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PALAVRA DO PRESIDENTE

Quantas vezes em sua vida você ouviu a frase 
“Ribeirão Preto está em obras”? Talvez esta 
seja a predileta entre aqueles que investem 
em infraestrutura para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. Desta vez, porém, as mudanças 
têm sido profundas.

A mudança na paisagem da Avenida Independência 
– só para citar um exemplo – deve ser um marco 
de virada urbanística no município. E isso vem 
acompanhado de um planejamento de mobilidade 
que pretende convencer o cidadão a fazer do 
transporte individual a sua segunda opção e não 
a prioritária, como é hoje.

Isso depende, é claro, de mudanças culturais e 
sociais que vão além da engenharia, arquitetura 
e agronomia que projeta, calcula, executa, 
responde pelo paisagismo e pela geração de 
empregos e riquezas que movimentam essas vias. 

Participar deste momento da cidade deve 
ser motivo de orgulho para nós, que temos 
profissionais associados na linda de frente das 
obras. Sobretudo, é interessante também ser 
testemunha da alteração paisagística que nossas 
atividades são capazes de promover.

Neste caso, desejamos que seja duradoura e que 
o bem comum seja atendido.
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Desde a criação do Prêmio, 79 pessoas 
foram homenageadas

PRÊMIO PROFISSIONAIS 
DO ANO AEAARP

ESPECIAL

Reconhecimento ao profissional do interior de São Paulo
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Ao ser fundada em 1948, a AEAARP tinha o propósito 
de trabalhar para garantir o espaço do profissional habili-
tado nas profissões do setor tecnológico em um período 
de forte atuação de leigos. Três décadas depois, a criação 
do Prêmio Profissionais do Ano passou a ressaltar as car-
reiras daqueles que atuam em Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geologia.

De lá para cá 79 pessoas foram homenageadas e 
neste ano de 2022 acontecerá a quadragésima entrega 
do Prêmio. As pessoas homenageadas não são necessa-
riamente associadas à AEAARP, mas foram indicados por 
pelo menos um membro da entidade.

SÍMBOLO
O engenheiro Arlindo Scchieri Filho considera que, ao 

completar a quadragésima edição, o Prêmio alcança a 
maturidade. “Com isso também conquista a sabedoria. O 
fato de a AEAARP reverenciar a produção de profissionais 
habilitados pelo CAU e pelo CREA no interior é o reconheci-
mento de que nós temos gente de muito peso e capacidade 
técnica para conduzir a cidade e a região rumo ao futuro”, 
fala o engenheiro, que preside a comissão encarregada de 
organizar a premiação.

HISTÓRIA
O engenheiro Mahomed Cozac foi o primeiro a receber 

o Prêmio Profissionais do Ano AEAARP. Isso aconteceu em 
1979. Seu nome foi escolhido por uma comissão formada 
pelos engenheiros José Augusto Corsini Monteiro de Barros 
e José Anibal Laguna, pela AEAARP, João Lemos Teixeira da 
Silva, então secretário de Obras do município, e representan-
tes da Companhia Habitacional de Ribeirão Preto (COHAB), 
incentivadora e patrocinadora do prêmio. À época, Mahomed 
recebeu 37 mil cruzeiros, oferecidos pela COHAB.

PROPÓSITO
Esta será a primeira vez em 40 edições da premiação 

que a cerimônia vai se descolar da festa do final do ano.
De 1979 até hoje, apenas em 2018 o prêmio não foi 

concedido. Aquele foi o ano de comemoração das sete 
décadas de fundação da entidade e a direção optou por 
homenagear dois ex-presidentes, os engenheiros José 
Antônio Barbosa e José Augusto Corsini Monteiro de Bar-
ros. O Prêmio também não foi entregue em 2020 e 2021.

Nos anos de 1983, 1984 e 1985, o prêmio foi concedido 
a mais de um profissional. Mas, foi só em 2003 que a premia-
ção de uma pessoa em cada categoria foi institucionalizada. 

Em 2003, a AEAARP passou a indicar três 
profissionais para o Prêmio.

“Fui indicada em 2006 a primeira mulher 
a receber a premiação quando só vinham 
sendo premiados homens. Isso me trouxe uma 
percepção real de quem eu era, do ponto 
de vista da minha classe, de que o que eu 
estava fazendo estava na direção certa. 

Naquele momento eu já tinha um portifólio 
robusto, minha família toda foi, recebi 
meus amigos profissionais que estavam 
comigo, uma festa inesquecível na minha 
vida pessoal e profissional, uma coisa 
extremamente brilhante para mim.”

Márcia Santiago, arquiteta
Homenageada em 2006

“Tive a honra de receber o prêmio e foi um 
impacto muito grande pelo fato de eu ter sido 
escolhido pelos meus iguais, pessoas de grande 
destaque na região de Ribeirão Preto, onde 
o agronegócio tem a maior força do Brasil. 
É realmente uma marca muito importante na 
vida daquele que o recebe. É importante que 
continue valorizando as pessoas e aqueles que 
têm dado contribuição para diversas áreas em 
Ribeirão Preto e na região.”

Marcos Landell
Engenheiro agrônomo, diretor do  

Instituto de Agronomia de Campinas
Homenageado em 2016

Em 1979, a AEAARP contava com 300 associados. O 
presidente era José Augusto. Em entrevista para o livro 
AEAARP 60 anos: histórias e conquistas, lançado em 
2008, ele conta que a escolha se deu pelo dinamismo 
característico da carreira de Mohamed. A festa para a 
premiação reuniu dezenas de associados e teve como 
atração um show com o comediante Ronald Golias.

“Fiquei muito orgulhoso recentemente de 
receber o título de engenheiro do ano. 
Realmente é uma glória para o profissional 
ser reconhecido por sua classe.”

José Aníbal Laguna 
Engenheiro civil, presidente do 
Conselho Deliberativo da AEAARP 

Homenageado em 2015



VEJA A LISTA COM TODOS OS HOMENAGEADOS.

