasso

O YEA realizou uma reunião aberta para todos os

membros do Chapter. O objetivo desse e dos

próximos encontros é aproximar os membros

YEA e Students e integrar mais sugestões, ideias e

opiniões para as decisões do comitê. Nesta edição,

contamos com a apresentação pessoal do ex-chair

do YEA e atual secretário Carlos Eduardo

Michels, que contou sua trajetória profissional e

quais suas atuais responsabilidades e desafios no

setor de instalações. 

Primeira Reunião aberta

Ao final, foram debatidos inúmeros temas importantes para a

conclusão do planejamento anual, com ênfase para o Quartas

Tecnológicas.

O primeiro Quartas Tecnológicas dessa gestão abordou um dos temas mais importantes dos últimos dois anos: a

qualidade do ar interior. 

Os ministrantes Manoel Gameiro e Henrique Cury, da Ecoquest, introduziram sobre os problemas microbiológicos do ar

nos ambientes internos e exemplificaram estudos famosos da época do surto de Covid-19. Posteriormente, apresentaram

antigas e novas tecnologias para garantir níveis maiores de pureza do ar, além de relacionarem com certificações

vigentes e como o tempo de pandemia alerta para um contínuo cuidado com o ar que respiramos.

 

Quartas tecnológicas
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SUSTAINABILITY CHAIR
Por Israel Tonelli

O Sustainability Committee do South Brazil Chapter convida a todos os membros a participarem da organização da

primeira Ação Filantrópica:

OBJETIVO DA AÇÃO

Retrofit nas instalações de uma ONG ou outra

entidade sem fins lucrativos, visando reduzir custos

operacionais com energia elétrica, e promovendo

uma melhoria na saúde e bem-estar dos ocupantes.

PÚBLICO ALVO

Instituições beneficentes e ONGs

POSSÍVEIS INTERVENÇÕES

Substituição de lâmpadas antigas 

por lâmpadas mais eficientes

 

Instalação de aparelhos 

de ar-condicionado mais eficientes

 

Instalação de dispositivos de desligamento automático

(programador horário ou sensor de presença)

 

Instalação de sistemas de renovação de ar

IMPACTOS GERADOS

Melhoria na saúde dos ocupantes

por meio da melhoria da qualidade do ar

 

Conforto para os ocupantes

 

Redução de custos para a instituição

Para participar entre em contato com o Sustainability Committee do South Brazil Chapter
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CHAPTER TECHNOLOGY TRANSFER COMMITTEE (CTTC) 
Por Gabriel Berlatto

No núcleo da missão da ASHRAE está

a promoção do avanço das artes e das

ciências do HVAC&R. Para que esse

avanço aconteça, é fundamental que

os recursos técnicos da área cheguem

a todos os profissionais, ou seja, que

haja transferência de conhecimento.

E é justamente esse o papel do CTTC.

O que é o CTTC?
Dentre as atribuições deste comitê

está a disseminação, inclusive através

de traduções, de materiais produzidos

pela ASHRAE, tais como normas,

“handbooks” e documentos de posição.

O CTTC também visa integrar,

orientar e dar suporte para todos os

eventos realizados no Capítulo. 

Um dos grandes destaques da

Sociedade é o Programa Distinguised

Lecturers, que objetiva oferecer aos

Capítulos palestrantes capacitados e

mundialmente reconhecidos para

falar sobre temas relevantes para os

membros da ASHRAE e convidados. 

Tem interesse em nossas atividades? Contate-nos e seja um voluntário.

O CTTC esteve presente na edição de 2021 da Chapter

Regional Conferences (CRC). No último dia do evento,

que ocorreu entre os dias 11 e 15 de Agosto, teve lugar o

Workshop para o comitê. 

A primeira parte do evento, que foi comandada pelo

John Constantinide , revisitou os principais pontos da

missão do CTTC dentro do Capítulo e como

operacionalizar as diferentes tarefas. John chamou a

atenção para a importância de estabelecer pontes

também com outros profissionais do setor de

construção civil, buscando integrar conhecimentos.

Aproveitou-se para falar também de alguns pontos

relevantes para o programa Distinguished Lectures

durante a pandemia: como solicitar palestrantes,

possibilidade de eventos presenciais e como maximizar

o uso do programa.

Participação do Comitê no Chapter Regional Conference (CRC)
Na segunda parte do evento os participantes da América

Latina tiveram a oportunidade de trocar experiências e

discutir sobre os desafios particulares da nossa realidade.

O Thiago Portes e o Keiron Nanan lideraram a discussão.

 

Terminado este evento, estamos agora mais do que

prontos para colocar em prática o planejamento de

atividades que temos para esse ano.
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STUDENT ACTIVITIES COMMITTEE 
Por Fernando Dutra Del Castillo

Curitiba, 01/07/2021 - O evento que marcou o início da gestão 2021-

2022 no Curitiba Student Branch, contou com o tema: “P&D no mundo

do HVAC-R”, com os palestrantes:

- Christyam Alcantara - Supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento na

Trox do Brasil

- Luis Oresten - Especialista em Desenvolvimento de Produto na Trane

do Brasil.

Palestra P&D no mundo do HVAC

Cada palestrante fez uma apresentação de 20 minutos, contando um pouco sobre suas experiências e as ferramentas que

utilizam no dia a dia. A apresentação de ambos foi revisada e alinhada para que uma complementasse a outra. Ao fim,

houve um debate com perguntas dos participantes que se estendeu até as 21h, encerrando-se apenas por atingir o tempo

limite da plataforma em que a conversa ocorreu. Isso tudo demonstrou o interesse do público por esse tema, portanto,

logo será feita uma nova edição relacionada.

