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 ESCOLHE, DECIDE E

  COMPRA
      ESTÁ AQUI
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reVISTAQuando o negócio é Material de Construção e 
Decoração os profissionais da área estão sempre 
à procura de atualização, qualidade e bom 
atendimento para especificar a seus clientes.
Se é isso que sua empresa propõe, anuncie na 
AETEC, são 16.000 leitores estimados, 4.000 revistas 
impressas + 5.000 digitais enviadas eletronicamente.

Atendimento Comercial
comercial.aetec@gmail.com
whatsApp: 99842-8530

Há mais de 30 anos no varejo
de materiais para construção,

construindo sonhos  com
as melhores marcas do mercado!

Conibase

LojaConibase

BUTANTÃ
Av. Eliseu de Almeida, 3100

VARGEM GRANDE
Rod. Bunjiro Nakao, 46320 

GRANJA VIANA
Rod. Rap. Tavares, 21450 Km 21,5

MORUMBI
Av. Prof. Francisco Morato, 6157

PIRAJUSSARA
Rua Heitor Vila Lobos, 616

SAC / Televendas
2141-2222

www.conibase.com.br

URBANISMO E INFRAESTRUTURA

 Um megaempreendimento imobiliário, de 17 mil aparta-
mentos junto ao km 19 da Rod. Raposo Tavares, teve 3 ações judiciais 
questionando o tipo de licenciamento ambiental, falta de estudos de 
impacto no trânsito de cidades vizinhas e uma desapropriação feita 
pela Prefeitura. Deverá abrigar 120 edifícios,  em área de 450.000m2, 
prevendo 60 mil moradores. Imagina-se que serão pelo menos 30 mil 
carros a mais circulando na rodovia mais congestionada do país. 

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO PELO TRANSPORTE

“Um dos movimentos de planejamento urbano bastante citado 
nos últimos anos defende o chamado “Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte”. O termo é uma tradução do inglês Transit Oriented 
Development, ou “TOD”, que é uma estratégia que integra o plane-
jamento do uso do solo à mobilidade urbana com o objetivo de pro-
mover cidades compactas, conectadas e coordenadas. A ideia é que o 
planejamento da cidade e o desenvolvimento do sistema de transporte 
andem juntos”, diz Thomas Assumpção, CEO da Urban Systems. Nes-
te caso o ideal seria o prolongamento do Metrô Vila Sonia até o local. 
Isso seria andar junto e com inteligência.

O MONSTRO Noticiou-se que o empreendimento  faria uma marginal e um 
terminal de ônibus: sinta  o tamanho do problema.

No Fórum “A RAPOSO PEDE SOCORRO”/2017, realizado 
em Cotia,  o conceituado arquiteto e urbanista Luiz Célio Bottura 
falou sobre a teoria do “FUNIL”. Você pega um funil e começa a der-
ramar nele arroz.  Vai reparar que no começo o arroz vai passando, mas 
pouco a pouco o fluxo se reduz até travar. O mesmo fenômeno ocorre 
nas rodovias. Aumenta-se a pista de 2 para 3, ou de 3 para 4 ou 5 vias, 
mas  quando chega no final afunila para 2 pistas, e vemos o trânsito 
parar. Na Raposo pior ainda, pois cruza com o trânsito que vem da 
BR116, e ainda tem um semáforo, um horror. 

“O Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) que deu base a 
todo o processo de licenciamento considerou que os impactos urba-
nísticos daquele gigantesco empreendimento incidiriam apenas no 
Município de São Paulo, o que não corresponde à realidade” diz o 
promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, conforme matéria do 
ESTADO. Além de Osasco, não podemos nos  esquecer dos usuários  
de Cotia, Carapicuíba, Embu e até mesmo VGP, como consumidores.

O município de São Paulo não poderia aprovar um empreen-
dimento dessa envergadura sem ver os prejuízos que irá causar a ou-
tros municípios. O potencial comprador também precisa refletir sobre 
como ele irá sair todo dia do local para ir trabalhar, à escola: de He-
licóptero? Até agora não estamos vendo nenhum estudo por parte do 
governo estadual para uma alternativa a esta rodovia.

Daí ter ouvido de diversas pessoas que o empreendimento está 
sendo chamado pelos usuários da Raposo  de  “O MONSTRO” . 

*João Lino

*João Lino organizou dois Fóruns: 
“A RAPOSO PEDE SOCORRO” 2014 e 2017.

“Falta de mobilidade afeta a autonomia 
 e vira armadilha para os mais pobres”

Maure Pessanha
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REVISTA AETEC
Um informativo da

EXPEDIENTE EDITORIAL

O termo disrupção (ato ou efeito de 
romper) tem sua origem no Latim e tem sido 
muito usado para qualificar outros termos, 
por exemplo: tecnologia disruptiva, inovação 
disruptiva, administração disruptiva, etc...  

Obviamente, trata-se de substituir materiais, 
métodos e práticas, em processos de produção 
e administrativos, por outros que propiciam 
maior rendimento, gerando produtos e serviços 
com maior aceitação pelo mercado. 

Na dança das cadeiras que se segue, ficam sem 
lugar a inadaptabilidade e os espíritos cartoriais. 
Esvaziam-se instituições burocráticas e as reservas de 
mercado, para dar lugar à nova livre iniciativa que se 
impõe com a devastadora velocidade de nosso tempo.

Compreender tal processo é vital para empresas e 
instituições que pretendam ao menos alguma sobrevida. 

Seu inimigo é a acomodação aos 
favores e rendimentos que secarão com 
a própria morte de suas fontes.

Precisam inovar, fomentando o poder criativo 
de seus cooperadores, a capacidade de líderes do 
processo e a resiliência na obtenção de resultados. 

A Criatividade precede a Disruptura – É 
preciso “PENSAR FORA DA CAIXINHA”!  

Criatividade não é frescura! É ciência, 
estudo, competência e talento, 
conseguidos com a contínua busca 
de conhecimento e comportamento 
cooperativo, solidário e interdisciplinar.

