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Por mais de quatro décadas a AEAARP realizou uma 
das suas festas mais animadas e tradicionais, o Almoço 
dos Agrônomos. Nessas ocasiões, a disposição e dispo-
nibilidade de todos em confraternizar, se encontrar e 
valorizar a instituição nas quais se graduaram sempre 
chamou a atenção.

Neste ano de 2021, a AEAARP fez uma comemoração 
diferente: convidou associados a retirarem um kit na 
sede e preparou um brinde surpresa para aqueles que 
atenderam a esse chamado. Os associados puderam 
experimentar mais uma vez uma das características 
marcantes da nossa associação, que é a interação pes-
soal, a amizade e o coleguismo profissional.

Encontros sociais em uma entidade de classe como a 
AEAARP são convertidos em oportunidade. É o que 
o mercado chama de networking, que nada mais é se 
não a interação para a formar uma “rede de trabalho”, 
na tradução literal do termo em inglês. 

A AEAARP investe no aprofundamento dessas redes 
por meio dos eventos técnicos – que ampliam as co-
nexões para além dos nossos limites geográficos – e 
também das conexões sociais, que estamos ansiosos 
para retomar presencialmente em 2022. Enquanto isso, 
um brinde aos agrônomos e à disposição de todos de 
chegarmos unidos até aqui.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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PÉSSIMO NEGÓCIO
O modo de produção da cana-de-açúcar no passado deixou a fuligem na memória 
da população. Os incêndios nas temporadas de estiagem reavivam essa memória, 

suscitam críticas ao setor industrial e agrícola, mas ignoram que a palha virou ativo, 
a máquina exige condições específicas para a colheita e queimar cana é proibido 

por lei em todo o estado de São Paulo – além de ser um péssimo negócio.

Queimar cana-de-açúcar em 2021 
equivale a queimar dinheiro, só não se 
sabe quanto. Variáveis biológicas, indus-
triais e agronômicas inviabilizam o cál-
culo, além dos danos físicos, ambientais 
e pessoais. O fato é: ainda que a queima 
da cana persista na memória da popula-
ção, queimar para colhe-la deixou de ser 
bom negócio há algum tempo.

De 1º de junho até 30 de setembro 
de 2021, o sistema de monitoramen-
to do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) registrou 4.884 focos 
de incêndio no território paulista. No 
mesmo período em 2020 foram 4.185 
focos. Há uma década, em 2011, o 
mesmo sistema registrou 3.269.

Não é possível determinar com exa-
tidão o que pegou fogo. O que dá para 
garantir, com argumentos técnicos e 
agronômicos, é que esse fogo não co-
meça no canavial, pelo menos não in-
tencionalmente.

A colheita
O processo de colheita da cana-de-

-açúcar usou o fogo por várias décadas. 

Desde 2018, por força de lei e graças 
a um acordo firmado entre produtores, 
industriais e Ministério Público, a cana 
é totalmente colhida de forma meca-
nizada.

Segundo a engenheira agrônoma 
Monika Bergamaschi, da Associação 
Brasileira do Agronegócio de Ribei-
rão Preto (ABAG-RP), nem mesmo 
nas áreas não-mecanizáveis a cana é 
colhida manualmente. Nesses lugares 
são formadas outras lavouras, com 
outras culturas. Porque, se não dá 
para entrar a máquina, também não é 
possível plantar cana, já que não tem 
como tirá-la de lá para o processa-
mento industrial.

O engenheiro agrônomo José Luiz 
Coelho, sócio da consultoria Markes-
trat, conta que a mecanização come-
çou nos anos de 1970. O setor previa 
que poderia faltar mão-de-obra e se 
preparou para entrar com as máquinas 
no campo. Concomitantemente, cen-
tros de pesquisa desenvolveram culti-
vares mais produtivos e adequados a 
esse sistema de plantio e colheita.

Ouça a entrevista de 
José Luiz ao PainelCast 
(episódio 6). Ele conta a 
história da mecanização, 

fala sobre questões 
econômicas, agronômicas e 

de logística.
Disponível no Spotify, 

Deezer, Google Podcasts e 
Amazon Music.
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Monitoramento
Um sistema de monitoramento 

mantido pela ABAG indica a proba-
bilidade de ocorrência de incêndios 
em todo o estado de São Paulo. O 
serviço é realizado em parceria com 
uma empresa de meteorologia e as 
informações são compartilhadas com 
produtores, fornecedores, empresá-
rios e imprensa.

Funciona de forma semelhante à 
veiculação da previsão do tempo: um 
mapa de São Paulo é pintado nas cores 
vermelha e amarela nos lugares onde 
há maior ou menor possibilidade de 
pegar fogo. O serviço é mantido no 
período de estiagem, quando as ocor-
rências são mais relevantes.

Na Associação dos Plantadores de 
Cana do Oeste do Estado de São Paulo 
(Canaoeste), o monitoramento de fo-
cos de incêndio usa 12 satélites com 
tecnologia na Nasa. Nesse caso, identi-
fica o foco de incêndio e emite o alerta 
para produtores associados.

O engenheiro agrônomo Fábio Sol-
dera, da Canaoeste, afirma que em um 
único dia a Canaoeste detectou 150 
focos no estado de São Paulo.

A temporada de incêndios coincide 
com a de ventos fortes, o que faz o 
fogo espalhar com velocidade e facili-
dade. A engenheira agrônoma Monika 

alerta para a necessidade da resposta 
rápida. “Fogo não reconhece fronteira, 
cerca e nem limite de município”, por 
isso produtores agrícolas, fornece-
dores e proprietários de áreas rurais 
mantém uma rede de cooperação, es-
pecialmente em municípios onde não 
há serviço do Corpo de Bombeiros. 
Nesses casos, brigadas de incêndio 
privadas – normalmente de indústrias 
– atuam no combate ao fogo.

