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Futuro

Uma filosofia pauta ações coletivamente: uma pessoa, isoladamente, 
pode tomar atitudes e decisões que gerem impactos positivos para a 
sociedade; porém, reunidos em entidades de classe, profissionais de 
vários setores podem se unir usando suas experiências e promover 
um impacto maior. Se uma organização se une a outras com um 
propósito comum, o resultado tende a ser cada vez melhor.

É o que nós propusemos a vários parceiros para formar a campanha 
Civilidade nas Ruas, que acabamos de lançar. Desde o primeiro 
semestre deste ano, nos reunimos para conhecer as experiências 
de pessoas que, limpando uma praça ou se organizando para dar a 
destinação correta à bandeja de isopor, por exemplo, dedicam um 
tempo de suas vidas para o bem comum.

Não se trata de fazer o bem pelo bem. Trata-se de promover educação 
ambiental, compartilhar informações, conectar experiências e inovar 
a abordagem para fazermos nossa parte em relação à preservação 
do planeta.

As atividades de engenharia, arquitetura e agronomia têm signifi-
cativos impactos no meio ambiente. Se é verdade que são essas 
atividades que têm grande influência no meio ambiente, é também 
verdade que vem delas as alternativas para usar os recursos natu-
rais com racionalidade e as tecnologias de reciclagem e reuso. Os 
exemplos estão nesta edição: a máquina extrusora e a experiência 
de compostagem em Campinas (SP).

Nas engenharias, na arquitetura e na agronomia estão as mais relevan-
tes pesquisas sobre como usar menos recursos naturais para produzir 
mais. Ocorre que não é possível apartar as questões econômica e 
de desenvolvimento da pauta ambiental. A produção, a geração de 
riquezas e a economia não são inimigos do meio ambiente. Ao con-
trário, há setores que faturam com ações de preservação ambiental, 
vários deles já relatados em edições da Painel nos últimos anos.

A campanha Civilidade nas Ruas, portanto, quer pautar essas ques-
tões, colaborar com a disseminação da informação e na formação 
de uma cidade mais consciente do seu próprio futuro.

A E A A R P

AEAARP anuncio Painel - CONVENIOS

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 12:33:28

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado



18
Evento
Projetos e oportunidades

20
Arquitetura
Arquitetura em ambientes 
comerciais

24
Convênio
As liminares

25
CREA
Resolução Nº 1.108, de 29 de 
novembro de 2018

26
Notas

05
Especial
AEAARP vai para as ruas

08
Reciclagem
A máquina extrusora de EPS

10
Visita técnica
Em Campinas, compostagem 
torna-se real e viável 

12
Meio Ambiente
Setor sucroenergético e
os desafios do planeta

15
Homenagem
Ecléticos, comprometidos
e inovadores

Horário de funcionamento
AEAARP - das 8h às 12h e das 13h às 17h
CREA  - das 8h30 às 16h30
Fora deste período, o atendimento é restrito à portaria.

Painel
revista 

índicE
A E A A R P

Rua João Penteado, 2237 - Ribeirão Preto-SP 
Tel.: (16) 2102.1700    Fax: (16) 2102.1717 
www.aeaarp.org.br / aeaarp@aeaarp.org.br

Eng. Mec. Giulio Roberto Azevedo Prado
Presidente

Eng. Civil Fernando Paoliello Junqueira
Vice-presidente

Diretoria Operacional
Diretor administrativo - eng. civil Luiz Umberto Menegucci
Diretor financeiro - eng. civil Arlindo Antonio Sicchieri Filho
Diretor financeiro adjunto - eng. agr. Benedito Gléria Filho
Diretor de promoção e ética - arq. urb. Ercília Pamplona 
Fernandes Santos
Diretora de ouvidoria - eng. civil Edineia Roberto de Araujo

Diretoria Funcional
Diretor de esporte e lazer - eng. civil Milton Vieira de Souza Leite
Diretor de comunicação e cultura - arq. e urb. Marco Paulo 
Gonçalves de Castro
Diretor social - eng. civil Rodrigo Fernandes  Araújo
Diretora universitária - eng. agr. Marta Maria Rossi

Diretoria Técnica
Agronomia - eng. agr. Alexandre Garcia Tazinaffo
Arquitetura - arq. urb. Silvia Aparecida Camargo
Engenharia - eng. civil Paulo Henrique Sinelli

Conselheiros Titulares 
Eng. Civil Carlos Eduardo Nascimento Alencastre - Presidente
Arq. Carlos Alberto Palladini Filho 
Arq. e Eng. Seg. do Trab. Fabiana Freire Grellet
Arq. e Urb. Adriana Bighetti Cristofani
Eng. Agr. Dilson Rodrigues Cáceres 
Eng. Agr. Geraldo Geraldi Jr
Eng. Agr. Gilberto Marques Soares
Eng. Civil Edgard Cury
Eng. Civil Elpidio Faria Junior
Eng. Civil e Seg. do Trab. Luis Antonio Bagatin
Eng. Civil João Paulo de Souza Campos Figueiredo
Eng. Civil José Aníbal Laguna
Eng. Civil Ricardo Aparecido Debiagi
Eng. Civil Roberto Maestrello
Eng. Elet. Hideo Kumasaka

Conselheiros suplentes
Eng. Agr. Denizart Bolonhezi
Eng. Agr. Jorge Luiz Pereira Rosa
Eng. Agr. José Roberto Scarpellini
Eng. Civil Marcos Tavares Canini
Eng. Civil Wilson Luiz Laguna
Eng. Mec. Fernando Antonio Cauchick Carlucci

REVISTA PAINEL
Conselho Editorial: eng. civil Arlindo Antonio Sicchieri Filho, 
Arq. e urb. Adriana Bighetti Cristofani, Eng. Agr. José Roberto 
Scarpellini, Arq. e Urb. Marco Paulo Gonçalves de Castro - 
conselhoeditorial@aeaarp.org.br

