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Um novo ano é uma página em branco. O que acon-
tecerá nos 365 dias de 2022 depende exclusivamente 
de nós. E temos muito trabalho.

O balanço das ações empreendidas pela AEAARP em 
2021 é extremamente positivo. Todas as diretorias se 
empenharam na realização de ações em benefício de 
nossos associados e representando os princípios da 
nossa Associação.

Valorizar o profissional, mostrando à sociedade o 
quanto engenheiros, arquitetos e agrônomos são im-
prescindíveis para atividades da área técnica é nosso 
principal objetivo. Para alcança-lo, além de promover 
formação permanente e ofertar palestras, a Associação 
também acompanha de perto a formulação e execução 
de políticas públicas.

Tudo que foi feito até agora segue esse princípio 
fundador de nossa entidade. O que nos move para a 
página em branco que preencheremos em 2022 é a 
inovação em todas as áreas: na comunicação, na for-
matação de nossos eventos e nos serviços ofertados 
aos associados.

Sejam bem-vindos à AEAARP 2022.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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No passado, nem todos os caminhos 
levavam ao mar. Ao menos não com a 
segurança que os tempos e os veículos 
de hoje exigem. As estradas e obras de 
arte que as compõem tais como as co-
nhecemos hoje são soluções de enge-
nharia proporcionadas pelo concreto 
que a Concessionária Tamoios usa na 
instalação de pontes, viadutos e túneis 
da duplicação da Rodovia Tamoios. A 
obra tem números gigantescos e solu-
ções inovadoras que combinam enge-
nharia e cuidado com o meio ambiente.

A expectativa de encontrar ouro no 
planalto fez europeus vencerem a Serra 
do Mar a partir de trilhas abertas por in-
dígenas. Imagine transpor altitudes que 
variam de 1.200 a 2.200 metros levan-
do mercadorias, guiando pessoas e vol-
tando com produtos extraídos da terra 
recém conquistada. Tudo em meio à 
Mata Atlântica intocada, com sua diver-
sidade de flora e fauna. Era assim, por 
centenas de anos, que homens e mu-
lheres venciam a imensa barreira, uma 
verdadeira cordilheira que se estende 
por 1 mil quilômetros de extensão.

Europeus chegaram primeiro em 
São Vicente e Santos. O litoral 
norte, por diferentes razões, 
permaneceu isolado por mais 

tempo. Uma das dificuldades era o 
acesso, feito pelo mar ou por trilhas 
íngremes, acidentadas e perigosas.

A porção norte do litoral paulista era 
mais isolada do que a sul e um dos primei-
ros caminhos que levaram àquelas praias 
foi a Rodovia Tamoios, aberta à base da 
foice por um grupo de praças da Força 
Pública (equivalente à Polícia Militar de 
hoje) e civis contratados para o trabalho 
nos anos 1930. A pavimentação aconte-
ceu nos anos de 1950 e recuperada, após 
um grave acidente, nos anos de 1970. 

Uma comitiva da AEAARP liderada pelo engenheiro Marcelo Monteiro, 
diretor de Engenharia, visitou as obras de duplicação da Rodovia 

Tamoios, executadas pela concessionária que administra a via. 
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Aponte o smartphone para o 
QR Code e assista a palestra 

de Allan Jorge de Vasconcellos, 
gerente de Engenharia da 

Concessionária Tamoios, sobre a 
duplicação da rodovia.

Além disso, os túneis são duplica-
dos: além daquele onde passarão os 
veículos, há outro de serviço, que se-
gue em paralelo. Neste segundo túnel 
trafegarão veículos da concessionária 
e de urgência/emergência.

As obras dos contornos do litoral 
norte foram assumidas pela Conces-
sionária Tamoios em setembro de 
2021. Depois de pronto, o complexo 
viário será administrado pela mesma 
concessionária.

Desafio
Construir suprimindo o mínimo pos-

sível da vegetação natural foi o grande 
desafio de engenharia vencido com 
engenharia. A construtora usou um 
equipamento chamado cable crane, 
uma espécie de teleférico de carga 
conduzido por cabos e erguido por 
torres treliçadas. O equipamento foi 
usado para vencer um trecho de 394 
metros sem interferir na vegetação. As 
duas torres tinham 35 e 42 metros e os 
cabos eram capazes de transportar até 
20 toneladas.

Para montar as torres, um helicóp-
tero fez 35 viagens e tinha capacida-
de de suportar até 75 toneladas de 
equipamentos. Depois de concluído, o 
cable crane transportou, por exemplo, 
caminhões betoneiras e equipamentos 
pesados de escavação.

O traçado duplicado é diferente do trecho que existe atualmente, reconhecido 
por suas curvas. Os túneis e viadutos são usados no projeto para reduzir o impac-
to na Mata Atlântica. 

A obra
A duplicação do trecho de serra da rodovia tem previsão para ser concluída em 

2022. Serão 21,52 quilômetros de novas pistas construídas entre as cidades de 
Caraguatatuba e Paraibuna. O trecho terá cinco túneis, que somam 12,6 quilô-
metros, sendo o mais extenso deles com mais de cinco quilômetros. Além disso, 
serão 11 obras de arte – uma ponte, um pontilhão e nove viadutos. A pista sobre 
a serra a uma inclinação de 5%. 
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Os equipamentos transportados pelo cable crane foram utilizados na aber-
tura de um dos túneis. Todos, foram perfurados com o método drill and blast, 
quando as perfurações são feitas por jumbos hidráulicos e, em seguida, são 
realizadas as detonações com o uso de explosivos. As pás carregadeiras en-

tram na sequência para a retirada do 
material demolido.