2006 Engenheiro 
agrônomo Calil 
João Filho

2006 Arquiteta 
Márcia de Pauta 
Santos Santiago

2006 Engenheiro 
Nilson Rogério 
Baroni

2005 Engenheiro 
agrônomo Luiz Augusto 
de Almeida Campos

2005 Arquiteto Luiz 
César Barillari

2005 Engenheiro 
Ricardo Aparecido 
Debiagi

2004 Engenheiro 
agrônomo Fausto 
Pereira Lima

2004 Arquiteto 
Carlos Aguinaldo da 
Silva Trocca

2004 Engenheiro 
Abranche Fuad 
Abdo

2003 Engenheiro 
agrônomo Antônio 
Duarte Nogueira Júnior

2003 Arquiteto 
Manoel Garcia

2003 Engenheiro 
Antônio Carlos 
Tosetto

2002 Engenheiro 
Antônio Gilberto 
Pinhata

2001 Engenheiro 
agrônomo Jairo 
Menesis Balbo

2000 Engenheiro 
Carlos Alberto 
Ferreira Leão

1999 Engenheiro 
Nilton Bonagamba

1997 Arquiteto 
Durval Soave

1996 Engenheiro 
Carlos José Lacerda 
Chaves

1995 Engenheiro 
Paulo Tadeu Rivalta 
de Barros

1994 Engenheiro 
José Roberto 
Hortêncio Romero

1993 Engenheiro 
José Alfredo 
Pedreschi Monteiro

1992 Engenheiro 
Moacir Fauze 
Castelli

1991 Engenheiro 
Reynaldo Thomaz 
Setti

1990 Engenheiro 
Mário Alberto 
Ferriani

1989 Geólogo 
Adonis de Souza

1988 Arquiteto 
Mário Alfredo 
Reginato

1987 Engenheiro 
Agrônomo Genésio 
Abadio de Paula e Silva

1986 Engenheiro 
Carlos Lacerda 
Chaves

1985 Engenheiro 
agrônomo Carlos 
Benedini

1985 Arquiteto Carlos 
Stechahn

1985 Engenheiro 
Cleder Corral 
Provêncio

1984 Engenheiro 
Agrônomo Marcos 
Vilela Lemos

1984 e 1998 
Arquiteto José 
Márcio Costa Couto

1984 Engenheiro 
Manoel Ferreira 
Leão Netto

1983 Engenheiro 
agrônomo Roberto 
Bassi Lindenberg

1983 Arquiteto 
Mauro de Castro 
Freitas

1983 Engenheiro 
João Rodrigues 
Montemor

1982 Engenheiro 
Iskandar Aude

1981 Engenheiro 
José Carlos 
Vicentini Martins

1980 Engenheiro 
José Augusto Corsini 
Monteiro de Barros

1979 Engenheiro 
Mahomed Cosac
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2019 Engenheiro 
agrônomo Pedro Faria

2019 Arquiteto José 
Roberto Geraldine 
Júnior

2019 Engenheiro Luiz 
Antônio Lovato

2018 AEAARP 70 anos   Engenheiro José 
Augusto Corsini Monteiro de Barros

2018 AEAARP 70 anos   Engenheiro 
José Antônio Barbosa

2017 Engenheiro 
agrônomo José 
Mário Jorge

2017 Arquiteta 
Marina de Paula 
Figueiredo

2017 Geólogo 
Osmar Sinelli

2016 Engenheiro 
agrônomo José 
Walter Figueiredo

2016 Arquiteto Ruy 
Spinelli

2016 Engenheiro 
Marcos Canini

2015 Engenheiro 
agrônomo Guido 
de Sordi

2015 Arquiteto 
Orlando Barbosa de 
Freitas

2015 Engenheiro 
José Aníbal Laguna

2014 Engenheiro 
agrônomo José 
Roberto Scarpellini

2014 Arquiteto 
Joel Pereira

2014 Engenheiro 
João Theodoro 
Feres Sobrinho

2013 Engenheiro 
agrônomo Denizart 
Bolonhezi

2013 Arquiteta e 
urbanista Maria Cecília 
Baldochi Medeiros

2013 Engenheiro 
civil Helcio Elias 
Filho

2012 Engenheiro 
agrônomo José 
Carlos Gonçalves

2012 Arquiteto 
Sílvio Contart

2012 Engenheiro 
Otávio Okano

2011 Engenheiro 
agrônomo Marcos 
Fava Neves

2011 Arquiteto José 
Antônio Lanchoti

2011 Engenheiro 
Paulo Eduardo 
Chaves de Carvalho

2010 Engenheiro 
agrônomo Sérgio 
Sanchez

2010 Arquiteto 
Fernando de Souza 
Freire

2010 Engenheiro 
Joaquim Carlos 
Pereira

2009 Engenheiro agrônomo 
Marcos Guimarães de 
Andrade Landell

2009 Arquiteto 
Fernando Rivaben

2009 Engenheiro 
José Batista Ferreira

2008 Engenheiro 
agrônomo Manoel Carlos 
de Azevedo Ortolan

2008 Arquiteto 
Eduardo Eugênio 
Andrade Figueiredo

2008 Engenheiro 
José Renato 
Magdalena

2007 Engenheira 
agrônoma Monika 
Bergamaschi

2007 Arquiteto Carlos 
Alberto Gabarra

2007 Engenheiro 
Marcos Augusto 
Spínola de Castro
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EXPOSIÇÃO

A sede da AEAARP recebe, de 13 a 23 de setembro, 
exposição do projeto “Plataforma on-line: Arquitetura 
italiana no Estado de São Paulo”, que reúne reproduções, 
fotografias e outros documentos de construções que con-
taram com o trabalho de artífices, práticos licenciados, en-
genheiros e arquitetos italianos e descendentes de italianos.

O projeto foi criado com o objetivo de reunir, sistemati-
zar e propiciar o livre acesso a uma produção arquitetônica 
de extração eclética, pouco conhecida, reconhecida e, 
sobretudo, desqualificada pela historiografia da Arquite-
tura e do Urbanismo brasileiros, que é a dos italianos de 
primeira e segunda geração de imigrantes a chegarem no 
Brasil entre 1819 e 1940. 

Dos cerca de 4,7 milhões de imigrantes a aportarem 
no Estado de São Paulo naquele período, mais de 1,5 mi-
lhões eram de origem italiana. O trabalho nas fazendas de 
café era o destino principal da maioria deles. A ascensão 
social que muitos alcançaram na maioria das vezes foi 
interpretada como a de indivíduos desprovidos de cultura. 

Mas, mesmo que alguns imigrantes tenham melhorado 
sua condição econômica e social por meio do trabalho 
no campo, inúmeros outros o fizeram a partir de ofícios 
urbanos e saberes acadêmicos. 

A arquitetura desses profissionais, em muitos casos, 
conferiu novos significados às cidades por meio de edifícios 
públicos, hospitais, igrejas, palacetes, fábricas, residências, 
e transformou a produção arquitetônica paulista. Em seus 
projetos foram incorporados tecnologias, materiais, siste-
mas construtivos e estilos em voga no final do século 19 
e início do 20, com destaque para o ecletismo, que carac-
teriza a maior parte das obras apresentadas na exposição.

