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Abril é um mês importante para a AEAARP. É quando foi funda-
da, em 1948, e quando tomam posse as diretorias eleitas a cada 
biênio e os conselheiros escolhidos por voto para a renovação de 
1/3 todos os anos. 

O significado disso é que a Associação renasce anualmente, e 
sempre no mês de abril.

Essas fases são importantes para nós como seres humanos, pois 
representam novas oportunidades e ciclos.

A partir desta edição da Painel a AEAARP entra em mais um 
novo ciclo, com diretoria renovada e 1/3 do conselho também. 
Chegaram pessoas novas e grandes colegas de longa parceria 
associativa se despediram das posições de direção permanecendo 
como associados.

A expectativa da diretoria para os próximos dois anos é de bas-
tante trabalho. Estamos dedicados a planejar ações remotas de 
difusão de conhecimento, em aprofundar parcerias com institui-
ções do setor e abrir caminhos para novas possibilidades. 

Todo nosso esforço é dedicado a inovar e valorizar o associativismo 
como ferramenta de união, colaboração, crescimento e solida-
riedade profissional. Nós só inovamos quando temos bagagem 
suficiente para contar uma história do passado.

Por este motivo, cada vez que planejamos algo novo, nós reveren-
ciamos nossa história. Foi inovando que construíram a AEAARP, 
que reuniram profissionais capazes de influir nos destinos da 
cidade e da regulamentação de nossas atividades.

Cada ciclo que se inicia não é o rompimento com o anterior. É sim 
o aprimoramento e a homenagem que fazemos a todos que têm 
parte na nossa história.

Parabéns e obrigado.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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UM MUNDO 
PARALELO NA 
ARQUITETURA
Revestimento que surgiu na Antiguidade tem o 
poder de demarcar área até dar o toque final nas edificações
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Quem chega a um ambiente interno ou externo depara-se com alguns elemen-
tos da arquitetura que chamam atenção. E mais do que isso, fixa o olhar pela 
simplicidade ou extravagância do formato, desenho, textura ou cor. Para quem 
pensou no piso cerâmico como sendo o elemento que mais se enquadra nesses 
destaques, acertou em cheio. Ele é considerado pelos profissionais da área como 
o início e marco do local a ser trabalhado. 

O revestimento cerâmico com origem na Antiguidade é o que caracteriza e tem 
o poder de demarcar o lugar como “área civilizada, organizada e planejada” dife-
renciando tudo que fica do lado de fora, como explica o arquiteto e docente Oné-
simo Carvalho de Lima. Para ele, a escolha do piso é determinante para que os 
demais elementos que compõem o projeto sejam definidos. “No campo de visão 
do arquiteto, quando ele entra no ambiente, daquilo que ele enxerga, o piso é o 
que ocupa grande parte. Por isso, é um dos primeiros elementos que será definido 
para que os demais comecem a ser pensados a partir dele. Pode-se dizer que o 
piso é decisivo na organização, na construção do cenário e da paisagem interna 
da edificação”.

Mas, a relevância do piso vai além da diretriz da obra e passa a ser um univer-
so à parte. “Desde os arquitetos dos anos 1960, período em que o mundo pop 
começava a impactar de maneira muito forte na cultura de uma forma geral, a 
imagem passou a ser mais interessante do que a coisa de fato para a sociedade 
de consumo, e isso também foi incorporado na arquitetura. Por isso, dizemos que 
existe um mundo na arquitetura que é o do revestimento e isso está muito ligado 
ao mercado e à indústria desse material”. 

Segundo o arquiteto, a sociedade de consumo se fortalecerá mais neste mundo 
contemporâneo pós-industrial, que surgiu depois da II Guerra Mundial, quando os 
EUA assumiam um papel importante na definição de diretrizes culturais e a partir 
daí vieram as inovações. “Não importa mais saber se a peça é de madeira, mas se 
a aparência é de madeira”, conclui Onésimo.

Surgem então as variedades dos revestimentos. Muitos imitam não só a madeira, 
mas é possível encontrar no mercado da construção civil, especialmente, no que 
chamamos de acabamento, pisos que imitam o mármore, o aço, o concreto, a pe-
dra e até os ladrilhos hidráulicos – pisos feitos de forma artesanal, quadrados com 
desenhos e cores que se destacam e caracterizam a arquitetura do início do século. 
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De acordo com a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, 
Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer), o 
Brasil é o terceiro produtor de revestimentos 
cerâmicos (pisos e azulejos) no mundo, 
ficando atrás da China e Índia, e o segundo 
maior consumidor mundial. 
Ao todo, o setor brasileiro de revestimentos 
cerâmicos tem 54 empresas, 71 fábricas e 
137 marcas. Atualmente, exporta para mais 
de 110 países.
O setor tem 90% da produção nacional 
com certificação voluntária de produto 
(CCB/Inmetro). A maior concentração de 
representatividades do setor está no Sudeste, 
Sul e Nordeste do país. 
Segundo a Anfacer, os fabricantes brasileiros 
estão alinhados com a melhor tecnologia 
disponível no mundo e em conformidade 
com as normas internacionais de qualidade. 
As normas de produtos são NBRISO 
13006:2020 Placas Cerâmicas – Definições, 
Classificação, Características e marcação.  
NBRISO 10545:2020 Placas Cerâmicas - 
Métodos de Ensaios.
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Ladrilho Hidráulico varanda Casa das Rosas São Paulo