A construção contou com 22 frentes 
de trabalho simultâneas com diferentes 
complexidades. No início, por exemplo, 
equipes se dirigiam ao local da obra 
abrindo trilhas no meio da mata fechada.

Gestão
A gestão da rodovia inclui uma estação 

meteorológica que acompanha o regime 
de chuvas. Quando a estação detecta a 
possibilidade de uma chuva forte (100 mi-
límetros), a estrada é fechada. Em média, 
isso acontece quatro vezes ao ano. A nova 
pista deverá reduzir o impacto dessas me-
didas para as pessoas que a utilizam.

A montagem do cable crane foi documentada 
e você pode ver todo o processo no YouTube. 
Aponte o smartphone para o QR Code e assista.

cable 
crane
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A primeira cana editada
não-transgênica do mundo

Equipe de pesquisa da Embrapa Agroenergia observou 
incrementos da ordem de 200% de açúcar nas folhas da cana

Cientistas da Embrapa Agroenergia (DF) desenvolveram 
as primeiras canas editadas consideradas não-transgênicas 
do mundo (DNA-Free), de acordo com a Resolução Nor-
mativa nº 16 (RN nº 16) da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), proferida no dia 9/12/2021. São 
as variedades Cana Flex I e a Cana Flex II, que apresentam, 
respectivamente, maior digestibilidade da parede celular e 
maior concentração de sacarose nos tecidos vegetais. Elas 

respondem a um dos maiores desafios do setor: aumentar o 
acesso das enzimas aos açúcares presos nas células, o que 
facilita a fabricação de etanol (de primeira e segunda gera-
ção) e a extração de outros bioprodutos.

A Cana Flex I é fruto do silenciamento do gene responsá-
vel pela rigidez da parede celular da planta. Essa estrutura 
foi modificada e apresentou maior “digestibilidade”, ou seja, 
maior acesso ao ataque de enzimas durante a etapa da hi-
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drólise enzimática, processo químico que extrai os compos-
tos da biomassa vegetal. 

Já a segunda variedade foi gerada por meio do silencia-
mento de um gene nos tecidos da planta, o que ocasionou 
um incremento considerável na produção de sacarose nos 
colmos da planta modelo, a Setaria viridis.

“Uma vez identificada essa característica de acúmulo de 
açúcar na planta-modelo, transferimos esse conhecimento 
para a cultura da cana-de-açúcar, alvo das nossas pesqui-
sas. Novamente foi observado um incremento da ordem de 
15% de sacarose no colmo da cana, bem como o aumento 
de outros açúcares como glicose e frutose, também pre-
sentes na planta, tanto no caldo quanto no tecido vegetal 
fresco”, explica o pesquisador da Embrapa Hugo Molinari.

A equipe também observou incremen-
tos da ordem de 200% de açúcar nas fo-
lhas da cana. “Também fizemos ensaios 
para ver se o gene tinha atuação na me-
lhoria da sacarificação, que é a conversão 
da celulose em açúcar industrial, e obser-
vamos um incremento da ordem de 12%”, 
complementa o pesquisador. 

Saiba mais sobre a técnica CRISPR
Vencedora do Prêmio Nobel de 2020, a 

técnica CRISPR pode ser melhor compre-
endida no livro Tecnologia CRISPR na edi-
ção genômica de plantas – biotecnologia 
aplicada à agricultura. Disponível nas ver-
sões em português e em inglês.

Como vantagens da Cana Flex II, Mo-
linari cita o aumento da eficiência na 
produção de bioetanol, a descoberta de 
uma variedade mais adequada ao pro-
cessamento industrial, a obtenção de um 
bagaço com maior digestibilidade para 
uso na alimentação animal e a agregação 
de valor à cadeia produtiva da cana-de-
-açúcar como um todo.

“Em 2020/2021, a produção estimada total de açúcar no 
mundo foi de 188 milhões de toneladas, sendo o Brasil res-
ponsável por 39 milhões de toneladas, o equivalente a 21% 
da produção mundial”, afirma Molinari.

Outro ponto destacado pelo pesquisador é a contribuição 
da cultura da cana para uma matriz energética mais limpa. 
“Hoje sabemos que mais de 45% da matriz energética brasi-
leira é renovável e que a cana-de-açúcar contribui com uma 
fatia de mais de 30% para essas fontes renováveis,” informa.

Para que as Canas Flex I e Flex II estejam nos canaviais 
brasileiros, a Embrapa Agroenergia está buscando parceiros 
com interesse em dar continuidade às avaliações e ao seu 
licenciamento para levar os materiais ao mercado. As pes-
quisas com cana-de-açúcar já contam com uma parceria de 
sucesso com a startup Pangeia Biotech, com a qual foram 
desenvolvidas variedades resistentes à broca-da-cana e ao 
herbicida glifosato. 

Flex II: retorno mínimo de 10% 
ao ano do investimento
Com o auxílio da economista Rosana Guiducci, pesquisa-

dora da Embrapa Agroenergia, a variedade Cana Flex II ga-
nhou uma análise sobre cenários de adoção e avaliação de 

impactos econômicos no setor sucroener-
gético. A análise foi tema do trabalho final 
de MBA realizado por Molinari, no qual a 
economista foi co-orientadora. 

O trabalho realizado no MBA buscou 
avaliar a viabilidade econômica dessa nova 
variedade voltada para o aumento no teor 
de açúcares e melhor aproveitamento do 
bagaço e da palhada para a produção de 
etanol de segunda geração (E2G).