Processo colaborativo
Desde o início, a plataforma foi concebida para ser 

atualizada e incrementada de forma colaborativa. Quem se 
interessar em contribuir com a inserção de novas obras e 
profissionais ou mesmo fazer parte do projeto, deve entrar 
em contato pelo e-mail arquitalianasaopaulo@iau.usp.br.

Atualmente, a plataforma reúne informações relativas 
a projetos, obras e profissionais atuantes nas cidades 
de Araraquara, Batatais, Campinas, Limeira, Piracicaba, 
Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio 
Pardo, São Paulo e Santos. A exposição visa aproximar 
ainda mais público desse legado.

Oriunda do projeto ‘Plataforma 
on-line: Arquitetura italiana 
no Estado de São Paulo’, mostra 
reúne imagens e documentos de 
construções que contaram com 
o trabalho de profissionais 
italianos e descendentes

Na abertura da exposição, os arquitetos 
e pesquisadores Miguel Buzzar, Ana 

Gleria e Ana Cirigliano farão a palestra 
“Arquitetura italiana em Ribeirão Preto”, 
onde apresentarão resultados do trabalho 

que resultou na exposição.

O LEGADO 
ITALIANO NA 

AEAARP 
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ARTIGO

A exposição Arquitetura Italiana no 
Estado de São Paulo tem dezenas de 
projetos dos séculos XIX e XX, conhecendo 
e reconhecendo profissionais imigrantes que 
fizeram parte da construção da paisagem 
urbana de Ribeirão Preto – e outras cidades 
do interior paulista – no período. Diante 
dos painéis que reproduzem impecáveis 
desenhos técnicos e rica iconografia fica 
o questionamento: qual a relevância do 
conhecimento desta arquitetura para o 
profissional da construção na atualidade? 

A democratização deste estudo 
dos projetos e obras construídas pelos 
imigrantes nos auxilia na construção de 
novas narrativas históricas que respeitam 
as fontes bibliográficas e a arquitetura da 
monumentalidade, mas que reconhece uma 
cidade para além do conhecido Quadrilátero 
Central, do Quarteirão Paulista ou das 
grandes edificações institucionais, detentores 
até os dias atuais de uma exclusividade na 
representação simbólica da passagem de 
Ribeirão Preto pelo final do século XIX e início 
do século XX. Desta maneira, conseguimos 
sair do voo de pássaro e olhar o lote a lote, 
identificando remanescentes, por vezes 
escondidos atrás de muros, pinturas, placas e 
modificações. É a história contada através da 
arquitetura cotidiana, das fachadas das casas, 
dos alpendres, dos pisos de estabelecimentos 

comerciais, dos forros, 
das esquadrias e de 
tantos outros elementos 
que por vezes nos 
passam despercebidos. 

As cidades estão 

em constante transformação, uma vez que, 
diariamente, são depositadas diversas 
camadas de historicidade que se justapõem 
na paisagem, formada ao longo do tempo 
pela pluralidade de seus conjuntos e pelo 
hibridismo que compõe nossa cultura 
material. Em uma sociedade destituída de 
cidadania, no que se refere à participação 
na construção de um espaço e de um tempo 
coletivo, cabe a nós arquitetos, urbanistas e 
engenheiros, a missão de guiar a população 
pelos caminhos do reconhecimento da 
identidade cultural – bem como de sua 
preservação. A identificação da história 
através do olhar sobre a cidade se faz assim 
necessário para tal tarefa. 

Cabe aqui a reflexão que essa 
transformação da cidade, além de natural, 
é benéfico, sendo o reconhecimento desta 
história o primeiro passo para proporcionar 
as renovações necessárias através de 
projetos que sejam metodologicamente 
justificados. A manutenção de 
uma platibanda ornamentada, uma 
mudança de uso adequada ao imóvel, 
modificações em planta, substituições 
de coberturas comprometidas podem e 
devem ser colocadas de maneira viável 
conceitualmente e financeiramente para 
a população que nos procura. Cabe ao 
profissional da construção civil na atualidade 
a compreensão da história da arquitetura 
e do urbanismo, para assim se utilizar de 
instrumentos projetuais para garantir a 
memória coletiva e a identidade de nossas 
cidades, proporcionando a diversidade e a 
multiplicidade das camadas históricas.

Ana Carolina 
Gléria é 
arquiteta e 
urbanista

Ana Carolina Gleria Lima

O papel do profissional 
da construção civil   
na atualidade
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Saiba detalhes sobre o plástico inventado por 
engenheiros do MIT que poderá ser usado, no 

futuro, até como material de construção estrutural

O POLÍMERO
LEVE COMO PLÁSTICO E
MAIS FORTE QUE O AÇO
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Se você não é fluente em química ou engenharia de 
materiais, provavelmente nunca ouviu falar de polímeros. 
Mas, acredite: eles fazem parte da sua vida! Na verdade, 
toda a história da humanidade se relaciona com o uso de 
polímeros naturais, como couro, lã, algodão e madeira, e a 
era da industrialização trouxe para o nosso cotidiano muitos 
utensílios produzidos a partir de polímeros sintéticos, caso 
dos plásticos, por exemplo.

Em “quimiquês”, polímeros são definidos como ma-
cromoléculas constituídas por unidades menores – os 
monômeros –, que se ligam através de compartilhamento 
de um ou mais pares de elétrons entre átomos, com o ob-
jetivo de formar moléculas estáveis (as chamadas ligações 
covalentes).

A própria origem do termo, derivado do grego – poli 
(muitas) e meros (partes) – ajuda a entender um pouco 
melhor sua definição. Os meros são as unidades que 
se repetem em um polímero. O monômero é a molécula 
constituída por um único mero, e o polímero é constituído 
por vários meros. Polimerização é o nome dado à reação 
de formação dos polímeros, que pode se dar de diferentes 
formas, resultando em diversas classificações de polímeros 
(veja quadro na próxima página).

Toda essa explanação é para falar sobre um novo 
polímero inventado por engenheiros do MIT (Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts em inglês), o 2DPA-1, que 
já recebeu no meio a alcunha de “plástico mais forte que o 
aço”, porque, apesar de leve e moldável – tem cerca de um 
sexto da densidade do material -, possui uma força e uma 
resistência que os engenheiros afirmam ser duas vezes às 
do metal. Os pesquisadores também o comparam ao vidro 
à prova de balas, por ter quatro a seis vezes o módulo de 

elasticidade, que se refere à quantidade de força necessária 
para deformá-lo.

Mais: devido à sua estrutura molecular fechada, em 
comparação com outros plásticos, é impermeável a água e 
gases, oferecendo um grau extremamente alto de proteção 
contra oxidação, ferrugem ou podridão.

