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Um assunto recorrente na AEAARP é a participação dos 
associados e a atração de novos profissionais. Nessa 
gestão, criamos dois grupos setoriais que concentram 
expectativas e necessidades próprios desse público, o 
AEAARP Mulher e o AEAARP Jovem.

Organizar os grupos é a forma de todos compreender-
mos suas realidades e de abrirmos um diálogo franco 
com esse público. 

Os coordenadores dos dois grupos têm assento nas 
reuniões de diretoria, com direito a voz, e ocupam 
espaços importantes em nossa estrutura associativa.

Dois exemplos: os jovens fazem o Painelcast, que é o 
podcast da AEAARP, realizam lives e eventos técnicos 
específicos com foco nesse público, e as mulheres 
mantém relevante debate sobre sustentabilidade e 
também organizam eventos profissionais com foco em 
demandas que elegem como importantes.

Escolhi esse tema para este artigo que é para te con-
vidar a integrar esses grupos e também a participar 
mais da Associação. Todos somos importantes nessa 
estrutura: os que criaram, os que a mantém e os que 
pensam e vivem a AEAARP de olho no futuro das enge-
nharias, da geociências, da arquitetura e da agronomia.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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1,5 
toneladas 
de blisters 
da AEAARP
Cartelas coletadas na sede da Associação são 
reaproveitadas na fabricação de produtos para 
a construção civil
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Desde 2019, quando a AEAARP se tornou ponto de 
coleta de blisters, cerca de 1,5 tonelada de cartelas 
recolhidas no local já foram destinadas para reapro-
veitamento. O volume seguiu para o interior do Paraná 
e vai compor a fabricação de novos produtos como 
portas, guarnições e rodapés, para o mercado da cons-
trução civil.

O blister é considerado a embalagem primária, aquela car-
tela que fica em contato direto com o medicamento e não 
pode ser dispensado no lixo comum. As cartelas são feitas 

de PVC e alumínio. Especialistas recomendam descartar 
blister, assim como outras embalagens primárias de medica-
mentos, como potes de vidro ou plástico e bisnagas de gel 
e creme, em postos de coleta porque estiveram em contato 
com o remédio e contêm substâncias químicas que podem 
contaminar solo e água.

O carregamento de blisters coletados pela AEAARP foi 
destinado para a Unicomper Portas e Rodapés, indústria pa-
ranaense com sede no município de União da Vitória, onde 
é reaproveitado.
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Composição 
O blister é composto por camadas de alumínio (cerca de 15%) e plás-

tico (cerca de 85%). O metal é utilizado como barreira para proteção 
porque impede a entrada de gases e umidade e ajuda a manter as con-
dições necessárias do princípio ativo dos medicamentos pelo tempo e 
uso necessários.  A camada de plástico é de PVC (Polyvinyl chloride ou 
Policloreto de polivinila) ou PVDC (Cloreto de polivinilideno) – este é 
um copolímero parecido com o PVC, usado para vedar o conteúdo e 
muito comum em embalagens de medicamentos e alimentos

 “O plástico é 100% reutilizável no composto que entra na fabricação 
de portas, rodapés, molduras e batentes na Unicomper aos quais con-
fere propriedades como impermeabilidade, durabilidade, estabilidade 
térmica e resistência a fungos e cupins, por exemplo”, explica Osni de 
Souza, executivo da Unicomper para a área de blister.

Reciclagem X reaproveitamento
Segundo Osni, o sistema de processamento dessas cartelas é 100% 

mecânico, sem qualquer contato humano e a transformação torna o 
material reutilizável na indústria sem risco para o meio ambiente. 

Na fábrica, as cartelas são trituradas, passam por um processo de mi-
cronização (redução das dimensões de partículas transformando-as, por 
quebra ou desgaste, em dimensões da ordem de micrômetros).

Depois disso, o pó segue para um sistema eletrostático (processo de 
alta tensão que separa materiais utilizando as diferentes condutividades 
elétricas das partículas) que separa o plástico do alumínio. O plástico vai 
compor a mistura – que inclui estabilizadores térmicos, modificadores 
de impacto, cargas, lubrificantes, pigmentos e outros – que alimenta as 
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extrusoras com roscas automáticas para darem forma aos 
perfis, batentes, guarnições, rodapés, portas.

Uma porta, por exemplo, tem 15% de blisters. “Não tem 
como aumentar em função dos outros materiais que vão na 
composição, pois cada componente tem sua ação para uni-
formizar o composto que, além do blisters, tem pó de pedra, 
pó de madeira, PVC virgem e aditivos”, explica Osni. 

Dos 15% de alumínio que compõem uma cartela de blis-
ter, a Unicomper consegue recuperar pelo menos metade e 
encaminha para a Ômega Metalurgia, em Itaquaquecetuba-
-SP. O processo reutiliza, então, 100% do blister. 