Este webinar contou com divulgação das páginas oficiais da Trane e da Trox, além de divulgação interna na página inicial

da Trox. Esses meios ajudaram a alavancar significativamente o evento, que contou com a participação de estudantes,

membros de ambas as empresas e o ex-presidente da Trox do Brasil.

Curitiba, 15/07/2021 - O Gerente de Engenharia da

Eletrofrio, Rogério Marson, foi convidado pelo

Curitiba Student Branch para apresentar sobre o tema:

“O Futuro da Refrigeração”.

Nesta apresentação, o Marson trouxe insights para

todos os participantes sobre a história dos fluidos

refrigerantes utilizados na refrigeração, as diferenças

entre refrigeração residencial, comercial e industrial,

os impactos do Protocolo de Kyoto e da Emenda de

Kigali, e a legislação brasileira em relação a este tema.

O evento contou com mais de 100 participantes, que

interagiram bastante com o palestrante e a

organização.

Palestra Futuro da Refrigeração 
Os membros do Student Branch Florianópolis realizam

reuniões mensais com a participação da Advisor Profa. Ana

Paula Melo. Nessas reuniões, os membros têm a oportunidade

de compartilhar experiências e planejar as atividades futuras

do grupo. A reunião mais recente foi realizada no dia

23/08/2021. Dentre os tópicos abordados, definiu-se que um

dos membros do SB Florianópolis fará uma apresentação, na

reunião de setembro, sobre oportunidades para realizar

intercâmbios e possíveis bolsas disponíveis para diversos

países. A intenção dessa iniciativa é incentivar que os

estudantes envolvidos no SB Floripa tenham experiências no

exterior e compartilhem o conhecimento adquirido com os

demais membros. 

Acompanhem o SB Floripa nas redes sociais. Neles,

compartilhamos todas as novidades e as atividades realizadas

pelo Student Branch, incluindo os links dos webinars

organizados regularmente.

SB Florianópolis 

ashrae.floripa.sb

ashrae-florianópolis-sb
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“CpSimulator: a cloud-based platform

to predict wind pressure coefficients

on buildings”

Ministrado pelo Dr Facundo Bre 

                   09/09/2021                19h.

Inscrição: https://bit.ly/3iZQjBy

“ASHRAE Standard 205P: Standard

Representation of HVAC

Performance Data”

Ministrado por Chip Barnaby 

                   16/09/2021                19h.

Inscrição: https://bit.ly/3CYMTa0

“Simulação de ventilação natural”

Ministrado pelo Prof. 

Fernando Oscar Ruttkay Pereira 

 

                   07/10/2021                19h.

Inscrição: https://bit.ly/3D3k1xe
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STUDENT ACTIVITIES COMMITTEE 
Por Fernando Dutra Del Castillo

Webinars – Série “Conversando sobre Simulação”

Outra iniciativa do SB Floripa, essa em parceria com o

IBPSA Brasil, é a realização da série de webinars

“Conversando sobre Simulação”. Com temas envolvendo

diferentes aspectos relacionados à simulação de

edificações, os webinars já realizados contaram com ampla

audiência e palestrantes com bastante experiência na área.

Dentre os webinars já realizados, ressaltamos os mais

recentes.

SB Florianópolis 

- "O Método de Simulação da etiquetagem PBE Edifica para

Edificações Comerciais", ministrado pela Profa. Ana Paula

Melo da UFSC, no dia 15/06/2021;

- "Simulação de sistemas split: conceitos e principais

parâmetros", ministrado pelo Prof. Alberto Hernandez

Neto da Universidade de São Paulo, no dia 08/07/2021;

 - "Ventilação natural no processo de projeto: ferramentas

de estimativa e avaliação", ministrado pela Profa. Marieli

Lukiantchuki da Universidade Estadual de Maringá, no

dia 05/08/2021.

Os webinar foram gravados e interessados podem entrar

em contato com o SB Floripa para obter as gravações. 

Dando continuidade à série “Conversando sobre Simulação”, outros três webinars já estão confirmados

Para dar início a nova gestão do Student Branch de Porto

Alegre, o presidente do SB, Gianpietro Fullone, reuniu-se

com o advisor Prof. Sérgio Boscato Garcia para organizar

as atividades do SB, definir as datas e temas dos próximos

webinars e visitas técnicas.

16/08/2021 - Reunião com Ex-presidente do SB Porto

Alegre e com o Chair do comitê de Student Activities do

South Brazil Chapter.

SB Porto Alegre

Reunião com o objetivo de demonstrar como apresentar a

ASHRAE para possíveis novos membros. A reunião

contou com a presença do Chair do comitê de Student

Activities do South Brazil Chapter, Fernando Dutra, e com

um dos fundadores do SB Porto Alegre, Heitor Tremea,

explicando toda a sua trajetória no SB.

 

https://bit.ly/3iZQjBy
https://bit.ly/3CYMTa0
https://bit.ly/3D3k1xe
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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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Obrigado empresas apoiadoras das atividades da ASHRAE no Brasil!

Participe das próximas Chapter Meetings do South Brazil Chapter!

Data: 28/07/2021 - Terça-feira às 19h00min

Data: 26/10/2021 - Terça-feira às 19h00min

Data: 30/11/2021 - Terça-feira às 19h00min

https://www.ashraesouthbrazil.org/

O convite é enviado a todos os membros 

e as reuniões ocorrem via plataforma google meetings.