DISRUMPERE 
(espedaçar, romper, destruir)

Arquiteto e Urbanista 
Ricardo José da Cunha 

Editor da revista da AETEC

GRAPHENE, 
“MIRACULOUS METAL”

João Lino

“Para gerar riqueza 
com o Grafeno é 
preciso um trabalho em 
conjunto deste tripé: 
governo, universidades e 
indústrias”.
Prof. Dr. José Augusto Pereira Brito

A primeira riqueza do Brasil foi o Pau Brasil, 
depois o ouro, pedras preciosas, cacau, café, e hoje “com-
modities” agrícolas e de minério de ferro, quase sem ne-
nhum valor agregado. Nem em caixinha é exportado o 
suco de laranja, ele segue congelado em navios tanque. 
Quando vamos à Europa degustamos o chocolate Suíço 
ou o Belga, de excelente qualidade, mas nenhuma des-
sas nações têm um único pé de cacau. Eles o importam e 
transformam em riqueza para seu povo. O Brasil exporta 
1/3 da produção de café do mundo, mas hoje não está en-
tre os 5 melhores cafés do mundo, nem temos uma marca  

de nome  no mercado externo, o nosso café é agregado a 
outros para dar volume. Na Suíça ou na Bélgica, quem 
trabalha com chocolate ou café tem um excelente salário, 
padrão de vida, saúde, educação, segurança, baixíssima 
corrupção. 

 O nosso minério de ferro é exportado a um cus-
to em média de 110 dólares a tonelada e sua exploração 
é feita, na maioria, com trabalhadores que ganham em 
média pouco mais de 1 salário mínimo e quase nada de 
controle ambiental e retorno para a região, pelo contrário, 
é só ver as duas últimas tragédias. Você já pensou quanto 

Arthur e o diretor geral José A. P. Brito

Vai trazer 

RIQUEZA 
para o povo 
brasileiro?
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essa tonelada de ferro produziu de produtos que importa-
mos, pagando 1.000, 2.000 vezes mais pelo mesmo ferro, 
mas agora com valor agregado, com tecnologia? E por que 
não temos tecnologia? Minas Gerais e Bahia, são estados 
riquíssimos em metais preciosos como Ouro, Ferro, Nió-
bio,  Pedras Preciosas, e a bola da vez, o Grafite, mas que 
até agora não geraram riqueza para seu povo. O IBGE 
informa que mais de 80% do povo brasileiro ganha até 
R$1.800,00 por mês, em torno de 450 dólares.

     E qual a importância do Grafite, essa matéria pri-
ma que existe dentro do lápis e que o Brasil tem 58% das 
reservas mundiais.

Ele pode gerar muita riqueza.
  A partir do Grafite, com alta tecnologia e gente  

com muito conhecimento e saber, podemos chegar ao 
GRAFENO, chamado pelo Goldman Sachs de “METAL 
MILAGROSO”. 

 Para conhecer este excepcional produto  a AETEC 
reuniu 30 associados e foram conhecer o MackGraphe, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, o primeiro e maior 
centro de estudos avançados sobre o Grafeno da América 
Latina, focado no investimento em pesquisa aplicada e 
no desenvolvimento da indústria nacional.Fomos muito 
bem recebidos pelo Prof. Dr. José Augusto Pereira Brito, 
diretor geral do MackGraphe, que durante 2 horas nos 
ofereceu  uma maravilhosa aula, sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos atuais e a importância do Grafeno para o 
desenvolvimento do País. Depois visitamos os superequi-
pados laboratórios (31), sala limpa,  com equipamentos 
sofisticados direcionados para cada uma das áreas.  O 
Instituto Mackenzie de Pesquisas avançadas em Grafeno, 
Nanomateriais e Nanotecnologias (MackGraphe) situa-se  
num moderno edifício de 10 andares, com investimento 

até agora de 100 milhões de dólares, localizado na rua  
Consolação, 300, no Campus Higienópolis, onde profes-
sores e alunos se dedicam ao estudo do que eles chamam 
de “Material do Futuro”. Inúmeros pesquisadores: quími-
cos, físicos, engenheiros de materiais, produção, mecâni-
cos e elétricos, compõem um grupo que vai de bolsistas 
de iniciação científica a pós-doutorandos. Funcionando 
desde 2016, o Centro tem como principal objetivo o de-
senvolvimento de tecnologias que possam ser aproveita-
das pela indústria e que tragam benefícios diretos para a 
sociedade. O Centro já tem diversos casos de parcerias 
com indústrias, startups e jovens empreendedores.No sex-
to andar é onde esta união entre pesquisadores e futuros 
empreendedores formam incubadoras de empresas ligadas 
às aplicações do Grafeno e dos nanomateriais, um verda-
deiro berçário de startups. 

...este Centro abrange três campos principais de 
estudos: fotônica, compósitos e energia e sensores

O diretor explicou que este Centro abrange três cam-
pos principais de estudos: fotônica, compósitos e energia 
e sensores. Este Centro tecnológico está conectado com 
outros centros de pesquisa no Brasil - a Universidade de 
São Paulo (USP) e a Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) – e outras do exterior como a Universidade 
de Manchester e a Universidade Nacional de Singapura, 
de onde recebem com frequência pesquisadores e parcei-
ros cientistas e para onde são enviados  estudiosos brasilei-
ros para aprimoramento e pesquisa. 

     Uma grande queixa dos industriais é que as Uni-
versidades no Brasil se mantêm um pouco distanciadas 
das indústrias, “O MackGraphe já nasceu orientado ao 
mercado e isso faz toda a diferença. Quem passa por aqui 
não vai guardar o projeto no armário, é preciso pensar nos 
benefícios que serão gerados para a sociedade”, afirma Bri-
to. Respondendo a uma pergunta o professor disse que “as 
portas estão abertas para todo empresário que tenha um 
projeto e necessite dos recursos científicos de uma univer-
sidade, e existem algumas formas de parceria, dependen-
do de caso a caso”.

     Mas o que é o Grafeno? 
O GRAFENO é um material formado por um ar-

ranjo de átomos de carbono em uma estrutura hexago-
nal na forma de favos de mel, com espessura de apenas 
um átomo de carbono. Traduzindo, uma folha de grafeno 
isolada tem espessura de apenas 0,37nm (1nanometro = 
0,0000000001 metros), sendo classificado como um na-
nomaterial. Dois gramas desse material pode produzir 
uma película capaz de cobrir uma área de 2.700m2, equi-
valente a um campo de futebol.

O material do futuro sempre esteve por aqui e já é 
utilizado pela humanidade há centenas de anos, o Grafite. 

Apesar da aparência inocente, é dele que vem um novo 
material, simples, versátil e promissor: o “GRAPHENE”. 
Isolado pela primeira vez em 2004 por Konstantin No-
voselov e Andre Geim, na Universidade de Manchester, 
Inglaterra, o estudo rendeu à dupla o Prêmio Nobel de 
Física em 2010. A partir daí a Indústria ficou de olho e 
com ele vamos entrar na indústria 5.0.

