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Estamos fechando um ciclo de dois anos desta diretoria à 
frente da AEAARP e vemos o quanto esse período foi bom, 
produtivo, e com desafios inéditos em nossa história.

Neste período construímos oportunidades, conquistamos 
novos espaços e crescemos em aprendizados e experiên-
cias. Nosso maior êxito, sem dúvidas, foi cuidarmos uns dos 
outros.

A AEAARP compartilhou conhecimento, com as lives sema-
nais em 2020, as semanas técnicas, presenciais em 2019 e 
remotas em 2020, cursos e seminários. Cuidou da saúde dos 
associados, realizando campanhas de vacinação e comparti-
lhando informações seguras sobre o atual período.

A Associação se manteve conectada à cidade, participando 
dos conselhos municipais, dos debates no período eleitoral, 
sempre pontuando as questões técnicas que colaboram com 
a qualidade de vida das pessoas.

Também nos aproximamos dos associados e da sociedade 
com ferramentas de comunicação, chegando às casas dos 
associados com a revista Painel, às mãos de todos com nosso 
aplicativo, nas redes sociais e aos ouvidos com o lançamento 
do PainelCast, o podcast que está disponível em todas as 
plataformas de streaming.

Encerramos este mandato certos de que fizemos muito e 
com a convicção de que cada ação é uma semente que será 
irrigada, adubada e fortalecida. Sigamos, sempre juntos.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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BALANÇO

O biênio 2019-2021 da atual diretoria começou na Painel 
com o seguinte título: Alicerces fortes. O engenheiro Giulio 
Prado, presidente à frente desta diretoria, considera que o 
grupo teve como êxito absorver todo o conhecimento pro-
duzido pela AEAARP nos últimos anos, superar desafios, 
criar oportunidades e fortalecer o associativismo. “Estar so-
bre fortes alicerces proporciona segurança e estabilidade, 
condições bastante caras neste momento”, avalia.

No período, diretoria e conselho dedicaram-se em aproxi-
mar a entidade da sociedade, por meio da participação ativa 

A E A A R P

nos conselhos municipais (urbanismo, patrimônio, seguran-
ça alimentar, meio ambiente etc.), audiências públicas, nas 
discussões da Região Metropolitana e a realização de ativi-
dades culturais na sede (até março de 2020).

Do ponto de vista administrativo e estrutural, a direção 
implantou auditoria externa da contabilidade e instalou pai-
néis fotovoltaicos na área administrativa. “Significa raciona-
lização do uso dos recursos dos associados e a prática da-
quilo que pregamos: uso racional da energia e os insumos”, 
avalia Giulio.

PRODUTIVIDADE, 
inovação e 
c o r a g e m
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Em 2019, as semanas técnicas de tecnologia da constru-
ção, engenharia, arquitetura e agronomia aconteceram na 
AEAARP, com inovações no formato e atraindo grande pú-
blico de profissionais e estudantes. Em 2020, esses eventos 
passaram a ser remotos, o que criou novas possibilidades, 
além de ampliar a visibilidade da Associação.

Dois grupos, de mulheres e jovens, formaram-se na AEAARP 
para elaborar projetos e debater demandas específicas. O 
AEAARP Mulher e o AEAARP Jovem são formados por 
profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia que trocam 
experiências, expõem desafios e propõem ações à Associação.

Oportunidade 
Foi no grupo AEAARP Jovem que nasceu a proposta dos Clas-

sificados AEAARP, espaço exclusivo para associados ofertarem 
seus serviços. O objetivo é ampliar as oportunidades de trabalho.

“A lista dos profissionais pode ser acessada pelo 
público em geral; quanto mais profissionais ofertarem 

seus serviços, mais relevante serão e mais trocas 
poderemos fazer” 

Bruno Prota, engenheiro agrônomo.

Serviços
A sala da Unimed na sede da AEAARP atende a 
cerca de 30 pessoas por dia, para emissão de guias 
de consulta e autorização de procedimentos.

GRUPOS

CONHECIMENTO

A audiência das lives da AEAARP e 
das semanas técnicas realizadas em 

2020 foi de cerca de 10 mil pessoas.

Arte 
O AEAARP Mulher criou núcleos temáticos que se dedi-

cam a temas de interesse e propõem ações às demais parti-
cipantes. Uma delas é a exposição Arte da Terra, cujo projeto 
está pronto e já foi apresentado. “Aguardamos a liberação 
das medidas restritivas para levar este projeto adiante”, ex-
plica a engenheira Maria Elisa Borges Rezende, coordena-
dora do grupo. 