A Ômega processa de 5 a 6 mil toneladas de alumínio por mês. A 
título de comparação, 75 latinhas de bebidas (sucos, refrigerantes) 
são para gerar 1 quilo de alumínio. O alumínio é 100% reciclável e a 
reciclagem economiza 95% de energia elétrica em relação ao pro-
cesso de produção do alumínio primário que é extraído da bauxita.

Meio ambiente
A Unicomper faz todo o processo, desde a coleta de blis-

ter até o produto final para consumo. Por ano, a empresa 
recupera cerca de 1.200 toneladas de blister, mas tem capa-
cidade de processar até 1.800 toneladas no mesmo período.

A logística reversa da indústria farmacêutica, especial-
mente de polos industriais das regiões Sudeste e Sul do país, 

responde por cerca de 80 toneladas/mês na Unicomper. Já, 
o blister pós-consumo; ou seja, adquirido pela população e 
descartado após o uso do medicamento, representa cerca 
de 3 e 4 toneladas/mês na fábrica. 

Segundo Osni, a logística reversa no Brasil ainda pode 
crescer muito. “Para aumentar a destinação de blisters, te-
mos que conscientizar a população e as empresas geradoras 
desse resíduo sobre os benefícios da reciclagem”, alerta.

O engenheiro Giulio Roberto Azevedo Prado, presidente da 
AEAARP, ressalta que é papel da sociedade civil desenvolver 
ações educativas para contribuir com a logística reversa e au-
mentar os números da reciclagem e reaproveitamento de ma-
teriais no país. “Há uma preocupação crescente da população 
com as questões climáticas, o meio ambiente e a qualidade 
de vida nos grandes centros e o apelo para adoção de hábitos 
sustentáveis é muito bem recebido na sociedade. Lançamos 
a campanha Civilidade nas Ruas pouco antes do início do iso-
lamento social, o que impossibilitou ações presenciais, mas a 
população seguiu respondendo. Hoje a recepção de blister na 
AEAARP já é um projeto permanente”, explica.

EPS
O período de restrição de circulação e funcionamento dos ne-

gócios não diminuiu o comprometimento da população com a 
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Fazenda  Martinópolis - retaliação com fogo após flagrante

Em 2019, a AEAARP-Associação de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão 
Preto lançou a campanha Civilidade nas Ruas, 
com objetivo de incentivar a destinação cor-
reta de resíduos na cidade, valorizando os 
projetos de sustentabilidade desenvolvidos 
por iniciativa da sociedade civil. 
O portal da AEAARP mantem atualizada uma 
lista de endereços para descarte de material 
reciclável, incluindo blister: https://aeaarp.
org.br/release/ecopontos-em-ribeirao-preto.

CAMPANHA

destinação correta do EPS, material que muitas pessoas conhe-
cem pela marca IsoporR, e quase 20 toneladas do material já sa-
íram de Ribeirão Preto e entraram na indústria para reciclagem.

O EPS (sigla internacional de Poliestireno Expandido) tem um 
projeto especial de coleta e destinação, em Ribeirão Preto, cha-
mado Embalo Sustentável EPS. Cerca de 5% do EPS é material 
plástico e o restante é ar, por isso ele pode e deve ser reciclado.

Em 2019, a AEAARP-Associação de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Ribeirão Preto lançou a campanha 
Civilidade nas Ruas, com objetivo de incentivar a destinação 
correta de resíduos na cidade, valorizando os projetos de 
sustentabilidade desenvolvidos por iniciativa da sociedade 
civil, dentre eles, o Embalo Sustentável EPS.

O EPS é um material que apresenta muito volume e pouco 
peso. A baixa densidade é um dos entraves para a logística. Po-
rém, Ribeirão Preto conta com um equipamento que retira o ar, 
permitindo a diminuição significativa do volume para transporte. 
Periodicamente, quando a cidade alcança cerca de 2 toneladas 
de EPS armazenadas, o produto segue para a Santa Luzia Moldu-
ras, no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, onde é 
transformado em novos produtos para decoração e construção 
civil, como perfis, molduras e revestimentos de pisos e paredes.

O EPS pode ser dispensado em vários pontos de coleta da 
cidade específicos para este material. 
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TECNOLOGIA

Terras raras, elemento 
para tecnologia

Brasil tem a segunda maior reserva mundial conhecida 
de terras raras; material não é explorado em razão do 

custo da tecnologia de extração e separação

As terras raras são um conjunto de 
elementos químicos, normalmente en-
contrados na natureza misturados a mi-
nérios, de difícil extração – daí o nome 
-, mas com características peculiares, 
como magnetismo intenso e absorção 
e emissão de luz. Essas propriedades 
especiais fazem com que sejam usadas 
numa infinidade de aplicações tecnoló-
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gicas, como lâmpadas de LED, lasers, superímãs presentes nos discos rígidos de com-
putadores e motores de carros elétricos, e na separação de componentes do petróleo.