-----------
O valor atual de mercado de 1g de grafeno chega 

a ser 1.000 vezes maior do que o do grafite...
-------------

A produção de grafeno a partir da grafita natural e a 
inovação de suas aplicações, além de multiplicar o  valor 
do mineral,  gera a criação de inúmeros  produtos novos 
num mercado de crescimento muito alto e rápido. O va-
lor atual de mercado de 1g de Grafeno chega a ser 1.000 
vezes maior do que o do Grafite e um dos grandes desa-
fios atuais é justamente produzir no país produtos com o 
NOSSO Grafeno, exportar em quantidade, e reduzir os 
custos de produção.

APLICAÇÕES
 Os principais campos de aplicação são em eletrônica, 

geração e armazenamento de energia e compósitos, con-
fecção de sensores, tecidos inteligentes, e na confecção de 
eletrodos e filmes finos condutivos.

O setor de energia e armazenamento é onde se con-
centra o maior potencial econômico e tecnológico de 
aplicação do Grafeno na atualidade, uma vez que esse 
material apresenta elevada área superficial, boa estabilida-
de química e alta condutividade elétrica, com aumento 
significativo da capacidade de armazenamento de energia 
elétrica em baterias mais seguras, leves e compactas.

Vai ser possível carregar a bateria do celular enquanto 
tomamos um  cafezinho. 

Outra área importante de aplicação do Grafeno é 
nos materiais compósitos, onde é incorporado a um ma-
terial hospedeiro, como matrizes poliméricas, cerâmicas 
ou metálicas, modificando e melhorando suas proprie-
dades. Nos polímeros, por exemplo, a incorporação do 
Grafeno possibilita a obtenção de materiais muito mais 
resistentes mecanicamente, com a vantagem de poder in-
troduzir, concomitantemente, outras propriedades, como 
impermeabilidade a gases e condutividade elétrica,para a 
fabricação de partes de aeronaves, veículos automotores e 
de materiais de construção civil, como cimento, refratá-
rios e tintas.

    Agora, respondo à pergunta do título desta ma-
téria. Se desta vez o Brasil for competente, trabalhar 
com inteligência e honestidade, transformando AQUI 
as imensas reservas de Grafite em Grafeno e posterior-
mente em produtos com valores  agregados, podere-
mos SIM deixar o povo rico. Mas, além do trabalho em 
conjunto -governo, universidades e indústrias -  preci-
samos que  os governos -  federais, estaduais e munici-
pais -  atuem com “complience”   para coibir a corrup-
ção desvairada e grandes investimentos em educação 
séria, pois vamos precisar de muita gente qualificada.

 Um exemplo é Israel, país com 8 milhões de ha-
bitantes, estruturado em cima de areia, sem água, em 
constante conflito. Você sabia que Tel Aviv é o segundo 
maior polo do mundo em startup, em desenvolvimento 
de tecnologia, perdendo apenas para o Vale do Silício? 
E veja quanta tecnologia  criam, o WAZE por exemplo.

Mas se continuarmos utilizando os nossos tratores 
para retirar o grafite e exportar “in natura”sem agregar 
valor vamos continuar nesse atraso atual, embora seja-
mos um dos países com maior número de empreende-
dores, mas que morrem antes de dois anos.    

A partir da esquerda, - Marcelo, Bêlit, Kira, Nira, Zé Victor, Sueli, Nelson, Arthur, Vicente, Manoel, Massa, Gianlucca, Walter, Henrique, Cintia, Valter, 
Elias, Rodine, José Carlos Pereira, Alvaro, Grimaldi, Kadu, Peterson, Domene, Luciano, José Carlos Nunes, José Fernandes.

Prof. Dunieskys R.G.Larrudé, demonstrando equipamento desenvolvido 
por ele e equipe, para deposição de filmes finos de grafeno e de 
estruturas de van der Waals, baseadas em materiais bidimensionais.
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Refúgio Biológico Bela vista

20 Turbinas em operação

ITAIPU, A MAIOR USINA 
DO MUNDO, ORGULHO DA 
ENGENHARIA BRASILEIRA

Os números da Usina de Itaipu são gigantes-
cos, comparável às maiores obras do mundo de todos os 
tempos, construída orgulhosamente por Brasil e Paraguai 
entre 1975 e 1982, quando muitos duvidavam da capaci-
dade da engenharia brasileira de construir tão mega em-
preendimento.

Inauguração: 5 de maio de 1984
Altura: 196 m
Área: 1.350 km²
Área da bacia hidrográfica: 1.350.000 km²
Custo de construção: 19,6 bilhões USD, incluindo 

a construção e o montante necessário para a rolagem da 
dívida inicial.

 Depois de quase 50 anos a dívida deve ser integral-
mente paga até 2.023.

Naquela época, para levantar todo o capital necessá-
rio, Itaipu teve que recorrer a 70 financiadores, valor  que 
correspondeu a 99,2% do capital necessário. A garantia dos 
empréstimos era o próprio Tesouro Nacional Brasileiro. 
Hoje os credores da dívida ficaram  concentrados  em ape-
nas  três  principais: Eletrobras, BNDES e Banco do Brasil, 
com pagamento anual em torno de 2 Bilhões de dólares.

A BOA NOTÍCIA 

Para se ter uma ideia do quanto significa o término 
dessa dívida, em 2018, da chamada energia vinculada, 
que inclui os valores de operação mais a  da dívida, foi 
vendida  a US$ 43,80/MWh. Já a energia não vinculada 
- o excedente produzido pela usina -, que não inclui os dé-
bitos na conta, ficou a US$ 6,06/MWh. Mas os governos 
poderão decidir por baixar o custo ou auferir lucro.

No ano de 2019 a USINA completa 35 anos  de ope-
ração, no auge de sua eficiente produção. 

MAIOR DO MUNDO EM OPERAÇÃO

Mesmo depois da conclusão da usina chinesa de Três 
Gargantas, em 2012, com potência instalada de 22,4 mil 
MW, ante os 14 mil MW de Itaipu, a usina mantém o 
título de maior produtora de energia do mundo, com o 
recorde anual de 103,1 milhões de MWh, registrado em 
2016. A maior produção da usina chinesa foi de 101 mi-
lhões de MWh, em 2018.