“Nossa atividade é majoritariamente exercida por 
homens e a criação do grupo foi relevante para nos 

fortalecermos internamente além de compartilharmos as 
experiências diferentes que vivenciamos no mercado”  

Mercedes Furegato, engenheira.
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Adriana Bighetti
Adriana Silva
Alexandre Tazinaffo
Ana Cigriano
Anderson Peron
Benedito Gléria
Bruno Prota
Carlos Alencastre
Catherine D’Andrea
Celso Santos
Daniela Antunes
Danilo Egea 
Denizart Bolonhezi
Dimas Facioli
Emanuelle Donadon
Fabiola Narciso
Fernando Junqueira
Fernando Zapata da Silva
Gisela Mazer
Giulio Prado
Gustavo Carvalho
Hideo Kumassaka
Ivam Michaltchuk
José Aníbal Laguna
José da Cunha
José Luiz Barbieri

José Roberto Romero
José Roberto Scarpellini
Juarez Correia de Barros Júnior
Lauro Miquelin
Leonardo Barbieri
Lídia Muradás
Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni 
Luís Vitor Shimidt
Maria Clara Antunes Vilas Boas
Maria Elisia Borges Rezende
Marilia Vendrusculo
Mateus Baldini
Mayra Mucha
Mercedes Furegato
Mirela Idino
Nicolau Iucif
Paulo Sinelli
Roberto Branco
Rodrigo Araújo
Ronaldo Zacaro
Rubens Curti
Samanta Pineda
Sílvia Camargo
Simoni Gheno
Tiago Ferpa
Wilson Laguna

Em 21 semanas de 2020, a Associação promoveu lives no 
Instagram com mais de 50 pessoas, entre entrevistados e 
entrevistadores. De um lado, associados da AEAARP e do outro 
profissionais especialistas em diferentes áreas com potencial 
de contar histórias, compartilhar conhecimento e inspiração. 
O conteúdo das lives foi reprisado na página da Associação do 
Facebook, onde continuam disponíveis na aba vídeos.

Veja a lista de quem compartilhou conhecimento e histórias com 
a AEAARP em 2020:

l i v e s
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COMEMORAÇÕES

A AEAARP recebeu a primeira reunião do Congresso 
Regional de Profissionais, realizado pelo CREA-SP. O en-
genheiro civil Wilson Luiz Laguna foi eleito delegado pelas 
regiões GR3 e GR10. Foi uma grande plenária, com cerca de 
200 profissionais da região.

Nesse período, a AEAARP aprimorou a aproximação com 
o Conselho, participando de encontros em São Paulo, en-
viando delegação para o CREA Jovem e realizando eventos 
em parceria.

CREA

O engenheiro Giulio Prado, 
presidente da AEAARP, partici-
pou do encontro on-line promo-
vido pelo CREA-SP com associa-
ções de classe para compartilhar 
experiências dos desafios en-
frentados pelos profissionais em 
home office e de que forma o 
conselho de classe e as entidades 
mantiveram suas atividades.

O carnaval, a festa de final de ano e a festa junina da   
AEAARP aconteceram em 2019 reunindo associados, seus 
amigos e familiares.

Nesses dois anos, a AEAARP participou ativamente dos 
encontros da Unacem e também recebeu reunião do grupo

A Noite Russa e o sarau sobre a obra de Machado de 
Assis destacaram-se na programação de 2019. Um 

grupo de músicos ucranianos apresentaram obras do 
folclore daquele país e o diplomata Lauro Moreira 

apresentou a obra do autor brasileiro em uma noite 
ambientada com pratos característicos dos seus livros. 

Colaboradores da AEAARP
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Almoço dos Agrônomos 2019

A AEAARP recebeu representantes dos consulados da Es-
panha, Itália e Portugal para tratar de convênios e parcerias

Café da manhã reuniu arquitetos na AEAARP

Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia

Visita técnica à usina de compostagem do IAC de Cam-
pinas que converte galhos, restos de árvores, de alimentos 
provenientes do Ceasa, de feiras livres e lodo de esgoto em 
adubo orgânico.

ENCONTROS

AGTECH

O movimento em parceria com a Lidera Consultoria e a 
EsalqTech, promoveu encontros na AEAARP, reunindo startups, 
realizando palestras, onde especialistas em negócios orientaram 
sobre oportunidades no setor de tecnologia.

AEAARP na feira 
Colorado Máquinas junto 
com o Movimento AgTech

AEAARP foi parceira da Casa Cor em Ribeirão Preto e le-
vou um grupo de profissionais à São Paulo, na mostra de 
arquitetura que aconteceu na capital em 2019.
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Os engenheiros Paulo Sinelli e Fernando Junqueira parti-
ciparam, em nome da AEAARP, da apresentação do Código 
Municipal de Meio Ambiente. Na foto, eles estão com Sônia 
Valle Walter Borges de Oliveira, secretária de Meio Ambien-
te de Ribeirão Preto e Catherine D’Andrea, diretora do De-
partamento de Urbanismo da Secretaria de Planejamento e 
Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Visita técnica à Vinícola Vinícola Marchese DI Ivrea, em 
Ituverava (SP), que integra o roteiro de enólogos do país. 
Além de conhecer o vinhedo e os métodos de produção 
agrícola, o grupo também visitou a produção e confraterni-
zou em um almoço (com vinho).

Giulio Prado, Marcos Troyjo, Antônio Duarte Nogueira Jr, Carlos Alencastre, Fernando 
Junqueira e Chaim Zaher na TV Thathi.