Mas, há posições de arquitetos que escapam da camada do 
revestimento e são críticas quanto às imitações dos materiais na-
turais, como pedras, mármores e madeira, por exemplo. É o caso 
da pesquisadora e docente de arquitetura Ana Cirigliano, que 
considera esses revestimentos uma falsificação. “Com certeza as 
tecnologias foram aprimoradas. Hoje é possível ter peças maiores 
e mais resistentes, mas o revestimento passou a ser definido sim-
plesmente pela estética. Vejo um apelo mercadológico da coisa. 
Ao invés de colocar a madeira propriamente dita, coloca-se a imi-
tação sob o argumento de ser mais fácil de limpar ou porque está 
na moda. Isso empobrece a 
arquitetura, que passa a ser 
produzida por meio da cola-
gem de vários elementos de 
moda”, conclui.

A visão desse conceito 
arquitetônico também é co-
mentada por Onésimo. “Há 
uma arquitetura que tenta 
escapar dos revestimentos. 
São os arquitetos que têm 
o compromisso com a ver-
dade do material. Temos um 
exemplo disso em uma edi-
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ficação em Ribeirão Preto (SP), que fica no bairro Jardim Recreio. 
A casa é uma das mais importantes da arquitetura brasileira 
atualmente no plano internacional. O arquiteto Angelo Bucci se 
preocupou com a qualidade do espaço e não com o tratamento 
da superfície”. 
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O marco fundamental para essa mudança nas características das 
edificações, em Ribeirão Preto, por exemplo, foi em 1902 quando 
foi registrado o primeiro Código de Postura da cidade. “O código 
sanitário contemplou as necessidades de revestimentos, aberturas 
e passaram regulamentar de acordo com o uso dos cômodos, ta-
manhos de aberturas em questão de iluminação, ventilação, entre 
outros fatores. As casas que eram de taipa foram proibidas e sendo 
substituídas por edificações de tijolos, construídas principalmente 
por imigrantes italianos que se fixaram em Ribeirão Preto desde a 
última década do século XIX”, relata Ana.

A pesquisadora relembra que essas exigências eram apenas para 
imóveis urbanos que se restringiam ao Centro da cidade. “Para 
efeito de fiscalização, a área era menor do que se vê hoje e, por 
isso, o controle era possível. Qualquer alteração nos imóveis – des-
de uma janela até o revestimento – passava pelo processo criterio-
so de aprovação da Prefeitura. Nada era feito sem esse controle”.

O bairro do Bexiga, em São Paulo, se destacou na época com a 
grande atividade de artesãos. Em Ribeirão Preto, os bairros que po-
dem ser comparados ao Bexiga foram: Campos Elíseos e Ipiranga. 
Na divisão dos atualmente mais populosos da cidade, havia uma 
estação conhecida como Barracão, que era onde desembarcavam 
os imigrantes e lá passaram instalar pequenas oficinas – entre elas 
as de pisos.

A história do piso cerâmico 
O surgimento dos pisos cerâmicos no fim do século XIX ocor-

reu na Europa, mas no Brasil seu aparecimento traz para a história 
algo interessante. Os revestimentos conquistaram espaço a par-
tir de exigências dos códigos de postura que depois da República 
normatizaram todas as edificações dentro dos perímetros urbanos 
por questão sanitária. “Era comum nas residências do período co-
lonial o tabuado de madeira. Ele vai continuar, principalmente, nos 
ambientes sociais, mas os cerâmicos e ladrilhos passaram a ser 
exigidos para ambientes molhados, em cozinha, banheiro, área de 
serviço, respaldados pelos discursos higienistas”, conta a pesquisa-
dora Ana Cirigliano.

A 
ar

qu
ivo

 p
es

so
al 

An
a C

iri
gli

an
o

Piso em mármore Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

 Chegada das “fabriquetas”
A chegada das pequenas fábricas de revestimentos ocorreu no 

estado de São Paulo em 1870 com os imigrantes. Como muitos 
tinham habilidades artísticas, eles abriram oficinas e passaram a 
produzir essas peças para fornecer ao mercado local, que até en-
tão dependia da importação. “A Casa da Memória Italiana é um 
exemplo de edificação com pisos e azulejos europeus”, destaca a 
pesquisadora.
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Piso varanda Casa da Memória Italiana
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Piso cozinha Casa da Memória Italiana
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Novidades no mercado de RAD
A ANAPRE cita como uma das novidades do mercado a adoção 

da técnica do Terrazo – mosaico de grande apelo estético, durável 
e resistente –, feito com resina pigmentada misturada com agre-
gados diversos que, após cura, é lixado para expor os agregados, 
mostrando um piso de acabamento liso e decorativo similar aos 
antigos sistemas, como granilite (piso monolítico, formado a partir 
da mistura de cimento, areia, água e grãos minerais como mármo-