TURISMO 

A famosa Cataratas do Iguaçu recebe 1,5 milhão 
de turistas anualmente, mas a usina não fica muito 
atrás, ela recebe 1 milhão de visitantes que querem 
conhecer essa maravilha, mas que dispõe de diversos 
outros passeios muito interessantes como:  Refúgio 
Biológico Ecomuseu, Kattamaran, Polo Astronômi-
co, Itaipu Iluminada, Itaipu Especial, Itaipu Panorâ-
mica, bom Restaurante e uma paisagem muito grati-
ficante. 
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Recebi,um dia desses, um artigo de um amigo, escrito por 
Ronda Kaysen, para o The New York Times, nele, críticas ao conceito 
mais atual de soluções de projeto, o conhecido “open space”: será que 
precisamos mesmo de tanta integração? 

Você já assistiu ao programa canadense “Irmãos à Obra”? Um re-
ality Show onde gêmeos idênticos, um arquiteto e o outro corretor de 
imóveis, ajudam famílias a reformar suas casas ou a escolher imóveis à 
venda com potencial de reforma e realizam a reforma ao vivo, em poucos 
dias e com um orçamento curto. E, ao término do episódio, fica tudo 
lindo, claro! 

Recebo no meu escritório clientes fãs do programa, já chegam di-
zendo que sonham em ter a cozinha do episódio tal, ou o banheiro do 
episódio tal, até aí, normal, acontece o mesmo com o Pinterest ou o 
Instagram. 

Outro dia meus filhos menores jogavam entusiasmados no apli-
cativo do programa para celular, onde é preciso vencer desafios para ga-
nhar dinheiro virtual e assim conseguir itens de mobília e decoração para 
completar os ambientes com as peças pré-escolhidas pelos gêmeos. As 
crianças me contaram sobre o Drew e o Jonathan com a familiaridade 
que costumava vê-los falar sobre os heróis da Marvel. 

Isso me fez voltar a atenção e assistir alguns episódios, vários epi-
sódios na verdade, porque realmente senti curiosidade em ver o que ia 
acontecer, qual casa iam escolher, se daria mesmo tempo de terminar a 
reforma no prazo necessário... enfim, o programa é diversão garantida. 
(...risos). 

Pensei, feliz, o quanto o programa deixa claro as vantagens em 
contratar um profissional da área para todas as etapas de uma reforma: 
desde a escolha do imóvel, até o controle das despesas e a fidelidade aos 
prazos do cronograma. Sensacional mostrarem ao mundo o quanto tudo 
em uma obra pode dar certo quando se têm um bom gerenciamento 
do processo. Pesquisei que, nesse mesmo formato de programa, existem 
outros vários, americanos, franceses, por aí vai. 

Mas, assistindo a esses programas me incomodou ver as soluções 
engessadas e recorrentes desse conceito aberto nos projetos. Sim, derru-
bam paredes para integrar os espaços sociais, como um mantra. Como se 
esse fosse, sempre, o partido de tudo. Foi quando me lembrei do artigo 
da Ronda. 

Claro que quando se tem um pequeno estúdio de poucos metros 
quadrados, eliminar paredes pode favorecer muito a solução de projeto, 

trazer conforto. Mas conforto muitas vezes pode se traduzir pela priva-
cidade em ter uma sala mais reservada, ou a sala de jantar independente 
da cozinha. Em ter paredes para acomodar a louça herdada em uma 
bela cristaleira, ou uma linda biblioteca onde se possa deixar os livros 
esparramados, junto das anotações, e onde fica aquela poltrona, que não 
é nada linda para estar na sala de visitas, mas que é nela que você quer 
ficar quando chegar em casa, seu lugar favorito: confortável e acolhedor. 

As pessoas hoje, muitas vezes, idealizam a integração total dos 
espaços de convívio: a cena é de glamour, onde seus convidados estão 
circulando em volta de uma ilha gourmet, equipadíssima, junto à sala 
de jantar e também ao living, enquanto o sistema de aúdio distribui o 
som para todo o espaço, sua play-list musical favorita tocando, enquanto 
você cozinha. Parece perfeito, quem não irá querer? 

Talvez fique menos perfeito quando você está com a pia cheia de 
louças sujas e chega cansado do trabalho e não tem como ignorar a tal pi-
lha, afinal, sua ilha gourmet fica no meio da sala. Ou quando seu marido 
está assistindo a final de futebol na sala e você adoraria assistir ao episó-
dio do seu seriado favorito enquanto toma uma taça de vinho e prepara 
o jantar, mas, de novo, impossível, porque tudo está integrado. Talvez 
seja esse o momento de lembrar que você não recebe tantas visitas, e 
que a casa è cenário de momentos idealizados, mas não para a vida real. 
Imaginem aquele dia em que você está fazendo “home-office”, cada vez 
mais comum nas carreiras contemporâneas, e fala ao telefone com, ao 
fundo, o ruído da panela de pressão que prepara o feijão para o almoço. 

Jade Joyner, design americana escreveu: Tem algo agradável na pri-
vacidade, estamos vendo uma reação ao conceito aberto. Vendeu-se a 
ideia de que paredes são ruins, mas elas não são, e eu, concordo. 

Fazer arquitetura envolve traduzir as reais necessidades de um 
cliente, para que o novo espaço, ao final da obra, os deixe, de fato, satis-
feitos, embora meu ideal é quando os deixo surpreendidos e satisfeitos. 
A subjetividade da arquitetura me faz sempre priorizar a empatia na 
tratativa com o cliente, pois é preciso mergulhar com profundidade nes-
se briefing, que muitas vezes não é claro, ou nem mesmo possível, para 
poder, verdadeiramente, traduzi-lo e acertar, com técnica, as soluções 
projetadas. 

“Deve a arquitetura simplesmente se aproximar do objeto do 
desejo de quem a solicita ou ir além, tocando mais fundo e atenden-
do à solicitação para a qual está realmente sendo convocada?”

ESPAÇO
COWORKING

PARA MÚLTIPLAS PROFISSÕES

A AETEC dispõe de um espaço 
COWORKING ideal para pro�ssionais 

que cansaram de home work e de
escritórios caros, com altas taxas, 

impostos e obrigações.

Venha passar 
um dia aqui 

e observar as 
inúmeras 

vantagens

Você não se preocupa com taxas de IPTU, 
Água, Luz, Condomínio.