Giulio Prado, Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central, e Fernando Junqueira

Fernando Junqueira, vice-presidente, representou a 
AEAARP no Agenda Ribeirão, promovido pela EPTV

Giulio Prado, Rodrigo Araújo e Sílvia Camargo participaram do encontro de negócios 
promovido pela EPTV

PRÊMIO
A reportagem Declínio 

e ascensão, sobre a cadeia 
produtiva do amendoim, re-
cebeu o prêmio Jornalista 
José Hamilton Ribeiro em 
2019, conferido pela Asso-
ciação Brasileira do Agrone-
gócio (ABAG-RP)
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PALESTRAS

A aprovação de projetos pela Prefeitura de forma simplifi-
cada foi apresentada em palestra na AEAARP.

A Associação também firmou parceria inédita com a Sollo-
Agro ESALQ/USP, OAB, CEE-RP para realizar o treinamento 
Regularização Ambiental de Empresas e Propriedades Rurais 
- treinamento na área ambiental.

Projetos de parklets foram apresentados na AEAARP 
como alternativa para ocupar o espaço público.

No ciclo de palestras sobre BIM, realizado em parceria 
com o CREA-SP, a AEAARP reuniu profissionais que são 
expoentes no uso do sistema para compartilhar o conhe-
cimento com os associados. Participaram o engenheiro 
civil Márcio Minto Fabricio e os arquitetos Paulo Senna 
e Tito Sena, com apresentação da engenheira Maria Elisa 
Borges Rezende.

A AEAARP estreitou relações com as universidades locais 
e da região, para compartilhar experiências em engenharia, 
arquitetura e agronomia, realizar eventos técnicos e ofertar 
oportunidades e convênios. Na Unip e no Seb (atual Estácio), 
a AEAARP participou de encontros, workshops, além de rece-
ber na sede estudantes em eventos de abertura de ano letivo.

O Corpo de Bombeiros apresentou na 
AEAARP mudanças nas regras de vistoria 
e liberação de edificações e áreas de risco. 
A apresentação deu origem ao Guia Prático, 

disponível para download.

Neste período, a Associação lançou publicações especiais 
sobre as novas normas do Corpo de Bombeiros, um guia rá-
pido para iniciar uma startup e um levantamento de 
todos os pontos de coleta de recicláveis da cidade, 
realizado pelo grupo AEAARP Mulher e disponível 
no site da Associação. Além de integrarem a Pai-
nel, essas publicações estão disponíveis para do-
wnload no site da AEAARP – www.aeaarp.org.br.

PUBLICAÇÕES ESPECIAIS
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Em novembro de 2019 a Associação lançou a campanha Ci-
vilidade nas Ruas com uma ação cultural no calçadão do centro 
da cidade. O objetivo da campanha, que é educativa e perma-
nente, é pautar temas que influenciam na qualidade de vida da 
população e estejam em consonância com as atividades dos 
profissionais representados pela AEAARP. Em 2020, a Campa-
nha engajou-se com a ação + 6 toneladas de EPS, liderada pelo 
Grupo Ciclos, que compartilhou informações sobre a reciclagem 
desse produto. Além de visitas técnicas ao Catasonho, que guar-
dou e processou esse material, a AEAARP colaborou na dissemi-
nação de informações sobre o descarte correto desse material.

Acompanhe as ações da campanha 
no site da AEAARP e na página 
/CampanhaCivilidadeNasRuas.

CIVILIDADE NAS RUAS

A ONG Casinha Azul participou da ação de lançamento da campanha Civilidade nas Ruas

Visita ao Catasonho em 2019

MEIO AMBIENTE

No 1º Fórum do Meio Ambiente, a AEAARP reuniu em 2019 
especialistas que falaram sobre políticas públicas dos pontos de 
vista técnico e jurídico para aprimorar as ações da indústria da 
construção civil e do agronegócio nesta área. No ano seguinte, 
em parceria com o CREA-SP, a Associação realizou seminários 
sobre sustentabilidade na indústria da construção. Os módulos 
foram realizados durante todo o ano – inicialmente de forma 
presencial e depois remota. A abertura contou com a participa-
ção do presidente do CREA-SP, engenheiro Vinicius Marchese, 
e do secretário de Meio Ambiente, engenheiro Marcos Penido.

A fim de esclarecer associados, a Associação realizou 
um debate on-line com o advogado Renato Ribeiro de 

Almeida, especialista em direito eleitoral, sobre o que era 
ou não permitido naquele período. Além disso, participou 

do debate promovido pela OAB sobre fake news. A 
Associação participou também do debate entre os 
candidatos a prefeito, realizado pelo Grupo Thathi.

