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A grande maioria das pessoas parece ter adotado novos 
hábitos – para a convivência social, no trabalho etc.. 
Para a AEAARP é hora de abrir com segurança.

Nossos colaboradores trabalharam remotamente a 
maior parte do tempo no último ano e meio. Mantive-
mos na sede o atendimento da operadora de saúde e 
um sistema de plantão do corpo administrativo.

Nosso protocolo de atendimento funcionou. Mantive-
mos nossa agenda de eventos, realizados remotamen-
te, as reuniões de diretoria, conselho, grupos temáticos, 
dentre outros.

As engenharias, a arquitetura e a agronomia são a base 
da economia do país. Podemos manter algumas ativi-
dades remotamente, mas é importante que saibamos 
como a presença de cada um é importante, inclusive 
a da sua associação de classe.

A reportagem de capa desta edição aborda essa ques-
tão do ponto de vista profissional. Muita coisa mudou, 
novos hábitos foram criados, surgiram necessidades 
diferentes e algumas inovações foram aceleradas – 
como, por exemplo, a assinatura remota de contratos.

Caminhamos com cuidado e sempre em frente!

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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UM EXERCÍCIO DE 
FUTUROLOGIA

Um ano e meio depois, profissionais da construção 
civil avaliam o mercado e projetam o futuro

Conforme a vacinação avança no 
Brasil, a questão que vez ou outra re-
torna à pauta é: como estará o merca-
do no futuro? A reportagem da Painel 
conversou com profissionais e líderes 
de empresas e propôs um exercício 
de futurologia como forma de avaliar 
as relações e o impacto das mudanças 
nos projetos e empreendimentos. 

Otimismo
O arquiteto Fernando Rivaben não 

tem a exata resposta para essa ques-
tão. Avalia, porém, o cenário com oti-
mismo e traça paralelos com mudan-
ças comportamentais e de padrão de 
consumo.

No começo de 2020, seu escritório 
contava com 20 arquitetos. Hoje so-
mam 30 profissionais. Isto é: “no pri-
meiro momento a gente achou que 
prejudicaria o trabalho, que a demanda 
cairia. Foi o inverso, aumentou”, fala.

O escritório que Fernando fundou 
há 35 anos atua com projetos de edifí-
cios residenciais, corporativos, comer-
ciais, hotéis e instituições de ensino. 

No setor da construção civil, Fernan-
do reputa esse movimento do merca-
do justamente ao período que algumas 
pessoas ficaram em casa. Observar 
mais demoradamente o espaço do-
méstico motivou em algumas pessoas 
uma visão mais crítica sobre o lugar 
onde vive, o que inspirou mudanças 
– que vão da decoração, paisagismo e 
até a troca ou reforma do imóvel.

Para além do resultado imediato, 
Fernando observa que no próximo 
período os projetos deverão refletir 
essas novas necessidades. “Antes, o 
home office era um canto que muitas 
vezes era resolvido pelo arquiteto de 
interiores. Agora, como muitas em-
presas ou pessoas tendem a adotar 
esse modelo de trabalho, precisamos 

pensar nesse espaço de forma dife-
rente, com mais conforto, uma vista 
bonita etc.”, explica o arquiteto.

Ele fala ainda que a tendência de 
fechar as varandas e convertê-las em 
uma extensão da sala deve mudar. 
Fernando lembra que, do ponto de 
vista dos projetos, essa solução pas-
sou por fases: primeiro as varandas 
eram pequenas e estreitas, depois se 
converteram em espaço gourmet, na 
sequência a área ganhou churrasquei-
ra, depois bancadas e, por fim, a incor-
poração às salas.

No período de quarentena, entre-
tanto, “a varanda se tornou o único lu-
gar de contato com o mundo externo 
para aquelas pessoas que ficaram em 
isolamento”, lembra o arquiteto. Ago-
ra, a tendência é não fechar; ou, pelo 
menos fazer isso de tal forma que seja 
possível abrir, se for necessário. 

Os novos hábitos também deverão 
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impactar áreas comuns – academia 
mais ampla assim como portarias ap-
tas a receber mercadorias adquiridas 
remotamente.

Novos hábitos e o surgimento de no-
vas tecnologias induzem as mudanças 
nos projetos.

Fernando lembra, por exemplo, que 
a disseminação do uso de aplicativos 
para transporte individual reduziu a 
importância do carro e, portanto, do 
número de vagas de garagem e do ta-
manho dos subsolos das construções. 
Por outro lado, há cada vez mais pes-
soas se locomovendo com bicicletas, 
ou utilizando-as em momentos de 
lazer, o que abre a necessidade de os 
condomínios terem espaços adequa-
dos para esses veículos.