Conselheiros titulares do CREA-SP indicados pela AEAARP: 
Eng. mec. Fernando Cauchick Carlucci, suplente eng. químico 
Sílvio Augusto Gaspar Malvestio; eng. mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado, suplente eng. civil Marcelo Fernandes

Coordenação editorial: Texto & Cia Comunicação 
Rua Galileu Galilei 1800/4, Jd. Canadá
Ribeirão Preto SP, CEP 14020-620 
www.textocomunicacao.com.br
Fones: 16 3916.2840 | 3234.1110
contato@textocomunicacao.com.br 

Editoras: Blanche Amâncio – MTb 20907, Daniela Antunes – 
MTb 25679  
Colaboração: Flavia Amarante – MTb 34330
Comercial: Angela Soares – 16 2102.1700 

Tiragem: 3.000 exemplares
Locação: Solange Fecuri  - 16 2102.1718
Editoração eletrônica: Mariana Mendonça Nader
Capa: Lídia Muradás
Impressão e fotolito: São Francisco Gráfica e Editora Ltda

Painel não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos assinados. Os 
mesmos também não expressam, necessariamente, a opinião da revista.



5
AEAARP

AEAARP vai para as ruas 
Civilidade nas Ruas, campanha liderada pela entidade, ocupa 
o calçadão, a internet e compartilha informações sobre meio 

ambiente, deposição e destinação correta de resíduos

Especial

AEAARP

5

Extrusora de EPS, coleta e destinação de plástico, 
reaproveitamento de materiais, compostagem, desti-
nação de blisters e dicas do que fazer com a semente 
da fruta que você consome foram as pautas do começo 
da campanha Civilidade nas Ruas, que em menos de um 
mês impactou mais de 12 mil pessoas no Facebook e 
chamou a atenção de centenas de pessoas na primeira 
Parada da Civilidade, no Calçadão Central.

“As ações da campanha são parte de um conjunto 
de iniciativas da AEAARP no sentido de proporcio-
nar o debate e buscar experiências e técnicas para 
reduzir o impacto das nossas atividades no meio 
ambiente”, afirma o engenheiro Giulio Prado, presi-
dente da Associação.

2020

A AEAARP e os parceiros da Civilidade nas 
Ruas preparam um documento com os com-
promissos da campanha para 2020. “A ideia é 
usar o conhecimento e a tecnologia em favor 
de mudanças reais no cotidiano da cidade”, 
explica o engenheiro Fernando Junqueira, vice-
-presidente da AEAARP. Para colaborar, entre 
no portal www.aeaarp.org.br e envie por e-mail 
na aba contato. No assunto, coloque “Civilidade 
nas Ruas”. Pode enviar também pelo whatsapp 
da Associação. Identifique-se e também infor-
me que trata-se da Campanha.
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A Parada da Civilidade foi festiva, com o projeto de percussão das crianças da entidade 
Casinha Azul entoando a marchinha da campanha, parceiros expondo seus projetos por 
meio de cartazes e vestimentas e artistas colaborando com o colorido do evento.

“Concomitantemente, promovemos o 1º Fórum de Meio Ambiente na AEAARP, com 
importantes contribuições para este debate, visitamos o projeto de compostagem em Cam-
pinas [SP] e conhecemos o processo da extrusora”, detalha o engenheiro Carlos Alencastre, 
presidente do Conselho Deliberativo da AEAARP.

O que você pode fazer?

Compartilhe o que você faz pela sua cidade. Grave um vídeo (na horizontal), 
conte a sua história e ela aparecerá na página da campanha no Facebook

AEAARP anuncio Painel - ART

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 12:20:22
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Reciclagem
8

Como destinar corretamente o Po-
liestireno Expandido, o EPS, cuja marca 
registrada é o Isopor? Imagine o espaço 
que toneladas desse produto ocupa e 
o quanto a logística de transporte e 
destinação é complexa. Há 6 meses, um 
projeto pioneiro começou a coletar EPS 
em ecopontos específicos para o produ-
to em Ribeirão Preto – quatro toneladas 
foram recolhidas até novembro deste 
ano. O material será comprado por uma 
fábrica de molduras para construção ci-
vil em Santa Catarina que, para viabilizar 
o transporte, encaminhou para Ribeirão 
Preto uma máquina extrusora.

A máquina 
extrusora de EPS
Grupo parceiro da AEAARP na campanha Civilidade nas Ruas prepara 
uma tonelada de EPS extrusado para enviar pra Santa Catarina

Grupo Ciclos e o EPS em Ribeirão Preto

Instalar os ecopontos de coleta de EPS foi idea de um grupo de profissionais 
liberais. Voluntariamente, criaram o Grupo Ciclos, parceiro da AEAARP na 
campanha Civilidade nas Ruas, que lançou o projeto Embalo Sustentável. O 
objetivo é orientar a população sobre destinação correta do EPS, o consumo 
responsável e promover a coleta e a reciclagem do produto. 

O Grupo instalou 19 ecopontos exclusivos em Ribeirão Preto em parceria 
com a iniciativa privada. O restante do processo – transporte, deposição, 
extrusão e destinação – também é resultado de parcerias com empresas 
e com o projeto CataSonho.
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EPS é coletado em ecopontos de Ribeirão Preto, armazenado no CataSonho e extrusado
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O EPS processado na extrusora ocupa 
1/10 do seu volume original e perde 
peso – o EPS é composto por 2% a 5% 
de plástico e o restante é ar – e processa 
de 600 a 900 quilos por dia (cerca de 
12 a 13 toneladas/mês) trabalhando 
8h por dia. A máquina é operada por 
voluntários no espaço destinado ao 
projeto CataSonho, um dos parceiros 
da AEAARP na campanha Civilidade nas 
Ruas. O material será transportado para 
Santa Catarina quando atingir o volume 
de 1 tonelada.

Um saco grande de Isopor, medindo 
1m50 por 0.90m e pesando aproxi-
madamente 7 quilos, por exemplo, é 
reduzido a cerca de 4 quilos, medindo 
30cm x 10cm. 