Variedades
Atualmente, há mais de uma cente-

na de variedades de cana-de-açúcar 
desenvolvidas em laboratórios de três 
centros de pesquisa brasileiros – um 
deles é o Centro de Cana do Instituto 

Agronômico de Campinas em Ribeirão 
Preto (IAC), dirigido pelo engenheiro 
agrônomo Mauro Xavier.

O desenvolvimento de um novo 
cultivar leva pelo menos 15 anos. Isto 
é, hoje, o pesquisador está trabalhan-
do na cana que formará um canavial 
provavelmente no ano de 2036. Para 
isso, fazem projeções de mercado, in-
vestem em modos de produção e no 
aproveitamento de tudo o que é pro-
duzido na plantação. 

Mauro afirma que majoritariamente 
a pesquisa tem foco na produtivida-
de. Isto é: produzir mais sacarose em 
menor espaço físico e de tempo. Além 
disso, o canavial é preparado para ser 
colhido de forma crua.
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O advogado Paulo Maximiano Jun-
queira Neto, presidente do Sindicato 
Rural de Ribeirão Preto, explica que as 
características de cada canavial – lon-
gevidade, espécie de cultivar etc. – e 
o tipo de manejo das lavouras são al-

Cana queimada chega à 
indústria com fuligem, 

precisa ser lavada e pode 
perder produtividade – 

depois do incêndio, a cana 
tem de ser colhida em      

72 horas; caso contrário o 
canavial é perdido.

“A palha é um ativo”, pontua Mauro 
sobre um dos componentes da planta 
que era descartado no modo de pro-
dução do passado. Além de gerar ener-
gia, a palha é usada como cobertura 
do solo, fornecendo matéria orgânica 
para a plantação.

gumas das inúmeras variantes que vão 
para a ponta do lápis na hora de calcu-
lar prejuízos.

Um dos exemplos é a cobertura da 
palha no canavial após a colheita. A 
matéria orgânica e o controle bioló-
gico proporcionados por esse tipo de 
manejo substituem alguns herbicidas e 
adubos. Então, se a palha é incinerada, 
o produtor ou fornecedor de cana per-
de dinheiro. Além disso, todo o recurso 
utilizado na formação daquela lavoura 
é perdido. 

O primeiro ano do canavial, segundo 
Paulo, é o mais produtivo e também 
o que absorveu mais investimento. O 
último ano do ciclo desse mesmo ca-

navial é menos produtivo e também o 
que exige menos investimento – “só 
em alguns insumos”, fala Paulo. 

“Os incêndios são criminosos”, afir-
ma o produtor. Mauro acrescenta que 
condições climáticas extremas – baixa 
umidade do ar, ventos fortes e tempe-
raturas altas – compõem o ambiente 
para que o fogo aconteça e se propa-
gue com relevante facilidade. A ques-
tão é: incêndio em canavial gera preju-
ízo para quem planta, quem processa e 
para quem vive em regiões com cana-
viais. No passado a cana era queimada 
porque o modo de produção era esse. 
Hoje, incêndio em cana é crime ou aci-
dente, não é business.
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Fazenda  Martinópolis - retaliação com fogo após flagrante
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CONSTRUÇÃO

REVESTIMENTO 
AUTOLIMPANTE
O material à base de dióxido de titânio degrada gordura, sujeira 

e poluentes que se depositam na superfície dos pisos

Pesquisadores da USP e Unesp cria-
ram um novo revestimento para ser 
aplicado em pisos cerâmicos. O mate-
rial é a base de compostos de dióxido 
de titânio e sílica com propriedades 
autolimpantes e permite que os pisos, 
após terem contato com fontes de luz, 
degradem poeira, gordura, resquícios 
de remédios e poluentes atmosféricos 
que se depositam em sua superfície. 

Os resultados obtidos por cientistas 
do Instituto de Química de São Carlos 
(IQSC) da USP e do Instituto de Quími-
ca (IQ) da Unesp, em Araraquara, gera-
ram artigo publicado na revista cientí-
fica internacional Materials Advances, 
da Royal Society of Chemistry.

Segundo os cientistas, o novo reves-
timento poderá ajudar na manutenção 
da limpeza de residências e hospitais, 

gerando até mesmo economia com a 
higienização dos espaços.

Os pesquisadores estão abertos a 
parcerias com a indústria para que o 
novo material seja inserido no mercado.

O revestimento é formado por na-
nopartículas de sílica (SiO₂) e dióxido 
de titânio (TiO2), dois compostos que 
são encontrados na natureza na forma 
de minerais. Para testar a eficiência da 
solução, os pesquisadores prepararam 
um experimento com dois grupos de 
peças cerâmicas: um com pisos que 
imitam os convencionais vendidos no 
mercado e outro com pisos tratados 
com o novo revestimento.

Os cientistas simularam um proces-
so de degradação, aplicando um coran-
te lilás às peças. Após 30 minutos de 
iluminação com radiação ultravioleta, 

os resultados mostraram que, enquan-
to os pisos comerciais degradaram 
apenas 30% do corante, os materiais 
com o novo revestimento limparam 
90% da tinta.