“É uma somatória de acontecimen-
tos e mudanças de hábitos e consu-
mos. Para os jovens o carro não é mais 
essencial, por exemplo”, opina Fernan-
do. Neste caso, ele compara a redução 
do espaço para o carro com constru-
ções do passado. “As mansões no cen-
tro tinham espaço para só um carro”. 

Outro exemplo é um empreendi-
mento de Bauru cujo projeto é de-
senvolvido por seu escritório: feito 
há cinco anos, tem cinco etapas de 
implantação, está na segunda e a 
previsão é que até a última existam 

novos equipamentos a serem insta-
lados e outros que deverão ser ex-
cluídos por causa do surgimento de 
novos hábitos e necessidades.

Ele considera que há uma demanda 
reprimida de consumo e que todos os 
setores serão afetados positivamente 
no próximo período. “Ninguém tem 
bola de cristal, ninguém sabe o que vai 
acontecer. Mas, eu vejo o futuro com 
bons olhos”.

Segurança
Para o engenheiro civil Rodrigo 

Araújo, a segurança proporcionada 
pelo investimento em imóveis é um 
dos fatores que tendem a alavancar 
o mercado. Rodrigo é diretor da DPM 
Construtora e conta que, para con-
cluir o empreendimento que estava 
em construção em 2020, a dificul-
dade enfrentada foi a escassez ou o 
aumento de preço dos materiais de 
construção. “Conseguimos adminis-
trar para que não tivéssemos maiores 
problemas”, conta.

“A nossa empresa executa um em-
preendimento por vez então a pande-
mia não alterou muito nossa progra-
mação”, explica Rodrigo. O lançamento 
recente da construtora tem previsão 
de entrega em março de 2024.

O engenheiro opina que as mudan-

ças que acontecerão nas construções 
são positivas – mais cuidado com 
questões de higiene e canteiros mais 
limpos e organizados. Comercialmen-
te, Rodrigo acredita que as restrições 
impostas pela pandemia aceleraram a 
adoção de ferramentas digitais na as-
sinatura de contratos e no marketing 
dos empreendimentos.

“Acredito que o mercado tem tudo 
para crescer nos próximos anos. Com 
o aumento de custo, o valor de venda 
subirá também e os investidores estão 
percebendo isso. O mercado de cons-
trução sempre foi um porto seguro. 
Então, em momentos de instabilidade 
aumenta a procura. O momento para 
comprar é agora para quem quer ter 
um ganho na valorização nos próximos 
anos”, fala o engenheiro.

Já mudou
O engenheiro civil Cássio Chiappa, 

diretor técnico do Vitta Residencial, 
avalia que as mudanças já foram con-
solidadas. Do ponto de vista dos proje-
tos, ele fala que os empreendimentos 
concluídos em 2020 já contemplavam 
espaços de trabalho na área comum – 
no estilo coworking – e ampliação da 
portaria, para recepcionar objetos en-
tregues pelo comércio eletrônico.

Infraestrutura de dados é outra 
questão relevante. “Deixou de ser op-
cional nos projetos. Uma edificação 
hoje precisa ser pensada para propor-
cionar e viabilizar a conexão dos seus 
moradores com mundo online”, avalia.

Cássio opina que o modelo remoto 
de trabalho foi absorvido pelas em-
presas. “Agora fica a expectativa que 
os legisladores, de forma célere, pos-
sam exercer o seu papel modernizan-
do as leis que regulam as relações de 
trabalho”.

Sobre o mercado no futuro, seu oti-
mismo é alicerçado no déficit habita-
cional brasileiro. “Anualmente novas 
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demandas são criadas em função da 
constituição de novas famílias. O pro-
grama habitacional do governo federal, 
a despeito da mudança de nome, tem 
se mostrado perene”, fala.

Agro
O engenheiro agrônomo Diego 

Siqueira conta que nos primeiros 
meses de pandemia, a título de ex-
periência, buscou no Google Trends 
– serviço que mostra tendências de 
busca no site – pelos termos “live” e 
“vídeo chamada”. A procura por eles 
havia aumentado 2.000% e 700% 
respectivamente. O exemplo de Die-
go é ilustrativo das mudanças de há-
bitos e interesses das pessoas nos 
últimos meses.