Para estimar ganhos econômicos com 
a adoção da tecnologia, o estudo avaliou 
dois cenários possíveis, um otimista e um 
conservador. O primeiro seria a expansão 
gradual da adoção da Cana Flex II em 1% ao 
ano, atingindo 10% da produção observada 
na safra 2020/2021 de cana-de-açúcar no 
Brasil ao fim de dez anos.

No segundo cenário, mais conservador, 
a taxa de expansão seria de 0,5% ao ano, 
chegando a 5% da produção de cana ob-
servada na safra 2020/2021 ao fim de dez 
anos. “Em ambos os cenários, considera-
mos que uma usina padrão iria processar 

essa produção, destinando 50% da cana para a produção 
de açúcar e 50% para etanol de primeira geração, e 60% da 
palha e do bagaço para a produção de etanol E2G na usina”, 
explica a Guiducci. 

A análise de viabilidade econômica considerou no fluxo de 
receita os diferenciais esperados com a Cana Flex II, obtidos 
na produção de açúcar, etanol 1G e E2G, comparativamente 
a uma cana convencional.

Considerou-se um investimento para expandir a infraes-
trutura e capacidade de processamento da usina da ordem 
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de R$ 2 bilhões (cenário otimista) e em dois aportes de R$ 
1 bilhão (cenário conservador), ambos com despesas anuais 
de manutenção da ordem de R$100 milhões. 

A análise final indicou que o investimento é viável, uma 
vez que os ganhos adicionais esperados com a Cana Flex 
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As canas Flex respondem a desafios do setor e facilitam a fabricação de etanol (de primei-
ra e segunda geração) e a extração de outros bioprodutos. Na foto, a Flex II

II registraram uma taxa interna de retorno (TIR) de 27% 
e 16% e um valor presente líquido (VPL) de R$ 4,19 mi-
lhões e R$ 982,7 mil nos cenários otimistas e conserva-
dor, respectivamente.

Crescimento 
Analisando o cenário mundial da cultura da cana, existe 

uma previsão de crescimento estimado da produção mun-
dial de açúcar de 13% em relação à safra 2019/2020. No 
Brasil, o aumento esperado é de 32%. Os principais destinos 
do produto bruto são os mercados asiáticos, além de nações 
que possuem polos de refino, como a Arábia Saudita e a Ar-
gélia. No Brasil, as exportações de açúcar somaram 28,85 
milhões de toneladas em 2020, 45% a mais que o ano ante-
rior, quando foram exportados 18,9 milhões de toneladas.

“O aumento das exportações brasileiras é estimulado, 
sobretudo, pela redução na oferta mundial devido a adver-
sidades climáticas, como geadas, em importantes países 
produtores da Ásia e pela desvalorização cambial”, explica a 
economista Rosana Guiducci.

Fonte: Embrapa Agroenergia
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Pesquisa utilizou técnica 
revolucionária de edição de genomas

A Embrapa Agroenergia já vinha estudando genes relacio-
nados às acil transferases, enzimas responsáveis pela forma-
ção e modificação na estrutura da parede celular da planta e 
que permitem o acesso ao açúcar. “Especificamente no caso 
da Cana Flex II, o nosso grupo identificou um gene candida-
to pertencente à família das acil transferases que se mos-
trou um ativo biotecnológico muito promissor e viável para 
aumentar a produção de açúcares em gramíneas”, explica o 
pesquisador da Embrapa Hugo Molinari.

Ambas as pesquisas utilizaram a técnica da edição genô-
mica CRISPR (do inglês 
Clustered Regularly In-
terspaced Short Palin-
dromic Repeats), téc-
nica revolucionária de 
manipulação de genes 
descoberta em 2012. A 
tecnologia utiliza a en-
zima Cas9 para cortar 
o DNA em pontos de-
terminados, modifican-
do regiões específicas. 
A descoberta rendeu o 
Prêmio Nobel de Quí-
mica em 2020 às pes-
quisadoras que publicaram o primeiro artigo sobre o tema: 
Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. 

Na construção das Canas Flex I e II, não houve, portan-
to, modificação do DNA da planta, apenas o silenciamento 
dos genes. Por esse motivo, a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio) classificou as novas variedades 
como não-transgênicas. 

“A polêmica gerada acerca do uso de plantas transgênicas 
na agricultura fez com que cada país no mundo criasse uma 
regulamentação específica sobre o tema, o que elevou o 
custo para inserir no mercado as variedades geneticamente 
modificadas (GM). Hoje, vemos uma nova tecnologia surgir, 
a edição de genomas, com a qual não é necessária a introdu-
ção de sequências exógenas de outras espécies no genoma 
da espécie-alvo”, conta Molinari.

De acordo com o cientista, apesar de a transgenia con-
tinuar sendo uma estratégia importante para a solução de 

AGRONOMIA

inúmeros problemas na agricultura e agregação de valor 
a espécies, a edição genômica feita com técnicas como o 
CRISPR permite a manipulação do DNA de forma mais pre-
cisa, rápida e econômica quando comparada à transgenia.

“A tecnologia CRISPR tem permitido uma democratização 
do uso da biotecnologia na agricultura, não somente do pon-
to de vista de mais empresas e instituições participarem do 
desenvolvimento de produtos que chegam ao mercado, mas 
também permitindo que mais espécies de interesse sejam 
beneficiadas”, explica Molinari. Segundo ele, o custo estima-

do para o desenvolvi-
mento de uma planta 
transgênica é de cerca 
de US$ 136 milhões e 
entre 30% e 60% des-
se valor é destinado às 
etapas de  desregula-
mentação. 