Foge dos encargos de locação de escritório.
Ambiente compartilhado pro�ssional 

e corporativo, com networking
Boa localização, entre a Prefeitura e a Raposo.

Espaço de convivência com café, água, 
geladeira e sofá para uma boa conversa.

No local você ainda encontra
 sala de reunião, auditório para 50 e 70 

pessoas, com data-show.

O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO DE COTIA

Fale com a gente: 4616-2398 
ou secretaria@aetec.org.br –www.aetec.org.br

Open spaces for all? 

CDER realizou 
reunião 

extraordinária em 
São Pedro

Nos dias 31/08 e 01/09 o CDER – Colégio de Entidades 
Regionais de Engenharia- , com a presença do Presidente do CREA-
-SP Eng. Vinicius MarchesiMarinelli, reuniu-se extraordinariamente 
em S.Pedro, quando foram tratados assuntos de relevância.

O Comitê de Comunicação do CDER, através de 
seus integrantes Eng. Leandro Azeredo Fogaça e Eng. 
Fernando Henrique J. F. Trinca, mostrou como utilizar 
de maneira adequada as redes sociais como Instagram, 
Facebook e Linkedin, para incrementar a visibilidade e 
comunicação das Associações. “Esse trabalhoa AETEC  
vem fazendo sistematicamente  com muita competência 
e qualidade, além do excelente trabalho de comunicação 
desenvolvido pela nossa revista” ressaltou o presidente Ar-
thur Weigand.  Também foram apresentados modelos de 
Caderno Técnico e de Outdoors, focados na legislação e 
fiscalização do exercício profissional.

A Coordenadoria do CDER forneceu dados histó-
ricos da evolução e aprimoramento  da fiscalização pelo 
CREA-SP. Os 19 Comitês Temáticos também se reuni-
ram para trabalhos na tarde do sábado. Nosso Presiden-
te Arthur Augusto Weigand Berna faz parte do Comitê 
de Controle e Sustentabilidade das Associações, atuando 
com muito vigor nos trabalhos desenvolvidos. 

No domingo foi colocada em pauta uma discussão 
sobre a exigência, pelas Prefeituras Municipais, da apre-
sentação de ARTs de projeto e execução para aprovação 
de projetos. Encerrando os trabalhos o Eng. Civil Ronal-
do Patriota proferiu uma excelente palestra com o tema 
“Coach na Engenharia”, muito aplaudida por todos os 
participantes.

Queremos, aqui, parabenizar o CREA-SP e o CDER 
pela organização do evento, pelos resultados alcançados e 
pelo ambiente agradável e ordenado com que tudo trans-
correu. 

Mariana Meneghisso

Você sabia que temos em Cotia 
mais de 1.100 Engenheiros 
e mais de 400 Arquitetos?

DÊ PREFERÊNCIA A  PROFISSIONAIS 
RESIDENTES NA NOSSA CIDADE.
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CONDOMÍNIO II

Sistema 
de Gestão 
de Reforma
ABNT NBR 16.280/2014

A crescente demanda por imóveis residenciais 
ou comerciais, novos ou antigos, impacta diretamente a 
construção civil, através de construções ou reformas. Po-
rém, nem sempre as interferências realizadas, sejam nas 
vedações, instalações elétricas, hidráulicas ou impermea-
bilizações, são realizadas de forma condizente com as boas 
práticas de construção e com as normas vigentes.

Neste contexto, surge a Norma Brasileira de Refor-
ma em Edificações, que entrou em vigor em 18 de abril 
de 2014, onde se estabelece regras para intervenções em 
prédios, definindo requisitos para elaboração de projetos e 
execução, garantindo a segurança da unidade e do edifício 
no caso de uma reforma, e condicionando para que haja 
a contratação de um profissional habilitado para o acom-
panhamento dessa execução, e dando obrigatoriedade a 
anuência do síndico ou do responsável pelo edifício para 
o início desses serviços.

Sendo assim, as obras em áreas comuns ou dentro 
das unidades, necessitam obrigatoriamente de um plano 
de reforma e da Anotação de Responsabilidade Técnica de 
um Arquiteto (RRT) ou de um Engenheiro (ART), o qual 
deverá ser fielmente seguido por todos os envolvidos: mão 
de obra, fornecedores, e proprietário do imóvel.

Antes da Norma de Reforma em Edificações, não 
havia nem norma nem lei específica para este assunto, e 
automaticamente o condomínio tinha pouco respaldo ju-
rídico para impedir o início de uma reforma, a entrada de 
materiais e operários.E, apesar de norma técnica não ser 
lei, cria-se a partir dela diretrizes para procedimentos téc-
nicos adequados, os quais, uma vez não seguidos, podem 
desencadear danos de qualquer natureza, e distribuindo 
as devidas responsabilidades e penalizando quem não as 
seguiu.

Segundo a ABNT NBR 16.280/2014, reforma é “A 
alteração nas condições da edificação existente com ou 
sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou 
ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou seguran-
ça, e que não seja manutenção”. Pois, diferente de uma 
unidade isolada, uma reforma num edifício de uso coleti-
vo pode ocasionar interferências negativas aos vizinhos e 
nas próprias características do edifício.

NORMA DE REFORMA PARA LEIGOS

O importante é ter em mente que a Norma de Re-
forma veio para proteger o seu patrimônio de interferên-
cias negativas, seja ocasionada pela sua própria unidade 
ou por vizinhos, seja por falta de conhecimento ou por 
negligência. Pois, por melhor que um Pedreiro seja, se faz 
necessário o acompanhamento de um Arquiteto ou de um 
Engenheiro como responsável técnico pela obra.

E, é através da concepção de projeto e da previsão dos 
serviços a serem executados, que se gera a ART - Anotação 

de Responsabilidade Técnica, emiti-
da por um Engenheiro devidamente 
inscrito no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, 
ou a RRT – Registro de Responsa-
bilidade Técnica, emitida por um 
Arquiteto inscrito no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU. As duas têm o mesmo 
valor técnico e jurídico, pois os dois profissionais possuem 
as atividades de uma reforma prevista nas atribuições de 
suas profissões.

Por isso, um proprietário não “compra” uma ART ou 
uma RRT, e sim adquiri os serviços de projeto, planeja-
mento e acompanhamento de execução de obra descritos 
nela! Este acompanhamento poderá ser diário, ou sema-
nal, dependendo das necessidades de cada obra.