Extrusado

Na internet, a definição des-
sa palavra é explicada pela 
comparação ao processo 
de fazer macarrão: em uma 
extremidade da máquina 
coloca-se a massa, que é 
pressionada e na outra ex-
tremidade ela sai em fios. 
Veja o vídeo mostrando a 
máquina usada em Ribeirão 
Preto na página da campa-
nha Civilidade nas Ruas no 
Facebook.

Cuidados
O EPS pode ser reciclado. Mas precisa 

estar limpo e há algumas restrições. “O 
EPS utilizado para embalar carne ou 
comida, por exemplo, nem sempre é 
reciclável; precisa ser limpo com papel”, 
explica Lídia Muradás, fotógrafa e uma 
das integrantes do Grupo Ciclos.

Além disso, cada bandeja ou placa 
só pode ir para a máquina extrusora 
com outras peças da mesma cor; ou 

O primeiro passo para a destinação correta do EPS começa na 
compra dos produtos e no descarte correto. “Precisamos contribuir 
para a destinação correta, pois o projeto contribui com o meio 
ambiente”, explica Kelly Cristina da Silva, guarda municipal da 
Patrulha Ambiental, gestora ambiental que está supervisionando 
o processo de extrusão do material.

Direção da AEAARP e parceiros da campanha Civilidade nas Ruas visitaram o projeto CataSonho
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Giulio Prado, Fernando Calchick e Fernando Junqueira 
Veja na galeria de vídeos do Portal AEAARP o filme sobre o processo da extrusora

seja, não se pode misturar peças de 
cores diferentes para a extrusão. Antes 
de colocar na máquina, os voluntários 
também retiram etiquetas e adesivos. 

Este EPS não será utilizado na fa-
bricação de bandejas para alimentos 
nem placas para embalagem de eletro-
domésticos. Reciclado, o material será 
utilizado para fabricação de molduras 
de quadros e espelhos, rodapés, perfis, 
rodameios, rodatetos, réguas etc. 
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Visita técnica

Em Campinas, 
compostagem torna-se 

real e viável
Quatro parceiros públicos se uniram e investiram 

em um sistema de compostagem que vai 
processar resíduos orgânicos

Na Fazenda Santa Elisa, em Campinas (SP), onde fica o Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), a prefeitura daquela cidade, a Sanasa (empresa responsável pelo 
serviço de saneamento), o próprio Instituto e o Ceasa, investiram R$ 10 milhões, 
em equipamentos e infraestrutura no projeto Reciclar Verde. Juntos, criaram uma 
usina de compostagem objetivando converter galhos, restos de árvores, de alimen-
tos provenientes do Ceasa, de feiras livres e lodo de esgoto em adubo orgânico.

Diariamente, cerca de 300 toneladas desse material vão para o aterro sanitário 
daquela cidade. Com a usina, tudo isso poderá virar adubo.

A usina será operada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O IAC 
deverá emitir o certificado de qualidade do produto.

O adubo será usado nas áreas verdes, como praças, parques e bosques da cidade. Vi
si
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Comitiva da AEAARP foi conhecer o projeto Reciclar Verde

Revista Painel

10
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A visita da comitiva da AEAARP 
à usina em Campinas fez parte 
do Fórum de Meio Ambiente 
promovido pela AEAARP. 

Sustentabilidade
No futuro, o plano é tornar o produto 

dessa compostagem viável economi-
camente. Ernesto argumenta que a 
solução para a destinação de resíduos 
deve ser regional. A ideia é processar 
o resíduo orgânico produzido em 20 
municípios daquela região.

O desafio, além de dominar as ques-
tões técnicas, tecnológicas e ambien-
tais, é também ampliar a coleta seletiva, 
especialmente a residencial. Em Cam-
pinas, assim como em Ribeirão Preto, a 
seletividade é eficiente para apenas 2% 
daquelas 5 mil toneladas diárias que são 
enterradas no aterro sanitário.

Área onde serão processados os resíduos orgânicos

para manter vivas as bactérias – caso 
contrário, o processo seria o anaeróbico, 
produzindo gases como o metano.

É essencial também para manter os 
substratos em equilíbrio e, sobretudo, 
para garantir a viabilidade do projeto. 
Ocorre que a área da fazenda é próxima 
a um pequeno aeroporto, o Campo dos 
Amarais. Dentre as exigências ambien-
tais que devem ser cumpridas está a 
de garantir a ausência de aves, o que 
poderia comprometer a operação das 
aeronaves.

O tempo total do processo, desde a 
chegada dos resíduos até a destinação 
do composto orgânico, é de 90 a 120 
dias. O processo resulta em água, que 
verte para uma canalização que a leva 
até a usina de tratamento da cidade. Ernesto Dimas Paulella, secretário 

municipal de Serviços Públicos, 
o  v i ce - p re fe i t o  He n r i q u e 
Magalhães Teixeira, o vice-diretor 
do IAC Márcio Koiti Chiba, e o 
diretor do Centro Experimental 
Central da Fazenda Santa Elisa, 
Sérgio Carbonel, receberam uma 
comitiva da AEAARP, composta 
por associados e técnicos da 
prefeitura de Ribeirão Preto, para 
conhecer a experiência.

A compostagem
A região metropolitana de Campinas 

produz 5 mil toneladas de resíduos dia-
riamente; 20% poderia converter-se em 
composto orgânico. A usina do projeto 
Reciclar Verde quer captar ao menos 
parte desse volume, proveniente de 
grandes geradores como o Ceasa, para 
o processo de compostagem aeróbica. 

Dos materiais que chegarão à usina, 
do ponto de vista de nutrientes, o lodo 
do esgoto fornece carbono; folhagens, 
legumes e verduras são ricos em ni-
trogênio e a galharia, proveniente da 
limpeza da cidade e da poda, a niguilina. 

Na usina, uma linha da logística tritura 
a madeira. A outra, separa os restos de 
alimentos, lodo, galhos finos e aparas. Esse 
material chega misturado com resíduos 
que não são passíveis de compostagem e 
são encaminhados ao aterro.