Pisos cerâmicos ou de acabamento:
usados em ambientes residenciais e 
comerciais por cima de uma superfície

Pisos de concreto: 
instalados em grandes áreas industriais 
e de circulação de veículos leves e 
pesados 

Revestimento de alto desempenho 
(RAD): 
revestimento monolítico utilizado em 
aeroportos e shopping centers  

PISOS DE CONCRETO E RAD
Além dos pisos que conhecemos como 
tradicionais ou cerâmicos e compõem 
o acabamento de obras residenciais e 
comerciais, existem os de concreto para 
grandes áreas como, por exemplo, indús-
trias, estacionamentos, galpões logísticos 
para armazéns de carga, dentre outros 
locais com grande circulação de veículos 
leves e pesados.E também os revestimen-
tos de alto desempenho (RAD) usados 
em áreas extensas, mas com detalhes de 
brilho e que respondem a questões sanitá-
rias, possibilitando a remoção de resíduos 
e higienização. São pisos monolíticos (sem 
juntas de marcação). Ambos não necessi-
tam revestimento de acabamento. 

A Associação Nacional de Pisos e Reves-
timentos de Alto Desempenho (ANAPRE) 
é quem representa e estuda esses dois 
tipos de pisos.

Diferença entre pisos 
cerâmicos (acabamento) x 
pisos de concreto x RAD

Imagem RAD 

Imagem RAD 

Imagem de piso de concreto 

AN
AP

RE

re, quartzo e granito), mas com performances mecânica, química e 
térmica diferenciadas.

Outra solução que ganha espaço são os tratamentos superficiais 
tipo lapidação em pisos de concreto simples, que agregam ao aca-
bamento final brilho e resistência mecânica diferenciada, solução 
mais nobre que vem sendo adotada em áreas de circulação e até 
mesmo em ambientes comerciais.
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VIDRO DE TVS E COMPUTADORES ANTIGOS 
É USADO NA PRODUÇÃO DE ESMALTE PARA 
REVESTIMENTO CERÂMICO
Pesquisa foi desenvolvida em São Carlos
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PESQUISA
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Pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 
Paulo (EESC-USP) desenvolveram um novo esmalte para revestimentos cerâmi-
cos feito com o vidro das telas das TVs de tubo e de monitores de computadores 
antigos.

Além de representar uma nova opção de reciclagem para o lixo eletrônico, o 
produto é mais barato do que o convencional disponível no mercado. Além disso, 
sua produção consome menos tempo e energia.

A pesquisa foi realizada em colaboração com a Superintendência de Gestão 
Ambiental da USP, do Recicl@tesc e do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em 
Vidros (CeRTEV), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID ) da FAPESP 
sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Os cientistas criaram uma nova receita para os esmaltes cerâmicos, que normal-
mente são compostos de pó de argila, pó de caulim e pó de frita, a matéria-prima 
mais cara na produção do esmalte, usada para dar liga no produto após a queima.

Os autores da pesquisa substituíram 20% da frita pelo vidro do painel dos equi-
pamentos, um dos três diferentes tipos de vidro que compõem os tubos de apa-
relhos de televisores e monitores. Assim, encontraram uma finalidade para esse 
resíduo, que antes poderia poluir o meio ambiente.

Em entrevista ao Jornal da USP, Eduardo Bellini Ferreira, professor da EESC-
-USP e coordenador da pesquisa, explica que o esmalte cerâmico é o responsável 
por proteger as peças, sejam elas um azulejo, uma caneca ou um vaso sanitário.

“O esmalte tem funções técnicas e estéticas. Ele impermeabiliza e dá durabili-
dade à peça. Se a cerâmica não for esmaltada, ela vai sugar qualquer líquido que 
entre em contato. Além de manchar o produto, é muito anti-higiênico”, afirmou 
Ferreira.

Para chegar à inovação, os pesquisadores testaram diferentes quantidades de 
vidro reciclado no lugar da frita até encontrar o ponto ideal. Eles contaram com a 
ajuda de ferramentas computacionais que calculam as propriedades das composi-
ções baseadas em milhares de dados encontrados na literatura científica.

Depois de produzir a substância para substituir a frita nos laboratórios da USP, 
o novo esmalte foi testado em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil, locali-
zado em Santa Gertrudes (SP). Lá, a solução foi aplicada em cerâmicas simulando 
um processo industrial.

O professor da EESC-USP conta que não é simples reciclar os vidros encontra-
dos em tubos de TVs antigas e monitores de computadores, já que na composição 
desses aparelhos há substâncias tóxicas. “Não é qualquer pessoa que pode abrir 
esse tipo de equipamento”, ressaltou.

O novo esmalte pode ser vendido tanto para produtores de frita como para 
fabricantes de esmalte.