Em um evento da Associação Brasileira de Cimentos Por-
tland (ABCP) na AEAARP, Rubens Curti, supervisor técnico 
da ABCP, falou sobre controle tecnológico do concreto.

face

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 13:31:10
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Coral Som Geométrico realizou ação solidária em benefí-
cio do Lar Padre Euclides em 2020. Em solidariedade à mes-
ma instituição, a AEAARP participou da live solidária com 
o jogador Cafú. A Associação também participou da ação 
solidária do Fundo Social de Solidariedade que arrecadou 
alimentos para famílias afetadas pela pandemia, kits de hi-
giene para o lar Padre Euclides. Na Semana de Arquitetura 
de 2020, os apoiadores destinaram recursos a entidades as-
sistenciais da cidade.

O vice-presidente da AEAARP, Fernando Junqueira, es-
teve em audiência no palácio do Rio Branco, com lideran-
ças regionais e o vice-governador Rodrigo Garcia, onde foi 
anunciado o investimento de R$ 104 milhões do governo 
estadual em melhorias na rodovia Mário Donegá, que liga 
Ribeirão Preto, Dumont e Pradópolis.

Fernando Junqueira e Edgard Cury no Seminário Internacio-
nal Soluções Inovadoras para Cidades em Crise na Associação 
Comercial e Industrial de Ribeirão Preto.

SOLIDARIEDADE

Almoço solidário 
2019 - 7 mil para 
cantinho do céu

Live solidária encerrou as atividades em 2020.
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A Associação encaminhou ao presidente da Câmara Fede-
ral, à época Cesar Maia, manifestação em apoio aos conse-
lhos de classe, CREA, CONFEA e CAU.

Com o aplicativo 
da AEAARP, os 

associados podem 
acessar serviços da 

associação e também 
a carteira digital 
diretamente de 

seus smartphones. 
Está disponível para 
dispositivos Android 

e Apple.

INSTITUCIONAL

SAÚDE
A Associação promoveu campanhas de vacinação para os 

associados de gripe influenza com a vacina quadrivalente 
(AH1N1 + AH3N2 + B + B) e de pneumonia, em parceria 
com a Unimed. A título de comparação, a vacina oferecida 
no sistema público é trivalente.

Houve também investimento no compartilhamento de in-
formações sobre o uso consciente do plano de saúde. 

Neste campo, a grande novidade foi a contratação do con-
vênio odontológico em condições exclusivas para associa-
dos da AEAARP.

A Associação tornou-se 
ponto de coleta de blisters 
que são encaminhados à 
Fundação Sobeccan, de 
combate ao câncer.

Mídia
Em 2020 a AEAARP lançou 
o PainelCast, podcast com 
temas do setor. Podcast é 
uma mídia em áudio distri-
buída sob demanda; isto é, 
fica disponível em plataformas digitais para ser ouvido 
conforme a disponibilidade do interessado. Os episó-
dios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Dee-
zer, Google 
Podcasts e 
no canal do 
Youtube da 
Associação.

A área administrativa é abastecida por placas fotovoltaicas 
desde o início de 2020 e uma comissão formada por diretores 
está definindo o projeto de reforma e paisagismo da calçada 
em volta da sede, atendendo às normas de acessibilidade.
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lei, e o de vigor. No primeiro, analistas 
separam amostras de sementes, as 

colocam para germinar em condi-
ção favorável de temperatura, 

água e oxigênio e verifi-
cam a quantidade final 
de plântulas, ou plan-
tas jovens, normais, 
produzidas de acordo 
com as regras esta-
belecidas pelo Mapa. 
Já os testes de vigor 

são complementares 
e mais sofisticados. Os 

mais comuns se baseiam 
na resposta da semente a 

condições de estresse e parâmetros de 
crescimento das plântulas.

Clíssia Barboza da Silva, pesquisadora 
do Cena-USP, é umadas autoras do arti-
go Integrating Optical Imaging Tools for 
Rapid and Non-invasive Characterization 
of Seed Quality: Tomato (Solanum lyco-
persicum L.) and Carrot (Daucus carota 
L.) as Study Cases, publicado na Frontiers 
in Plant Science, um dos principais peri-
ódicos científicos internacionais na área 
da agricultura. Ela também é a pesquisa-
dora responsável pelo projeto, apoiado 
pela FAPESP. A autora principal do artigo 
é Patrícia Galletti, que desenvolveu a 
pesquisa durante seu mestrado e re-
cebeu, em 2019, o prêmio Best Poster 
Award no 7º Congresso de Sementes das 
Américas, quando apresentou resultados 
parciais do projeto.

Fonte: Agência Fapesp

Pesquisa foi publicada em um dos mais importantes 
periódicos científicos internacionais na área da agricultura

Técnica permite análise de 
sementes por inteligência artificial

Pesquisadores do Centro 
de Energia Nuclear na Agri-
cultura (Cena) e da Escola 
Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq), 
ambos da Universidade 
de São Paulo (USP), 
desenvolveram uma 
metodologia baseada 
em inteligência artificial 
que permite automatizar e 
tornar mais eficiente o pro-
cesso de análise da qualidade 
de sementes, um trabalho que é 
feito de forma manual por analistas 
credenciados pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O grupo empregou tecnologias base-
adas em luz – já usadas em análise de 
plantas e em áreas como a cosmética 
– para a aquisição de imagens das se-
mentes. Em seguida, recorreu a técnicas 
de aprendizagem de máquina para au-
tomatizar o processo de interpretação 
das imagens. Desse modo, foi possível 
minimizar algumas das dificuldades 
encontradas nos processos tradicionais. 
Por exemplo, para muitas espécies, a 
nova tecnologia pode ser aplicada a 
todo o lote de sementes e não apenas a 
amostras, como se faz hoje. Além disso, 
por não ser invasiva, evita destruir os 
produtos avaliados e gerar resíduos.