Molinari lembra que 
o desenvolvimento 
tecnológico da cultu-
ra da cana-de-açúcar 
ao longo do tempo foi 
o grande responsável 
pela expansão do se-

tor. Por décadas, diversos grupos de pesquisa no mundo 
dedicaram esforços em pesquisa básica para ter uma me-
lhor compreensão acerca do metabolismo do açúcar vege-
tal e seu controle durante o desenvolvimento em espécies 
modelo. “Hoje, o metabolismo do açúcar é bem conhecido, 
revelando a integração de várias enzimas e vias metabóli-
cas nos processos de transporte e acúmulo”, complementa 
o pesquisador. 

De acordo com o chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Embrapa Agroenergia, Bruno Laviola, o desenvol-
vimento de novas cultivares de cana pela técnica CRISPR é 
uma ação na fronteira do conhecimento. “Essas cultivares são 
somente o começo e abrem caminho para o desenvolvimento 
e entrega de outras cultivares para o setor produtivo com ca-
racterísticas que irão impactar diretamente na produtividade 
da cana e na diminuição do custo de produção,” anuncia.

Fonte: Embrapa Agroenergia
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Série documental 
sobre Mobilidade 

Urbana tem apoio 
da Associação

A AEAARP firmou parceria inédita 
com a CBN Ribeirão para a produção 
de uma série de reportagens em áudio 
sobre mobilidade urbana. O tema in-
tegra a Agenda 20-30 da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O Departamento de Mobilidade Ur-
bana da Secretaria de Planejamento e 

Reportagens estão disponíveis no PainelCast, o podcast da AEAARP

mento para uma cidade mais ciclável 
e a condução para a promoção de po-
líticas públicas integradas que possam 
absorver a discussão com mais pastas 
da gestão municipal são pontos que in-
tegram o plano.

Segundo o vice-prefeito e secretário 
de Planejamento e Desenvolvimen-

Desenvolvimento Urbano de Ribeirão 
Preto apresentou recentemente a atu-
alização dos textos do Plano de Mobili-
dade Urbana Ribeirão Preto/2022.

Redução de mortes no trânsito, qua-
lificação das calçadas, avanço do trans-
porte coletivo como um dos principais 
modais de deslocamento, direciona-

MOBILIDADE16
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Série documental foi lançada na AEAARP



17
AEAARP

to Urbano, Daniel Marques Gobbi, o 
PlanMob RP/2022 compreende uma 
visão de longo prazo.

“A equipe de Mobilidade está con-
centrada para criar um texto exequível, 
que possa readequar uma visão coleti-
va da mobilidade da cidade, com foco 
no transporte público funcional e nos 
modos sustentáveis”, afirmou Gobbi.

Plano de Mobilidade Urbana
As diretrizes que norteiam o futu-

ro da mobilidade urbana de Ribeirão 
Preto estão pautadas nos direciona-
mentos apresentados pela Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 
Federal nº 12.587/2012) e no Plano 
Diretor Municipal (Lei Complementar 
nº 2.866/2018).

Criado em junho de 2021, na 
Secretaria de Planejamento e De-
senvolvimento Urbano de Ribeirão 
Preto, o departamento de Mobilida-
de Urbana, fruto da reorganização 
administrativa (Lei Complementar 
nº 3.062/2021), possui uma fun-
ção crucial para a interlocução de 
diferentes pastas, como Transerp, 

Meio Ambiente, Inovação e Desen-
volvimento e outros setores, com o 
objetivo de planejar e desenvolver 
soluções inovadoras e eficientes que 
visem mais agilidade, segurança, sus-
tentabilidade e economia nos des-
locamentos de bens e de pessoas.

O PlanMob RP/2022 também recu-
pera e sistematiza o trabalho feito por 
diversos departamentos da Prefeitura 
e pela sociedade civil, cujo ponto de 
partida foi a pesquisa Origem-Destino 
realizada em 2011. 

De acordo com o Governo Federal, 
cidades com mais de 250 mil habitan-
tes têm até abril de 2022 para a elabo-
ração dos seus Planos de Mobilidade 
Urbana (PMU). A medida consta da Lei 
nº 14.000/2020.

CBN.doc
Além da AEAARP, a Prefeitura Muni-

cipal de Ribeirão Preto também é par-
ceira do projeto. As reportagens estão 
disponíveis no site da CBN Ribeirão e 
no canal PainelCast, o podcast da AEA-
ARP disponível nas principais platafor-
mas de áudio.

www.aeaarp.org.br



18
Revista Painel

ESTUDANTES DESENVOLVEM 
SIMULADOR DE TRAJETÓRIA 

DE FOGUETES

Quatro estudantes do Projeto Jupiter, grupo de extensão da USP dedicado à 
pesquisa e ao desenvolvimento de foguetes experimentais, criaram um simulador 
de trajetória de foguetes chamado RocketPy, que prevê o comportamento dinâ-
mico de foguetes de sondagem durante o voo, garantindo a segurança dos lança-
mentos e o planejamento adequado para missões desta natureza. O código possui 
a capacidade de prever o comportamento de foguetes por meio da estimativa de 
diversos parâmetros físicos e matemáticos. Além dessas estimativas, são levadas 
em consideração as condições atmosféricas do local de lançamento a partir de 
dados históricos de agências meteorológicas ao redor do mundo.

O artigo que descreve o estudo, intitulado RocketPy: Six Degree-of-Freedom 
Rocket Trajectory Simulator, foi publicado na plataforma Asce library, com auto-
ria dos estudantes Giovani Ceotto e Guilherme Fernandes e o professor Bruno 
Souza Carmo, da Escola Politécnica (Poli) da USP, e dos alunos Rodrigo Schmitt, 
do Instituto de Física (IF), e Lucas Azevedo Pezente, do Instituto de Matemática e 
Estatística (IME), ambos da USP.