Fonte: Agência Fapesp e Jornal da USP
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Quando a AEAARP foi criada, em abril de 1948, o país 
passava por um período de organização social que originou 
sindicatos e entidades de classe. O CREA-SP, por exemplo, 
havia surgido pouco mais de uma década antes, em 1933. 
“As mudanças pelas quais o país, a tecnologia e a sociedade 
passaram se refletem também na associação”, avalia o enge-
nheiro Giulio Prado, presidente da AEAARP reeleito para o 
biênio 2021-2023.

Essas mudanças, ele ressalta, valorizam a história da As-
sociação nos últimos 73 anos e impõem novos formatos de 
relacionamento, comunicação e difusão de conhecimento. 
“Esse conjunto de ações nos empenhamos para realizar no 
último biênio. Nesta nova fase, vamos ampliar a formação 
de grupos temáticos a fim de fortalecer a produção de co-
nhecimento e a valorização das nossas profissões”, afirma o 
presidente.

Já nos primeiros dias da gestão foram criadas duas frentes 
de difusão: o Movimenta AEAARP e o Info AEAARP. O 
primeiro reúne as ações dos representantes da Associação 
em diferentes frentes – audiências públicas, conselhos 
municipais e conselhos profissionais, por exemplo. O 
segundo é o mote para compartilhar informações produzidas 
pela AEAARP, como as da revista Painel e do PainelCast, e 
sobre as profissões habilitadas pelo CREA e CAU.

“O propósito é o de compartilhar informações de valor 
com nossos associados por meio das redes sociais, Whatsa-
pp e e-mail, disponibilizando conteúdos que agreguem à prá-
tica profissional e demonstrem a relevância da AEAARP para 
todos”, explica Adriana Bighetti, diretora de comunicação.

DIRETORIA INICIA 
NOVOS PROJETOS

Grupo eleito no final de março vai dirigir a AEAARP no biênio 2021-2023

INSTITUCIONAL

Diretoria
Na última eleição, mais de 35% dos membros da dire-

toria são novos nessa função. “A renovação é tanto com 
a chegada de pessoas novas, que já estavam inseridas em 
projetos na AEAARP, mas não na direção, quanto na fai-
xa etária”, explica o engenheiro Fernando Junqueira, vice-
-presidente reeleito.

“O mais importante é que o grupo está afinado com as 
necessidades dos profissionais, do mercado, da cidade e da 
região. Esse conjunto de ambientes e possibilidades pautam 
as ações da Associação”, completa Fernando.

@AEAARP

@AEAARP

@AEAARP

16 99758-0101
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Paulo Sinelli, 
diretor de esportes e lazer

Adriana Bighetti, 
diretora de comunicação 

e cultura

Fabiola Narciso, 
diretora social

Alexandre Garcia Tazinaffo,
diretor universitário

Leonardo Barbieri, 
diretor agronomia, agrimensura, 

alimentos e afins

Silvia Camargo, 
diretora de arquitetura, 

urbanismo e afins

Marcelo Monteiro, 
diretor de engenharia

Arlindo Antonio Sicchieri Filho
Conselheiro Titular

Callil João Filho
Conselheiro titular

Germano Mariutti
Conselheiro Suplente

Gilberto Marques Soares
Conselheiro Titular

Nelson Martins da Costa
Conselheiro Titular

Neusimeri Bergamasch
Conselheira Titular

Renata Palladini
Conselheira Suplente
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Laboratório da USP 
em Piracicaba é 

destaque mundial em 
espectroscopia de solo

Com liderança na América Latina e Caribe, pesquisadores da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz devem contribuir para o manejo 

sustentável do solo e para segurança alimentar em nível global

AGRONOMIA
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A escolha da terra e do tipo de plantação a ser cultivada faz toda a diferença no 
potencial de produção de uma área agrícola. A espectroscopia é uma tecnologia 
que revoluciona esse processo porque dá informações detalhadas para a tomada 
de decisão, que inclui profundidade do solo, concentração de matéria orgânica, 
textura e composição química e física da terra, além de analisar como o solo ab-
sorve a radiação solar.

Como instituições e especialistas de todo o mundo estão unindo esforços no 
uso desta tecnologia para promover ações de proteção do solo globalmente, a Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) divulgou 
agora uma lista com oito “campeões” em espectroscopia de solo, que são institui-
ções que lideram regionalmente a excelência neste tipo de pesquisa. Nesta lista, o 
Laboratório de Sensores do Departamento de Ciência do Solo, da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)  da USP, aparece como líder na região da 
América Latina e Caribe.
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Mapa dos campeões regionais contém oito laboratórios em todo o mundo
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“Para chegar a esse reconhecimento foram 28 anos de trabalho com esse tipo 
de análise. Assim fortalecemos as pesquisas nesse tema, que emprega uma tecno-
logia que será disseminada para toda a área de análise de solos agrícola. Labora-
tórios de todo o País seguirão esse modelo adotado na Esalq”, destaca o professor 
José Alexandre de Mello Demattê, do grupo Geotecnologias em Ciência do Solo 
(GeoCis), responsável pelo laboratório que pesquisa a espectroscopia de solo. 
“Com essa inserção internacional a FAO reconhece a importância do Brasil na 
área agrícola e especificamente nos estudos que envolvem essa tecnologia, que 
norteará os rumos da análise de solo daqui em diante”, diz ele.