Significa que, a despeito do pouco 
tempo (um ano e meio), pessoas e 
empresas devem sair diferentes des-
sa experiência.

Especificamente em seu setor, o 
agronegócio, Diego vê oportunida-
des para inovação, em startups, spin-
-offs, diretamente com o agro (agrite-
chs), no setor de alimento (foodtechs) 
ou em soluções para o meio ambien-
te (greentechs). 

“Ficamos mais conscientes do nosso 
impacto no planeta”, fala ele, em eco 
ao que o arquiteto Fernando Rivaben 
declarou no início deste texto sobre a 
pescepção dos moradores em relação 
às suas residências.

À mesma medida que a atividade da 
construção civil – em novos projetos, 
decoração, paisagismo etc. – passa por 
aquecimento de demanda e mudanças 
de concepção de projetos, no agro os 
profissionais também se deparam com 
novas realidades.

No próximo período redes de co-
municação e dados devem ser instru-
mentos essenciais ao trabalho desses 
profissionais. “O agrônomo do futuro 
deve estar preparado para essas trans-

formações, precisa saber usar e pro-
mover a inclusão”, fala.

Pesquisa
De acordo com o Boletim Pandemia 

e Mercado de Trabalho, a pandemia 
de covid-19 afetou mais os trabalha-
dores de baixa escolaridade, sobre-
tudo nos serviços e comércio. Para 
os trabalhadores formais com maior 
grau de instrução, ocorreu recupera-
ção do nível de emprego para níveis 
semelhantes ou superiores em todas 
as regiões paulistas.

O estudo foi coordenado pelos pro-
fessores Luciano Nakabashi, Amaury 
Patrick Gremaud, e Rudinei Toneto 
Junior, da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de 
São Paulo em Ribeirão Preto (USP-
-RP). O boletim traz uma análise do 
quadro do mercado de trabalho no es-
tado de São Paulo no período anterior 
e durante a pandemia.

No setor de serviços, o número de 
ocupados com ensino fundamental in-
completo no estado caiu mais de 10% 
na comparação entre os meses de ja-
neiro de 2019 e abril de 2021.

Na construção civil, o impacto inicial 
da pandemia foi negativo, mas houve 
recuperação na geração de emprego 
com baixa qualificação ao longo de 
2020 e 2021. 

O emprego no setor agropecuário 
seguiu tendência oscilatória, mas a 
alta da ocupação na pandemia acom-
panha o bom desempenho do setor 
impulsionado pela maior demanda ex-
terna por algumas commodities, como 
soja e carnes.

A queda na quantidade de empre-
go com baixa escolaridade também 
foi significativa na indústria, afetando, 
principalmente, trabalhadores com en-
sino fundamental incompleto e ensino 
fundamental completo, mas houve 
leve recuperação no início de 2021. 

Aos poucos, e com todos os 
cuidados necessários, a AEAARP 
retoma as atividades presenciais. 

As primeiras são as reuniões 
da diretoria e do conselho 

deliberativo. 

Nesses encontros, liderados 
pelos engenheiros Giulio Prado e 
Fernando Junqueira na diretoria 
e pelo engenheiro José Aníbal 
Laguna no conselho, têm sido 

definidas as próximas ações da 
entidade.

A associação prepara mudanças 
no espaço físico para que a sede 

esteja apta a abrigar eventos 
presenciais no próximo período.

“Nós adotamos todas os 
protocolos para garantir a 

segurança dos nossos associados 
e colaboradores e seguiremos 
nesse caminho com a abertura 

das atividades”, afirma o 
presidente Giulio.

AEAARP 
PRESENTE
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NEGÓCIOS

SEBRAE REALIZA 
TREINAMENTO NA AEAARP

A próxima edição do Empretec terá vaga direcionada a 
associados da AEAARP; seleção será anunciada no site 

da Associação e nas redes sociais

A última edição do Empretec, programa de formação de 
empreendedores do Sebrae, aconteceu na AEAARP nesta 
semana. Nas próximas turmas, o Sebrae destinará vagas ex-
clusivas para associados AEAARP. Excepcionalmente neste 
ano os treinamentos são gratuitos, em razão da pandemia 
de Covid-19. 

“O treinamento é bem interessante, mexe com conceitos, 
comportamentos. A expectativa é a de que, utilizando es-
sas experiências no cotidiano, possamos construir negócios 
mais longevos e sólidos”, afirma Bruno Prota, engenheiro 
agrônomo e diretor do grupo AEAARP Jovem.