Na pesquisa, os cientistas usaram 
duas tecnologias baseadas em luz para 
obtenção das imagens, a fluorescência 
de clorofila e a reflectância multiespec-

AGRONOMIA

tral, utilizando como modelo sementes 
de tomate e de cenoura produzidas em 
diferentes países e épocas e submetidas 
a condições distintas de armazenagem. 

Como esses cultivos não apresentam 
uniformidade no processo de matura-
ção dos frutos, e consequentemente 
das sementes, os produtores precisam 
fazer a colheita em parcelas, o que é 
muito oneroso. Entretanto, ainda existe 
uma grande dificuldade na obtenção 
de lotes uniformes, pois a presença de 
sementes imaturas não é facilmente 
detectada por métodos visuais. As téc-
nicas baseadas em visão de máquina 
podem minimizar o problema.

Os pesquisadores compararam os 
resultados obtidos nas análises não des-
trutivas com os das avaliações aplicadas 
às sementes pelos métodos tradicionais: 
o teste de germinação, obrigatório por 
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OS DESAFIOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM 2021
50,8% das empresas do setor afirmam ter tido problema 

com a escassez de material e reajuste nos preços
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Em 2021, a construção deverá aumentar o seu PIB em 
4%, segundo projeções realizadas pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC). Seria o maior crescimento 
do setor desde 2013 (4,5%), mas o risco de desabasteci-
mento de matéria-prima ameaça prejudicar esse desempe-
nho.  “O setor terá que entregar o que já vendeu em 2020 
e o desabastecimento inibe as empresas a lançarem novas 

unidades”, explica José Carlos Martins, presidente da CBIC. 
A falta ou o alto custo de matéria-prima são os principais 

problemas apontados pelos empresários da construção, se-
gundo a sondagem realizada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com o apoio da CBIC. No quarto trimestre 
de 2020, o problema atingiu 50,8% das empresas do setor.

Odair Senra, presidente do Sindicato da Indústria da Cons-
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A alta de preços no período de janeiro a novembro de 
2020 foi de 17,72%, a maior do período pós-real, de acor-
do com o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) - 
Materiais e Equipamentos, calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).  Alguns insumos chegaram a registrar aumen-
tos superiores a 50%.

Levantamento da FGV em parceria com o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sin-
dusCon-SP) mostra que o Custo Unitário Básico (CUB) da in-
dústria da construção no estado de São Paulo foi de 8,14%, 
no acumulado de janeiro a dezembro de 2020. O CUB é o 
índice oficial que reflete a variação dos custos das constru-
toras, utilizado na atualização financeira dos contratos de 
obras.  As maiores variações acima do CUB medido em 12 
meses foram o fio cobre, com aumento de 49,96%; o aço, 
com 33,18%, e o tubo de ferro, com 29,76%. 

“Os preços subiram em alguns itens muito importantes para 
o setor, como ferro e cimento. Isso afeta diretamente o custo 
da obra.  As empresas terão que reduzir ao máximo desperdí-
cios e ter um controle cada vez maior dos seus custos para que 
isso não afete tanto o custo final e evite prejuízos”, argumenta 
Rodrigo Fernandes Araujo, diretor da construtora DPM. 

Rodrigo diz que ainda não é possível afirmar se haverá rea-
juste no valor das obras entregues pela construtora. “Estamos 
estudando os custos totais para avaliar os preços. Normalmen-
te, o preço de venda é ditado pelo mercado, mas provavel-
mente deverá haver aumento no valor dos imóveis”, informa. 

Marcos Tavares Canini, diretor da construtora Tavares Ca-
nini, afirma que está com dificuldade em encontrar matéria-
-prima desde setembro, principalmente vidro, aço, tijolo e 
alumínio. Segundo ele, a falta desses materiais impacta dire-
tamente no custo e no cronograma da obra, uma vez que os 
preços estão aumentando mensalmente e alguns materiais 
mais de uma vez por mês. “Acredito que esses constantes au-
mentos poderão ser repassados ao valor da obra pelos índices 
que medem o custo de construção, no caso o INCC”, informa. 