Um dos pioneiros na Esalq a trabalhar com sensoreamento remoto de solo, De-
mattê lembra que o nível de aprimoramento que a espectroscopia atingiu hoje é 
fruto da insistência por parte da comunidade científica, que acreditou em um his-
tórico que apontava que essa tecnologia seria viável no futuro. “Necessitávamos 
de amadurecimento científico e conseguimos evoluir de maneira a poder contribuir 
com toda a área agrícola. No entanto, o sensoreamento remoto não substitui a 
análise tradicional de solo. Surgirão, ou já estão surgindo, os laboratórios híbridos, o 
que resultará em ganhos de custos e minimização de impactos ambientais”, finaliza.

O laboratório da Esalq integra a 
Rede Global de Laboratórios de Solo, 
ou Global Soil Laboratory Network 
(Glosolan). Criada em 2017, a rede tem 
objetivo de construir e fortalecer a ca-
pacidade dos laboratórios em análise 
de solo e para responder à necessida-
de de harmonizar os dados analíticos 
do solo. A harmonização de métodos, 
unidades, dados e informações é im-
portante para fornecer informações 
confiáveis e comparáveis entre países 
e projetos; permitir a geração de novos 
conjuntos de dados de solo harmoni-
zados; e apoiar a tomada de decisão 
baseada em evidências para o mane-
jo sustentável do solo. O trabalho da 
Glosolan apoia a implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, a Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável e o manda-
to da FAO sobre segurança alimentar 
e nutrição. 

Entre os fatores que justificam a es-
colha do laboratório brasileiro, a orga-
nização internacional levou em conta 
a participação de três sensores (Vis-
-NIR-SWIR e 1 Mid-IR) nas pesquisas, 
o trabalho com laboratórios úmidos 
dentro de um programa interativo 
(mais de 50 laboratórios tradicionais 
com 200 membros), além do fato de 
ser sede da Biblioteca Espectral de 
Solos do Brasil, com a participação de 
61 pesquisadores de 41 instituições 
de todos os estados do Brasil. O gru-
po da Esalq também oferece gratuita-
mente uma plataforma interativa para 
análise de solo.

Fonte: Caio Albuquerque, Assessoria de 
Comunicação da Esalq
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COLETA SELETIVA 
NA REGIÃO 

METROPOLITANA

As Regiões Metropolitanas são uma 
forma de administração coletiva que 
têm como base o crescimento popula-
cional, o crescimento das cidades e o 
relacionamento entre elas que envolve 
trabalho, educação, transportes e ou-
tras atividades. 

A Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto foi criada pela Lei Complementar 
Nº 1.290, de 06 de julho de 2016 - é 
composta por 34 municípios. Devido 
às características da Região foi defini-
do no Artigo 4º da Lei que seria com-
posta por 4 sub-regiões como segue:

Artigo 4º - Os Municípios da Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto serão 
agrupados em sub-regiões, na seguin-
te conformidade:

I - Sub-região 1: Barrinha, Brodo-
wski, Cravinhos, Dumont, Guatapará, 
Jardinópolis, Luis Antônio, Pontal, Pra-

dópolis, Ribeirão Preto, Santa Rita do 
Passa Quatro, São Simão, Serrana, Ser-
ra Azul e Sertãozinho;

II - Sub-região 2: Guariba, Jabotica-
bal, Monte Alto, Pitangueiras, Taiúva 
e Taquaral;

III - Sub-região 3: Cajuru, Cássia dos 
Coqueiros, Mococa, Santa Cruz da Espe-
rança, Santa Rosa de Viterbo e Tambaú;

IV - Sub-região 4: Altinópolis, Batatais, 
Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sa-
les Oliveira e Santo Antônio da Alegria.

Dos 34 municípios, 18 têm coleta 
seletiva de resíduos sólidos, de acor-
do com as informações disponíveis 
no Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento – SNIS - para o 
ano de 2019.

SUSTENTABILIDADE
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Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acessado em 
05/04/20121 no site https://cidades.ibge.gov.br/
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Os municípios com e sem coleta seletiva, segundo informações no SNIS, são:

A participação no preenchimento de dados no sistema não é constante, sendo 
possível observar informações em um determinado ano e não em outro.

Por isso, nem sempre a ausência de informação significa a não disponibilidade. 
Algumas vezes um campo está preenchido, mas outros não.

A participação na coleta seletiva por sub-regiões fica conforme pode ser visto 
no gráfico.

Município com Coleta Seletiva em relação
ao Total por sub-região

O gráfico evidencia de maneira clara a disparidade nas quatro Sub-regiões, o 
que sugere que a Região Metropolitana poderia ter como meta incentivar todos 
os municípios a realizar coleta seletiva.

Elaboração: Mercedes Furegato Pedreira, Maria José Margarido, Marília Vendrúsculo, 
Fabiola Narciso, Patricia Caliento, Eleuza Zampier e Sônia Montans.