Ele é produtor de cafés especiais e participou do 
treinamento. Bruno explica que o fato de o programa 
interferir em conceitos e comportamentos, não é pos-
sível revelar as dinâmicas. “O que faz você submergir 
na experiência e tirar o maior proveito possível é a 
surpresa”, fala.

O que é
O Empretec é o principal programa de formação de em-

preendedores no mundo, um seminário intensivo criado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 
40 países e que no Brasil é exclusivo do Sebrae.

O participante aprende mais do que técnicas de empreender. 
Ele descobre seu perfil empreendedor, suas habilidades, desen-
volve suas capacidades e passa por uma imersão de seis dias 
com desafios para despertar sua identidade empreendedora.

São 60 horas de capacitação, com atividades práticas, 
cientificamente fundamentadas, que mostram como agem 
os empreendedores de sucesso e quais são os 10 compor-
tamentos característicos desses perfis.

Segundo o Sebrae, “empreender é acreditar no seu potencial. 
Ser um Empreteco é dar o primeiro passo para uma jornada de 
sucesso e encontrar o empreendedor que está dentro de você”.

Com informações do Portal Empretec

Revista Painel
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Engenheiros 
desenvolvem tecnologia 
de energia eólica  
inédita no Brasil
A Airborne Wind Energy (AWE), ainda em estágio de testes, 
tem potencial de ser mais barata; pesquisador afirma que é 
possível produzir energia eólica nos grandes centros urbanos

Uma equipe de cientistas está de-
senvolvendo um protótipo de gerador 
de energia eólica inédito no Brasil, cha-
mado Airborne Wind Energy (AWE). 
Os engenheiros Roberto Crepaldi e Le-
onardo Papais atuam desde junho de 
2021 no projeto UFSCkite, da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, que 
pesquisa essa tecnologia desde 2012. 
Além deles, o projeto também conta 
com os professores Alexandre Trofino 
e Marcelo De Lellis, da própria UFSC.

O equipamento é composto de duas 
partes: uma unidade de solo e uma uni-
dade de voo, que fica acoplada à vela. 
As duas são conectadas por um cabo, 
que vai sendo puxado pela vela à me-
dida que ela é propelida pelo vento. 
Guiada pelos motores da unidade de 
voo, ela voa em trajetória de oito até 
levar o cabo ao seu limite. Em seguida, 
é puxada de volta e o ciclo se repete. 

Como a energia necessária pelo motor da unidade de solo para puxar o cabo é só 
uma fração da produzida, cada ciclo termina acumulando energia, explica Roberto.

O sistema usa só uma fração dos materiais e consegue alcançar altitudes onde o 
vento é mais forte e consistente (enquanto a altura média de uma turbina eólica é de 
120 metros, o kite alcança entre 600 e 800 metros). Esse é seu principal diferencial em 
relação às turbinas eólicas convencionais. Além disso, o equipamento é muito menor, 
pode ser facilmente transportado, é mais barato, mais poderoso e menos espaçoso.

Versões mais avançadas dessa tecnologia já estão sendo testadas por empresas eu-
ropeias, como a Kitepower e a Skysails Power, com as quais Roberto e Leonardo tive-
ram reuniões durante avaliações prévias da viabilidade de trazer a AWE para o Brasil.

O grupo de cientistas pretende ter um protótipo funcional até o fim do ano, 
com o qual buscam conseguir investimento para iniciar uma empresa, expandir os 
testes e futuramente produzir um modelo comercializável. As especificidades da 
transição do projeto da universidade, onde nasceu, para iniciativa privada ainda 
serão tratadas com a UFSC oportunamente, afirma Roberto.

Centros urbanos
Pesquisa feita no Instituto de Energia e Ambiente (IEE), em parceria com o 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), ambos da USP, 
desmistifica a ideia de que a energia eólica possa ser gerada apenas por turbinas 
gigantes instaladas em áreas abertas, onde os ventos são constantes e unilate-
rais. O estudo mostrou que os ventos que incidem em centros urbanos, em meio 
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Pelas resoluções normativas da Aneel, o consumidor brasileiro teve permissão para gerar sua própria energia 
elétrica a partir de fontes renováveis, e fornecer o excedente da energia produzida à rede de distribuição de sua 
localidade, que retornaria ao consumidor na forma de crédito nas faturas seguintes.