Na segunda fase, o material orgânico 
é misturado, quando o processo aeróbi-
co se inicia. Ernesto explica que a aera-
ção constante do material é estratégica 
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Meio Ambiente
12

“O licenciamento ambiental deve sofrer alterações significa-
tivas nos próximos anos”, afirma Antonio Luiz Lima de Queiroz, 
assistente executivo da presidência da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb) sobre a evolução técnica do 

Setor sucroenergético e 
os desafios do planeta

Especialistas falam sobre a evolução do licenciamento 
ambiental, importância da pesquisa e sustentabilidade no setor

licenciamento no setor sucroenergético no estado de São 
Paulo. O setor responde por 10,8% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio no Brasil, de acordo com dados do Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/CNA).
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Carlos Alencastre, Giulio Prado e Duarte Nogueira JúniorCarlos Alencastre, Maurílio Biagi Filho, Giulio Prado, Fernando Junqueira e Edgar Cury
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1º Fórum do Meio Ambiente da AEAARP

O setor sucroenergético e os desafios do planeta pautaram o 1º 
Fórum do Meio Ambiente realizado pela Associação de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto (AEAARP) no mês 
de outubro. O evento, que teve apoio do CREA-SP, contou 
com a participação de autoridades, empresários, produtores e 
pesquisadores.

A mesa-redonda foi formada por Antonio Luiz Lima de Queiroz, 
assistente executivo da presidência da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb), Ismael Perina, produtor rural e diretor 
financeiro do Sicoob Coopecredi, Marcos Landell, pesquisador 
e diretor do Instituto Agronômico (IAC) e Monika Bergamaschi, 
presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do 
Agronegócio da Região de Ribeirão Preto (ABAG/RP) e presidente 
executiva do Instituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilidade 
do Agronegócio (IBISA). 

A mediadora do debate foi Samanta Pineda, advogada, especialista 
em direito socioambiental e consultora jurídica para assuntos 
ambientais da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso 
Nacional. Samanta ressaltou a evolução do setor, que alcançou a 
produção sustentável com a utilização de tecnologia de ponta. “É 
um setor protagonista das tecnologias e das iniciativas”.

O prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior e a 
secretária municipal do Meio Ambiente, Sonia Valle Walter Borges, 
destacaram a importância do setor sucroenergético para a região.  
Segundo Sonia, o setor tem grande capacidade de produção 
energética a partir da vinhaça, sendo um ganho significativo para 
geração de energia no Brasil. 

Para Alexandre Tazinaffo, diretor de Agronomia AEAARP, a realização 
do evento foi gratificante para a AEAARP. “Foram informações 
esclarecedoras tanto para os envolvidos no setor como para a 
população em geral. Já estamos planejando uma nova edição para o 
próximo ano”, afirma.

Segundo Antonio, a evolução das 
experiências de licenciamento de-
monstrou a necessidade de revisão dos 
procedimentos e critérios utilizados. 
“Nos últimos 20 anos, o licenciamento 
melhorou e os instrumentos foram 
aperfeiçoados por meio de um trabalho 
conjunto. A Cetesb tem buscado o diá-
logo; nós queremos discutir com o setor 
a maneira de licenciar”, diz. 

Em 2002, uma lei paulista determi-
nou a redução gradual da queima de        
cana-de-açúcar, iniciando o primeiro 
diálogo do setor com o órgão ambiental. 
De um milhão de hectares queimados 
quando a lei foi criada, o setor passou 
para 20 mil hectares em 2018. De 
acordo com Antonio, esse é o primeiro 
modelo de enfrentamento do problema, 
solucionado com entendimento entre 
as partes.

Licenciamento Ambiental 

Um dos principais instrumentos 
da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei n° 6.938/81), o 
licenciamento ambiental autoriza 
e fiscaliza a instalação, ampliação, 
modificação e operação das 
atividades e empreendimentos 
que utilizam recursos naturais, 
que sejam potencialmente 
poluidores ou que possam causar 
degradação do meio ambiente. 

O próximo desafio, segundo ele, é 
aperfeiçoar as normas para o uso da 
vinhaça, da torta do filtro do processa-
mento do etanol e da cinza da caldeira 
no cultivo na cana-de-açúcar. “Quando 
a gente fala de desafios para o futuro, 

não para aí. Esses são exemplos do     
dia-a-dia da Cetesb. Mas, temos uma sé-
rie de outros pontos que também podem 
passar por alterações significativas nos 
próximos anos. O desafio é manter a co-
erência do licenciamento e usá-lo como 

ferramenta de aprimoramento”, afirma. 
Para acompanhar o avanço do setor 

sucroenergético, não só o licencia-
mento deve evoluir, mas a importância 
da pesquisa deve ser reconhecida. “A 
pesquisa contribui para geração de 
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novas tecnologias e o desenvolvimento 
de novas variedades de cana”, destaca 
Marcos Landell, pesquisador e diretor 
do Instituto Agronômico (IAC). 

O pesquisador explica que a mecani-
zação da colheita exigiu, por exemplo, 
o desenvolvimento de variedades de 
cana-de-açúcar mais eretas para viabi-
lizar o corte da planta. Marcos ressalta 
a necessidade de oferecer tempo para 
o desenvolvimento do trabalho. “É pre-
ciso fazer as mudanças com pesquisa, 
critério e responsabilidade. A criação 
de uma variedade demora de 15 a 20 
anos. Em 1990 criamos a variedade 
de cana que foi utilizada nos canaviais 
em 2012”.

Preservação e sustentabilidade
Aliar preservação do meio ambiente 

e sustentabilidade ao desenvolvimento 
do setor sucroenergético é possível, de-
fende o produtor rural Ismael Perina, di-
retor financeiro do Sicoob Coopecredi, 
membro do conselho de administração 

da Associação dos Fornecedores de 
Cana de Guariba (SOCICANA).  