Com coleta seletiva

Altinópolis
Batatais
Brodowski
Guariba
Jaboticabal
Luis Antônio
Monte Alto
Morro Agudo
Orlândia
Pontal
Ribeirão Preto
Sales Oliveira
Santa Cruz da Esperança
Santa Rita do Passa Quatro
Santa Rosa de Vitérbo
Santo Antônio da Alegria
Sertãozinho
Taiúva

Sem coleta seletiva

Barrinha
Cajuru
Cássia dos Coqueiros
Cravinhos
Dumont
Guatapará
Jardinópolis
Mococa
Nuporanga
Pitangueiras
Pradópolis
São Simão
Serra Azul
Serrana
Tambaú
Taquaral

Número total de municípios Com coleta seletiva

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Acessado em
05/04/2021 no site http://www.snis.gov.br/diagnosticos.
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BIM 
para todos

Recentemente, a empresa líder mundial em softwares e sis-
temas de projetos anunciou que a restauração da Catedral de 
Notre Dame, em Paris (França), será compatibilizada em BIM, 
sigla em inglês para Building Information Modeling. Em portu-
guês é a modelagem da informação da construção. 

O que chama a atenção no anúncio da parceria entre a pre-

Modelagem em BIM abre oportunidade de trabalho

A construção da Catedral de Notre Dame começou em 1163 e foi concluída 200 anos 
mais tarde. É uma das mais importantes catedrais góticas do mundo. A construção 
foi feita com pedras, método característico do período gótico, muitos séculos antes 
de Gaspard Monge desenvolver a geometria analítica (o que ele fez em por volta de 
1770), técnica que originou os projetos como são concebidos hoje.
Os dados do projeto de restauro são compartilhados em nuvem; ou seja, as pessoas 
trabalham nele de forma remota. A Autodesk criou um modelo 3D a partir dos dados 
coletados antes do incêndio de 15 de abril de 2019. Modelado em BIM, o projeto 
poderá ser usado para a gestão e manutenção da edificação.

feitura de Paris e a empresa de tecnologia é o fato de uma edi-
ficação que não foi concebida em projeto – no papel ou outras 
plataformas – ser compatibilizada na mais sofisticada (e com-
plexa) tecnologia existente hoje. E que, apesar de todos os be-
nefícios anunciados e experimentados, ainda é pouco difundida 
no mercado.
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TECNOLOGIA 
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O termo e a cultura do BIM começaram em 
1974. Porém, a adoção, no mundo, passou a 
acontecer três décadas depois. A ideia inicial 
era vincular processos e gestão de pessoas. 

“Nós tivemos um grande hiato de tempo 
porque o BIM precisa de tecnologia, e não 

tínhamos computadores bons o suficiente para 
abrir o modelo e processar as informações que 

o sistema demanda”, explica Marcelo.
Outros fatores são: falta de infraestrutura de 

rede para permitir o trabalho colaborativo, que 
é uma das essências do BIM, e a normatização. 
“A primeira norma surgiu em 2004”, lembra o 

engenheiro.

O engenheiro de computação Marcelo Holsback, especialista 
em BIM, considera natural a resistência de alguns setores em 
aderir sistema. Os custos de implantação e a cultura do modo 
de projetar e construir são duas das questões centrais. Os cus-
tos englobam as licenças dos softwares do sistema, compu-
tadores potentes para rodá-los e banda de internet capaz de 
compartilhar e processar os dados. A cultura refere-se ao modo 
ainda artesanal do processo de construção. Marcelo opina que, 
para empresas e profissionais, se esse modo tem dado certo há 
tantos anos, a mudança se torna ainda mais lenta e difícil.

Ele pondera, entretanto, que essa revolução digital aconte-
cerá de cima para baixo; isto é, o poder público passará a exigir 
projetos compatibilizados em BIM em licitações, por exemplo, 
e este requisito tende a ser replicado nos estados e municípios. 
As grandes empresas que disputam os certames adotam o sis-
tema e todo o resulta em uma cadeia que chega aos pequenos 
escritórios e profissionais liberais.

No Brasil a medida está em curso com a Estratégia Nacional 
de Disseminação do BIM, definida por lei em 2018 e regula-
mentada no Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Em 
abril de 2020 um novo decreto, nº 10.306, definiu que as obras 
públicas, executadas direta ou indiretamente pelo governo, de-
veriam usar o BIM.

A estratégia
Desde 1º de janeiro deste ano, no âmbito das obras do go-

verno federal, o BIM passou a ser exigido em projetos de ar-
quitetura e engenharia para construções novas, ampliações 
ou reabilitações “quando consideradas de grande relevância 
para a disseminação do BIM”, segundo o Decreto.

Os modelos de engenharia e arquitetura exigidos encam-

Marcelo Holsback fa la  que a 
disseminação do BIM poderá criar 
novas oportunidades de carreira. 
O essencial é conhecer as fases de 
uma construção. Ele ressalta este 
detalhe pelo fato de que a operação 
do sistema exige conhecimento da 
tecnologia. Em níveis hierárquicos 
superiores, conhecimento do sistema 
e dos modos de construção são 
essenciais para organizar as equipes. 