Segundo o empresário, a falta de material na construção civil e 
seu respectivo aumento de preço estão atrelados à lei da oferta 
e procura e ao aumento das vendas de imóveis. “Ano passado, 
com a decretação da pandemia, as fábricas diminuíram a pro-
dução para atender a decretos de paralisação do trabalho, assim 
como o comércio. Mas as obras foram permitidas e continuaram 
em seu ritmo normal e consumindo. Também devido à baixa dos 
juros bancários, a compra de imóveis como forma de investi-
mento e moradia aumentou consideravelmente”, argumenta.

trução Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), explica 
que a escassez ou dilatação de prazos atinge principalmente 
os insumos usados na fase de edificação da estrutura, como 
aço, cimento, vidro etc. “Às vezes, também há escassez ou 
ampliação de prazos em materiais de acabamento, por falta 
de algum insumo ou até mesmo de embalagens dos mes-
mos”, destaca.

Para José Carlos, a falta de materiais reflete no preço da 
obra, que pode subir, e no ritmo da construção, que diminui. 
“Se o construtor tem incerteza sobre a cadeia de fornecedo-
res, ele não sabe quanto vai custar o projeto, já que os pro-
dutos podem reaparecer mais caros.  A renda da população 
não aumentou e nem vai aumentar, o que dificulta o repas-
se do reajuste de produtos pelas construtoras. Se cresce o 
custo e a receita não acompanha, a margem da empresa é 
afetada, desacelerando o setor”.

Reajuste

Condutores elétricos

Tubos e conexões de PVC

Tubos e conexões ferro e aço

Eletrodutos de PVC

Cimento Portland comum

Vergalhões e arames de aço

Materiais de construção 
Variações (%) de jan a nov de 2020

Esquadrias alumínio

Tijolo/telha cerâmica

Materiais elétricos

Produtos de fibrocimento

Argamassa

Ferragens para esquadria

Fonte: Índice Nacional de Custo da Construção/Fundação Getúlio Vargas
INCC - Materiais e Equipamentos

Variações (%) acumuladas em 2020

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Andre Lopes, diretor de negócios do Grupo WTB, acres-
centa o aumento do dólar como fator que contribuiu para o 
reajuste dos materiais, já que alguns insumos são cotados 
com base em preços internacionais, como cimento, ferro, 
aço e outros. Com atuação no segmento de construção de 
infraestrutura, a empresa enfrentou dificuldade no forneci-
mento de tubos para rede de água potável no final de 2020. 
“A produção voltou, a escassez foi superada, porém os cus-
tos ficaram mais altos”, comenta.

O aumento dos custos e a readequação do cronograma 
de execução das obras são os principais impactos da es-
cassez de material, argumenta André. “No nosso caso, não 
teremos problemas de atrasos de obras, pois conseguimos 
alterar os cronogramas e adiantar outras frentes de obra, o 
que nos permitirá cumprir com todos os prazos previamente 
planejados, no entanto, em obras menores, como constru-
ções de casas (pessoas que estão construindo suas próprias 
residências), ou em situações mais “travadas” como as obras 
públicas o ajuste de cronograma nem sempre é possível e 
a falta de materiais 
pode provocar atra-
sos no cronograma”, 
argumenta. 

André acredita 
que as obras en-
tregues em 2021 
devem ficar mais 
caras, mesmo com 
alguns acenos do 
governo para de-
soneração da ca-
deia da construção 
civil. “No entanto, 
normalmente, as 
grandes obras são 
planejadas com a previsão de possíveis aumentos que su-
portarão, em parte, essa diferença. Novamente, a maior 
dificuldade ficará para as obras pequenas (individuais) e 
obras públicas licitadas há mais tempo e com contratos 
mais travados”.

Segundo Odair, do SindusCon-SP, o reajuste deve atingir 
principalmente as obras que iniciaram a execução com os 
preços em elevação, quando seus orçamentos haviam sido 
feitos meses antes baseados em projeções de preços mais 
modestos. Já obras que estavam em fase de finalização no 
segundo semestre de 2020 não sofreram tanto impacto. 
“Portanto, o encarecimento maior ou menor depende do 
estágio que a obra estava quando se iniciou a elevação dos 
preços dos materiais”

O reajuste dos insumos é visto pelo SindusCon-SP com 
preocupação. “Os preços continuam se elevando nos meses 

de janeiro e fevereiro de forma injustificada, meses em que 
a indústria já teve tempo suficiente para ajustar o volume 
de sua produção à demanda. É preciso lembrar que os ad-
quirentes de imóveis e os contratantes de obras públicas e 
privadas não têm os seus orçamentos reajustados na mesma 
proporção. Portanto, há um limite para que as construtoras 
repassem esses custos aos preços das obras. Se a indústria 
de materiais não cessar a elevação de preços, pode ser que 
futuramente o volume de obras volte a cair em função de 
uma indesejada retração da demanda. E isso não beneficia 
ninguém, nem a indústria de materiais”, salienta Odair. 

André acredita que o aumento de preço e a falta de mate-
riais comuns provocará uma migração mais rápida para no-
vas alternativas de materiais que possam substituir aqueles 
que sofrem aumentos desproporcionais ou falta de abaste-
cimento. “A construção civil no Brasil, de modo geral, ainda 
utiliza muitos materiais básicos, tradicionais e que podem 
ser substituídos por novas tecnologias, mais sustentáveis, 
mais modernos e com características mais aderentes aos 

novos comporta-
mentos dos consu-
midores”.