Ismael destaca a assinatura do Proto-
colo Agroambiental, em 2008, que ante-
cipou o prazo para o fim das queimadas 
nos canaviais do estado de São Paulo 
e estipulou ações de sustentabilidade 
ambiental. “O fim da queima da cana 
criou empregos indiretos na fabricação 
de equipamentos para a colheita da 
cana crua e melhorou a qualidade de 
vida das pessoas”, destaca. 

Uma iniciativa pioneira de reciclagem 
de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas realizada pelos produtores da 
região mostra que é possível produzir 
de maneira sustentável. “Criamos um 
projeto piloto para recebimento de 
embalagens vazias de agrotóxico e 
incentivo para reutilização do material 
pelas indústrias”, diz.

O produtor informa que hoje o Brasil 
é o país que tem mais retorno de mate-
rial que poderia estar contaminando o 
meio ambiente sendo reutilizado para a 

Antônio Duarte Nogueira Júnior, 
prefeito de Ribeirão Preto

Marcos Landell, diretor do Instituto Agronô-
mico (IAC)

Ismael Perina, produtor rural e diretor financeiro 
do Sicoob Coopecredi

Sonia Valle Walter Borges, secretária municipal 
do Meio Ambiente

Monika Bergamaschi, presidente do 
Conselho Diretor da ABAG/RP

Antônio Luiz Lima de Queiroz, 
representante da Cetesb

fabricação de novos produtos. “Recicla-
mos 97% de embalagens. Nenhum país 
tem esse número. Os EUA, por exemplo, 
recicla 45% das embalagens”. 

Para a engenheira agrônoma Monika 
Bergamaschi, presidente do Conselho 
Diretor da Associação Brasileira do 
Agronegócio da Região de Ribeirão Pre-
to (ABAG/RP), o etanol e a bioenergia 
estão ajudando a cumprir os compro-
missos voluntários feitos no Acordo de 
Paris, que tem como objetivo fortalecer 
a resposta global à ameaça da mudança 
do clima e de reforçar a capacidade 
dos países para lidar com os impactos 
decorrentes dessas mudanças. “No 
mundo a energia renovável representa 
14%. No Brasil 44% e no estado de São 
Paulo 53%”.

Ela defende o fortalecimento das 
cooperativas e sindicatos rurais e alega 
que é impossível para qualquer cidadão 
ou associação sozinha perceber e saber 
de tudo que está acontecendo em todas 
as esferas do setor. 
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Ecléticos, comprometidos e inovadores
Conheça um pouco da história de Luis, José 

e Pedro, os homenageados da AEAARP 

Em 2019, a Festa de Final de Ano da AEAARP homenageia o engenheiro 
Luis Antônio Lovato, o arquiteto e urbanista José Roberto Geraldine Júnior e o 
engenheiro agrônomo Pedro Alberto Jorge Faria Júnior. As indicações têm em 
comum o comprometimento social, o envolvimento institucional com entidades 
de classe e o alto grau de inovação demonstrados pelos três em suas carreiras.

Homenagem

AEAARP
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Luis Antônio Lovato

José Roberto Geraldine Júnior

A liderança profissional e social do engenheiro civil foi o que inspirou o seu 
colega de profissão, Fernando Junqueira, a indicá-lo para a homenagem de 2019. 
Fernando ressalta o “alto nível técnico” de Luis Antônio e o fato de sua indicação 
denotar um movimento de renovação jovem para a AEAARP.

O currículo dele é de números: 27 concessionárias do grupo Toniello, um dos 
grupos empresariais mais importantes da região, têm sua assinatura; outras 50 
obras do mesmo grupo empresarial – industriais, residenciais, comerciais – também 
são dele. É a capacidade de alterar espaços, paisagens e propor soluções que o 
atraiu para a profissão, e é o que o inspira e move até hoje.

O ensino da arquitetura e os debates sobre urbanismo são marcas de Geral-
dine – e não há como chamá-lo de José Roberto neste texto; seu sobrenome é 
praticamente uma marca registrada. Desde os tempos de faculdade ele defende 
mecanismos de valorização profissional: em entidades de classe locais, estaduais 
e nacionais; em intervenções institucionais e políticas cujo único partido – no 
sentido de associação de ideais – é o da qualidade de vida nas cidades e o 
correto posicionamento do arquiteto e urbanista como artífice dessa mudança.

A arquiteta e urbanista Ruth Paulino é testemunha da dedicação de Geral-
dine para buscar soluções para os problemas urbanos de Ribeirão Preto. Por 
dedicação, neste caso, entende-se o estudo, o incentivo ao aprimoramento de 
profissionais e alunos, conexões locais, nacionais e internacionais, dezenas de 
viagens das quais ele carrega referências, ideias e soluções. 
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Pedro Alberto Jorge Faria Júnior
Ele sabe que escolheu a carreira certa quando vê o sol nascer na lavoura, 

encantamento que conheceu com o avô que, assim como Pedro, graduou-se 
engenheiro agrônomo pela Escola Superior Luiz de Queiroz (ESALQ). Pedro queria 
seguir a carreira acadêmica, mas foi sempre um empreendedor.

Trabalhou com hortaliças, cana e fez história com o amendoim. Seu parceiro 
na profissão, José Roberto Scarpellini, destaca o ecletismo da trajetória de Pedro 
como seu grande diferencial. Ele fala que a combinação da técnica com o espí-
rito inovador – além de identificar necessidades e oportunidades do mercado 
– definem Pedro.
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A 12ª Semana de Engenharia da 
AEAARP começou com a palestra do 
engenheiro civil Luiz Sérgio Franco, que 
falou sobre gestão de projetos, que, 
segundo ele, é definitiva para compa-
tibilizar custos, prevenir patologias e 
integrar processos na produção. 

Projetos e 
oportunidades

Evento

Revista Painel
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Na 12ª Semana de Engenharia da AEAARP, as 
palestras mostraram inovações e modelos de trabalho; 
associados podem revê-las no portal da AEAARP

O engenheiro civil Paulo Sinelli, di-
retor da associação e coordenador 
técnico do evento, fala que, atual-
mente, a empregabilidade está di-
retamente relacionada à dedicação 
do profissional de engenharia aos 
novos conhecimentos. “Gostar de 
estudar é característico de quem 
escolhe essa carreira, além de ser 
primordial para sustentar-se nela”, 
fala o engenheiro.