O s i s tema ,  os  mode los  e  as 
oportunidades estão detalhados 
nos três episódios da série BIM do 
PainelCast. Ouça nos tocadores e no 
canal da AEAARP no Youtube.

pam estruturas, instalações hidráulicas, climatização e insta-
lações elétricas. 

O Decreto determina ainda a compatibilização dos projetos, 
quantificação de materiais e geração de documentação gráfica.

A partir de 1º de janeiro de 2024, o governo prevê a utiliza-
ção do sistema nas fases de orçamento, e atualização do mode-
lo. A terceira fase da estratégia deve começar em 1º de janeiro 
de 2028 para gerenciamento e manutenção pós-construção.

Em Salvador (BA)
Salvador (BA) foi uma das primeiras capitais brasileiras a 

adotar o BIM para licenciamentos de grandes obras, o que 
eles chamam de projetos de “alta complexidade”. A exigência 
abarca “centros comerciais, supermercados, equipamentos 
que trazem impactos urbanísticos, viários e que mudam a 
dinâmica do bairro onde estão situados”.

A iniciativa integra o plano de gestão batizado de Simpli-
fica do Salvador 360, que inclui ações nos âmbitos econô-
mico e social. A adoção do sistema no licenciamento reduz 
o período de liberação do projeto de um ano para 120 dias.
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CREA-SP

Art. 8º Feita a inscrição, a autoridade competente expedirá a 
Certidão de Dívida Ativa – CDA, que conterá, além dos requisitos 
do artigo anterior, a indicação do livro e da folha da inscrição, e 
será autenticada pela autoridade competente.

Parágrafo único. A Certidão de Dívida Ativa também poderá ser 
preparada e numerada por processo manual, mecânico ou eletrônico.

Art. 9º Após a inscrição do débito em dívida ativa, o devedor po-
derá pagar o seu débito, acrescido somente dos encargos legais.

Parágrafo único. É vedada a inclusão na dívida ativa de valores 
referentes às despesas administrativas, bancárias e judiciais, bem 
como de honorários advocatícios e demais despesas.

Art. 10. A inscrição do débito em dívida ativa somente será can-
celada após a quitação total do débito.

Art. 11. Ao término de cada exercício, até o dia 30 de abril do 
ano subsequente, os Conselhos efetuarão o levantamento de to-
dos os débitos oriundos de anuidade, multas e outros débitos de 
qualquer natureza, para inscrição em dívida ativa.

§1º Para a aferição do valor dos débitos deverá ser considerado 
o valor inicialmente devido e aplicadas as seguintes correções:

I – para débitos relativos a anuidades, deverá ser considerado o 
valor do exercício de referência, sem desconto, atualizado para o 
vigente à época do pagamento, mediamente utilização do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescido 
ao final da multa moratória de 20 (vinte por cento) e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração correspondente;

II – caso existam parcelas quitadas, deve ser considerado como 
base de cálculo o montante principal, deduzido dos valores já reco-
lhidos, acrescidos da correção, multas e juros moratórios, confor-
me previsão do inciso anterior;

III – para os débitos relativos à multa por infração à legislação 
profissional, após o trânsito em julgado do processo administrativo 
que aplicou a penalidade, o agente passivo terá o prazo máximo de 
45 (quarenta e cinco) dias para pagamento da multa, mediante atu-
alização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, contados a partir da data de lavratura do auto 
de infração até a data de pagamento;

IV – não havendo o pagamento do débito no prazo previsto no 
inciso III, haverá a incidência dos juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração correspondente, tendo como termo inicial 
a data de vencimento e/ou escoamento do prazo de pagamento;

V – para os débitos de outra natureza, o valor deverá ser atualizado 
à data do pagamento, mediante utilização do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE, do mês imediatamente anterior 
ou, em sua falta, o último índice divulgado, acrescido ao final de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração correspondente; e

VI – se no mês de pagamento do débito não tiver sido divulgado 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, calculado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
deve ser considerado aquele imediatamente anterior ou, em sua 
falta, o último índice divulgado.

Seção IV
Do Registro nos cadastros restritivos
Art. 12. A inscrição do débito em dívida ativa autoriza seu registro 

no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 
Federal – CADIN e nos cadastros de proteção ao crédito, bem como 
a realização de protesto perante o Tabelionato de Protesto de Títulos, 
nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492, de 1997.

Seção V
Do pagamento de débitos inscritos em Dívida Ativa
Art. 13. Os débitos inscritos em dívida ativa poderão ser quita-

dos da seguinte forma:
I – à vista; ou
II – em parcelas mensais, iguais e sucessivas, limitadas a 36 (trinta e 

seis) vezes de, no mínimo, R$70,00 (setenta reais) cada parcela, sendo 
vedada a concessão de descontos do montante principal da dívida, da 
correção monetária, dos juros moratórios e da multa de 20% (vinte por 
cento) a que se refere o art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº 5.194, de 1966.