Os foguetes normalmente lançados pelas universidades, inclusive os do Projeto 

TECNOLOGIA

Jupiter, são de médio porte, conheci-
dos como foguetes de sondagem. 

Guilherme Fernandes explica que 
eles geralmente podem ser de duas 
categorias: os que atingem uma altura 
máxima (chamada apogeu) de um qui-
lômetro de altitude e os que chegam 
ao triplo disso. Estes mais potentes 
pesam cerca de 30 quilos e têm, em 
média, três metros de comprimento, 
podendo passar de 1000 km/h. Com 
essa velocidade chegam bem perto 
da barreira do som, ou seja, quase são 
mais rápidos que o som, que viaja a 
cerca de 1200 km/h.

Os mais utilizados em lançamentos 
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Projeto inclui software de código aberto 
e permite contribuições externas
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Código aberto

O software feito pela equipe é aberto, ou seja, é disponibilizado 
gratuitamente ao público, e qualquer usuário pode fazer suas próprias 
contribuições. “Atualmente temos uma equipe de 14 estudantes 
trabalhando intensamente no desenvolvimento de novas ferramentas. 
Usuários podem procurar por essas pessoas, que fornecerão todo o apoio 
necessário”, conta Fernandes. Para acessar o código, não é preciso amplo 
conhecimento na área, basta acessar rocketpy.org e seguir os passos 
descritos na página para aprender a usar e contribuir com a pesquisa.

O código foi desenvolvido em linguagem de programação conhecida 
pelos alunos ao longo de três anos e voltado às necessidades do projeto. 
Parte dos dados que o compõem provêm de projetos norte-americanos 
e europeus, de modo a comparar a simulação com os dados reais de 
lançamento. “É de destaque o resultado de um grupo de extensão ser 
publicado em uma revista de prestígio. Isso influencia nossos alunos a 
perceberem que produzimos conhecimentos de relevância e que valem 
ser compartilhados com a comunidade acadêmica”, afirma Giovani Ceotto.

pela equipe são os mais modestos, 
com menor apogeu. Geralmente, eles 
possuem oito quilos de massa total, 
cerca de dois metros de comprimento 
e podem atingir velocidades máximas 
da ordem de 600 km/h, o que significa 
que o foguete chega ao seu ponto má-
ximo em aproximadamente 14 segun-
dos, parâmetro também estimado com 
precisão pelo código.

Pelas dimensões dos veículos, eles 
são muito semelhantes a mísseis e, por 
isso, lançá-los é um risco. Por seguran-
ça, é necessário saber com boa precisão 
onde será o local de queda. Por isso, o 
objetivo da pesquisa foi desenvolver 
um software que conseguisse prever 
o comportamento dos foguetes, desde 
a ignição do motor, seu lançamento, 
até atingir seu apogeu e pousar. “Com 
o código desenvolvido, conseguimos 
uma boa precisão da posição de queda 
do foguete; temos um bom grau para 
determinar a área em que o foguete 
cai e, assim, garantir que não haja peri-
go”, afirma Giovani Ceotto. De acordo 
com ele, além de um paraquedas, que 
suaviza a aterrissagem e impede que 
caiam balisticamente, o que diferencia 
esses foguetes de mísseis é o propósi-
to científico dado ao voo. 

Ciência ao céu
Enquanto os grandes foguetes le-

vam humanos ao espaço, os menores 
cumprem a missão de ajudar os pes-
quisadores a estudar características do 
voo e mais sobre a física e a biologia 
em elevadas altitudes.

Segundo Ceotto, outros grupos ao 
redor do mundo já lançaram experi-
mentos para avaliar como o crescimen-
to de diferentes culturas de bactérias 
pode ser afetado pelas altas acelera-
ções de um lançamento, ou então pela 
microgravidade, condição de gravida-
de quase nula, que o foguete sente 
próximo ao apogeu.

Em outros estudos, o Projeto Jupiter 
desenvolveu experimentos relacionados 
ao controle de um pêndulo invertido na 

área de Dinâmica e Controle, um experimento químico baseado em osmose reversa 
e também um sistema de sondagem de condições climáticas, esse desenvolvido em 
parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) — conta Ceotto.

Entretanto, para garantir que o foguete atenda às exigências de um experimen-
to —  chegue à aceleração, altitude e parâmetros corretos — é necessário simular 
sua trajetória. Pensando nisso, além dos aspectos de segurança, o software de-
senvolvido pela equipe garante o desempenho da missão.

Além de variáveis como características do foguete, aerodinâmica e o compor-
tamento do motor, as condições meteorológicas também impactam a precisão da 
trajetória do veículo.

Ceotto explica que uma das condições meteorológicas é o vento, sua intensida-
de, direção e variação conforme a subida do foguete; outras são a temperatura, 
pressão e umidade da atmosfera. Na prática, o método mais utilizado para co-
nhecer essas variáveis é, logo antes do lançamento do foguete, soltar um balão 
meteorológico: um balão de hélio que sobe e coleta dados atmosféricos e, então, 
os dados são computados em simuladores. 

“A limitação disso é que só se consegue fazer isso antes do voo e a gente precisa-
va, meses antes, ter uma previsão meteorológica de como estariam as condições no 
dia do lançamento”, afirma. A solução da equipe foi adicionar ao software a capaci-
dade de coletar dados de agências internacionais de meteorologia e processá-los 
para gerar as informações necessárias para a segurança e qualidade do lançamento. 