“Os pisos autolimpantes vendidos 
atualmente no mercado são revestidos 
apenas com dióxido de titânio e pos-
suem funções de limpeza limitadas. 
Isso porque, durante a fabricação das 
peças, elas são submetidas a proces-
sos de queima industrial que podem 
chegar a 1.200ºC, afetando o mate-
rial”, explica Ubirajara Rodrigues Filho, 
professor do IQSC e um dos autores 
do trabalho. “Quando os pisos cerâmi-
cos são expostos a altas temperaturas, 
o dióxido de titânio se transforma e 
suas propriedades autolimpantes dimi-
nuem”, conta o docente.

Por conta dessa limitação, os pesqui-
sadores precisaram buscar alternativas 
para garantir que as peças suportassem 
o superaquecimento, que é fundamen-
tal para que as cerâmicas resistam a 
riscos, absorvam menos água e supor-
tem melhor o peso, além de favorecer a 
fixação adequada de seus componen-
tes. Após uma série de estudos, eles 
encontraram na sílica a solução, pois 
descobriram que o material de baixo 
custo quando utilizado em conjunto 
com o dióxido de titânio conferia mais 
estabilidade térmica ao revestimento.

Nos testes realizados com peças que 

Material é formado por nanopartículas de sílica e dióxido de titânio
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foram submetidas a temperaturas de 
1.200ºC, os pesquisadores observaram 
que a sílica não só protegeu o dióxido de 
titânio, evitando que ele perdesse suas 
propriedades, como até aumentou a ati-
vidade autolimpante do revestimento.

Ação do revestimento
A função de autolimpeza ocorre, 

basicamente, pela atuação do dióxido 
de titânio, material capaz de absorver 
energia de fontes de luz para realizar 
determinada tarefa; no caso do reves-
timento para pisos, a de degradar po-
luentes orgânicos. Quando o piso é ex-
posto à radiação ultravioleta (que pode 
vir do Sol, por exemplo), ele transfor-
ma essa radiação em energia química 
para degradar a sujeira. Na prática, isso 
auxilia na higienização dos locais, pro-
porcionando mais segurança, além de 
evitar o desgaste estético dos pisos.

“Em ambientes externos, por exem-
plo, o revestimento pode ser útil para 
preservar estruturas e paredes de edi-
fícios, pois evita o acúmulo de conta-
minantes”, explica Elias Paiva Ferreira 
Neto, pesquisador do IQ e um dos au-
tores da pesquisa.

“Você pode ativar luz ultravioleta em 
uma sala hospitalar para que o dióxido 
de titânio presente nos pisos limpe a 
matéria orgânica em sua superfície, 
permitindo, inclusive, a economia de 
produtos de limpeza. Outra aplicação 
seria em casa, em um piso externo de 

uma churrasqueira, cenário em que a 
luz incidiria na cerâmica fazendo com 
que ela degrade gordura e poeira”, co-
menta o engenheiro de materiais for-
mado pela Escola de Engenharia de São 
Carlos (EESC) da USP, Victor Martinez, 
que participou do trabalho durante sua 
iniciação científica (IC) realizada no la-
boratório do professor Ubirajara.

Nos próximos passos do estudo, os 
pesquisadores pretendem verificar se 
o piso com o novo revestimento tam-
bém possui atividade contra fungos, 
vírus e bactérias. Em teoria, o mecanis-
mo responsável por degradar a sujeira 
também pode atuar na desinfecção das 
peças, eliminando agentes patológicos. 
Caso essa nova função seja comprova-
da, as novas cerâmicas poderiam, além 
de limpar compostos orgânicos, ajudar 
na esterilização de ambientes.

O trabalho contou com financiamen-
to da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp). Além 
de pesquisadores do IQSC-USP e do 
IQ-Unesp, participaram do trabalho 
cientistas do Instituto de Física da Uni-
versidade Federal do Mato Grosso do 
Sul (UFMS), do Instituto de Geociên-
cias e Ciências Exatas (IGCE) da Unesp, 
em Rio Claro, do Instituto Fraunhofer 
de Tecnologia de Manufatura e Ma-
teriais Avançados, na Alemanha, e do 
Instituto de Química da Universidade 
de Peshawar, no Paquistão.

Fonte: Jornal da USP

À esquerda, imagem mostra o piso com o novo revestimento após 30 minutos de exposição à luz, bem mais limpo do que 
o piso da direita, que imita os comerciais
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SUSTENTABILIDADE

O setor da construção civil tem papel de fundamental im-
portância na economia e na vida de um país. A sua atuação 
e desenvolvimento em inúmeras áreas como de produção, 
transporte terrestre e marítimo, urbana movem a vida das 
pessoas e ajudam a realizar sonhos e atividades através de 
soluções que dão suporte a estas.

Por conta dessa relevância, o setor precisa estar 
atento e conectado aos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODSs) que buscam colocar em prática 
um conjunto de ações visando uma vida mais digna 
para todos no planeta. No evento Cúpula para o De-
senvolvimento Sustentável foram apresentados os 
17 ODS e suas 169 metas, e estes foram assinados 
por 193 países, inclusive o Brasil. Deste esforço sur-
ge em setembro de 2015 o compromisso denominado 

Construção civil 
e os objetivos de 

desenvolvimento sustentável
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“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”.

Uma das maneiras de atuar pela implementação é através 
do desenvolvimento de pesquisas de materiais e de tipos de 
construção que levem a um ganho em termos de economia 
de materiais, melhor reciclagem e mais facilidade nas cons-
truções. Possibilitar maior ganho uma vez que o reaproveita-
mento e reutilização de materiais podem gerar menos gastos 
e melhor redirecionamento de materiais nas obras.