Atualmente, o Brasil tem a segunda maior reserva mundial conhecida de 
terras raras, porém essa riqueza não é explorada, devido ao custo da tecnolo-
gia de extração e separação, o que obriga o país a importar esses elementos 
para usar como matéria-prima nas indústrias, principalmente da China, maior 
produtor do mundo.

Na USP, grupos de pesquisa realizam estudos com terras raras, obtendo resul-
tados promissores, como um método de separação não poluente, baseado em na-

Revista Painel

10



11
AEAARP

Catalisadores automotivos

O equipamento filtra o carbono e o material particulado (fuligem) produzidos pelos veículos, 
reduzindo a emissão de poluentes. O Laboratório de Terras Raras da FFLCRP testou o uso de 
um filtro de material cerâmico (cordierita), já empregado em escapamentos, impregnado com um 
composto de terras raras, o óxido de cério (ceria).

Viviane de Carvalho Gomes realizou a pesquisa com orientação do professor Osvaldo Antonio Serra.

“As terras raras promovem a combustão completa do material particulado sob temperatura inferior 
à da combustão da fuligem. Quando sozinho, o carbono elementar se decompõe a 600°C, e com a 
presença destes catalisadores esta temperatura caiu para 370°C.” O trabalho, que teve a colaboração 
do IFSC, da UFPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Warwick University (Reino 
Unido), foi apresentado no 1° Congresso Fronteiras da Nanociência e Nanotecnologia: Avanços, 
realizado por jovens cientistas brasileiros no final de outubro.

De acordo com Fernando Landgraf, 
o mercado mundial de terras raras é 
relativamente pequeno em termos fi-
nanceiros, movimentando cerca de 5 
bilhões de dólares por ano, mas a sua 
importância estratégica é enorme. 
“Por exemplo, os ímãs de terras raras 
são indispensáveis para os carros elé-
tricos. A China investiu em toda a ca-
deia produtiva das terras raras, come-
çando pela extração, passando pela 
separação, produção de ímãs e por 
fim a produção de carros elétricos. 
É evidente que ela vai querer vender 
o carro, não o ímã”, afirma. “Hoje, no 
Brasil, não há ninguém que faça a ex-
tração do concentrado de terras raras 

As maiores reservas mundiais comprovadas de terras raras 
estão na China, com 44 milhões de toneladas. O Brasil vem 

logo a seguir, com 22 milhões, mesma quantidade do Vietnã, 
mas à frente da Rússia, com 12 milhões, da Índia, com 6,9 

milhões, e da Austrália, com 3,4 milhões, de acordo com dados 
de 2018 do United States Geological Service (USGS).

“No Brasil, as terras raras são encontradas nas areias monazíticas do litoral e 
principalmente em jazidas próximas a vulcões extintos, como nas cidades de Ara-
xá e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Catalão, em Goiás, e também em Pitin-
ga, no Amazonas. É provável que as reservas brasileiras sejam muito maiores do 
que está comprovado atualmente, em especial na Amazônia”, relata ao Jornal da 
USP o professor Fernando Landgraf, da Escola Politécnica (Poli) da USP. “No en-
tanto, na cadeia produtiva das terras raras, o Brasil tem o minério, tem o consumo 
final, pois importa superímãs para geradores eólicos e motores elétricos, mas não 
domina as etapas intermediárias do processo, ou seja, a separação dos elementos 
e a fabricação de superímãs.”
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Fernando José Gomes Landgraf

notecnologia, além de aplicações em iluminação, lasers, produção de aço, células 
solares, filtros de raios ultravioleta e catalisadores automotivos. A Universidade 
também coordena um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) voltando 
ao domínio de todas as etapas da cadeia produtiva da fabricação dos superímãs 
de terras raras, da mina ao ímã, e no momento colabora com a instalação de uma 
fábrica de ímãs em Minas Gerais.
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Henrique Toma
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No IQ, o grupo de pesquisa do professor Henrique 
Toma, especializado em nanotecnologia, desen-
volveu uma técnica chamada de hidrometalurgia 
magnética para a separação de terras raras, simpli-
ficando e barateando o processo. “O método usa 
nanopartículas magnéticas modificadas com um 

agente químico que captura as terras raras que es-
tão misturadas ao minério, colocado em um pequeno 

reator. Depois das nanopartículas serem resgatadas com 
um ímã de neodímio, sua acidez é modificada, liberando as terras raras”, descreve.

“No processo tradicional, feito em reatores gigantescos, essa separação requer 
milhares de litros de solvente, que só podem ser usados uma única vez e poluem 
o ambiente. Com as nanopartículas, assim que as terras raras são separadas, elas 
podem voltar a ser usadas.”