Graças a essas características, os inventores do 
2DPA-1 preveem sua utilização, em um futuro próximo, 
como revestimento para aumentar a durabilidade dos 
objetos - carros, telefones, entre outros - tornando-os 
mais fortes e duráveis. Eventualmente, também poderá ser 
usado como material de construção estrutural, ou como 
nanotubos ou nanofibras em materiais compostos, como 
fibra de carbono.

PROMISSOR
Entre as propriedades promissoras do novo polímero 

está a de que, como a de outros plásticos, sua produção 
consome pouca energia em comparação com a de mate-
riais como aço e vidro - é fabricado à temperatura ambiente, 
não requerendo grandes quantidades de calor. Também 
pode ser facilmente produzido em grandes quantidades, 
ou seja, deverá ser fácil aumentar a sua produção fora do 
laboratório.

O estudo que levou à invenção do 2DPA-1 já foi publi-
cado na revista Nature, classificada em pesquisas como 
a publicação científica mais citada e respeitada do meio. 
Mas pesquisadores do MIT não pretendem parar por aí. 
A equipe já trabalha para chegar a mais novos materiais 
fazendo ajustes na estrutura molecular de suas folhas de 
polímero e já solicitaram duas patentes sobre o processo 
que usaram para gerar o material.

MAIS QUIMIQUÊS
O diferencial do novo plástico “mais forte que o aço” é que, enquanto todos os outros 
polímeros crescem em cadeias unidimensionais, com novas moléculas sendo adicionadas 
nas suas extremidades, o 2DPA-1 cresce em duas dimensões, formando uma folha chamada 
poliaramida. É essa qualidade bidimensional que dá força ao material, eliminando as 
lacunas que existem entre as cadeias de polímeros em outros plásticos.

Os engenheiros o sintetizaram o utilizando um novo processo de polimerização que ocorre 
espontaneamente na solução química certa. 

Os engenheiros também teorizam que deve ser reciclável. Se for usado como fibras, deve 
poder ser refiado ou despolpado como as fibras de Kevlar e, em outras formas, pode ser 
reciclado quimicamente como o nylon.

LINK: https://greensavers.sapo.pt/engenheiros-do-mit-inventam-plastico-mais-forte-que-aco
https://olhardigital.com.br/2022/02/07/ciencia-e-espaco/engenheiros-criam-material-mais-forte-que-o-aco-e-leve-como-o-plastico/
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Classificação quanto  
ao número de 
monômeros

- Homopolímero: 
derivado de apenas 
um tipo de monômero

- Copolímero: derivado de 
dois ou mais tipos de 

monômeros.

Quanto à natureza

- Naturais ou 
biopolímeros: são 
os que ocorrem 

na natureza. 
Exemplos: borracha, 
os polissacarídeos 

amido, celulose e glicogênio e as 
proteínas.

- Sintéticos ou artificiais: produzidos 
em laboratório (em geral, de produtos 
derivados de petróleo), a partir dos 
quais se fabricam sacolas plásticas, 
canos hidráulicos, materiais de 
construção civil, colas, isopor, 
tintas, chicletes, pneus, embalagens 
plásticas, teflon e silicone. 
Exemplos: acrílico, PVC, polietileno e 
polipropileno.

Quanto ao método de obtenção:

- de Adição: obtidos pela adição 
sucessiva de monômeros. Exemplos: os 
polissacarídeos, formados por monômeros 
de monossacarídeos; e as proteínas, 
formadas por monômeros de aminoácidos

- de Condensação: obtidos pela adição 
de dois monômeros diferentes com 
eliminação de uma molécula água, álcool 
ou ácido, durante a polimerização.

- de Rearranjo: resultantes da reação 
entre monômeros que sofrem rearranjo 
nas suas estruturas químicas, durante a 
reação de polimerização.

TIPOS DE POLÍMEROS

Quanto ao comportamento mecânico

- Elastômeros ou Borrachas, que podem ser 
naturais (látex obtido da árvore seringueira 
Hevea brasiliensis) ou sintéticas, sendo 
sua principal característica a elevada 
elasticidade e a resistência, que permite 
serem usadas na produção de mangueiras, 
correias e artigos para vedação

- Plásticos: formados da combinação de 
vários monômeros, geralmente usando o 
petróleo como matéria-prima para a produção 
de plásticos. Exemplos: poliuretano, 
polietileno, poliestireno e poliéster, 
além de termoplásticos (que permitem 
fusão por aquecimento e solidificação 
por resfriamento), como filmes, fibras e 
embalagens recicláveis

- Fibras: podem ser naturais ou sintéticas 
(neste caso consiste na transformação 
química de matérias-primas naturais). 

 Na natureza, as fibras podem ser obtidas de 
pelos de animais, como as sedas do bicho-
da-seda, ou de caules, sementes, folhas e 
frutos, como o algodão e o linho. As fibras 
sintéticas são representadas pelo poliéster, 
a poliamida, o acrílico, o polipropileno e 
as aramidas.

- Biodegradáveis: aqueles que se degradam em 
dióxido de carbono, água e biomassa como 
resultado da ação de organismos vivos ou 
enzimas, evitando assim o acúmulo de lixo 
e de poluição na natureza. Também podem ser 
naturais ou sintéticos, derivados de fontes 
renováveis de origem vegetal (milho, 
celulose, batata, etc), animal (quitina, 
quitosana eou proteínas) ou fósseis 
(petróleo) ou mesmo sintetizados por 
bactérias. São usados para 
produção de embalagens 
de alimentos, sacolas, 
produtos para a 
agricultura e de                                                                                                                                               
consumo. 

FONTE: https://www.todamateria.com.
br/polimeros/

Existem diversas classificações para os polímeros, as principais são as seguintes:
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Carro elétrico 
movido a ETANOL  

Patente do portfólio de 
tecnologias da Unicamp 
avança na produção 
embarcada de hidrogênio 
com reformador compacto 
de etanol. O invento 
pode ser acoplado a 
células combustíveis para 
eletrificação da frota
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Pesquisadores do Laboratório de Otimização, Projeto 
e Controle Avançado (LOPCA) da Faculdade de Engenha-
ria Química da Universidade Estadual de Campinas (FEQ 
Unicamp) desenvolveram um reator químico compacto 
(microrreator) que viabiliza a produção de hidrogênio a 
partir do etanol. A tecnologia, patenteada com o apoio 
da Inova Unicamp, pode ser embarcada em veículos e 
também acoplada a células combustíveis para mover 
carros elétricos.

A geração de hidrogênio a partir de fontes renováveis 
é um tema de interesse mundial como parte da busca por 
soluções com vistas à diminuição da emissão de gases 
causadores do efeito estufa, como o dióxido de carbono. O 
chamado hidrogênio verde é uma das apostas da indústria 
para a redução dessas emissões. A queima do hidrogênio 
tem como resultado energia e água, que volta para o meio 
ambiente na forma de vapor.