Com o incentivo governamental, aumentou a capacidade de geração distribuída no Brasil nas várias modalidades 
(solar, eólica e hídrica). Segundo o engenheiro Leonardo Hussni, em 2021, por exemplo, o país alcançou a marca de 
5,2 gigawatts; “para efeitos comparativos, isso significa 37% da potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu”, 
diz. Ao todo, foram 432 mil projetos homologados, favorecendo 550 mil unidades consumidoras. Desses projetos 
de geração distribuída, as minieólicas representam apenas 0,3% deste total, enquanto que 97% são micros e 
miniusinas solares fotovoltaicas. “A evidente diferença na geração eólica pode ser justificada pela falta de dados 
confiáveis sobre as condições do vento nos grandes centros urbanos”, lamenta Leonardo.

aos prédios, também podem ser fontes de energia limpa e renovável. Essa foi a 
conclusão de uma dissertação de mestrado cuja proposta foi avaliar o potencial 
eólico de instalação de aerogeradores de pequeno porte (APPs) em um edifício lo-
calizado na região central de São Paulo, onde as condições do vento são instáveis, 
turbulentas e de baixa velocidade devido à presença de obstáculos.

Os sensores para coleta de dados anemômetros – a direção do vento, veloci-
dade, intensidade, constância e temperatura – foram colocados em torres mete-
orológicas instaladas no topo do prédio de 18 andares da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo, no bairro da Sé, zona central de São Paulo. As medições 
ocorreram de 2014 a 2018. Diariamente, a cada cinco minutos, por um período 
de quatro anos, essas variáveis, que ajudam a estimar a capacidade de geração de 
energia do aerogerador, foram captadas e analisadas.

O prazo para o retorno do investimento, caso o aerogerador Proven 2.5 fosse 
instalado no local, seria relativamente alto – demoraria em torno de 16 anos para 
que o equipamento (40 mil reais) e a instalação (3 mil reais) fossem totalmente pa-
gos. Segundo o pesquisador, uma das causas para a falta de viabilidade econômica 
do projeto instalado foi o fato de os aerogeradores serem importados e terem 
custo alto. Os aerogeradores nacionais não foram utilizados na pesquisa por falta 
de informações de curvas de potência fornecidas pelas indústrias. Segundo o en-
genheiro Leonardo Hussni, autor da pesquisa, essa seria uma oportunidade para 
o desenvolvimento de pequenos aerogeradores nacionais otimizados para ventos 
de baixas velocidades e instalação em topos de edifícios.

“No Brasil, a produção de energia 
eólica vem se expandindo cada vez 
mais. Porém, o crescimento ainda é 
bastante limitado, principalmente a 
produção em pequena escala, voltada 
para os centros urbanos, em sistemas 
eólicos on-grid – conectados direta-
mente à rede elétrica”, explicou o autor 
da pesquisa ao Jornal da USP. A falta 
de dados confiáveis sobre a dinâmica 
dos ventos nas cidades que pudessem 
demonstrar a previsibilidade de fontes 
eólicas em topos de edifícios levou 
Hussni, mestrando do IEE, ao desen-
volvimento do estudo.

O Brasil ocupa uma posição privi-
legiada no cenário mundial em capa-
cidade de geração de energia eólica. 
De acordo com o Global Wind Energy 
Council (GWEC), o País está na oitava 
posição no ranking dos dez países com 
maior capacidade instalada total de 
energia eólica. Mesmo com esse po-
tencial, Leonardo lembra que pesquisas 
acadêmicas relacionadas à integração 
de turbinas de pequeno porte em uni-
dades consumidoras são incipientes no 
Brasil. As modificações realizadas na le-
gislação de promulgação pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) so-
bre “Geração Distribuída” fizeram com 
que mais pesquisas sobre o assunto 
passassem a ser desenvolvidas.

Fonte: Jornal da USP
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O Inciso I do Art. 2° da Resolução 
CONAMA 307/2002 define Resídu-
os de Construção Civil (RCC) como 
aqueles que são provenientes de 
construções, reformas, reparos e de-
molições de obras de construção civil, 
e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como ti-
jolos, blocos cerâmicos, concreto em 
geral, solos, rochas, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensa-
dos, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., co-
mumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha.

Apesar dos RCCs serem considera-
dos inertes, a destinação inadequada 
pode acarretar graves problemas am-
bientais, dentre eles poluição visual e 
física, presença de resíduos de outras 
origens (deposição inadequada, “li-
xão”), mal cheiro devido ao acúmulo de 
resíduos orgânicos, risco de Incêndios, 
obstrução de vias públicas, possibili-
dade de lixiviação e contaminação de 
solos e recursos hídricos caso haja a 
existência de resíduo de Classe D (tin-
tas, solventes, amianto), assoreamento 

de corpos hídricos, propagação de ve-
tores de doenças, riscos à estabilidade 
de encostas, obstrução do escoamen-
to das águas, quando a deposição dos 
RCC é realizada em terras baixas, dre-
nagens ou margens de córregos e com-
prometimento da drenagem urbana.