Catalisadores automotivos

“Muitas vezes, a presença das terras raras no dia a dia nem é nota-
da. Sabe qual é a semelhança entre um lampião de gás e uma lâmpa-
da de LED?”, questiona o professor Hermi Felinto de Brito, professor 
do departamento de Química da USP. “Eles não produzem luz bran-
ca, somente azul. No lampião, uma manta incandescente recebe a 
luz azul e a transforma em branca, na verdade uma junção de luzes 
das três cores básicas, azul, verde e vermelho, emitidas pelas terras 
raras. A lâmpada de LED é recoberta por uma camada de óxido de 
cério, uma terra rara, com a mesma função de emitir luz branca.”

A emissão de luz por meio das terras raras é também pesquisada 
pelo grupo do professor Euclydes Marega Junior, do Instituto de Fí-
sica de São Carlos (IFSC) da USP

Segundo Toma, o processo é automatizado, não poluente, facilita a separação 
de elementos químicos distintos e pode ser utilizado na recuperação de terras 
raras em lixo eletrônico. 

“Para limpar o meio ambiente, o ideal não é explorar, mas apenas reciclar os 
minérios, como acontece com as latinhas de alumínio. Por exemplo, calcula-se 
que um carro elétrico possua um quilo de neodímio. Quando o veículo virar su-
cata, se não for reciclado, o neodímio se transforma em poluente. Por essa razão 
é fundamental o desenvolvimento de técnicas avançadas que permitam fazer a 
reciclagem no futuro”, ressalta.

“O Brasil tem terras raras e tecnologia, poderia avançar bastante, porém as em-
presas não têm tradição de desenvolvimento tecnológico, quase tudo é importado”, 
diz. A pesquisa teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e um dos artigos que descrevem a técnica de hidrometalurgia 
magnética foi publicado em 2019, na revista científica Hidrometallurgy.

Fonte: Jornal da USP

Laser

“A maioria dos lasers emite 
um feixe de luz em apenas 
uma direção, mas hoje se 
estuda uma nova classe, a 

dos lasers aleatórios, em que 
a luz se propaga em várias 

direções, e que podem, 
por exemplo, aumentar o 
poder de iluminação de 
lâmpadas ou a eficiência 

de tratamentos de câncer, 
ao atingir vários pontos do 

tecido doente”, afirma o 
engenheiro Josivanir Gomes 

Câmara, que pesquisou 
materiais espalhadores de luz 
para lasers aleatórios na Poli. 
“O neodímio é misturado a 

um vidro feito com óxidos de 
telúrio e zinco, um material 

simples de fazer e de grande 
solubilidade, o que possibilita 

aumentar a quantidade 
de terras raras na mistura, 

tornando o laser mais 
eficiente”.

separado de outros elementos, logo, 
elas não são comercializadas. O custo 
de obtenção não é compensador fren-
te ao produto importado. Há planos 
para que a Mineração Serra Verde, em 
Minaçu, no Estado de Goiás, comece 
a produzir e exportar o concentrado, 
mas só a partir do ano que vem.” Os 
dados do USGS indicam que a China é 
o maior produtor mundial de terras ra-
ras, com 120 mil toneladas extraídas 
em 2018, seguida pela Austrália, com 
20 mil toneladas, e Estados Unidos, 
com 15 mil.
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Brasil já foi 
protagonista na 
tecnologia para 

terras raras
Material é pesquisado na USP desde os anos de 1950

TECNOLOGIA

O professor Henrique Elsi Toma, do Instituto de Química (IQ) da USP, relata 
que o Brasil chegou a ter protagonismo no campo, ao desenvolver a tecnologia 
de separação e purificação. “A primeira jazida foi descoberta em 1886, na praia 
de Cumuruxatiba, na Bahia, e em 1915 o Brasil era o maior fornecedor mundial 
de monazita, um mineral extraído da areia que contém terras raras, e na época era 
usado para produzir mantas incandescentes, que permitem aos lampiões de gás 
emitirem luz branca”.

Em 1946, o químico Pawell Krumholz, que depois se tornou professor da USP, 
criou a técnica de separação das terras raras da monazita e a aplicou na empresa 
Orquima, que tinha fundado cinco anos antes. “Em 1957, foi criada uma linha de 
pesquisa sobre química de terras raras na USP, coordenada pelo professor Ernesto 
Giesbrecht”, relata.

Na década de 1950, o foco da exploração de monazita passou a ser a extração 
de tório e urânio, usados na produção de energia nuclear. “O Brasil dominava a 
tecnologia de extração de terras raras, mas elas tinham poucas aplicações tecno-
lógicas significativas. A situação mudou com o surgimento da televisão em cores, 
no final dessa década, quando as telas passaram a ser pintadas com európio para 
produzir as imagens coloridas. Posteriormente, as principais aplicações das terras 
raras passaram a ser em ímãs de alta potência e em lasers, com uso do neodímio 
extraído da monazita, mas aí o Brasil já havia perdido espaço no mercado mundial”, 
explica Toma. “Em 1962, a Usina Santo Amaro (USAM), pertencente à Orquima, foi 
estatizada e passou a fazer parte da empresa Nuclemon, que teve o nome mudado 
em 1992 para Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Em 2004, o País deixou de 
produzir terras raras e, em 2012, foram interrompidas as exportações de monazita 
para a China, que passou a monopolizar o mercado mundial com sua produção 
interna. Embora o Brasil seja considerado um ‘pais mineral’ pela abundância das 
jazidas, o foco é a exportação de minério bruto, especialmente de ferro, que não 
exige tecnologias sofisticadas ou muito custosas de extração”.