Alguns dos carros elétricos movidos com esse combus-
tível já carregam o gás pressurizado em tanques, porém, 
como a pressão de estocagem é alta, essa opção requer 
cuidados especiais e a montagem de uma infraestrutura 
adequada, fatores esses que podem ser proibitivos em 
um país com as dimensões do Brasil, afirmam os pes-
quisadores. “Nossa proposta é a produção de hidrogênio 
embarcada nos carros a partir do etanol. Esse hidrogênio 
pode alimentar as células combustíveis, possibilitando a 
eletrificação de forma mais fácil e barata, com a utilização 
de tecnologia desenvolvida no país e reduzindo a emissão 
de CO2”, explica Rubens Maciel Filho, professor e pesqui-
sador da FEQ Unicamp.

Microrreator de etanol por 
impressão 3D
O microrreator pode ser usado em diferentes áreas, 

desde a indústria farmacêutica até a automotiva. Nesses 
dispositivos, as reações químicas ocorrem em um espaço 
confinado, tendo a vantagem de intensificar os processos, 
maximizar as transferências de calor e massa e, portanto, 
propiciar altas conversões em um tempo muito reduzido. 
O protótipo, projetado e construído na Unicamp, é do 
tamanho de um smartphone e seu núcleo, o coração do 
sistema, tem apenas 5 centímetros de comprimento. “De-
vido a essas características, a eficiência e o controle das 
reações são melhores quando comparados aos de reatores 
convencionais”, destacou Maciel Filho.

Outra vantagem é o modelo de produção do microrre-
ator. As placas, uma malha de microcanais, são feitas por 
impressão 3D em dispositivos específicos para metais. 
Alinhada com a Indústria 4.0, a manufatura aditiva permite 
o emprego de softwares de otimização topológica e de de-
sign. “A impressão 3D tem se destacado como tecnologia 
altamente aplicável em diferentes áreas do setor industrial. 
Na produção de microssistemas, ela é essencial, pois o de-
sign das partes internas exige uma arquitetura diferenciada, 
a qual dificilmente pode ser reproduzida pelos processos 
convencionais de fabricação, como usinagem, fundição, 
conformação, entre outros”, explica André Jardini, que foi 
coorientador da pesquisa e é pesquisador sênior do Ins-
tituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biofabricação 
(BIOFABRIS). 

    Microrreator para produção de hidrogênio a partir do etanol
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Assim, a impressão 3D facilita a produção e também o 
desenvolvimento de novos protótipos mais rapidamente, 
oferecendo flexibilidade para a criação de geometrias 
que melhoram a eficiência do sistema, o que permite 
atender melhor às expectativas do mercado. O material 
empregado também é relativamente comum e disponível 
na indústria, o que evita a extração e uso excessivos de 
minerais raros, aspecto importante do ponto de vista da 
sustentabilidade. “Além disso, para a obtenção do protóti-
po, foram utilizadas técnicas de otimização e simulação, o 
que possibilitou um rendimento bem elevado na obtenção 
do hidrogênio”, completa.
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Para mover um veículo, o hidrogênio produzido pelo 
reformador deve passar por uma célula combustível 
que transforma o gás em eletricidade, que faz o motor 
funcionar. De acordo com os inventores, o processo já 
está em escala para uso. A quantidade necessária de 
microrreatores para mover um veículo, no entanto, vai 
depender das especificações do carro. Nessa proposta, 
a fim de escalar até a potência necessária para movimen-
tar um determinado veículo, multiplica-se o número de 
módulos reacionais.

Por que etanol?
O etanol é um biocombustível produzido em larga 

escala no Brasil — segundo maior produtor mundial. Por-
tanto, já temos infraestrutura de produção, armazenamento 
e transporte desse 
produto, em uma 
cadeia produtiva 
que gera empregos 
e renda. “Já temos 
postos de combus-
tíveis que fornecem 
etanol, o que torna a 
implantação da ele-
trificação por essa 
tecnologia mais fac-
tível”, afirma Maciel 
Filho. Segundo o 
pesquisador, a solução é uma alternativa viável para o Brasil 
e pode ser viável também para outros países de dimensões 
continentais, como a Índia, igualmente produtora de etanol.

A redução na emissão de poluentes é outra vantagem. 
Embora a reforma do etanol para a obtenção do hidrogênio 
gere uma certa quantidade de carbono, essa emissão pode 
ser zerada quando considerada toda a cadeia agroindus-
trial. “Esse carbono não vem de uma fonte fóssil, como é 
o caso do hidrogênio produzido a partir do gás natural. 
Trata-se de um processo reversível, pois esse carbono 
é capturado pela cana-de-açúcar quando ela cresce”, 
defende Maciel Filho.

Além disso, o etanol usado no processo é menos 
concentrado quando comparado com o etanol hidratado e 
anidro comercializados atualmente, uma vez que a reação 
depende da presença de água. Portanto, o abastecimento 
do tanque poderia sair por um preço menor, pois eliminaria 

parte dos custos envolvidos na obtenção do etanol nas 
especificações exigidas atualmente para os motores a 
combustão ou para ser misturado com a gasolina. “Nós 
estamos falando de andar com o veículo praticamente 
com metade da concentração de etanol que se tem hoje 
no posto de combustível”, diz Maciel Filho.

Patente Verde
A pesquisa que originou a patente foi realizada entre 

2009 e 2013. O invento foi protegido pelo programa Paten-
tes Verdes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). O serviço identifica novas tecnologias voltadas 
para a produção de energias alternativas que possam ser 
rapidamente usadas pela sociedade, a fim de estimular 
o licenciamento e a inovação no país. A Unicamp procu-

ra, agora, parceiros 
comerciais para im-
plantar a tecnologia, 
continuar com seu 
desenvo lv imento 
para usos específi-
cos e permitir a fabri-
cação de reatores em 
escala industrial. “O 
uso da impressão 3D 
com diferentes tec-
nologias e materiais 
permite materializar 

ideias e projetos inovadores em objetos reais que devem, 
em uma etapa inicial, no conceito de protótipos, passar por 
testes de validação”, ressalta Jardini. Segundo a equipe 
[qual equipe?], no estágio atual da pesquisa, empresas 
do setor já podem se interessar em acelerar o processo 
de testes e adaptações para a utilização nas potências 
especificadas.

“Posteriormente, a mesma tecnologia de impressão 3D 
pode ser empregada na parte produtiva de fabricação, oti-
mizando diferentes etapas de processos e reduzindo custos 
de produção, além, é claro, de minimizar o desperdício de 
material, pois essa tecnologia funciona como um processo 
aditivo e não subtrativo”, finaliza Jardini. A transferência de 
tecnologia por meio de licenciamento é feita com o apoio 
da Agência de Inovação da Unicamp, e os pesquisadores 
participam ativamente desse processo.