Os RCCs já eram regulamenta-
dos pela a Resolução CONAMA 
307/2002, alterada pelas Resoluções 
348/2004, 431 de 2011, 448/2012 e 
469/2015, na qual estabeleceu a res-
ponsabilidade de gerenciamento dos 
RCCs ao gerador. Contudo a presente 
resolução teve um reforço legislati-
vo substancial com aprovação da Lei 
12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Foi instituído em junho de 2020, 
pelo Ministério do Meio Ambiente, o 
Inventário Nacional de Resíduos Só-
lidos e o Manifesto de Transporte de 
Resíduos – MTR Nacional, por meio da 
Portaria MMA n. 280/2020. No seu o 
Art. 19 definiu que a partir de 1º de ja-
neiro de 2021 passou a ser obrigatório 
a utilização do MTR, em todo o terri-
tório nacional, para todos os geradores 
de resíduos sujeitos à elaboração de 

RASTREABILIDADE RASTREABILIDADE 
DOS RESÍDUOS DA DOS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTRUÇÃO CIVIL 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. Trata-se de ferramenta online 
capaz de rastrear a massa de resíduos, 
controlando a geração, armazenamen-
to temporário, transporte e destinação 
dos resíduos sólidos no Brasil.

A fim de auxiliar no monitoramento 
da gestão e o rastreamento dos resí-
duos sólidos no estado de São Paulo, 
a Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) e a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), 
em parceria com o SindusCon-SP (Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo), desenvol-
veram o Sistema Estadual de Geren-
ciamento Online de Resíduos Sólidos 
(Sigor) – Módulo Construção Civil que 
tem por objetivo gerenciar as informa-
ções referentes aos fluxos de resíduos 
da construção civil no estado. 

O Sigor visa a atender todas as nor-
mas e legislações vigentes, incluindo 
a integração com o MTR Nacional, o 
Sistema Nacional de Informações so-
bre a Gestão de Resíduos Sólidos (SI-
NIR). Os usuários do sistema são os 
geradores, transportadores e áreas de 
destinação de RCC, bem como as Pre-
feituras e a Cetesb. 

A Cetesb compreende que a im-
plantação do SIGOR MTR demanda 
um certo tempo para cadastramento, 
assimilação e efetiva utilização pelos 
empreendimentos e usuários. 

As movimentações de resíduos não 
precisam ser interrompidas por esse 
motivo. Se até a atual data o gerador 
não utilizou o sistema MTR e transpor-
tou e destinou os resíduos da constru-
ção civil, o gerador não poderá emitir 
MTRs retroativos, pois o sistema não 

Elaborado por: Marília Cervelle Rubio Vendrusculo, 
Mercedes Furegato Pedreira, Maria Jose F 

Margarido, Fabíola Narciso, Patrícia Caliento,  
Eleuza  Zampieri,  Sonia Montas, Mirela Idino

permite. Os geradores, destinadores e 
transportadores que realizaram movi-
mentações sem MTR deverão utilizar 
seus próprios controles para computá-
-las e registrá-las posteriormente na 
Declaração de Movimentação de Re-
síduos (DMR) do trimestre. Com esse 
procedimento as movimentações esta-
rão regularizadas perante a Cetesb.

A correta utilização do Sigor asse-
gura que os resíduos sejam transpor-
tados exclusivamente por empresas 
cadastradas e legalizadas, e destinados 
a locais devidamente licenciados. Com 
isso, evita-se que os RCCs sejam dis-
postos de forma inadequada e promo-
ve-se a reciclagem desses resíduos.
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INSTITUCIONALDIÁLOGOS

AEAARP cria 
encontro on-line 
de profissionais

A AEAARP inaugurou em agosto 
deste ano o projeto Diálogos, um en-
contro remoto entre profissionais com 
conhecimento do mesmo setor e que 
trocam experiências e expectativas. O 
evento inaugural foi sobre a reconstru-
ção do Theatro Pedro II, cuja conclusão 
completa 25 anos neste 2021.