AEAARP
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Onde acontece 
a pesquisa

O desenvolvimento da tecnologia para separar e 
processar as terras raras é realizado em conjunto com 

vários institutos de pesquisa no Brasil

Juntamente com o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), 
a USP coordena o Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia Processamento e 
Aplicações de Ímãs de Terras-Raras 
para Indústria de Alta Tecnologia (INCT 
Patria), que tem colaborado com a ins-
talação de uma fábrica-laboratório de 
ímãs de terras raras em Minas Gerais, 
a LabFabITR. A fábrica, uma iniciativa 
da Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemge), será ins-
talada no município de Lagoa Santa, 
na Grande Belo Horizonte, a partir do 
projeto elaborado por um grupo da 
Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC).

“As duas primeiras etapas do pro-
cesso, a concentração e separação das 
terras raras para obter o óxido de ne-
odímio usado nos ímãs, foram coorde-

nadas pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) e o Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia Nuclear (CDTN), do governo federal, com a colaboração da Poli e 
da mineradora CDMM, que fornece as terras raras usadas no projeto”, descre-
ve Landgraf. “Pesquisadores do IPT e da Poli conduziram as etapas seguintes, a 
transformação do óxido de neodímio em neodímio metálico, usado na produção 
de uma liga metálica com boro e ferro. Esses elementos são fundidos e passam 
por um processo de solidificação controlada, do qual são obtidas tiras muito finas, 
para melhor controle da estrutura da liga. As tiras são moídas e o pó resultante 
serve para fabricar o ímã.”

O IPT também colaborou com estudos de proteção do ímã contra corrosão. Os 
equipamentos da fábrica já foram adquiridos e as instalações devem começar a 
produzir em abril do ano que vem. “Com o LabFabITR será formada uma cadeia 
produtiva desde a extração do neodímio até a fabricação de ímãs para empresas 
que produzem motores e geradores elétricos”, observa o professor da Poli. “A ideia 
é que, em dez anos, a fábrica faça 100 toneladas de ímãs por ano. Esse número 
é inferior à demanda do mercado brasileiro, que é de 2.000 toneladas anuais, 
mas há a expectativa de que, quando a produção estiver consolidada, empresas 
entrem no projeto, permitindo aumentar a quantidade de ímãs produzidos”. As 
pesquisas do INCT Patria envolvendo o LabFabITR têm apoio da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), CNPq e Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

TECNOLOGIA
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Meio ambiente, atenção 
social e governança

O setor da construção civil tem rele-
vância histórica na economia dos pa-
íses ajudando a impulsioná-la, a criar 
emprego e gerar renda. Dada essa 
importância, o setor precisa também 
estar em dia com os conceitos e avalia-
ções mais importantes no que tange à 
sua valorização. 

Segundo o Conselho Internacional 
da Construção, em artigo publicado 

pelo jornal O Estado de São Paulo, o 
setor da construção é responsável por 
cerca de 50% de entulhos de constru-
ções e demolições e um dos maiores 
geradores de resíduos sólidos, líquidos 
e gasosos. Em torno de um terço dos 
recursos naturais extraídos no Brasil 
são para a indústria da construção civil. 
Destaca ainda que o Brasil já é o quin-
to pais no mundo com maior número 

SUSTENTABILIDADE

de construções ESG.
Este conceito, cuja sigla em inglês 

significa Environmental, Social and Go-
vernace, foi utilizado em 2005 em um 
relatório produzido na ONU que bus-
cava estabelecer diretrizes para a in-
clusão dessas três áreas nos negócios.

Ele reflete a preocupação com a di-
minuição dos efeitos nocivos ao meio 
ambiente, o cuidado, a promoção do 

ESG e o setor da Construção Civil
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bem estar social e uma boa gestão e 
governança nos negócios é o conceito 
que mais tem sido usado para avaliar e 
investir em uma empresa. 

Atualmente diversos critérios e indi-
cadores foram elaborados e vêm sen-
do usados para sugerir investimentos 
em empresas de acordo com a classifi-
cação nestes critérios. 

Por exemplo, a pesquisa realizada 
pela organização B Lab e publicada 
pela revista Forbes, edição de 2021**, 
apresenta o ranking “Best For The 
World” das empresas que oferecem 
impactos positivos para o meio am-
biente, a sociedade, além de retorno fi-
nanceiro. Setecentos e cinquenta (750) 
empresas foram elencadas, sendo que 
39 delas são brasileiras.