Para 2021, o 
economista Lucia-
no Nakabashi, pro-
fessor associado 
do Departamento 
de Economia da 
FEARP-USP, afirma 
que a tendência é 
uma manutenção 
do preço alto, talvez 
até uma acomoda-
ção nos preços, e 
previsão de uma 

leve queda a partir do segundo semestre, conforme os em-
presários forem ajustando a oferta.

A demanda pelos insumos da construção civil deve conti-
nuar elevada, principalmente pela baixa taxa de juros. “Pode 
ocorrer um cenário um pouco mais negativo a partir do se-
gundo semestre em termos de demanda, por questão da 
renda das famílias, já que neste ano não teremos o auxílio 
emergencial disponibilizado para trabalhadores informais, 
pelo menos não da forma como foi oferecido em 2020. Se 
houver, será em escala menor, tanto em relação ao número 
de famílias beneficiados como em relação ao valor. O câm-
bio tende a dar uma arrefecida, como já aconteceu, e não 
deverá pressionar como no ano passado. A demanda exter-
na com a vacinação contra a Covid-19 deve aumentar ao 
longo de 2021, conforme as economias vão se recuperan-
do”, detalha o economista.
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DE CONCRETO 
E TIJOLOS
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MODERNISMO

Residência Maurício Marcondes, atualmente usada como espaço comercial
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As duas primeiras casas construídas em Ribeirão Preto 
deixando o concreto aparente, uma das características do 
modernismo, são a Residência Maurício Marcondes e a Sér-
gio Ferreira. Os projetos são de 1966; a Marcondes é dos 
arquitetos Francisco 
Segnini Junior e Jo-
aquim Cláudio Bar-
retto e a Ferreira dos 
arquitetos João Batis-
ta Martinez Corrêa e 
Martinn Tresca.

A Marcondes foi 
o primeiro projeto 
residencial da cidade 
construído com o sis-
tema de abóbadas de 
tijolos. Francisco Seg-
nini era recém gradu-
ado na FAUUSP e 
Joaquim Barretto es-
tudante na FAU Ma-
ckenzie. Foram sócios 
por 15 anos até optarem por carreiras solos.

A construção conserva as características originais. Nos 
anos de 1980, Joaquim Barretto projetou a área de lazer 
anexa ao prédio original. Fonte: Joaquim Barretto – o exercício da criação, de Júlio Barretto Gadelha

A Residência Maurício Marcondes foi o primeiro projeto 
de Francisco Segnini e Joaquim Barretto. A prospecção 
de clientes no início da carreira seguia o curso natural de 
apresentar-se a amigos e familiares. Era o caso de Maurício, 
próximo à família de Joaquim. Nos anos seguintes, os 
arquitetos fizeram projetos para as empresas de Maurício, 
até se separarem, no final dos anos de 1970. Joaquim 
faleceu em 1985 antes de ver concluída a ampliação 
daquele que foi seu primeiro projeto.

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produ-
ção moderna através de uma perspectiva urbana, arquiteto Fernando Gobbo

É também deles a Residência Anderson Gattás, uma 
das únicas obras modernistas tombadas pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) de Ribeirão 
Preto. Neste projeto é marcante a ausência de pilares. 

“Todas as vigas de 
concreto se apoiam 
em empenas la-
terais cegas. Essa 
solução estrutural 
foi muito utilizada 
por alguns arqui-
tetos brasileiros a 
partir da década 
de 1950”, detalha o 
arquieto Fernando 
Gobbo.

Os três projetos 
têm em comum 
a manutenção do 
material aparente – 
concreto e tijolos de 
cerâmica – e o uso 

de cores quentes em ferragens e esquadrias; característica 
que, à exceção da Marcondes, as identifica com a Arquitetu-
ra Brutalista Paulista.

Residência Anderson Gattás



24
Revista Painel

Eletrônica atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Eletrônica.
Art. 13. Compete ao engenheiro industrial – eletrotécnica as 

atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combi-
nadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 
1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a geração, transmissão, 
distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, mate-
riais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétri-
cos; seus serviços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial Ele-
trotécnica atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Eletrotécnica.

Art. 14. Compete ao engenheiro industrial – telecomunicações 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, com-
binadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução 
nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a materiais elétricos 
e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de co-
municação e telecomunicações; sistemas de medição e controle 
elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Telecomunicações, atribui-se o título de Engenheiro Industrial – 
Telecomunicações.

Art. 15. Compete ao engenheiro industrial – mecânica as atri-
buições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas 
com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, 
de 19 de abril de 2016, referentes a processos mecânicos, máqui-
nas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos 

Resolução nº 1.129, de 
11 de dezembro de 2020 
[engenheiro industrial]

[...]
Art. 10. Compete ao engenheiro industrial - civil as atribuições 

previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as 
atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 de 
abril de 2016, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos 
e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de 
saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e ir-
rigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Civil atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Civil.