Em meio à corrida espacial, grandes empresas bem consolidadas, como a Spa-
ceX, fazem lançamentos de foguetes de maior porte, mas existem startups que 
buscam se firmar no mercado. Um dos obstáculos enfrentados pelas pequenas 
empresas que chegaram atrasadas na disputa é o domínio de tecnologias de lan-
çamento. Como informa Ceotto, os simuladores de trajetória de foguetes, em ge-
ral, são considerados tecnologias secretas de governos e grandes empresas.

Fonte: Jornal da USP



20
Revista Painel

Retrospectiva

MODERNISMOS

2021 começou na Painel com o mo-
dernismo em Ribeirão Preto. E seguiu 
dessa forma no decorrer do ano. A co-
luna Modernismos expôs ícones des-

20

Neste ano, a Painel publicou uma série de reportagem sobre residências 
modernistas. Os textos têm como fonte o trabalho Residências em 

Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produção moderna 
através de uma perspectiva urbana, de Fernando Gobbo

se movimento na cidade, projetados 
a partir do final dos anos de 1950. A 
chegada de Cássio Pinheiro Gonçalves 
e Ijair Cunha, recém graduados em ar-

quitetura, coincide com mudanças ur-
banas e culturais na cidade. 

A Casa das Paineiras, projetada pela 
dupla de arquitetos, inaugurou a série, 

Revista Painel
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estampando a capa da edição de janeiro.
Na sequência, o projeto dos arquite-

tos Francisco Segnini Junior e Joaquim 
Cláudio Barretto para a residência 
Maurício Marcondes, de 1966, expôs, 
literalmente, a importância do concre-
to aparente e introduziu novas formas 
aos projetos.

Os desenhos inusitados e diferen-
ciados, aliás, são marca registrada dos 
projetos de Orlando Barbosa, arquite-
to graduado na Califórnia e que com-
bina estruturas metálicas e alvenaria 
com tijolos aparentes em suas obras.

As obras modernistas do engenhei-
ro Hélio Foz Jordão resistem à passa-
gem do tempo. Ele projetou ícones, 
como o hotel Umuarama, e repetiu 
em residências no Alto da Boa Vista 
e Sumaré alguns dos elementos que 
utilizou lá. Dos projetos que assina, a 
residência José Borges é a mais bem 
conservada.

Do arquiteto Manoel Carlos de Sou-
tello uma das obras remanescentes 
chama a atenção pelo que mostra aos 
fundos e não à frente: a implantação 
em terreno irregular permite distribui-
ção inusual para a época de sua cons-
trução, em 1956. A residência Garcia 
Leal, Rua Amador Buano, é um sobrado 
invertido. “Você olha da rua é uma casa 
térrea, em cima tem a sala de estar, co-
zinha, sala de jantar, terraço, você des-
ce para os quartos, depois desce mais 
um andar tem uma sala de jogos, o 
apartamento de empregada, lavande-
ria e uma piscina”, detalhou o arquiteto 
em entrevista concedida em 1989.

O arquiteto Carlos Bratke tem uma 
única obra em Ribeirão Preto, uma 
residência construída em frente à Pra-
ça Armindo Paione. Carlos é filho de 
Oswaldo, autor do projeto da Estação 
Ferroviária Mogiana.

O engenheiro Jorge Fagnani de Mat-
tos projetou três residências modernis-
tas na região do Alto da Boa Vista, to-

das nos anos de 1960: a Hélio Bronzini, 
a Ramiro Marinho e a Luiz Stupello. To-
das têm como característica a ausência 
de adornos e construção em dois pavi-
mentos, deixando livre o térreo.

O engenheiro Henrique Puppo se 
notabilizou na cidade por seu trabalho 
como calculista. Há, porém, dois pro-
jetos de sua autoria que são caracteri-
zados como modernistas, com formas 
limpas e geométricas. As residências 
Jece Ferreira, na rua Júlio Prestes, e 
Roxo Guimarães, na rua Sete de Se-
tembro. As duas preservam parte de 
suas características originais.

A residência Sérgio Ferreira, na Rua 
Marcondes Salgado, é, junto com a 
residência Maurício Marcondes, uma 
das primeiras a expor os materiais na 
fachada – tijolos e concreto. Foi proje-
tada por João Batista Martinez Corrêa 
e Martin Tresca. “Queríamos fazer uma 
casa que fosse econômica e atual, den-
tro daquela tendência de arquitetura 
que a gente achava que ela deveria 
ter. Usamos epóxi, e nas paredes, ti-
nha 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 João Batista em uma 
entrevista.

Nos anos de 1970, o arquiteto Vic-
tor Colin intuiu que em um futuro não 
muito distante faltaria espaço para os 
carros nas ruas da cidade. Por isso, ele 
abriu grandes vãos em seus projetos, 
abrigando automóveis ao mesmo tem-
po em que deixava a construção mais 
conectada à cidade.

Os traçados iniciados nos anos de 
1950 por Cássio e Ijair reverberaram 
nos anos seguintes e um novo grupo de 
profissionais se fixou na cidade a par-
tir dos anos de 1980. Dentre eles, Luiz 
César Barillari, autor de projetos que 
impactam até hoje a paisagem urbana.
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A arquiteta Sílvia Camargo, 
diretora de Arquitetura, 

reuniu profissionais para um 
café da manhã descontraído 

na sede da AEAARP.

A E A A R P

SOCIAL

Encontro de 
arquitetos
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§ 3º A fiscalização do exercício e das atividades profissionais 
consiste no desempenho do poder de polícia administrativa 
por meio de sanção administrativa decorrente da aplicação 
de pena disciplinar a profissional ou da lavratura de auto 
de infração a pessoas físicas e jurídicas motivada por fato 
gerador previsto na regulamentação profissional.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO

Art. 2º Constituem princípios da fiscalização do Sistema 
Confea/Crea:

I – Risco Social e Proteção à Vida, segundo o qual as situ-
ações ou os empreendimentos que possam gerar riscos à 
sociedade e ao meio ambiente devem ser fiscalizados de 

Art. 1º Aprovar os princípios, as diretrizes e os procedimen-
tos para o planejamento, a supervisão, a gestão, a verificação 
e a fiscalização do exercício e das atividades das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea.