NORMA DE REFORMA PARA 
ARQUITETOS E ENGENHEIROS

A Norma de Reforma estabelece que se deva fazer 
um “plano de reforma”, contendo as ideias e intenções 
para realização dos serviços. Ele deve ser composto por 
memorial descritivo dos materiais a serem utilizados, pro-
jetos, escopo dos serviços, cronogramas, planejamento da 
circulação do pessoal e dos materiais, identificação das ati-
vidades que propiciem geração de ruídos, uso de materiais 
tóxicos, inflamáveis e combustíveis, assim como, emissão 
da ART/RRT pela responsabilidade técnica do projeto, 
execução, e/ou supervisão das obras.

Neste contexto, deve-se ter claro o atendimento às 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
descarte dos entulhos, recebimento e acondicionamento 
do material, atentando-se para detalhes simples, como por 
exemplo: uma sobrecarga na laje ocasionada pelo excesso 
de entulho/material em um só ponto.  

Cíntia Monteiro, é Arquiteta e Urbanista pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie e mestre em Habitação pelo 

IPT Responsável 350 projetos residenciais e comerciais, 
e execução de mais de 500 obras. Docente nos cursos de 

graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, 
Design de Interiores, Engenharia Civil e de Produção.

Você sabia? Que ao chamar um 
Arquiteto ou Engenheiro para 

te auxiliar no recebimento 
do seu imóvel junto à 

construtora, ele é capaz de 
identificar vícios construtivos 

e itens em desacordo, como 
por exemplo, um mau 

caimento na área do box do 
banheiro! Te poupando de 

diversos problemas futuros.

Assim como é impor-
tante que o planejamento 
da reforma seja feita com 
um profissional habilitado, 
Engenheiro ou Arquiteto, é 
importante também que este 
seja analisado por alguém 
igualmente habilitado. 

Leia mais na próxima edição: riscos comuns em 
reformas – interferências nos sub-sistemas.
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O DESIGN DA  LIBERDADE

Est. Municipal Walter Steurer, 1489
Cotia - SP 067100-500
Tel 11 4612-2588 
www.jap.com.br

Há mais de 40 anos 
construindo ambientes, 
oferecendo luz e beleza, 

ligando as pessoas 
ao mundo.

/japjanelas

@japjanelas

/jap-janelas-de-aluminios-padronizadas-ltda/jap-janelas-de-aluminios-padronizadas-ltda

LICENÇA AMBIENTAL 

O Meio 
Ambiente na
Engenharia

Toda obra de engenharia, desde asmenores até as 
gigantescas, deve passar por um criterioso processo junto aos ór-
gãos públicos para obtenção das autorizaçõesnecessárias para a sua 
construção e instalação. Em muitos casos estas autorizações estão 
vinculadas a licenças ambientais.

O estudo ambiental é o primeiro passo para o planejamento 
de um projeto de engenharia. Tanto osgovernos federal e estadual, 
quanto os municipais, possuem legislações específicas que norma-
tizam a intervenção sobre o meio ambiente. Os estudos ambientais 
englobam temáticas como o tipo de solo e rochas existentes no 
subsolo, profundidade de águas subterrâneas, presença de corpos 
d’água (nascentes, córregos e rios) no local e no entorno, presença 
de vegetação sob a forma de árvores isoladas e/ou fragmentos flo-
restais, presença de fauna, potencial de poluição da atividade a ser 
instalada, entre outras.

Além dessas temáticas, a localização do empreendimento 
frente ao uso do solo estabelecido pelos zoneamentosmunicipal, 
estadual e federal definidos por instrumentos legais, trazem um 
regramento sobre a atividade a ser instalada no local, bem como 
sobre os índices de permeabilidade obrigatório e sobre os critérios 
de compensação ambiental.

Assim, qualquer projeto arquitetônico ou de engenharia 
deve ter início nos estudos ambientais para que atendam a le-
gislação vigente.

É importante ressaltar que, infelizmente, os órgãos públicos 
que analisam os projetos e emitem as respectivas licenças pouco se 
comunicam entre si. Assim,é comum casos em que há a aprovação 
de projetos pelos órgãos responsáveis pelo planejamento e obras e, 
ao passar pelos órgãos ambientais, ocorra a necessidade de altera-
ções do projeto para adequação do mesmo à legislação ambiental. 

Estas idas e vindas trazem transtornos de cronograma, e mui-
tas vezes, hánecessidade de reajustes orçamentários. Além disso, o 
não atendimento das legislações ambientais ainda podem trazer 
multas e embargos e, em casos mais extremos, a exigência de de-
molição e restauração das funções ecológicas do local.

Para evitar este tipo de situação é fundamental que o pro-
jeto de engenharia conte com uma equipe multidisciplinar e que 
atenda, irrefutavelmente, as legislações ambientais que porventura 
incidirem sobre o empreendimento.

A equipe multidisciplinar deve ser composta de profissionais 
das áreas de exatas, humanas e biológicas. Por exemplo, para estu-
dos de fauna, o(a) responsável técnico (a) deve ser um biólogo (a) 
ou veterinário (a). Para vegetação, projetos de restauração ecológica 
e projetos de restauração de áreas degradadas – PRAD -podem ser 
responsáveis o engenheiro (a) agrônomo (a), florestal, ambiental, 
geógrafo (a) e biólogo (a).Entretanto, é fundamental que o (a) 
profissional responsável pela elaboração dos estudos técnicos ne-
cessários para um licenciamento tenha profundo conhecimento da 
legislação ambiental e em todas as temáticas técnicas que cada ins-
trumento legal aborda. 

Muitos projetos de engenharia, a depender do seu porte e ati-
vidade a ser instalada, ainda devem considerar que, após sua fina-
lização, necessitarão de monitoramentos ambientais por períodos 
determinados pelos órgãos ambientais licenciadores.

O atendimento da legislação ambiental, além de viabilizar os 
processos de emissão das respectivas licenças, traz ao empreendedor 
uma perspectiva de investir no mercado de construções com base 
em técnicas sustentáveis como o Green Building e utilizar a “pega-
da ecológica” como uma estratégia de marketing.

A elaboração dos estudos ambientais que antecedem os pro-
jetos de engenhariapossibilitam prever a viabilidade do empreendi-
mento bem como sua potencialidade. 