Das 39 brasileiras, que representam 
5,2% do universo elencado, algumas 
se destacaram de acordo com os 5 cri-
térios utilizados: governança (4), meio 
ambiente (14), comunidade (5), traba-
lhadores (7) e clientes (10). 

Desse total de empresas brasilei-
ras elencadas, apenas 3 são do setor 
da construção civil, o que representa 
7,69%, sendo duas pelo critério de 
meio ambiente e uma pelo critério de 
clientes. 

De acordo com artigo publicado em 
maio de 2021 pelo GBC Brasil, movi-
mento global que atua para levar em-
presas rumo a sustentabilidade, exis-
tem 4 motivos para utilização do ESG 
nas Edificações: 

1 – Materiais mais sustentáveis – 
cuidar para fazer menor uso de recur-
sos naturais e elaborar projetos que 
minimizem os gastos com energia, 
consumo de água e de geração de gás 
carbono; 

2 – Autorregulamentação – não há 
uma regulamentação específica para 
essas avaliações, mas o mercado busca 
investir em empresas que tenham esta 
responsabilidade com o meio ambien-

te com o social e com uma boa saúde 
financeira;

3 – Boa reputação é sinônimo de 
melhoria financeira – empresas com 
esta atuação conseguem melhorar sua 
imagem junto ao mercado e,

4 – Em prol da sociedade – propor 
projetos e construções que busquem 
oferecer melhor qualidade de vida e 
economia de consumo, melhorando o 
entorno onde estas são implantadas 
favorecendo uma vida de fato mais 
agradável e boa. Além disso, usar con-
ceitos positivos com os próprios cola-
boradores auxiliando em sua melhoria 
profissional e pessoal.***

A atenção com a sustentabilidade 
em suas diversas formas está cada vez 
mais presente no setor da construção 
civil através da busca por menor con-
sumo de recursos naturais e otimi-
zando seu consumo nas edificações 
sempre que possível. As parcerias em-
presariais mais atentas a essas ques-
tões relativas à melhoria de vida de 
seus colaboradores diretos e à vida das 
pessoas que vão utilizar as edificações 
são um diferencial muito importante e 
cada vez mais presente. Somado a isso, 
buscar sempre melhorar a relação ins-
titucional e financeira são ações que 
farão grande diferença no momento 
de receber e realizar investimentos.

Este tema certamente estará na 
mesa de negociações de novos em-
preendimentos e nas decisões de in-
vestimentos e participações no mer-
cado de ações.

Equipe de elaboração da AEAARP Mulher 
Sustentabilidade: Mercedes Furegato 
Pedreira, Maria José Furegato Margarido, 
Fabiola Narciso, Marília Vendrúsculo, Eleuza 
Zampier, Patricia Caliento e Sonia Montans

**Fonte: https://forbes.com.br/
forbesesg/2021/07/39-empresas-brasileiras-estao-en-

tre-as-melhores-do-mundo-em-ranking-de-praticas-esg/ 
acessado em 03/09/2021

***https://www.gbcbrasil.org.br/quatro-motivos-para-
-aderir-ao-esg-nas-edificacoes/
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Gratuito: prática 
recomendada para 
aplicação de vidros
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As “práticas recomendadas” são 
um novo tipo de documento na 
ABNT, cuja publicação teve início 
em 2020. Seu processo de elabora-
ção é simplificado e mais rápido do 
que o das normas técnicas, mas sem 
substituí-las.

A divulgação deste conteúdo tem 
apoio institucional do CAU/SP e pa-
trocínio na Abvidro e do Portal Vi-
dro Certo.

TECNOLOGIA

Documento orienta sobre o material mas não substitui norma ABNT

Em agosto de 2020, a Painel publicou 
reportagem sobre o uso de vidro nos 
projetos arquitetônicos. Leia on-line 

na página 18 da edição 305.

Está disponível gratuitamente a 
“Prática Recomendada ABNT PR 1010 
— Aplicação e manutenção de vidros 
na construção civil” no site da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Vidro 
(Abividro). 

O principal objetivo deste material é 
consolidar e promover orientação so-
bre as regras de aplicação do vidro na 
construção civil, facilitando o entendi-
mento das normas existentes.
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FISCALIZAÇÃO

O CREA-SP abriu na internet informações sobre ações 
de fiscalização. Uma página no site do Conselho recebeu o 
nome de Fiscalizômetro e disponibiliza estatísticas sobre a 
atuação do conselho nessa área. 

A expectativa é a de que sociedade e profissionais acom-
panhem os números. Até o início de novembro deste ano o 
Fiscalizômetro registrava o maior índice de fiscalização da 
história, com mais de 223 mil ações. 

A plataforma destaca também as principais especialidades 
fiscalizadas e um gráfico de evolução, que demonstra o cres-
cimento da atuação fiscalizatória do Conselho. 