Outra maneira é através da utilização de aplicativos e sis-
temas de gestão integrados que permitam uma comunica-
ção e aplicação de novas soluções bem mais rapidamente.

Para ilustrar, a tabela mostra alguns exemplos de ações que 
podem ser adotadas pelo setor da construção civil em cada um 
dos 17 Objetivos para estar atualizado com a agenda 2030.
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Estas são possibilidades de participação, mas existem diversas empresas que já 
estão engajadas em encontrar boas e novas soluções para que o setor possa estar 
afinado com o desenvolvimento global e sustentável.

FAIXA OBJETIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todo lugar

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Garantir vida saudável e promover o bem estar para todos 
em todas as cidades

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e 
equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos

Atingir a igualdade de gêneros e empoderar todas as 
mulheres e meninas

Garantir a disponibilidade e o uso sustentável de água e 
saneamento básico para todos

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e 
modernas para todos

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno 
para todos

Criar infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Reduzir as desigualdades intra-países e entre os países

Construir cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis

Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis

Tomar medidas urgentes para combater as mudanças 
climáticas e os seus impactos

Conservar e usar de modo sustentável os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de 
ecossistemas terrestres, manejar florestas de modo 
sustentável, combater a desertificação, e deter e reverter a 
degradação do solo e deter a perda de biodiversidade

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, prover o acesso à justiça para 
todos, e criar instituições eficazes, confiáveis e inclusivas 
em todos os níveis

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável

CONSTRUÇÃO CIVIL

Desenvolver técnicas mais baratas de construção que consumam menos materiais e 
sejam de mais rápida execução

Pensar em soluções para movimentar alimentos de maneira mais segura e desenvolver 
equipamentos mais econômicos no setor agrícola.

Prever espaços de lazer e exercícios nas áreas comuns das edificações para uma vida 
mais saudável

Apoiar os estudos, qualificão e aprimoramento da mão de obra

Melhorar a relação de gênero na contratação de pessoal e realizar campanhas de 
apoio a ideia de igualdade e de respeito a mulher

Na elaboração dos projetos buscar informações sobre as redes de água e esgoto 
existentes facilitando o acesso e melhorando os usos e custos de implantação

Projetos que privilegiem energia limpa: fotovoltaica, eólica e iluminação natural

Gerar mais emprego e renda e promover intercâmbio de mão de obra e equipamentos 
para melhorar a gestão do trabalho nas obras

Criar projetos e plantas industriais que favoreçam a otimização e reuso de materiais

Utilizar uma forma de contratação inclusiva e mão de obra que reside no entorno do 
empreendimento

Elaborar projetos que priorizem transporte público, iluminação natural, água e 
saneamento com tratamentos, locais pra coleta de água de chuva, separação de lixo, 
enfim elementos mais sustentáveis

Assumir como compromisso o reaproveitamento de materiais, a geração menor de 
resíduos buscando participar ativamente da reciclagem onde atua. Elaborar e cumprir 
um Plano de Resíduos em todos os projetos

Melhorar a economia utilizando menos materiais com alta geração de carbono, usar 
com parcimônia a água tanto na fabricação como nas construções, prever áreas verdes 
e plantar árvores para melhorar o aquecimento em cada prédio, bairro, região onde atua

Desenvolver novas formas mais fáceis e simples de retirar lixo nos oceanos e mares e 
fazer parcerias com outras áreas do conhecimento para dar suporte a projetos neste 
sentido

Utilizar materiais menos poluentes, mais reutilizáveis e de fácil montagem. Melhorar 
e reduzir o consumo na origem

Agir de maneira pacífica promovendo ações entre os colaboradores e seus 
familiares que possam ajudar a entender a importância da boa convivência incluindo 
treinamentos e atividades esportivas.

Participar de fóruns mundiais com o intercâmbio de informações que promovam o 
desenvolvimento sustentável e global

AEAARP Mulher Sustentabilidade: 
Mercedes Furegato Pedreira; Maria José 
Furegato Margarido, Fabiola Narciso, Marília 
Vendrúsculo, Eleuza Zampier, Patricia 
Caliento e Sonia Montans. 
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Em São Carlos, pesquisadores 
desenvolvem revestimento 

cerâmico em escala nanométrica
Pesquisadores da empresa nChemi, em São Carlos, desen-

volveram um revestimento cerâmico em escala nanométrica 
– da bilionésima parte do metro – para aplicação na superfí-
cie de moldes de injeção plástica.

A tecnologia, desenvolvida com apoio do Programa Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), da FAPESP, provoca 
um efeito desmoldante semipermanente em peças injetáveis 
com vantagens competitivas de economia, produtividade e 
sustentabilidade em relação aos desmoldantes convencionais.

O revestimento nanotecnológico para aplicações indus-
triais apresenta as propriedades de aumento da dureza da 
superfície do metal em 90% e a diminuição do atrito em 
50%, comprovados por análises técnicas realizadas pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Por ser um revestimento cerâmico ultrafino, menor que 
0,1 micrômetro de espessura, o revestimento pode ser apli-
cado em moldes de qualquer tamanho e mesmo em geome-
trias complexas com reentrâncias e detalhes finos.

O produto suporta milhares de ciclos de injeção até que 
seja necessário reaplicá-lo. No caso da moldagem de peças 
em poliamida carregada com fibra de vidro é possível obter 
até quatro mil ciclos de injeção antes que seja necessário 
reaplicar o desmoldante, enquanto para as peças de poli-
propileno (PP) é possível chegar a até 10 mil ciclos, explica 
Bruno Lima, cofundador da nChemi.