A arquiteta e restauradora ribeirão-
-pretana, Maria Regina Pontin de Mat-
tos, que participou da obra na condição 
de consultora pela Fundação Roberto 
Marinho, contou suas experiências no 
restauro do terceiro maior teatro de 
ópera do país e de outros dois impor-
tantes teatros nacionais: o Municipal 
do Rio de Janeiro e o Municipal João 
Caetano, de Niterói. 

Regina Mattos, que conversou com 
o arquiteto e urbanista Carlos Palladi-
ni, destacou como ponto mais interes-
sante da restauração a cúpula da pla-
teia principal, que tem função estética 
e acústica. “Essa inserção moderna no 

A live com o tema Preservação 
do Patrimônio Histórico foi 

transmitida pelo canal do YouTube 
da AEAARP e pode ser assistida 
acessando o QR-Code abaixo. 
O evento foi apresentado pela 

arquiteta Adriana Bighetti, diretora 
de comunicação da Associação.

contexto histórico foi de extremo bom 
gosto”, opina a arquiteta. 

“O antigo e o moderno devem coe-
xistir de maneira harmoniosa. Foi um 
prazer ter acompanhado este trabalho 
e o resultado estético é mais do que 
tudo funcional”, finaliza a arquiteta e 
restauradora.

Projeto Diálogos é inaugurado com bate-papo 
sobre a reconstrução do Theatro Pedro II

AEAARP
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PAINELCAST

Engenheiro agrônomo 
é essencial para 

obter crédito agrícola

O engenheiro agrônomo Álvaro Mussolin considera que 
a atuação de técnicos em projetos que pleiteiam finan-
ciamento agrícola é essencial. “O agronegócio hoje é o 
grande carro chefe do país. Para isso, a delicadeza do es-
tudo técnico e econômico é extremamente necessário”, 
diz Álvaro no 12º episódio do PainelCast.

Ele explica as modalidades de financiamento e revela 
quais são os parâmetros analisados para a concessão do 
recurso. “Cada modalidade de crédito agrícola tem sua 
especificidade. São créditos subsidiados pelo governo e 
feitos por bancos públicos e privados”, explica. Além des-

O que você vai ouvir:

- Para obter crédito agrícola, produtor 
deve comprovar ao menos três anos 
de atuação no setor

- Postulante ao crédito não precisa ser 
o dono da terra

- Análise do crédito leva em conta 
resultado que poderá ser obtido com 
a produção que será financiada

O 12º episódio do PainelCast, podcast da AEAARP, aborda as 
modalidades de financiamento e mostra que há mercado de 

trabalho para engenheiros agrônomos

sas instituições, cooperativas de crédito também atuam 
nesse setor.

O crédito agrícola foi institucionalizado no Brasil em 
1965 e aconteceram muitas mudanças nesse período – 
de regras, subsídios etc.. 

Álvaro atua especificamente com crédito agrícola há 
cerca de uma década. “O manual de crédito rural tem 300 
páginas. Na época, como não existia computador, ficava 
ao lado do técnico e semanalmente vinha mudança de de-
zenas de folhas”, lembra.

A entrevista foi concedida à engenheira civil Fabíola 
Narciso e ao engenheiro agrônomo Bruno Prota. O Pai-
nelCast também é apresentado pela arquiteta Mirela Idi-
no.

O podcast da AEAARP está disponível no Spotify, De-
ezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da 
Associação.
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Experiências 
construtivas

MODERNISMOS

Na Rua Marcondes Salgado, no Jar-
dim Sumaré, uma vegetação densa 
oculta uma das obras primas da arquite-
tura modernista projetada em Ribeirão 
Preto a partir da segunda metade do 
século XX: a Residência Sérgio Ferreira.

A construção de 288,20 metros qua-
drados foi implantada em um terreno de 
mais de 1 mil metros quadrados, proje-
to de 1966 dos arquitetos João Batista 
Martinez Corrêa e Martin Tresca.

Toda a estrutura da casa, tanto as vi-
gas e pilares quanto o muro de arrimo 
visto da rua, é em concreto aparente, 
com marcas verticais impressas pelas 
fôrmas de madeira. De acordo com o 
arquiteto João Batista, as marcas ver-
ticais no concreto aparente estão es-
paçadas seguindo o padrão Fibonacci. 

Ele concedeu entrevista ao arqui-
teto Fernando Gobbo e revelou den-
tre outras coisas que a execução da 
construção contou com a experiência 
do mestre de obras, que apresentou e 
executou soluções que interferiram no 
acabamento e na qualidade da cons-
trução até hoje.