CREA-SP cria Fiscalizômetro
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Até novembro de 2021, o Conselho realizou 223 mil no estado de São Paulo

“A área tecnológica é de caráter técnico e, por isso, as 
funções devem ser desempenhadas por profissionais devi-
damente habilitados pelo Conselho”, enfatiza o engenheiro 
Vinicius Marchese, presidente do Conselho.

A engenheira Maria Edith dos Santos, superintendente de 
Fiscalização do CREA-SP, ressalta que o crescimento dos nú-
meros se deve à adoção do modelo das forças-tarefas, que 
ocorrem em períodos, regiões e atividades pré-determinadas, 
o que faz com que a fiscalização seja mais assertiva. Além 
disso, os agentes fiscais utilizam a tecnologia para otimizar 
os resultados, com pesquisas prévias antes de irem à campo. 

“De 2015 a novembro de 2021, as ações de fiscalização 
do Crea-SP tiveram um aumento superior a 600%, com a 
utilização das forças-tarefas e com apoio tecnológico ao 
trabalho dos agentes fiscais. Saímos do Estado que menos 
fiscalizava para a dianteira da fiscalização das atividades 
abrangidas pelas Engenharias, Agronomia e Geociências no 
país”, complementa a superintendente. 

Até o início de novembro, foram registradas mais de 115 
mil ações de fiscalização na área da Engenharia Civil, cerca 
de 36 mil nas Engenharias Elétrica e Mecânica e Metalúrgica. 

Segundo o Conselho, até o início de novembro de 
2021, foram realizadas 3.177 ações de fiscalização 

pela UGI do CREA-SP de Ribeirão Preto.

Para os dados sobre todas as 
especialidades da área tecnológica 

e conferir o Fiscalizômetro, 
aponte a câmera do celular para o 

QRCode ao lado.
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Para Vinicius, a estratégia se demonstrou acertada, uma 
vez que 2021 já registra os maiores números de fiscalização 
em 87 anos de história do CREA-SP. “Tínhamos como meta 
efetivar 200 mil ações até o final deste ano. Em outubro, já 
havíamos ultrapassado esse montante, superando uma mar-
ca que se tornou histórica. A fiscalização é a razão de existir 
do Conselho e a nossa missão é assegurar que haja um pro-
fissional registrado pelo Crea-SP à frente de todas as ativida-
des técnicas desenvolvidas no Estado”, reforça o presidente. 
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PAINELCAST

Como ter um perfil 
“matador” no Linkedin

A rede social é eficiente para conectar amigos, negócios e carreiras. Neste último 
caso, o Linkedin desponta como a ferramenta on-line para expor competências e 
buscar vagas no mercado.

Segundo Cristiano Santos, especialista em redes sociais e referência brasileira no 
ambiente corporativo do Linkedin, admite que algumas pessoas têm dificuldades 
de se posicionar. 

No episódio 14 do PainelCast, Cristiano fala sobre oportunidades que podem 
ser obtidas por meio dessa rede, explica como montar um perfil eficiente e fala 
sobre ferramentas que medem a relevância do perfil na rede. 

O episódio 14 do PainelCast explica como funciona a rede e dá dicas para 
usuários que querem manter conexões profissionais por meio da internet

www.aeaarp.org.br
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Feitos para 
o futuro

MODERNISMOS

Nos anos de 1970, o arquiteto Vic-
tor Collin Ferreira intuiu que em um 
futuro não muito distante faltaria es-
paço para carros nas ruas da cidade. 
Por este motivo ele suspendeu toda 
a construção da Residência Antônio 
Paro, no bairro Higienópolis, conectou 
a construção ao passeio e abriu espaço 
para os automóveis. 
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Residência Henrique Tavares (1980)
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Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Egydio dos Santos.
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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)

A edificação ocupa a esquina das ruas Bernardino de Campos e Vicente de 
Carvalho. Segundo o arquiteto Fernando Gobbo, “a casa expõe diversos concei-
tos da arquitetura moderna: estrutura e fechamentos independentes, térreo livre, 
janelas em fita, etc”.

O prisma é sustentado por pilares que remetem às obras de arquitetos como 
Affonso Eduardo Reidy, Hélio Ribas Marinho e Vilanova Artigas, com referências 
aos pilares do edifício da FAUUSP, onde Victor se graduou em arquitetura na turma 
de 1958. Essa casa foi reformada e transformada em estabelecimento comercial.

Outra obra de Victor não teve o mesmo destino. A Residência Egydio dos San-
tos, na esquina das ruas São José e Altino Arantes, foi demolida e em seu lugar foi 
erguido um edifício comercial.

A construção tinha perfis de pilares e beirais que circundam as fachadas volta-
das para a esquina. Na divisa com o lote vizinho na Rua Altino Arantes, o beiral era 
vazado por pergolados e apoiado por cinco pilares.