No caso do PP, o principal ganho relacionado ao uso do 
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desmoldante é evitar a adesão, que costuma ocorrer espe-
cialmente no caso de peças grandes como itens para portas 
de veículos. Já no caso da poliamida com fibra de vidro, por 
se tratar de material abrasivo, a principal vantagem é o au-
mento da vida útil do ferramental.

Há também ganho de produtividade e otimização das eta-
pas de produção, com registro de redução do intervalo entre 
ciclos de injeção de um componente de 2,5 minutos para 30 
segundos, de acordo com os pesquisadores.

Além de contribuir com a sustentabilidade evitando trocas 
frequentes de desmoldantes convencionais e perdas de peças, 
a nanotecnologia é de fácil aplicação. Com o uso de um com-
pressor, o revestimento é aplicado por spray e, em seguida, re-
cebe um sopro de ar quente, que finaliza a secagem e adesão.

A tecnologia foi inicialmente concebida para aplicação em 
instrumentos cirúrgicos, visando ao aumento de sua vida 
útil. Depois surgiram outras aplicações industriais, tais como 
o revestimento de fresas e brocas e, agora, moldes para fa-
bricação de produtos plásticos.

“Nossa especialidade é o desenvolvimento e a aplicação 
de soluções baseadas em nanotecnologia para atender de-
mandas industriais, além de fornecer nanopartículas funcio-
nalizadas de alta qualidade para pesquisa acadêmica e priva-
da”, explica Lucas Leite, cofundador da nChemi.

Fonte: Agência Fapesp

TECNOLOGIA

Revestimento cerâmico aumenta dureza e resistência à abrasão de peças injetáveis
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Fernando Brandão 
fala sobre grandes 
projetos na China

A carreira do arquiteto Fernando 
Brandão difere de seus colegas. Ele 
cruzou oceanos e foi projetar na China, 
onde recebeu prêmios, figurou entre os 
mais importantes profissionais dessa 
área no país e foi rebatizado de Long 
Bai Du, o dragão que cuida das pessoas.

Dragão foi a imagem que Fernando 
usou nos projetos para a Livraria Cul-
tura, em São Paulo, onde incluiu dra-
gões na área infantil das unidades da 
Paulista e do Shopping Villa Lobos.

Fernando esteve em Ribeirão Preto 
para participar da Casa Cor e concedeu 
entrevista exclusiva para o PainelCast 
às engenheiras Fabíola Narciso e Ka-
milla Mayer e à arquiteta Mirela Idino.

Os episódios do PainelCast estão 
no Spotify, Google Podcasts, Deezer e 
Amazon Music.
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Experiências 
construtivas

MODERNISMOS

Um grupo de arquitetos se fixou em 
Ribeirão Preto a partir dos anos de 
1980 e projetaram dando continuida-
de aos traços modernistas das décadas 
anteriores.

Um deles foi Luiz César Barillari, au-
tor de projetos que impactam até hoje 
a paisagem da cidade.

“Na Rua Guatambú, no bairro Jardim 
Recreio, um grande pórtico que ocupa 
a largura total do lote chama a atenção. 
Em baixo relevo gravado na viga, o nú-
mero da casa é incorporado à arquite-Ac
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Residência Sérgio Ferreira foi construída no final dos 
anos 1960 e segue sendo utilizada como habitação no 

bairro Jardim Sumaré

Residência Henrique Tavares (1980)
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Residência Henrique Tavares (1980)
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Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produção moderna através de uma perspectiva 
urbana – Fernando Gobbo e revista Painel nº 129 (dezembro de 2005)

tura. No pavimento térreo, o abrigo de 
automóveis contrasta com um volume 
curvo, em sincronia com um volume e 
beiral curvo no pavimento superior.” 

É assim que o arquiteto Fernando 
Gobbo descreve o primeiro projeto 
construído por Barillari em Ribeirão 
Preto. Dentre as características dessa 
residência, as mais chamativas são os 
grandes vãos, alvenarias rebocadas 
contrastando com tijolos aparentes, 
estrutura independente, volumes e 
beirais curvos.

Originalmente, a casa era aberta 
para a rua. Hoje, portões fecham as 
entradas dos automóveis. 

Obras
Barillari foi homenageado como 

Profissional do Ano pela AEAARP em 
2005. Naquele ano, a Painel publicou 
reportagem sobre sua carreira dando 
destaque para outros de seus projetos, 
como a Residência de Aço na Quinta 
da Alvorada, a Estação de Tratamento 
de Esgoto da Ambient e os edifícios Sul 
América Seguros, da Unip e do Colé-
gio Objetivo. À época da construção, 
a obra da Unip chamou a atenção em 
razão da rapidez com que foi erguida: 
em três meses estava tudo pronto. Para 
atender a esta exigência do cliente, o 
arquiteto adotou a combinação de es-
trutura metálica e concreto protendido.

Lucio Costa, pouco antes de fa-
lecer, disse aos recém-formados: 
“Mudem de profissão”. Eu, com 
toda humildade, diante daquele 
mestre, sugeriria apenas que 
houvesse maior união e menos 
estrelismo na classe profissional.

Luiz César Barillari, Painel nº 129, 
Dezembro de 2005, página 9
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Residência Henrique Tavares (1980)
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ARQUITETURA

Moradias adaptadas aos 
idosos contribuem para a 

qualidade de vida
Com apoio da tecnologia, construção civil e arquitetura devem 
se preparar para a crescente demanda da população de idosos 

brasileiros, avisam especialistas

O aumento da população idosa no 
Brasil sugere investimentos específi-
cos nas necessidades desse público, 
seja em adequações de moradias ou de 
outros espaços e produtos. É por isso 
que especialistas chamam a atenção, 
principalmente, de setores como o da 
construção civil e o de arquitetura para 
que se apoiem na tecnologia e reflitam 
sobre a longevidade.