Fonte: Unicamp

    Tec-633_Microreator
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identificadas, colocadas na entrada da sede da entidade.
“Foi um movimento muito importante que a gente fez. 

Fiquei muito feliz porque o pessoal aderiu mesmo, tanto 
com o objetivo de desentralhar suas casas de itens que 
não usam mais quanto para ajudar a Casa do Vovô”, diz a 
engenheira ambiental e de Segurança do Trabalho Marília 
Cervelle Rubio Vendrúsculo, uma das coordenadoras da 
campanha. 

De acordo com ela, todo o material arrecadado será 
vendido à indústria, e o resultado financeiro será revertido 
à compra de itens de higiene para a Casa do Vovô, Insti-

CIVILIDADE NAS RUAS

Ação integrou a campanha permanente 
Civilidade nas Ruas, que tem por objetivo 
conscientizar a população sobre a importância 
da destinação correta de resíduos

RESÍDUOS DE EMBALAGENS: 
metálicas, plasticas e de papelão

DOAÇÕES: roupa, isopor, blister, 
tampinhas e esponja: 1kg

REJEITO: 

RESÍDUO ELETRÔNICO: 

A AEAARP arrecadou mais de meia tonelada – 500,9 
kg – de resíduos para reciclagem, entre eletrônicos (455 
kg), embalagens metálicas, plásticas e de papelão (40kg), 
doações de roupas, isopor, blister, 
tampinhas e esponja (1kg) e rejeitos 
em geral (5 kg) na campanha que 
realizou entre 1º de junho e 1º de 
agosto.

A ação, que começou como 
uma das atividades da tradicional 
Semana do Meio Ambiente da 
AEAARP e integra a campanha 
Civilidade nas Ruas, terminaria 
em 1º de julho, originalmente, mas 
teve seu prazo de arrecadação 
prorrogado pelos organizadores 
devido ao sucesso de adesão da 
população. Os itens eram deixados 
em bags (sacolões), devidamente 

CAMPANHA arrecada 
mais de meia de tonelada de 

RECICLÁVEIS

5kg

455kg

1kg

40kg
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tuição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de caráter 
filantrópico que acolhe idosos a partir de 60 anos de idade. 
Administrada pela Sociedade Espírita Cinco de Setembro, 
a entidade recebe verbas públicas, mas a maior parte de 
sua receita ainda depende de doações.

Civilidade nas Ruas
A campanha permanente Civilidade nas Ruas, da 

AEAARP, foi lançada em 2019 com o objetivo de alertar 
a população para a importância da destinação correta de 
resíduos.

Com o fim da campanha de recicláveis, a entidade pros-
segue com a ação permanente de arrecadação de blisters 
(cartelas de comprimidos/medicamentos), tampinhas de 
plástico e lacres de latinhas. Há alguns meses, a AEAARP 
encaminhou quase 2 toneladas de blisters para reciclagem. 

As cartelas recicladas compõem a fabricação de novos 
produtos para o mercado da construção civil, como portas, 
guarnições e rodapés – o blister é composto por camadas 
de alumínio (cerca de 15%) e plástico (cerca de 85%).

O sistema de processamento dessas cartelas é 100% 
mecânico, sem contato humano, e a transformação torna 
o material reutilizável na indústria sem risco para o meio 
ambiente. As cartelas são trituradas e o pó resultante segue 
para um sistema eletrostático que separa o plástico do 
alumínio. Uma porta, por exemplo, tem 15% de blisters. 
O alumínio que compõe uma cartela de blister também 
pode ser separado e encaminhado à indústria de objetos 
de alumínio.
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Emergência
habitacional  

no maior centro urbano do Brasil 
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hidráulica e elétrica à instalação de 
elevadores e construção de paredes. 
Medidas como essa impactam direta-
mente a comunidade e seu entorno, 
além de cumprir um papel importante 
ao revitalizar a paisagem do centro, 
historicamente atrelada a um estado 
de degradação.

Estudos de monitoramento do 
LabCidades, da Universidade de 
São Paulo (USP), sinalizam que o 
crescimento do número de incêndios 
e de ocupações colocam em risco a 
segurança da sociedade que mora, 
trabalha e transita pela região central. 
Em 2018, no Largo do Paissandu, o 
prédio Wilton Paes de Andrade, de 24 
andares, desabou após um incêndio. 
Uma tragédia que afetou as mais de 
150 famílias que moravam em uma 
ocupação no local e terminou com 
sete mortos e dois desaparecidos. Em 
julho, parte da região da Rua 25 de 
Março precisou ser interditada devido 
ao incêndio que atingiu um antigo 
prédio de habitação convertido irregu-
larmente para uso comercial. Há ainda 
risco de desabamento. Ocorrências 
que se repetem e colocam em risco a 
segurança de toda a sociedade. 

Com infraestrutura privilegiada, 
como transporte e equipamentos 
públicos variados, o centro paulistano 
conta com alta circulação de pessoas 
e movimenta comércio, serviços, 
turismo e cultura. É por isso que 
a resolução do déficit habitacional 
deve estar atrelada à necessidade de 
equilibrar a relação entre trabalho e 
moradia, especialmente nos grandes 
centros urbanos. São Paulo pode 
se tornar um reflexo do País sobre 
o enfrentamento às adversidades e 
a adoção de soluções eficazes com 
apoio tecnológico, científico e popular, 
se decidir revolucionar seu principal 
cartão postal. 

Com o atual ritmo de urbanização, o Relatório Mundial das Cidades 2022, 
da ONU-Habitat, estima que até 2050, 68% da população mundial será urbana. 
Essa realidade coloca as cidades diante de um complexo desafio: criar espaços 
sustentáveis e igualitários que atendam a demanda crescente de pessoas. Con-
siderada um direito fundamental, á moradia digna ainda não está assegurada 
a todos os cidadãos no Brasil, o que acarreta ocupação de áreas de risco e 
crescimento urbano desordenado. 

Em São Paulo, maior cidade da América Latina, o déficit é de 369 mil do-
micílios, de acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH). Além disso, o 
último Censo da População em Situação de Rua aponta que há quase 32 mil 
pessoas desabrigadas na capital. Este cenário de emergência habitacional nos 
convoca à reflexão e ação, pois serão necessárias transformações profundas 
para avançar em direção a um futuro de equidade e cidadania, alterando a 
paisagem atual. 