O projeto executado foi diferente do entregue à Prefeitura: ao invés de um 
muro de pedras, Victor introduziu paisagismo na fachada da residência, que rece-
bia a água pluvial captada nas telhas tipo plan conjugadas. 

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma pro-
dução moderna através de uma perspectiva urbana – Fernando Gobbo e revista 
Painel nº 129 (dezembro de 2005)
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Residência Antônio Paro (1977)
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Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Antonio Paro.
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de 2016, que estabelece normas para a atribuição de títulos, 
atividades, competências e campos de atuação profissionais 
no âmbito das profissões que, por força de legislação federal 
regulamentadora específica, forem fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea;

Considerando a necessidade de atualizar a regulamentação 
das atividades e competências profissionais do Engenheiro 
de Produção e do Engenheiro Industrial, em suas diversas 
modalidades, a fim de dirimir os questionamentos e para 
efeito de fiscalização do exercício profissional,

RESOLVE:
Art. 1º Definir o título profissional e discriminar as ativida-

des e competências profissionais do engenheiro de produção 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONO-
MIA – CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
27, alínea “f”, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

Considerando o art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, que se 
refere em termos genéricos às atividades profissionais do 
engenheiro e do engenheiro agrônomo;

Considerando o Parecer CNE/CES nº 1.362, de 12 de 
dezembro de 2001, e a Resolução CNE/CES nº 11, de 11 
de março de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia;

Considerando a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 
Confea/Crea, instituída pela Resolução nº 473, de 26 de 
novembro de 2002;

Considerando o art. 1° da Resolução nº 1.073, de 19 de abril 

RESOLUÇÃO Nº 1.129, DE 11 
DE DEZEMBRO DE 2020

Define o título profissional e discrimina as atividades e 
competências profissionais do engenheiro de produção e do 

engenheiro industrial, em suas diversas modalidades, para efeito 
de fiscalização do exercício profissional.

CREA-SP
Revista Painel
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e engenheiro industrial, em suas diversas modalidades, para 
efeito de fiscalização do exercício profissional.

Art. 2º Compete ao engenheiro de produção - civil as 
atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação civil, aos métodos e sequências 
de produção civil em geral e ao produto industrializado da 
área civil.

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

Art. 3º Compete ao engenheiro de produção – eletricista 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação elétrica, aos métodos e sequên-
cias de produção elétrica em geral e ao produto industrializado 
da área elétrica.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia de 
Produção Elétrica atribui-se o título de Engenheiro de Pro-
dução – Eletricista.

Art. 4º Compete ao engenheiro de produção - mecânica 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes 
aos procedimentos na fabricação mecânica, aos métodos 
e sequências de produção mecânica em geral e ao produto 
industrializado da área mecânica.

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

Art. 5º Compete ao engenheiro de produção - metalurgista 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação metalúrgica, aos métodos e 
sequências de produção metalúrgica em geral e ao produto 
industrializado da área metalúrgica.

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

Art. 6º Compete ao engenheiro de produção – agroindústria 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação agroindustrial, aos métodos e 
sequências de produção agroindustrial em geral e ao produto 
industrializado da área agroindustrial.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia de 
Produção Agroindustrial atribui-se o título de Engenheiro de 

Produção – Agroindústria.
Art. 7º Compete ao engenheiro de produção – química 

as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação química, aos métodos e sequ-
ências de produção química em geral e ao produto industria-
lizado da área química.

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

Art. 8º Compete ao engenheiro de produção - têxtil as 
atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação têxtil, aos métodos e sequências 
de produção têxtil em geral e ao produto industrializado da 
área têxtil.

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia de 
Produção Têxtil atribui-se o título de Engenheiro de Produ-
ção - Têxtil.

Art. 9º Compete ao engenheiro de produção – materiais 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes aos 
procedimentos na fabricação de materiais, aos métodos e 
sequências de produção de materiais em geral e ao produto 
industrializado da área de materiais.

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

Art. 10. Compete ao engenheiro industrial - civil as atribui-
ções previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, combina-
das com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução 
nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a edificações, 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento; 
portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; 
pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

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

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

Parágrafo único. Ao egresso do curso de Engenharia In-
dustrial Elétrica atribui-se o título de Engenheiro Industrial 
– Elétrica.
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Art. 12. Compete ao engenheiro industrial – eletrônica 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a 
materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos 
em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; 
sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus 
serviços afins e correlatos.

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

Art. 13. Compete ao engenheiro industrial – eletrotécnica 
as atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a gera-
ção, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; 
equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de 
medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

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

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

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

Art. 15. Compete ao engenheiro industrial – mecânica as 
atribuições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 01 a 18 do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a pro-
cessos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais 
e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; 
veículos automotores; sistemas de produção de transmissão 
e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar 
condicionado; seus serviços afins e correlatos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 24. Fica revogada a Resolução nº 288, de 7 de dezem-
bro de 1983.

Brasília, 16 de dezembro de 2020
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