Em 2017, eram 14,6% dos brasilei-
ros com 60 anos ou mais, 30,3 milhões, 
e a estimativa é que cheguem a 25,5%, 
58,2 milhões, em 2060. Para gerontó-

Moradias com condições adequadas aos desejos e necessidades da pessoa idosa trazem mais felicidade
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logos e urbanistas, é necessário ob-
servar as demandas da pessoa idosa, 
antecipando as principais questões 
do ambiente doméstico, como adap-
tações e artigos que devem oferecer 
acolhimento e satisfazer os desejos e 
emoções dessa população.

Por que adaptar moradias para 
idosos?

Paulo Fernandes Formighieri, geria-
tra e médico assistente do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP) da USP, afirma 

que o fato de a moradia ser o local onde 
“passamos, senão a maior parte do tem-
po, uma boa parte do nosso tempo de 
vida”, deve considerar que, com o passar 
das décadas, do perfil funcional e das 
mudanças na rotina, esse período “em 
casa vai se prolongando”. O que exige 
reconfigurações do ambiente domésti-
co que contemplem as características 
dessa pessoa, agregando funcionalida-
de, praticidade, segurança, usabilidade, 
ergonomia e acessibilidade.

A discussão em torno da moradia 
voltada para a longevidade, acredita o 
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geriatra,  ajuda a mostrar as demandas 
do idoso ao mercado e setores especí-
ficos, sensibilizando-os para algo além 
do acolhimento – resultado de possí-
veis perdas funcionais e de capacida-
des, a moradia deve estimular ações 
positivas em relação à saúde (práticas 
ao ar livre e de exercícios físicos); in-
serir a tecnologia para facilitar tarefas 
cotidianas; privilegiar atividades de 
integração social e familiar e promover 
espaço para a individualidade e inte-
resses pessoais do idoso.

Moradias tecnológicas que pre-
servem as boas emoções

Na análise de Norton Ricardo Ramos 
de Mello, CEO de uma empresa espe-
cializada em desenvolvimento de pro-
jetos arquitetônicos de alta performan-
ce, conceitos de liberdade e autonomia 
norteiam as demandas da pessoa ido-
sa. Assim, a promoção de segurança, 
por exemplo, também contribui para a 
independência do indivíduo. Essas ne-
cessidades, segundo Mello, podem ser 
supridas com mobiliários inteligentes, 
automação das residências e outros 
elementos tecnológicos.

Ainda nessa perspectiva, o especia-
lista explica que é preciso “pensar que 
é um lar”, por isso, “temos que resgatar 
as boas memórias afetivas dessas pes-
soas” para trazer alegria ao ambiente. 
O que pode ser obtido através de es-
tudo aprofundado de cores, contras-
tes, acessibilidade e iluminação. “Essas 
emoções devem ser preservadas, elas 
devem ser incentivadas, e esse con-
junto de situações é que potencializa a 
longevidade independente e ativa por 
mais tempo”, afirma Mello.

O Brasil está preparado para 
atender a essa demanda?

Atualmente, adianta o CEO, nenhum 
país do mundo possui condições para 
isso; o que, de forma geral, causa im-

pacto não apenas no setor da cons-
trução civil, mas em toda a sociedade, 
como saúde e educação, por exemplo. 
Ainda assim, avalia que o agravamento 
da situação brasileira se dá pela ausên-
cia de diferentes modelos de moradias, 
bem como da falta de uma moradia. Po-
rém, acredita que essa realidade pode 
mudar através de melhores arquitetos 
e engenheiros. O olhar de uma enge-
nharia mais afetiva, insiste Mello, deve 
trazer humanização a esses ambientes, 
“para que a gente possa conseguir co-
nectar a emoção da pessoa idosa com o 
ambiente em que ela habita”.

Morar bem é prolongar a saúde
É o que acredita Maria Luisa Trindade 

Bestetti, doutora em arquitetura e urba-
nismo e professora do curso de gradu-
ação e pós-graduação em Gerontologia 
da Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades (EACH) da USP. Moradias com 
condições adequadas aos desejos e ne-
cessidades da pessoa idosa trazem mais 
felicidade. O que “não significa manter 
muitos objetos, não significa ter gran-
des espaços, mas sim um uso racional 
de energia, um uso adequado dos re-
cursos tecnológicos e basicamente vi-
ver com felicidade”, garante.

Para Maria Luisa, o bom projeto ar-
quitetônico considera o processo de 
envelhecimento e a tecnologia pode 
ser ótima aliada. “A pessoa idosa, com 
60 anos, continua trabalhando, conti-
nua fazendo amigos, tendo a sua ati-
vidade de lazer e as suas atividades 
sociais com toda a intensidade. Se nós 
pensarmos que isso se prolonga por 
muitos anos, e que então a tecnologia 
pode oferecer um apoio importante 
para que isso se prolongue com qua-
lidade, nós temos que incorporar os 
aspectos que possam atender a essas 
demandas”, defende a professora.

Fonte: Jornal da USP
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As empresas devem abrir o pedido de financiamento 
pelo portal: https://www.desenvolvesp.com.br/

empresas/guia-do-financiamento/como-solicitar/

SERVIÇO
Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor

Telefone: (11) 3123-0464
E-mail: atendimento@desenvolvesp.com.br

Mais informações: desenvolvesp.com.br

Escritórios com registro no CAU/SP têm acesso a linhas de 
crédito para capital de giro e investimento em inovação a taxas 
diferenciadas por meio do programa estadual Desenvolve SP.