Gestão pública comprometida, desenvolvimento científico e tecnológico 
para soluções inovadoras e o envolvimento da sociedade são alguns dos 
ingredientes essenciais para que as cidades se tornem mais humanizadas. A 
resolução de problemas deve passar por quem os vivencia, e a tecnologia, 
utilizada como ferramenta de suporte às necessidades sociais. Com isso em 
vista, já temos os mecanismos legais, técnicos e científicos para promover 
tais mudanças.

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (Lei nº 16.050/2014), por exemplo, 
estabeleceu uma série de objetivos que visam conter o processo de expansão 
horizontal da aglomeração urbana para preservar o cinturão verde metropoli-
tano: acomodar o crescimento da cidade em áreas subutilizadas dotadas de 
infraestrutura e no entorno da rede de transporte coletivo; reduzir a necessi-
dade de deslocamento para equilibrar a relação entre os locais de emprego e 
de moradia; e implementar uma política fundiária que garanta o acesso à terra 
para as funções sociais do município. 

No aspecto técnico, as diversas profissões da Engenharia e do Urbanismo 
consolidam possibilidades inteligentes para recuperar espaços urbanos e 
devolvê-los ao uso público, caso do retrofit, processo de adequação de pré-
dios que respeita suas características originais. Inclusive, essa será a fórmula 
seguida pela primeira entrega do programa Pode Entrar (Lei nº 17.368/21), que 
impulsiona a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, 
a requalificação de imóveis urbanos e a aquisição de unidades para famílias de 
baixa renda da capital. 

Como vitrine desse projeto, está o Edifício Prestes Maia, no bairro da Luz, 
centro de São Paulo, que, antes de se tornar a 
maior favela vertical da América Latina, abrigava 
uma loja de tecidos em meados de 1950. Agora, 
em 2022, o prédio passará por uma reforma 
para se transformar em um condomínio com 287 
unidades habitacionais que acomodarão as 60 
famílias que, atualmente, vivem na ocupação. Se-
rão necessárias adaptações técnicas para cumprir 
as normas e legislações vigentes, desde a parte 

*Eng. Civ. 
Lígia Marta 
Mackey, vice-
presidente no 
exercício da 
Presidência do 
Crea-SP
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RESOLUÇÃO 
Nº 1.134, 
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DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 (3ª PARTE) 

Aprova os princípios, as diretrizes e 
os procedimentos para a supervisão e a 
gestão da fiscalização do exercício e 
da atividade profissional do Sistema 

Confea/Crea, e dá outras providências.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO DA FISCA-

LIZAÇÃO
Art. 13. A fiscalização do Sistema Confea/Crea será 

supervisionada de forma articulada pelo Confea e pelos 
Creas a partir do monitoramento de metas e da avaliação 
de resultados em âmbito nacional e regional, respectiva-
mente, com base nos indicadores estabelecidos.

Art. 14. O monitoramento operacional da fiscalização 
dos Creas, em consonância com as metas nacionais de 
fiscalização do Sistema Confea/Crea, será realizado pela 
unidade organizacional do Confea responsável pela super-
visão dos processos finalísticos com objetivo de acompa-
nhar a execução das metas e consolidar os resultados da 
fiscalização obtidos em âmbito nacional e regional.

§ 1º Os resultados da fiscalização do Sistema Con-
fea/Crea serão medidos por meio do ciclo de avaliação e 
submetidos à apreciação do órgão instituído para definir 
e acompanhar as metas nacionais de fiscalização do Sis-
tema Confea/Crea.

§ 2º O ciclo de avaliação considerará os resultados da 
fiscalização relativos ao período de janeiro a abril de cada 
exercício, sendo os demais subsequentes a este.

§ 3º Os resultados do ciclo de avaliação de cada Re-

gional deverão ser disponibilizados ao Confea em até 30 
(trinta) dias após o seu encerramento.

§ 4º A unidade organizacional do Confea responsável 
pela supervisão dos processos finalísticos deverá conso-
lidar os resultados da fiscalização e encaminhar ao órgão 
instituído para definir e acompanhar as metas nacionais 
de fiscalização do Sistema Confea/Crea, em até 30 (trinta) 
dias após o seu recebimento.

Art. 15. O Confea divulgará os resultados da fiscaliza-
ção como forma de valorizar e dar publicidade às ações 
finalísticas do Sistema Confea/Crea.

Art. 16. A ação de fiscalização ou de averiguação 
constatará de acordo com a legislação profissional apli-
cável, conforme o caso, a regularidade dos seguintes as-
pectos no desenvolvimento de atividades das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea:

I - realização de atividade técnica;
II - participação de profissional habilitado;
III - participação de empresa habilitada;
IV - registro da responsabilidade técnica; e
V - conduta de profissional habilitado.
§ 1º As ações de fiscalização e de averiguação deve-

rão ser formalizadas por meio de relatório de fiscalização.
§ 2º Identificada irregularidade no desenvolvimento 
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das atividades das profissões inseridas no Sistema Con-
fea/Crea, o relatório de fiscalização deverá contemplar os 
elementos necessários à caracterização da conduta infra-
tora, conforme disposto em resolução específica, instruin-
do o processo administrativo correspondente.

Art. 17. Constituem modalidades de ações de fisca-
lização:

I - Fiscalização Rotineira, voltada à verificação siste-
mática e preventiva do exercício e das atividades profis-
sionais a partir do planejamento anual ou de programação 
preestabelecida;

II - Fiscalização Intensiva, voltada à verificação dire-
cionada e temporária de determinado setor econômico, 
empreendimento ou atividade técnica, mediante a mobili-
zação de diversos meios que se articulam para o alcance 
de metas específicas;

III - Fiscalização de Empreendimentos em Funciona-
mento - FEF, voltada à fiscalização programada a partir de 
informações previamente cadastradas acerca da periodi-
cidade e das características das atividades relacionadas 
aos serviços executados e do quadro técnico das empre-
sas vinculadas a empreendimento em funcionamento;

IV - Fiscalização Preventiva Integrada - FPI, voltada à 
fiscalização programada a partir de cronograma previa-
mente elaborado em função de eventos tradicionais ou 
programados no município, parcerias formalizadas ou de-
manda específica das câmaras especializadas;

V - Fiscalização Coordenada – FIC, voltada à fisca-
lização coordenada entre Creas para verificação da re-
gularidade do exercício e da atividade de profissionais e 
empresas em mais de uma circunscrição a partir de pro-
gramação preestabelecida ou de relatórios extraídos do 
cadastro nacional, e para acompanhamento de obra, ser-
viço ou empreendimento em decorrência de parceria na-
cional com órgãos da administração pública, entre outras;