O sistema BIM, segundo Luiz, é a ferramenta que atualmente permite executar a 
“engenharia simultânea”, ou seja, compatibilizar o projeto e os métodos construtivos. 
Dentre os benefícios da gestão estão a racionalização, redução de desperdícios, 
adequação a normas de qualidade ambiental e de desempenho. 

“O projeto é o grande articulador do conhecimento tecnológico e das decisões 
tomadas ao longo de todo o processo e assim influencia em todas as etapas de 
produção”, argumenta.

Luiz Sérgio Franco

Paulo Sinelli Araken Mutran, gerente regional do CREA-SP, 
que apoiou o evento

12º Semana de Engenharia
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Mobilidade

Para o arquiteto e urbanista, Fernando Velàzquez, o desafio nas grandes 
cidades é adotar novas tecnologias que as tornem inovadoras e seguras. O 
transporte ativo (patinetes, bicicleta ou caminhada) é a modalidade que mais 
apresenta risco à população, e a que exige maior influência do poder público 
na adoção de infraestrutura adequada. 

Na palestra que ministrou na Semana de Engenharia, Fernando mostrou 
experiências com a integração dos modos de transportes, do tradicional 
aos alternativos, as novas tecnologias, como aplicativos e startups. É esse o 
modelo que ele defende.

Inovação
Os containers têm sido cada vez mais 

usados na construção civil. A grande cai-
xa de aço, utilizada para o transporte de 
cargas em navios, se torna inutilizável 
para a função com o passar do tempo 
e vira lixo nos portos. Os containers 
ganharam novas aplicações e seu uso 
na construção já é realidade no Brasil. 
O investimento é acessível, 35% mais 
barato que uma construção de alvenaria 

A AEAARP recebeu mais de 150 
pessoas por dia de palestra na 12ª 
Semana de Engenharia. O alimento 
arrecadado foi destinado à Casinha 
Azul, entidade que atende crianças 
no Parque dos Servidores.

Existem diversas possibilidades para 
reutilização do container: comércio, 
residência ou equipamento de lazer, 
como uma piscina. O engenheiro Lyn-
coln Tadeu Rodrigues Lemes fala que o 
diferencial do container é a facilidade, 
mobilidade, expansividade e o tamanho 
reduzido tamanho.

“Tem a possibilidade de atender onde 
a demanda existe e isso abre leques de 
oportunidades que antes, em uma cons-
trução estática, não existia”, ressalta.

Fernando Velàzquez

Lyncoln Tadeu Rodrigues Lemes

tradicional, e uma opção até cinco vezes 
mais rápida que métodos construtivos 
tradicionais.
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Projetar ambientes comerciais, organizar espaços, fluxos de pessoas e de pro-
dutos é coisa de arquiteto. Neste caso, de arquitetura comercial. “O objetivo é 
favorecer as estratégias da empresa e ampliar as possibilidades de interação do 
cliente com os produtos e serviços a serem comercializados”, explica o arquiteto 
Manoel Alves Lima, CEO da FAL Design, escritório paulistano especializado em 
arquitetura comercial.

Durante o século XIX, as pequenas lojas não apresentavam muitas diferenças 
entre si. Segundo escreveu a arquiteta e urbanista Heliana Comin Vargas no ar-
tigo “Espaços de consumo e a arquitetura de Morris Lapidus”, publicado no site 
Vitruvius.com.br, as transformações significativas no comércio começaram pelas 
grandes lojas, que iniciaram a exposição organizada de mercadorias e, em 1898, 
foram pioneiras na utilização de grandes painéis de vidro nas fachadas.

Além da importância do vidro para a comunicação entre a loja e os consumidores, 
os avanços da iluminação artificial no começo do século XIX passaram a incentivar 
a vida noturna, permitindo ampliar e intensificar a presença e a visibilidade das lojas 
no cotidiano das pessoas. Esta visibilidade impactou significativamente o conceito 
de exposição de mercadorias utilizado pelos comerciantes, abrindo um grande 
campo de trabalho para os arquitetos e designers de interiores, principalmente 
no início do século XX.

A melhor definição para arquitetura comercial, segundo Manoel, é o termo “desig-
ner de varejo”, tradução de “retail designer”, denominação em inglês que descreve o 
profissional preparado para realizar projetos para varejo. “Ser um designer de varejo 
pressupõe conhecimento em design de interiores e visual merchandising (forma 
de exposição de produtos) englobando aspectos técnicos e estéticos”, destaca.

O trabalho do designer de varejo tem ligação direta com marketing e branding 
(conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca), já 
que uma das principais finalidades da arquitetura comercial é a materialização das 
características e diferenciais competitivos da marca no ponto de venda. Também 
existe a necessidade de compreensão, mesmo que superficial, de características 
operacionais e de práticas do segmento, que influenciam no projeto.

O arquiteto argumenta que muitas vezes essa definição entra em choque com o 
que os profissionais de arquitetura aprendem na faculdade, que é criar um repertório 
de trabalho que reflita as suas crenças pessoais, visão da sociedade e das relações 
humanas. “Durante a prática profissional, o arquiteto procura explorar formas, 
materiais e acabamentos dentro de uma visão pessoal, e finalmente desenvolver 
uma linguagem própria e distinta. Dentro dessa ótica, abstrair a sua identidade 
em benefício de valores que não sejam seus pode ser considerado quase que um 
pecado”, diz.

Para Manoel, o principal desafio da arquitetura comercial é atender às expec-
tativas do contratante, que pretende alta produtividade de exposição, projeção 
máxima dos valores da marca e muitas vendas. 
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O projeto criado pela FAL Design para uma loja de lingerie, em Campinas (SP), exemplifica a integração dos 
conhecimentos necessários para a realização do “design de varejo”. O conceito espacial, a ocupação das áreas 
e o design dos equipamentos foram projetados com o objetivo de destacar cada peça e facilitar o processo 
de compra.