Para capital de giro, os arquitetos empreendedores (micro 
e pequenos empresários) podem tomar créditos a taxas a 
partir de 0,80% ao mês (com acréscimo da taxa Selic) por um 
prazo até 60 meses e carência de 36.

O Desenvolve SP informa que até R$ 1 milhão pode ser 
solicitado a título de capital de giro — de forma automati-
zada. Por meio de avaliação de comitê de crédito, o valor 
máximo pode alcançar R$ 10 milhões.

A linha “Crédito Digital Giro Micro e Pequena” é dedica a 
financiar as atividades do dia a dia do negócio. Para inves-
timentos mais sofisticados como projetos de implantação, 
modernização, expansão da capacidade ou melhoria do pro-
cesso produtivo, o governo paulista oferece a FIP.

A linha “Financiamento ao Investimento Paulista” (FIP) é ofe-
recida a taxas de 0,57% ao mês (com acréscimo da taxa Selic) 
um prazo de pagamento de até 120 meses e carência de 36.

A instituição estadual relata que até R$ 30 milhões podem 
ser solicitados por meio desta linha.

Até R$ 1 milhão para capital de giro pode 
ser alcançado de forma automatizada

SERVIÇO

GOVERNO DE SP OFERECE 
LINHAS DE CRÉDITO PARA 

ARQUITETOS EMPREENDEDORES

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA A 
SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO

• Alvara de funcionamento ou inscrição municipal 
ou CCM (Cadastro de Contribuintes Mobiliários)

• Cartão do CNPJ;

• Cópia autenticada de procuração pública 
(se a pessoa jurídica for representanda por 
procurador)

• Fichas de cadastro de PF e PJ envolvidas 
direta ou indiretamente com a empresa 
(sócios dirigenes, avalistas, procuradores e 
intervenientes) devidamente preenchidas, 
rubricadas e assinadas.

• Documentos complementares serão solicitadas 
dos sócios, avalistas e procuradores, bem como 
da PJ Ltda, PJ Firma individual etc.

O Desenvolve SP é uma instituição financeira do gover-
no paulista voltada para o oferecimento de linhas de crédito 
para pequenas empresas, sendo vinculada à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento.

Conforme o Anuário 2019 do CAU Brasil, há uma média 
de sete arquitetos para cada empresa de Arquitetura e Ur-
banismo. E dentre as 1.781 empresas registradas em 2018, 
mais de um quarto (27%) estão em SP.
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de habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005;
Considerando o disposto na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui 

a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Fa-
miliar e Reforma Agrária – PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, altera 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que dá nova redação 
ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades 
do médico residente e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais 
em geral;

Considerando o disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que 
dispõe sobre ART e acervo técnico;

Considerando o disposto na Resolução nº 1.026, de 31 de dezembro de 2009, 
que dispõe sobre as rendas do Confea, dos Creas e da Mútua;

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos para a cobrança 
de ART em âmbito nacional,

RESOLVE:
Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação de Respon-

sabilidade Técnica – ART referente a execução de obra, prestação de quaisquer 
serviços profissionais ou desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia 
e Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo 
de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGE-
NHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, 
no uso das atribuições que lhe confere 
a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, e

Considerando o disposto na Lei nº 
6.496, de 7 de dezembro de 1977, que 
instituiu a Anotação de Responsabilida-
de Técnica – ART;

Considerando o disposto nos arts. 28 
e 35 da Lei nº 5.194, de 1966, combina-
dos ao art. 2º da Lei nº 6.496, de 1977, 
conforme art. 2º da Lei nº 6.619, de 16 
de dezembro de 1978, que definem a 
renda do Confea, dos Creas e da Mútua;

Considerando o art. 27, alínea “p”, 
combinado com o art. 70 da Lei nº 
5.194, de 1966, e o disposto na Lei nº 
11.000, de 15 de dezembro de 2004;

Considerando o disposto na Lei nº 
11.888, de 24 de dezembro de 2008, 
que assegura às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção 

RESOLUÇÃO Nº 1.067, DE 25 
DE SETEMBRO DE 2015

Fixa os critérios para cobrança de registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.

CREA-SP
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§ 2º O valor da ART referente à exe-
cução de obra incidirá sobre o valor do 
custo da obra.

§ 3º O valor da ART referente à pres-
tação de serviço incidirá sobre o valor 
do contrato.

§ 4º Os contratos de obra ou serviço 
de rotina cujos valores de contrato fo-
rem superiores à faixa 8 (oito) da Tabela 
B deverão ter seus valores calculados 
segundo os critérios da Tabela A.

§ 5º Para definição dos valores da ART 
para o exercício seguinte, deverá ser 
utilizado o valor praticado no exercício 
vigente, corrigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, 
calculado pela Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
acumulado no período de doze meses 
contados até agosto do exercício ante-
rior a sua vigência, ou pelo índice oficial 
que venha a substituí-lo.

Art. 3º O valor para registro de ART 
corresponderá ao da faixa 1 da Tabela 
A para as seguintes atividades profis-
sionais, independentemente do valor 
de contrato,:

I – desempenho de cargo ou função 
técnica;

II – execução de obra ou de serviço 
realizado no exterior;

III – execução de obra ou de serviço 
para entidade beneficente que com-
provar sua condição mediante apre-
sentação de documento hábil, desde 
que enquadrada no cadastro de ação 
institucional do Crea; e

IV – execução de obra ou de serviço 
para programas de Engenharia ou Agro-
nomia Pública que comprovar sua con-
dição mediante apresentação de docu-
mento hábil, desde que enquadrada no 
cadastro de ação institucional do Crea.