§ 1º A verificação do exercício profissional consiste em cons-
tatar a participação de responsável técnico legalmente habili-
tado e com capacidade técnica, decorrente de sua formação 
acadêmica, e a existência de empresa legalmente constituída 
e habilitada no desenvolvimento de atividades das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea no território nacional.

§ 2º A verificação da atividade profissional consiste em 
constatar o desenvolvimento de atividades das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea em conformidade com 
a legislação profissional aplicável.

RESOLUÇÃO Nº 1.134, DE 29 
DE OUTUBRO DE 2021 (1ª parte)

Aprova os princípios, as diretrizes e os procedimentos para a 
supervisão e a gestão da fiscalização do exercício e da atividade 
profissional do Sistema Confea/Crea, e dá outras providências.
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forma prioritária mediante ações preventivas voltadas a 
minimizar a ocorrência de sinistros ou desastres;

II – Universalidade, segundo o qual todos os grupos e mo-
dalidades profissionais devem ser fiscalizados, observadas 
as características regionais, tendo em vista o caráter mul-
tiprofissional do Sistema Confea/Crea;

III – Articulação, segundo o qual a fiscalização na circunscri-
ção e no país deve ser potencializada, em especial, mediante 
o estreitamento das relações com outras organizações, 
mediante a troca de informações ou a atuação conjunta 
com o objetivo de aumentar a abrangência e o volume das 
ações de fiscalização;

IV – Visibilidade, segundo o qual a atuação da fiscalização 
deve ser notada pelos fiscalizados e pela sociedade e asso-
ciada positivamente à valorização das profissões e à defesa 
da sociedade e dos interesses públicos de segurança, saúde 
e sustentabilidade;

V – Profundidade Adequada, segundo o qual a fiscalização 
deve abordar a verificação do registro, da habilitação e 
da responsabilidade técnica de profissionais e empresas, 
adentrando em aspectos qualitativos ou de natureza emi-
nentemente técnica quando necessários à caracterização 
da infração por exorbitância de atribuições, acobertamento 
profissional, má conduta pública e falta ética;

VI – Abrangência Territorial, segundo o qual a fiscalização 
deve atuar em toda a extensão de sua circunscrição me-
diante ações que, mesmo com periodicidade e intensidade 
diferenciadas, alcancem todo o território do Estado;

VII – Aprimoramento Contínuo, segundo o qual a fiscali-
zação deve aperfeiçoar-se continuamente para adaptar-se 
a novos contextos e aumentar a eficiência de suas ações, 
visando à excelência de seus resultados;

VIII – Assertividade, segundo o qual a fiscalização deve 
identificar e registrar com clareza todos os dados e as 
informações necessárias para caracterizar a veracidade 
dos fatos constatados e tipificar a infração cometida em 
atendimento aos princípios da legalidade e da motivação 
dos atos administrativos que coíbem a autuação baseada 
em indícios de irregularidade; e

IX – Uniformidade, segundo o qual a fiscalização deve atuar 
a partir de procedimentos padronizados em nível nacional 
e adotar métodos, modelos, referências e indicadores que 
possibilitem a consolidação dos dados e a interoperabilida-
de dos sistemas eletrônicos, com o objetivo de viabilizar a 
análise de dados, a geração de informações e a avaliação 
dos resultados da fiscalização do Sistema Confea/Crea.

Art. 3º Constituem diretrizes para a fiscalização do Sistema 
Confea/Crea:

I – consolidação da gestão estratégica da fiscalização para 
promover o alinhamento de recursos e processos em âm-
bito regional e nacional, visando ao alcance dos objetivos 
estratégicos e ao cumprimento da missão do Sistema 
Confea/Crea;

II – aprimoramento da tomada de decisão a partir da análise 
de dados e indicadores;

III – pluralidade no estabelecimento das ações de fiscaliza-
ção, considerando o caráter multiprofissional do Sistema 
Confea/Crea e a proporcionalidade destas ações em função 
das particularidades regionais, das atividades econômicas 
do Estado e da melhor utilização dos recursos disponíveis;

IV – aprimoramento do relacionamento institucional e da 
articulação estratégica com outros órgãos da administra-
ção pública, entidades de classe e outras organizações da 
sociedade civil para compartilhamento de informações de 
caráter estratégico, a execução das ações de fiscalização e 
para a realização conjunta de ações em regime de mútua 
cooperação;

V – estruturação das unidades organizacionais responsá-
veis pela fiscalização mediante provimento de estrutura 
física, insumos, sistemas e recursos humanos e materiais 
necessários ao efetivo cumprimento de suas atribuições;

VI – independência de atuação e autonomia das unida-
des organizacionais responsáveis pela fiscalização para a 
definição de ações e estratégias que tenham por objetivo 
a execução dos planos de fiscalização e das normas de 
fiscalização do exercício e das atividades profissionais;

VII – aperfeiçoamento continuado dos gestores, agentes 
e profissionais responsáveis pela fiscalização com objetivo 
de ampliar a eficiência e eficácia das atividades de super-
visão e gestão, e de conferir efetividade à aplicação da 
legislação e dos normativos vigentes de forma a aumentar 
a produtividade e mitigar a ocorrência de inconsistências e 
de nulidades dos atos decorrentes da fiscalização;

VIII – aprimoramento dos instrumentos que regulam as 
atividades da fiscalização, visando à padronização de pro-
cedimentos, à avaliação de resultados e ao fortalecimento 
do caráter técnico e institucional da atividade;

IX – observância da capacidade técnico-operacional de 
cada Crea;

X – alinhamento às diretrizes orçamentárias; e

XI – recomendações ou políticas públicas afetas à fiscali-
zação coordenada.