A divisão das linhas por estilo e cor orienta o cliente e torna a apresentação harmônica, dando um sentido 
claro ao layout. A seleção dos manequins e a sua divisão entre torsos, bustos e corpo inteiro valorizam as 
peças e permitem a observação de detalhes e do caimento.

A integração entre as peças e a distribuição nos cabides e a exposição na mesa e nos manequins é estudada 
para que a loja possa exibir a capacidade desejável numa coleção tão ampla e diversificada, sem que se perca 
a sensação de prestígio e exclusividade.

As telas de led e o programa de design gráfico e comunicação visual trazem modernidade para a loja e a 
necessária informação sobre os produtos e as coleções.

Arquitetura comercial x consumo
A análise da jornada de compra (caminho que o cliente 

percorre antes de realizar uma compra), influenciada direta-
mente por pesquisas de comportamento de consumo, são 
elementos para os profissionais em arquitetura e marketing 
traçarem estratégias que proporcionem melhor experiência 
de compra e proporcionem resultados positivos nas vendas. 

 “As estratégias buscam aperfeiçoar o espaço de vendas e 
criar fluxos e expositores adequados para que os produtos 
de maior giro e/ou maior margem de lucro estejam posicio-
nados adequadamente e da forma que vendam mais. É ex-
tremamente útil para setores onde se utiliza a exposição por 
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categorias, como os minimercados, supermercados, padarias 
etc”, explica a arquiteta Luciana Ludwig, diretora do escritório 
Taikei - Estratégia Arquitetura Design, de Porto Alegre (RS).

Na elaboração do projeto, o arquiteto analisa o espaço físi-
co, considerando tamanho, pontos focais, fluxos de clientes e 
da operação do negócio. Também são consideradas a melhor 
forma de expor os produtos, a iluminação e ambientação 
adequada a cada tipo de negócio. “Análises de desempenho 
de vendas e lucratividade ajudam a identificar quais produtos 
merecem destaque na prateleira. Uma fachada atraente e 
ambientes agradáveis e organizados fazem toda a diferença”, 
ressalta Luciana.
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tecnologia e sustentabilidade
“A arquitetura do varejo é extrema-

mente dinâmica e focada nas novas 
tecnologias e sustentabilidade”, de-
fende a arquiteta Maria Lucia Soubihe. 
Segundo ela, hoje o cliente é exigente 
com o conforto visual, praticidade e 
funcionalidades dos ambientes. Dessa 
maneira, os espaços comerciais devem 
ser extremamente organizados apre-
sentando personalidade, inovações e 
produtos de qualidade. 

A sustentabilidade, na sua visão, está 
ligada ao conforto do ambiente e às 
alternativas que reduzem os custos de 
manutenção (energia elétrica, água, des-
carte de lixo orgânico, entre outros itens).

No projeto de uma rede de hortifru-
tigranjeiros, Maria Lucia priorizou os 
dois itens: conforto e sustentabilidade. 
Em uma das unidades, a cobertura foi 
projetada para possibilitar iluminação 
natural em todo ambiente interno por 
meio de aberturas criadas na cobertura 
da edificação, economizando energia e 
proporcionando um espaço mais agradá-
vel ao cliente. Placas fotovoltaicas foram 
colocadas na cobertura, gerando energia 
própria para uso do empreendimento. 

Mercado de trabalho
Para atuar na área da Arquitetura Co-

mercial o arquiteto precisa especializar-
-se, já que sua formação é generalista, 
explica Roberto Luiz Ferreira, arquiteto 
e urbanista e professor dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade de Ribeirão Preto (Unaerp) e do 
Centro Universitário Barão de Mauá.

Segundo ele, o profissional da área 
precisa conhecer o negócio do cliente 
para projetar o espaço que atenda a 
exposição do produto e layouts que 
cativem o cliente. “O mercado é promis-

Ta
ike

i -
 E

st
ra

té
gia

 A
rq

ui
te

tu
ra

 D
es

ign

Um projeto de arquitetura comercial

No projeto de uma hamburgueria em Porto Alegre (RS), feito pelo escritório 
Taikei - Estratégia Arquitetura Design, foram utilizados materiais e 
acabamentos de fácil replicabilidade por se tratar de uma rede de franquias. 

O ambiente é temático, remete o cliente à experiência de estar em uma 
espaçonave. O atendimento é realizado por meio de cardápios digitais, 
alinhando a tecnologia ao tema da hamburgueria. Possui espaços para 
reuniões e eventos privativos com simulação do espaço em fibra ótica 
e assentos de “nave espacial”. A área de atendimento foi dimensionada 
atendendo ao plano de negócios, com modelos e número de mesas e 
assentos moduláveis que atendem ocupação x atendimentos/dia. 

sor. Existe campo, mas falta divulgação 
dos profissionais aptos para esse tipo 
de arquitetura”, argumenta. 

Cursos de especialização são ofereci-
dos em diversas faculdades no país. Em 
Ribeirão Preto, a previsão é a de que 
em 2020 a Universidade de Ribeirão 
Preto (Unaerp) ofereça especialização 
nesta área. “Em Ribeirão Preto, a ar-
quitetura comercial está despontando. 
Mas, nas grandes cidades, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, já é praticada 
pelos arquitetos há bastante tempo”, 
explica Roberto.

Projeto para uma rede de hortifrutigranjeiros
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Os contratos entre as operadoras 
de planos de saúde e usuários têm 

sido submetidos a processo de 
judicialização, por conta de 
entendimentos que, muitas 
vezes, não obedecem ao 
próprio contrato firmado e 
às determinações preconi-
zadas pelo rol de procedi-

mentos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANSS). 
Assim, as principais causas 

de negativas das operadoras para 
procedimentos solicitados são:

1- Solicitação de procedimentos fora da zona de 
abrangência contratual e mesmo fora da zona saúde 
determinada pela ANSS e
2- Solicitação de materiais e medicamentos, em geral 
de alto custo, também com cobertura não prevista 
pela ANSS.