Os projetos de engenharia que compatibilizam seu plane-
jamento com os estudos ambientais também atendem a fun-
damental premissa de sustentabilidade que visa garantir a ma-
nutenção do desenvolvimento sócio ambiental para as futuras 
gerações. 
Bióloga Blanche Sousa Levenhagen, mestre em Sustentabilidade na Ges-
tão Ambiental pela UFSCAR e sócia da empresa Ecobio/Kastor Consultoria 
Ambiental – especializada em licenciamento e regularização ambiental.
blanche@ecobioconsultoria.com.br

21º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
ARQUITETOS

O Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) volta a acon-
tecer em Porto Alegre, capital gaúcha, depois de 50 anos. Com uma 
programação de quatro dias, o evento acontece de 09 a 12 de outubro 
em diferentes lugares do Centro Histórico da cidade.

As inscrições estão abertas no site oficial do evento: 
www.21cba.com.br

O tema do evento
O tema do 21º CBA é Espaço e Democracia. Assim, o Congres-

so promete fazer a capital dos gaúchos respirar Arquitetura e Urbanis-
mo. A ideia é falar sobre espaço e democracia na prática, promovendo 
vivências nos espaços públicos, prédios históricos, praças e parques.

Alguns locais de realização das atividades: Casa de Cultura Ma-
rio Quintana, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Memorial do 
Rio Grande do Sul, Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo, Praça da 
Alfândega, Multipalco Theatro São Pedro, uma opção diferente das 
anteriores, com maior interação a diversos locais da capital gaúcha.

Novos rumos
Falar sobre o fazer profissional envolve repensar o papel do ar-

quiteto e urbanista frente ao cenário de inovação. Algumas Sessões 
Temáticas serão dedicadas a debater este contexto, como “BIM” e “A 
Economia Circular na Nova Agenda Urbana: reflexões para o fazer 
profissional no mundo em transição”.  
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MÓVEIS PLANEJADOS
MARCENARIA EM GERAL

M A R C E N A R I A

ART COELHO

Tel.: 11-4382-5745 
WhatsApp 95829-8424

ART COELHO MARCENARIA
@ ARTECOELHOMARCENARIA

        contato@artcoelhomarcenaria.com
www.artcoelhomarcenaria.com.br

Estrada Velha de Itapevi, 3084 –Vila Militar – BARUERI/SP

@

TIJUCO 
INAUGURA SUA

4ª LOJA

Guilherme à frente da unidade na José Giorgi

A CASA & CONSTRUÇÃO TIJUCO inaugu-
rou sua 4° loja na Av José Giorgi, para atender melhor à 
demanda da Granja Viana e arredores. “Com isso esta-
mos nos tornando uma REDE”, disse Guilherme, diretor 
da unidade, lembrando que ainda para este ano esperam 
inaugurar mais uma loja. As lojas da Tijuco se encontram 
em Ibiuna, Caucaia, VGP e José Giorgi, com amplo esto-
que e modernas instalações. 

46° ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS

UMA VISÃO DO 

Mercado Imobiliário 

de Cotia 
e Arredores

Presente e Futuro. No dia 30 
de agosto de 2019 chegamos ao 46° AL-
MOÇO DOS PROFISSIONAIS, com 
aguardada palestra do especialista Lu-
ciano Abud, atual diretor da REMAX 
Imperial, com experiência na região há 
mais de 20 anos. Arquitetos, Engenhei-
ros, Empresários da Construção ouvi-
ram atentos o panorama local e do país, 
referente ao Mercado Imobiliário, re-
cebendo informações importantes para 
transmitir a seus clientes e ordenar a  
decisão nos caminhos a serem tomados 
para a construção de imóveis no merca-
do de Cotia e arredores.

 Os tópicos básicos da palestra foram: Transformação 
do Mercado Imobiliário da Região, os impactos do avan-
ço tecnológico, cenário atual sobre os valores de imóveis; 
mudanças no estilo de vida promovendo novos conceitos 
de construções; financiamento imobiliário com juros mais 
baixos atraem grandes investidores; melhora no segmento 
de baixa, média e alta renda. Finalizando, Luciano Abud 
ofereceu dicas para os empresários construtores, quais os 

melhores segmentos para se construir, metragens, tipos de 
moradia, imóveis a venda para reforma, investimento e 
renda de aluguel, esperando que o governo estadual con-
tribua com a sua parte para resolver problemas de deslo-
camento pela Raposo Tavares mas otimista quanto aos in-
centivos federais, visando assim um cenário positivo para 
o crescimento econômico do país e retomada do mercado 
imobiliário. 

EM ALGUM MOMENTO 
VOCÊ VAI PRECISAR

Em todas essas situações você fi cará muito mais tranquilo, seguro 
e terá resultados mais efi cientes, na produtividade, no prazo, na 
garantia de bons serviços e solução efi caz, se contar com profi ssionais, 
engenheiros, arquitetos, técnicos, capacitados a lhe oferecer o melhor.
A AETEC recomenda que se contrate sempre um profi ssional 
habilitado. Visite o site da AETEC e conheça nossos associados, com 
diversas especialidades.

REFORMAR

DECORAR
CRIAR
AMPLIAR
CONSTRUIR

MUDAR

www.aetec.org.br
secretaria@aetec.org.br

Tel.: (11) 4616-2398

Luciano Abud

Mais de 40 participantes Aniversariantes do mês: Karina, Gumercindo e Cassiano



AETEC18 AETEC 19

O evento Casa Cor, repetido em diversas cida-
des brasileiras, tornou-se a maior referência nacional no 
lançamento de tendências em design e decoração. Além 
disso, muitos profissionais conseguem expressão e visi-
bilidade depois de expor na mostra, Arthur Casas, João 
Armentano e Roberto Migotto são alguns exemplos. Nes-
ta edição, o espaço destinado para novos talentos estava 
ampliado criando possibilidades para quem está chegando 
ao mercado.

Como toda exposição de arte, temos sempre uma 
vasta experiência de técnicas, cores, sensações, para todos 
os gostos e públicos, especialistas do setor, ou não. Visitar 
a mostra é uma experiência sensorial, de percepções indi-
viduais. Para quem nunca foi, vale conhecer, a seu tempo, 
parando no que te encanta para olhar com mais atenção. 
A exposição é enorme, passeio para um dia inteiro. Com 
restaurantes gostosos, cafés, docerias e sorveterias para as 
paradas que decidir fazer, vá sem pressa.

Claro que muito do que está exposto é extremamen-
te luxuoso, e obviamente, muito caro, mas profissionais 
competentes podem usar do conhecimento sobre técni-
cas e materiais, aliado à criatividade para gerar versões de 
muito bom gosto e menos dinheiro também, com base 
nas últimas tendências de mercado. 