Parágrafo único. Os objetivos estratégicos, bem como as 
metas nacionais de fiscalização do Sistema Confea/Crea, se-
rão construídos por meio de processo de gestão participativa 
e democrática, envolvendo seus integrantes.
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CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONFEA/CREA

Art. 4º A fiscalização do exercício e das atividades profis-
sionais é a atividade precípua do Sistema Confea/Crea e deve 
figurar no plano estratégico do Confea, dos Creas. Parágrafo 
Único. Compete ao Confea a instituição de processo partici-
pativo e democrático entre os entes do Sistema Confea/Crea, 
com vistas à formalização das diretrizes e das metas nacionais 
de fiscalização do Sistema Confea/Crea.

Art. 5º O Sistema Confea/Crea elaborará as metas nacionais 
de fiscalização, de forma a orientar investimentos e demais 
ações institucionais.

§ 1º As metas para a fiscalização do Sistema Confea/Crea 
serão estabelecidas a cada 3 (três) anos, sendo homologadas 
pelo plenário do Confea até a sessão plenária do mês de 
julho do primeiro ano do mandato do gestor.

§ 2º As metas nacionais de fiscalização do Sistema Confea/
Crea deverão observar os princípios e as diretrizes definidos 
nesta Resolução.

§ 3º As metas nacionais de fiscalização do Sistema Confea/
Crea poderão ser revisadas ao final de cada exercício para 
adequar-se à dinâmica dos cenários interno e externo nos 
quais o Sistema Confea/Crea se insere.

Art. 6º Após aprovação das metas nacionais de fiscalização 
do Sistema Confea/Crea, serão elaboradas as notas técnicas 
que contemplarão os critérios e os procedimentos para fis-
calização das obras, serviços ou empreendimentos.

§ 1º Excepcionalmente, caso já haja alinhamento de proce-
dimento, entre os regionais, quanto à meta nacional esta-
belecida, fica dispensada a edição de nota técnica, desde 
que aprovado pela comissão permanente responsável pelo 
exercício profissional.

§ 2º As notas técnicas deverão ser aprovadas pelo Plenário 
do Confea até o mês de dezembro do ano de homologação 
das metas nacionais de fiscalização do Sistema Confea/Crea.

Art. 7º Compete ao Crea realizar a gestão estratégica da 
fiscalização na sua circunscrição, formalizando-a por meio do 
plano anual de fiscalização.

§ 1º Os planos de fiscalização do Crea deverão observar os 
princípios e as diretrizes definidas nesta Resolução, bem como 
as metas nacionais de fiscalização do Sistema Confea/Crea.

§ 2º O plano anual de fiscalização poderá, quando neces-
sário, ser revisado, no quinto e/ou no nono mês de cada 
exercício, após a verificação dos resultados do ciclo anterior.

§ 3º Os planos de fiscalização do Crea deverão ser inseridos ele-
tronicamente no Cadastro Nacional de Fiscalização com objetivo 
de subsidiar o acompanhamento de sua execução pelo Confea.

Art. 8º O planejamento da fiscalização será conduzido pelas 
unidades organizacionais e inspetorias dos Creas responsáveis 
pelo planejamento estratégico e pela fiscalização, ouvidas as 
câmaras especializadas.

Art. 9º Após aprovação das metas nacionais de fiscalização do 
Sistema Confea/Crea e do plano estratégico plurianual do Crea, 
seus objetivos, indicadores e metas deverão ser desdobrados 
em planos anuais, observados os critérios e os procedimentos 
definidos para sua execução e monitoramento, e as diretrizes 
orçamentárias aprovadas pelo Crea para cada exercício.

Art. 10. O plano anual de fiscalização tem caráter tático-
-operacional e contemplará os seguintes elementos:

I – missão, visão e valores da fiscalização;

II – objetivos, indicadores e metas; e

III – iniciativas.

Art. 11. As iniciativas do plano anual de fiscalização serão 
detalhadas com a finalidade de possibilitar o alinhamento com 
os demais processos organizacionais do Crea, a adequada 
utilização dos recursos previstos e o monitoramento mensal 
de sua execução.

§ 1º O detalhamento das iniciativas observará a seguinte 
classificação das atividades de fiscalização:

I – ação de fiscalização que visa a constatar a regularidade 
do exercício e da atividade profissional de acordo com a 
legislação profissional aplicável, motivada por:

a) denúncia;

b) requisição administrativa;

c) requisição de órgão público;

d) meta de fiscalização regional;

e) meta de fiscalização nacional;

f) análise de base de dados;

g) informação cadastral ou pública;

h) notícia veiculada em meio de comunicação.

II – ação de averiguação que visa a complementar ou 
esclarecer aspecto específico relacionado ao exercício ou 
atividade profissional, motivada por:

a) diligência; ou

b) requisição administrativa.

III – atividade interna que visa a instruir ou formalizar 
aspectos inerentes à execução ou à gestão das ações de 
fiscalização ou de averiguação.

§ 2º A atividade de fiscalização, observadas suas caracterís-
ticas, poderá ser realizada de forma presencial ou remota.

Art. 12. O plano anual de fiscalização deverá ser aprovado pelo 
plenário do Crea, até a última sessão plenária de cada exercício.

(continua)
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