Uma delas é o rejunte dos tijolos 
aparentes. A ideia é que não tivessem 
o espaço entre um e outro e o mestre 
sugeriu rejuntar depois de executar – o 
que proporcionou uniformidade na cor 
do cimento.

Residência Sérgio Ferreira
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Residência Sérgio Ferreira foi construída no final dos anos 1960 e 
segue sendo utilizada como habitação no bairro Jardim Sumaré
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Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produção 
moderna através de uma perspectiva urbana – Fernando Gobbo

João Batista contou na entrevista 
que ele e Martin fizeram muitas ex-
periências do projeto – como aplicar 
uma cera nas paredes. “Queríamos 
fazer uma casa que fosse econômica 
e atual, dentro daquela tendência de 

arquitetura que a gente achava que ela 
deveria ter. Usamos epóxi, e nas pare-
des, tinha aquela coisa de querer fazer 
tudo à vista né? As paredes o teto, com 
as lajotinhas Volterrana... tudo à vista. 
Então, eu fiquei com pena de revestir 
as paredes, aí fiz uma experiência com 
uma cera”, contou. 

Esta e a Residência Maurício Mar-
condes (veja a coluna Modernismos 
na Painel 311, páginas 22 e 23) foram 
as primeiras em Ribeirão Preto a exibir 
materiais de construção como acaba-
mento. O interessante é que dos qua-
tro arquitetos envolvidos com os pro-
jetos (João Batista e Martin na casa de 
Sérgio Ferreira e a Marcondes de Fran-
cisco Segnini Junior e Joaquim Cláudio 
Barretto), três cursaram Arquitetura no 
Mackenzie – somente Martin não tem 
origem nessa faculdade.

A residência foi construída no início 
das carreiras de João Batista e Martin, 
o que explica também as experiências 
no projeto e no modelo construtivo. 
Essas experiências foram usadas em 
outros projetos. Em Ribeirão Preto, a 
Residência Sérgio Ferreira é a única as-
sinada por esses dois profissionais. 

Residência Sérgio Ferreira
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CREA-SP REÚNE FISCAIS 
NA AEAARP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Esta-
do de São Paulo (Crea-SP) abriu os trabalhos da força-tarefa 
de fiscalização do exercício profissional em Ribeirão Preto, 
Cassia dos Coqueiros, Guatapara, Jardinópolis, Pradópolis, 
Luiz Antônio, Santa Cruz da Esperança, São Simão, Dumont e 
Santa Rosa do Viterbo na sede da AEAARP.

O engenheiro Giulio Prado, presidente da Associação, falou 
sobre a importância das empresas sem registro de o Conselho 
garantir a segurança da população por meio da garantia de atu-
ação de profissionais habilitados em engenharia e agronomia. 

“Quando o Conselho coíbe o profissional sem habilitação, 
o mal funcionamento das empresas sem registro, abre opor-
tunidade para o bom profissional e traz o que tem de melhor 
de nossa profissão ao cidadão”, disse Giulio na abertura.

Evento aconteceu remotamente pelo segundo ano 
consecutivo, desta vez com palestrante internacional

INSTITUCIONAL

Estiveram na AEAARP o engenheiro mecânico Luiz Au-
gusto Moretti, diretor financeiro do CREA-SP representando 
o presidente Vinícius Marchese, e a engenheira Maria Edith 
dos Santos, superintendente de fiscalização do Conselho.
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vidades a serem desenvolvidas.
Art. 3° Estabelecer que qualquer contrato, escrito ou 

verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previs-
tas nesta decisão normativa, está sujeito a “Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART”.

Art. 4° Esta decisão normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 5° Fica revogada a Decisão Normativa n° 42, de 8 
de julho de 1992.

Brasília, 17 de dezembro de 2019.

Art. 1° Esclarecer que toda pessoa jurídica que execute 
atividades de projeto, fabricação, inspeção, experimentação, 
ensaio, controle de qualidade, vistoria, perícia, avaliação, 
laudo, parecer técnico, arbitragem, consultoria, assistência, 
montagem, instalação, operação, manutenção e reparo de 
sistemas de refrigeração e de ar condicionado fica obri-
gada ao registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia.

Art. 2° Estabelecer que a pessoa jurídica, quando da 
solicitação do registro, deverá indicar responsável técnico, 
legalmente habilitado, com atribuições compatíveis às ati-

DECISÃO NORMATIVA Nº 114, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a fiscalização das atividades relacionadas 
a sistemas de refrigeração e de ar condicionado.

CREA-SP
Revista Painel
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