Art. 11. Compete ao engenheiro industrial – elétrica as atribuições 
previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as ativi-
dades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 
2016, referentes a geração, transmissão, distribuição e utilização da 
energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; siste-
mas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Elétrica atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Elétrica.

Art. 12. Compete ao engenheiro industrial – eletrônica as atri-
buições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas 
com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, 
de 19 de abril de 2016, referentes a materiais elétricos e eletrôni-
cos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação 
e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e ele-
trônico; seus serviços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 

Define o título profissional e discrimina as 
atividades e competências profissionais do 
engenheiro de produção e do engenheiro 
industrial, em suas diversas modalidades, para 
efeito de fiscalização do exercício profissional.

CREA-SP
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Brasília, 16 de dezembro de 2020

mecânicos e eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de 
produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de re-
frigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos;

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Mecânica atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Mecânica.

Art. 16. Compete ao engenheiro industrial – metalurgia as atribui-
ções previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com 
as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 
de abril de 2016, referentes a processos metalúrgicos, instalações 
e equipamentos destinados à indústria metalúrgica, beneficiamento 
de minérios; produtos metalúrgicos; seus serviços afins e correlatos;

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Metalúrgica atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Metalurgia.

Art. 17. Compete ao engenheiro industrial – madeira as atribui-
ções previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com 
as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 
de abril de 2016, referentes ao desenvolvimento do processo in-
dustrial da madeira e seus derivados, produtos industrializados da 
madeira e seus derivados, estruturas em madeira, serrarias, desen-
volvimento de tecnologias da madeira, desenvolvimento de tecno-
logias limpas, processos de reciclagem e de aproveitamento dos re-
síduos da indústria madeireira para redução do impacto ambiental;

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Madeira atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Madeira.

Art. 18. Compete ao engenheiro industrial – química as atribui-

ções previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com 
as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 
de abril de 2016, referentes à indústria química e petroquímica e 
de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e instalações 
de tratamento de água industrial e de rejeitos industriais; seus ser-
viços afins e correlatos.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia Industrial 
Química atribui-se o título de Engenheiro Industrial – Química.

Art. 19. Aos engenheiros de produção sem designação específica 
de concentração aplica-se o disposto em resolução específica.

Art. 20. As competências conferidas ao engenheiro de produção e 
ao engenheiro industrial por esta resolução são concedidas sem pre-
juízo dos direitos e prerrogativas conferidos ao engenheiro, ao enge-
nheiro agrônomo, ao geólogo ou engenheiro geólogo, ao geógrafo e 
ao meteorologista por meio de leis ou normativos específicos.

Art. 21. As atividades e competências profissionais serão concedidas 
em conformidade com a formação acadêmica do egresso, possibilitadas 
outras que sejam acrescidas na forma disposta em resolução específica.

Art. 22. Os engenheiros de produção e os engenheiros indus-
triais já registrados poderão ter suas atribuições alteradas para as 
relacionadas nesta resolução desde que não implique redução de 
suas atribuições.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Fica revogada a Resolução nº 288, de 7 de dezembro de 1983.
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Veja no portal www.AEAARP.org.br a lista 
completa dos pontos de coleta em Ribeirão Preto

SUSTENTABILIDADE

Dos 5.570 municípios brasileiros, 
3.712 participaram do 18º Diagnóstico 
do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 
do Sistema Nacional de Informações 
em Saneamento (SNIS), publicado em 
dezembro de 2020 com dados consoli-
dados de 2019.

Destes 1.438 possuem coleta seletiva 
e 2.274 não fazem este tipo de coleta. 
E, mesmo os que fazem, nem todos res-
ponderam à pesquisa completa. Sendo 
assim, a quantidade de resíduos por tipo 
não se refere a todos que participaram 
do levantamento. 

30% do resíduo coletado é material 
reciclável seco; porém, apenas 5,3% 
são realmente de recicláveis secos 
recuperáveis, ou seja, papel, papelão, 
metal e vidro. 

Na Região Sudeste, dos 1.668 muni-
cípios 1.304 participaram responderam 
a pesquisa. Destes, 633 possuem co-
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leta seletiva, o que representa 48,3%. 
Sem coleta são 671 e outros 364 não 
informaram.

Segundo a Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resí-
duos Especiais, em seu panorama 2020 
com informações de 2019, a Região Su-
deste aumentou de 78,7% para 89,7% a 
participação de municípios com algum 
tipo de coleta seletiva.

Um dos municípios participantes foi 
Ribeirão Preto que tem uma população 
de 703.293 habitantes e coletou um 
montante total de 237.097,10 tonela-
das no ano de 2019.

Destes, de acordo com as informa-
ções prestadas ao Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento, é 
possível perceber que há um aumento 
de coleta total e da seletiva por tipos 
de material ao longo do período entre 
2017 e 2019.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos – 2019. Brasília: SNS/MDR, 2020 e disponível no site http://www.snis.gov.br/diagnosticos.

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020 produzido pela ABRELPE – Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Disponível no site: abrelpe.org.br.
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