§1º Em caso de parcelamento da dívida, a transação deverá ser 
averbada à margem do termo de inscrição em dívida ativa.

§2º O não pagamento de 2 (duas) parcelas consecutivas ou de 
3 (três) alternadas acarreta o vencimento antecipado das parcelas 
vincendas e o cancelamento do parcelamento, autorizando a reto-
mada das medidas administrativas e judiciais cabíveis, independen-
te de prévia notificação, apurando-se o saldo devedor das parcelas 
remanescentes, com a respetiva atualização monetária e os juros 
moratórios calculados até a data do efetivo pagamento.

§3º A realização do parcelamento autoriza a concessão de certi-
dão de débito positiva com efeito de negativa enquanto o parcela-
mento estiver vigente.

Resolução nº 1.128, de 10 de 
dezembro de 2020 (continuação)

Dispõe sobre os procedimentos para cobrança administrativa, 
inscrição de débito em Dívida Ativa, parcelamentos e cobrança 

judicial dos créditos do Sistema Confea/Crea.

Veja a versão completa no site do CONFEA
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Na reportagem de capa da Painel de janeiro – O 
modernismo como patrimônio – as legendas das 
fotos dos arquitetos Cássio Pinheiro Gonçalves e 
Ijair Cunha foram trocadas. Os dois têm extensa 
e importante produção arquitetônica, que marca-
ram a segunda metade do século passado e a ex-
pansão urbana da cidade. Dentre suas produções, 
resistem alguns ícones do modernismo, como a 
Sociedade Recreativa e de Esportes, e obras re-
sidenciais em diferentes regiões. Cássio e Ijair fo-
ram associados ativos na AEAARP. Cássio presidiu a Associação no biênio 
1956-1958 e Ijair é um dos primeiros associados, presente em reuniões 
e decisões importantes.

A edição da Painel disponível no site – www.aeaarp.org.br – já está 
com as legendas corrigidas.

Ijair Cunha 

Cássio Pinheiro Gonçalves 

ERRATA

PINGOS NOS IS
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Imóvel foi alterado

Casa segue preservada

Engenheiro no modernismo

MODERNISMOS

Três construções nos bairros Alto da 
Boa Vista e Sumaré resistem ao tem-
po, às transformações sociais e à ocu-
pação da região de formas diferentes. 
Os projetos do engenheiro Hélio Foz 
Jordão têm em comum o espaço contí-
nuo entre o passeio público e o imóvel 
e platibandas ocultando o telhado.

A Residência Fernando Mele é um dos 
projetos mais antigos do engenheiro. O 
imóvel tem tijolos aparentes e as plati-
bandas. O paisagismo oculta boa parte de 
suas características. Porém, segundo o ar-
quiteto Fernando Gobbo, a empresa que 
atualmente ocupa o espaço preservou as 
características arquitetônicas originais.

O mesmo não aconteceu com a Re-
sidência Nagib Domingos, cujo projeto 
data de 1957 – um ano depois da Fer-
nando Mele. O imóvel foi reformado e 
da fachada original resta o prisma ele-
vado apoiado em pilares em formato V. 

O que chama a atenção nesse projeto 
é a semelhança com outro ícone arqui-
tetônico da cidade, o hotel Umuarama, 
no bairro Jardim Recreio, que também foi 
projetado por Hélio – tanto o hotel quan-
to o bairro. Na Residência Nagib Domin-
gos e no Umuarama o engenheiro proje-
tou a liberação do espaço térreo, solução 
característica do modernismo. O detalhe 
dessa obra é que a escada projetada por 
Hélio está no projeto aprovado pela pre-
feitura, mas não foi executada.

De todos os seus projetos, o mais 
bem preservado é a Residência José 
Borges. Vários elementos chamam a 
atenção nesta casa: as grandes janelas 
voltadas para a rua, o portão baixo, o 
revestimento feito com filetes de pe-
dra, o pequeno espaço da garagem e 
o jardim em frente à casa, formando 
quase uma extensão da calçada.

O projeto é de 1959 e Fernando Gobbo observa que alguns desses elementos 
evidenciam a tranquilidade daqueles tempos e o afastamento do bairro em rela-
ção ao centro da cidade. A família ainda ocupa o imóvel, que resiste às alterações 
de uso e ocupação daquela região.

A conexão da área externa com o imóvel era uma das características que mais 
chamavam a atenção em outro projeto de Hélio: a Casa sem Portões, ou Residên-
cia Teresa Risso. O imóvel foi parcialmente demolido em 2011 e a agência bancá-
ria que ocupou o terreno, na confluência das avenidas Itatiaia e Independência, 
usou parte da construção original.

Não existiam portões e nem muros e o paisagismo desenhava as áreas de pas-
sagem, assim como na Residência José Borges. O revestimento era de arenito 
amarela e, apesar da aparente horizontalidade, o projeto usou o declive do terre-
no para a adoção de diferentes níveis no imóvel.
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