A saída encontrada pelos usuários tem sido o pedido judi-
cial, através de liminares, e os juízes, que possuem para análise 
somente o pedido inicial, acabam deferindo essas liminares 
já que não possuem conhecimento técnico e, assim, deter-

minando que a operadora arque com os custos e a discussão 
seja feita após o julgamento do mérito.

Na maioria dos casos, as sentenças se baseiam no contrato 
e, claro, no Código de Defesa do Consumidor; e os usuários 
são condenados ao pagamento de todos os custos relativos 
ao procedimento realizado sob regime de liminar.

Na maioria das vezes, essas decisões, graças à morosidade 
do judiciário, acontecem após o tratamento pleiteado, com 
sucesso ou não.

Com isso, é de suma importância que os usuários estejam 
preparados para o pagamento, corrigido, caso seja essa a 
decisão judicial, de todos os custos produzidos nessa em-
preitada, na maioria das vezes altíssimos, principalmente 
quando falamos de procedimentos operatórios realizados 
em São Paulo, que são muito mais dispendiosos do que aqui 
em Ribeirão Preto.

Fato não menos relevante é que a operadora transfere 
todos esses custos para a sinistralidade, que por sua vez 
atuará diretamente na correção dos índices de atualização 
contratual, produzindo aumento significativo nas contribui-
ções mensais futuras. 

Dr. José Eduardo Moretti-CRM 35.797
Consultoria e Auditoria Médica
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Decisão Normativa Nº 1.108, 
de 29 de novembro de 2018

CREA-SP

Discrimina as atividades e competências profissionais do en-
genheiro de bioprocessos e biotecnologia e insere o respectivo 
título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, 
para efeito de fiscalização do exercício profissional.

Art. 1º Discriminar as atividades e competências profissio-
nais do engenheiro de bioprocessos e biotecnologia e inserir o 
respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 
Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

Art. 2º Compete ao engenheiro de bioprocessos e biotecno-
logia as atribuições previstas no art. 7° da Lei 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 1 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução 
nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos processos e 
produtos que utilizem sistemas biológicos, organismos vivos ou 
derivados destes em áreas da saúde, da agricultura, de alimentos 
e bebidas, da energia, do meio ambiente, da indústria bioquímica, 
do melhoramento genético, e ao tratamento e aproveitamento 
de resíduos.

Art. 3º As competências do engenheiro de bioprocessos e 
biotecnologia são concedidas por esta resolução sem prejuízo dos 
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direitos e prerrogativas conferidos ao engenheiro, ao engenheiro 
agrônomo, ao geólogo ou engenheiro geólogo, ao geógrafo e 
ao meteorologista por meio de leis ou normativos específicos.

Art. 4º As atividades e competências profissionais serão conce-
didas em conformidade com a formação acadêmica do egresso, 
possibilitadas outras que sejam acrescidas na forma disposta em 
resolução específica.

Art. 5º O engenheiro de bioprocessos e biotecnologia integrará 
o grupo ou categoria Engenharia, modalidade Química.

Parágrafo único. O respectivo título profissional será inseri-
do na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea 
conforme disposto no caput deste artigo e da seguinte forma:

I - título masculino: Engenheiro de Bioprocessos e Biotec-
nologia;

II - título feminino: Engenheira de Bioprocessos e Biotecno-
logia; e

III - título abreviado: Eng. Bioproc. e Biotec.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Notas

A AEAARP manifestou-se perante 
o Congresso Nacional por ocasião 
de debates e importantes decisões. 
Na primeira, o presidente da Câmara 
dos Deputados, o deputado federal 
Rodrigo Maia, recebeu em mãos a 
carta em defesa dos conselhos de 
classe. Assinada pelo presidente da 
AEAARP, o engenheiro Giulio Prado, 
a carta externou a posição em favor 
do “fortalecimento dos conselhos de 
classe, notadamente os do sistema 
CONFEA/CREA e CAU”. Foi entregue 
a ele pelo arquiteto e urbanista Carlos 
Palladini.

No texto, a entidade ressalta a im-
portância econômica das profissões 
habilitadas no sistema CONFEA/CREA 
e pelo CAU, que respondem por “parte 
significativa do PIB nacional além de 
proporcionarem condições para o país 
crescer, por meio da indústria, da cria-

Associação manifesta-se em apoio aos 
engenheiros, arquitetos e agrônomos
Entidade encaminhou ao Congresso Nacional 
ofícios sobre importantes temas

Congresso Nacional

Pa
gin

aB
ra

zil
.C

om

ção de infraestrutura, da construção ci-
vil etc.”. Além disso, Giulio destaca que a 
“segurança e o bem-estar da população 
das cidades, desde as grandes metró-
poles até os mais humildes lugarejos, 
não devem prescindir das atividades 
desenvolvidas por nós”.

Senado
Ao presidente do Senado Federal, 

senador Davi Alcolumbre, a AEA-
ARP encaminhou ofício por e-mail 
externando o apoio à aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara Nº 
13/2013 que altera dispositivos da 
Lei 5.194/166 e caracteriza como 
“essenciais e exclusivas de Estado 
as atividades exercidas por enge-
nheiros, arquitetos e engenheiros 
agrônomos ocupantes de cargo 
efetivo no serviço público federal, 
estadual e municipal”. 

Julio Cesar Mazzetto Junior
Arquiteto

Vinicius Marçal Café Soares
Arquiteto

Emerson Iossi    
Engenheiro agrônomo

Jose Perri Junior
Engenheiro agrônomo

Luis Fernando Zanetti Seixas
Engenheiro agrônomo

Waldir Prata Alvani Lima
Engenheiro civil 

Amauri Luiz Jacomini
Engenheiro químico

Leonardo Jurca Lucio
Estudante de Agronomia

Luis Henrique Polin Bisarria
Engenheiro Eletricista

Douglas Luiz Jacomini
Estudante de Engenharia civil

Jose Maria de Matos
Técnico agrícola               
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