VI - Fiscalização de Obras Públicas - FOP, voltada à 
fiscalização de obras públicas e licitações identificadas 
na circunscrição para acompanhamento da execução da 
obra, verificação da regularidade de empresas e de profis-
sionais contratados, diretamente e terceirizados, antes do 
início da atividade, e verificação das ARTs das atividades 
técnicas contratadas e da fiscalização da obra pelo órgão 
contratante, realizada de ofício ou decorrente de parceria 
formalizada com o Tribunal de Contas do Estado ou do 
Município ou outros órgãos da administração pública;

VII - Fiscalização de Órgão Público - FIPUB, voltada à 
ação de relacionamento institucional com órgão da admi-
nistração pública que contrata obras públicas, fiscaliza ou 

desenvolve atividades técnicas, visando formalizar parce-
ria para regularização de quadro técnico, registro de ART 
de cargo ou função e de obra ou serviço, e compartilha-
mento de informações;

VIII - Fiscalização de Acessibilidade – FIA, voltada à 
verificação, solicitada ou de ofício, da existência na ART 
da declaração do profissional acerca do cumprimento da 
Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, visando subsidiar 
atuação do Ministério Público, de outro órgão da admi-
nistração pública ou de organização da sociedade civil; e

IX - Fiscalização de Sinistros - FISIN, voltada à fis-
calização, solicitada ou de ofício, de sinistro que envolva 
atividades das profissões inseridas no Sistema Confea/
Crea para constatar a participação de profissional ou de 
empresa habilitada no Crea, visando subsidiar atuação da 
Polícia Civil, do Ministério Público ou de outro órgão da 
administração pública.

Parágrafo único. O planejamento e a execução das 
ações de fiscalização deverão ser apoiados por análises 
dos dados de profissionais, empresas e ARTs constantes 
dos cadastros regional e nacional com objetivo de ampliar 
sua eficiência e efetividade, contemplando a verificação, 
preliminar e integrada em uma ou mais circunscrições, da 
responsabilidade técnica pela execução de obras e servi-
ços e pelo desempenho de atividades técnicas nas áreas 
das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea.

Art. 18. O acompanhamento da execução das me-
tas e do cumprimento dos objetivos do plano anual de 
fiscalização será realizado pela unidade organizacional 
responsável pela fiscalização do Crea, que consolidará 
as informações, métricas e indicadores decorrentes das 
atividades de fiscalização realizadas em relatório de mo-
nitoramento.

§ 1º Os resultados da fiscalização do Crea serão sub-
metidos ao final de cada ciclo avaliativo à apreciação das 
câmaras especializadas.

§ 2º As informações, métricas e indicadores decor-
rentes das atividades de fiscalização do Crea serão ele-
tronicamente consolidadas ao Cadastro Nacional de Fis-
calização.

Art. 19. O monitoramento da execução das metas pla-
nejadas tem como objetivo avaliar sua performance para 
gerenciá-las de forma adequada, visando ao cumprimen-
to do plano anual de fiscalização.

Art. 20. O Crea deverá divulgar os resultados da fis-
calização como forma de valorizar e dar publicidade às 
ações finalísticas do Regional.

Brasília, 29 de outubro de 2021
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NO AR!

PODCAST

O abas-
tec imento 

das cidades 
é  u m  d o s 

grandes desa-
fios para o fu-

turo, e do tipo 
que exige conhe-

cimento e plane-
jamento. O enge-

nheiro civil Carlos Alencastre conta no episódio 12 do 
PainelCast como começou o sistema de abastecimento 

de água da cidade, de que forma o Aquífero Guarani 
passou a ser explorado com essa finalidade.

“A distribuição não foi muito planejada”, fala o engenhei-
ro. Ele conta também que 50% da água captada nos poços 

é perdida, em ligações clandestinas ou vazamentos.
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NÚMEROS
O Guarani foi formado há cerca de 130 milhões de anos 

A água do Guarani tem cerca de mil anos

O Aquífero passou a ser usado no abastecimento de 
Ribeirão Preto nos anos de 1960
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Carlos, que atualmente é secretário de Infraestrutura de Ribeirão Preto, fala 
também sobre as alternativas de captação e abastecimento para o futuro. Uma 
das alternativas em estudo é a captação e distribuição da água do Rio Pardo.

O QUE É ASSÉDIO?
O que caracteriza o assédio, como se proteger e quem passa por essas 

situações são as respostas que a arquiteta 
e psicóloga Raquel Mazo entrega no epi-
sódio 13 do PainelCast.

Na entrevista, Raquel lista as situações 
de assédio e suas consequências emocio-
nais, sociais e de carreira.

Na entrevista, Raquel explica que o 
ciclo de comportamentos inadequados em 
empresas pode impactar nos resultados 
financeiros delas.

www.aeaarp.org.br

OUÇA TAMBÉM
O episódio 14 da 
segunda temporada 

do PainelCast, 
publicado em 2021, 

mostra como fazer um 
perfil “matador” no 
Linkedin. Cristiano 

Santos, um dos maiores 
especialistas nessa 

rede, é o entrevistado.
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CAMPANHA

Evento foi marcado por 
depoimentos, orientações 
e fortalecimento da ação 
do grupo AEAARP Mulher

Na noite do dia 16 de agosto, a AEAARP lançou a 
campanha “O Assédio Nada Constrói”, com participação 
da presidente do Conselho Regional de Engenharia do Es-
tado de São Paulo (CREA-SP), engenheira civil Lígia Marta 
Mackey, e da representante do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), Amanda Ronin. 

Lançamento da 
campanha reúne 

lideranças na AEAARP
Na apresentação da campanha, Mirela ressaltou a impor-

tância de a campanha se abrir para homens e mulheres. “O 
objetivo é abrir o diálogo e pontuar que o assédio, apesar de 
atingir mais mulheres, não vitimiza somente a nós”, afirma.

Além das lideranças dos conselhos de classe, também 
participaram do evento o presidente da Câmara Municipal, 
Alessandro Maraca, Alessandro Irata, secretário da Justiça 
da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, diretores da 
AEAARP e lideranças de entidades da sociedade civil. 

LEVE A CAMPANHA PARA 
A SUA EMPRESA
Os materiais da campanha 
estão disponíveis para 
download no site da AEAARP. 

“

“

“Foi importante para nós, 
profissionais com habilitação 

nesses conselhos, termos 
lideranças de cada um deles nos 
apoiando. Isso nos fortalece”, 
afirma a arquiteta e urbanista Mirela Idino, 

diretora do AEAARP Mulher.



A
E
A
A
R
P

27



A
E
A
A
R
P

28

R. João Penteado, 2237 - Ribeirão Preto - SP

A E A A R P

Contrate profissionais de 
engenharia, arquitetura e 
agronomia nos seus projetos