Art. 4º O valor para registro de ART 
corresponderá ao da faixa 1 da Tabela A 
para os seguintes procedimentos:

I – vinculação à ART de obra ou ser-
viço por coautoria, corresponsabilidade 
ou equipe, total ou parcial;

TABELA A

FAIXA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR DO CONTRATO (R$)

1
2

Até 15.000,00
acima de 15.000,00

RESOLUÇÃO Nº 1.133, 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

Art. 1º Alterar as Tabelas A e B contidas no parágrafo 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1.067, de 25 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da 
União – DOU, de 29 de setembro de 2015 – Seção 1, páginas 105 e 106, 
que passam a vigorar da seguinte forma:

(Tabela de valor de contrato aplicada à ART 
de obra e serviço)

TABELA B

FAIXA

OBRA OU SERVIÇO
VALOR DO CONTRATO (R$)

1
2
3
4
5
6
7
8

Até 500,00
De 500,01 até 1.000,00

De 1.000,01 até 2.000,00
De 2.000,01 até 3.000,00
De 3.000,01 até 4.500,00
De 4.500,01 até 6.000,00
De 6.000,01 até 7.500,00

De 7.500,01 até 15.000,00

(Tabela de valor de contrato aplicada à ART 
de obra e serviço e rotina)

Art. 2º Revogar os §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução nº 1.067, de 25 de 
setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 29 de 
setembro de 2015 – Seção 1, páginas 105 e 106.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor noventa dias após sua publicação, e 
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Brasília, 4 de outubro de 2021.

para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as 
quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos anualmente 
pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, 
editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos 
valores definidos.



26
Revista Painel

II – vinculação à ART de cargo ou função de atividade realizada em razão de 
vínculo com pessoa jurídica de direito público ou enquadrada na Classe C; e

III – substituição ou complementação de ART, desde que não haja alteração da 
faixa de enquadramento da ART inicialmente registrada.

§ 1º Será isento do valor referido no caput deste artigo o registro de ART nos 
seguintes casos:

I – complementação que informar aditivo de prazo de execução ou de vigência 
do contrato que não caracterize renovação contratual; e

II – substituição que corrigir erro de preenchimento de ART anteriormente re-
gistrada, desde que a análise preliminar pelo Crea não verifique a modificação do 
objeto ou da atividade técnica contratada.

§ 2º Verificando-se informação que altere a taxa de ART, deverá ser cobrado o 
valor correspondente à diferença entre as faixas desde que esta não seja inferior 
à taxa mínima, observando-se o que disciplina o art. 2º desta Resolução.

Art. 5º Mediante convênio, o Crea poderá fixar entre os valores corresponden-
tes aos das faixas da Tabela B, independentemente do valor de contrato, o valor 
para registro de ART a ser aplicado às atividades técnicas realizadas nas seguintes 
situações:

[...]
III – cargo ou função de profissionais pertencentes ao quadro funcional de pessoa 

jurídica de direito público que tenha firmado convênio ou acordo de cooperação 
com o Crea com objeto de auxiliar a atividade finalística do Sistema Confea/Crea. 
(NR) Incluído pela Resolução 1.123, de 29 de maio de 2020

Art. 6º O valor da ART múltipla corresponderá ao somatório dos valores indi-
viduais da ART relativa a cada contrato de obra ou serviço de rotina, conforme 
valores fixados nas Tabelas A e B.

§ 1° O valor individual da ART relativa a cada contrato de receita agronômica, 
independentemente do valor de contrato, corresponderá ao da faixa 1 da Tabela B.

§ 2º Para efeito do disposto no caput e parágrafos deste artigo, o registro da ART 

múltipla deverá observar, no mínimo, o 
valor fixado na faixa 1 da Tabela A.

Art. 7° A ART relativa à prestação de 
serviço por prazo indeterminado cujo 
valor de contrato global não esteja fi-
xado será registrada anualmente e seu 
valor corresponderá ao do serviço do 
primeiro mês do período da validade da 
ART multiplicado por doze.

Art. 8º O boleto bancário terá data de 
vencimento fixada em dez dias conta-
dos do cadastro eletrônico da ART no 
sistema, limitada ao último dia útil do 
exercício fiscal.

§ 1º A ART é válida somente quando 
quitada, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento ou confe-
rência no site do Crea.

§ 2º O início da atividade profissional 
sem o pagamento do valor da ART ense-
jará as sanções legais cabíveis.

§ 3º No caso de a contratada ser pes-
soa jurídica de direito público, o boleto 
bancário terá data de vencimento fixada 
em trinta dias contados do cadastro 
eletrônico da ART no sistema, limitada 
ao último dia útil do exercício fiscal.

Art. 9º É vedada ao Crea a criação 
de qualquer outro ônus ou desconto, 
bem como a modificação dos critérios 
estabelecidos nesta resolução.

§ 1º A regulamentação dos critérios 
para formalização de convênios prevista 
nesta resolução será feita por meio de 
ato administrativo do Crea.

§ 2º Compete à Comissão de Controle 
e Sustentabilidade do Sistema – CCSS 
acompanhar o cumprimento dos cri-
térios e procedimentos fixados nesta 
resolução.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor 
noventa dias após sua publicação no 
Diário Oficial da União – DOU, e seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 11. Fica revogada a Resolução 
nº 530, de 28 de novembro de 2011.

Brasília, 25 de setembro de 2015.De
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