Nostalgicamente, apreciava muito as edições mais 
antigas da Mostra, onde, a cada ano, a exposição era ergui-
da em diferentes edificações na cidade, sempre escolhidas 
pelo valor arquitetônico: residências especiais, exemplares 
de arquitetura Clássica, Modernista,Toscana... os galpões 
da antiga Cinemateca, a estrutura da antiga fábrica do la-
boratório Merrel Lepetit e ainda o belíssimo complexo da 
Maternidade Matarazzo foram sedes muito ricas e interes-
santes das primeiras “Casas Cor”.

Desde 2006, as edições têm ocupado parte do com-
plexo de edifícios do Jóquei Clube de São Paulo, ambien-
tes são montados e distribuídos pelo vasto jardim, outros 
na arquibancada com vista para a pista, trechos do edifício 
histórico e também são construídas novas estruturas.Nes-
te ano, com um grande apelo para as soluções nômades da 
arquitetura em containers.

Conceitos importantes para a sustentabilidade 
ultrapassaram a escolha no emprego de materiais 
ecológicos nos tecidos, madeiras, revestimentos...

 Esta proposta, que já tem sido bastante exposta nos 
últimos anos pela mídia, mostrou soluções racionais, 
como pede o tema, equilibradas, mostrando ser mesmo 
possível comprarmos isso pronto, mandar entregar e viver.
Não seria uma simplificação a considerar?

Conceitos importantes para a sustentabilidade ultra-
passaram a escolha no emprego de materiais ecológicos 
nos tecidos, madeiras, revestimentos para também ações 
como a energia do evento ser fornecida por iluminação 
em Led alimentadas por placas fotovoltaicas,  o controle 
do volume de lixo gerado no serviço de um dos restauran-
tes da mostra, ou a construção ecológica em fardos de pa-
lha conhecido como Straw Bale do espaço Lg. No mesmo 
tema, a loja de presentes da Casa Cor tinha a estrutura em 
madeira laminada colada, tornando possível desmontar e 
remontar o espaço todo.

Paisagismo rico: misturas de cactos, grandes folha-
gens e ervas aromáticas em composições inusitadas e de 
um resultado que tem muito a ver com nosso tropicalis-
mo. Mistura de temas, mas quase sempre com a preocu-

Loft do Arquiteto Nildo José.

Co-Dining da Arquiteta Juliana Pippi.

Mariana Meneghisso é arquiteta formada pela Facul-
dade de Belas Artes, de São Paulo e Design de Interiores 

pela Escola Panamericana de Artes, há 15 anos titular no 
escritório MENEGHISSO e PASQUOTTO ARQUITETURA.

CASACOR
2019

pação de usar espécies de fácil trato e grande durabilidade, 
para encorajar aqueles que temem não saber manter suas 
plantas com vida no dia a dia corrido.

Além da quase unânime solução de projetos tipo 
“open space”, onde o banho está integrado ao espaço de 
dormir. Ou o living aberto integrando os espaços de re-
feições e preparo... Ou até toda a setorização prevista 
em um lar aplicada em um único ambiente. Na Casa 
Cor justificável, afinal, o profissional tem muitas vezes 
pouquíssimos metros quadrados para investir, deixar sua 
marca e mostrar a que veio. No entanto, eu tenho lá mi-
nhas ressalvas ao uso e abuso de “open spaces” em nossa 
“real life”, tema esse que trato em outro matéria, pois vale 
a reflexão.

Um apelo para objetos de caráter familiar, antigas 
peças com história, lembranças e relíquias ganharam des-
taque nas soluções, criando um lindo resgate ao tradicio-
nal e à identidade da origem de cada um, tão perdida na 
geração padronizada que temos visto por aí. E não estou 
falando dos cocares e tambores indígenas, falo da essência 
de uma toalhinha de bandeja de nossa avó, de um relicá-
rio, da poltrona herdada do avô. 

Tenho um apresso pelo minimalismo, e embora a 
Casa Cor estivesse ultra colorida e intensa, bem nos mol-
des do que se trouxe das tendências européias mostradas 
em Milão: cores intensas, saturadas, como verdes e doura-
dos em ambientes que compunham a sobriedade de tons 
com a escolha mais irreverente de mobiliário e adornos, 
foram os ambientes monocromáticos, de poucos elemen-
tos que eu chamo de perfeitos, com a escolha das texturas 
dos tecidos e tapetes criando relevos, assim como as mar-
cenarias fazendo efeitos tridimensionais acompanhados 
da aplicação de pedras e quartzos com texturas únicas, 
criando combinações muito ricas, sem o uso de cores, a 
complexidade em criar um ambiente é muito mais desa-
fiante.

O que mais me encantou os olhos, um dos espaços 
essencialmente elegante, bem resolvido e lindamente de-
senhado foi o loft do arquiteto Nildo José, que se inspirou 
na Bahia, sua terra de origem para a criação de extremo 
bom gosto. E termino citando o alegre “Co-dining” da 
arquiteta Juliana Pippi, colorido espaço com um coração 
central em uma super mesa de tampo em granilite tradu-
zida para compartilhar tudo com muita bossa e inspira-
ção. Um talento. 

Se esteve na edição desse ano, compartilhe aqui 
na revista suas experiências e preferências conosco en-
viando fotos e comentários para: joaoacemais@gmail.
com - ficaremos felizes! E poderemos publicar os melhores 
comentários e fotos. 

DECORAÇÃO & DESIGN
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Drenagem de águas pluviais
Verificar eventuais vazamentos e entupimen-
tos em calhas, atentando-se para as conside-
rações da norma quanto às quantidades míni-
mas de tubos de queda, bem como do correto 
dimensionamento das seções, verificação dos 
condutores horizontais e pontos de entupi-
mento.

Condutor horizontal de águas pluviais entu-

pido.

Instalações de gás
Verificar as cores das tubulações de gás aparentes, 
de acordo com a norma (amarelo), verificar se a 
tubulação enterrada possui proteção anticorrosi-
va por meio de fitas tipo “Scoth-Wrap”, verificar 
o afastamento mínimo previsto em norma para 
os diversos casos, etc.  

Distribuição de água
Verificação do estado geral dos barriletes, co-
lunas (prumadas) e ramais internos, tanto de 
água potável, como de combate à incêndio, 
atentando para a condição dos registros, e 
qualidade da tubulação.
 

Detalhe de tubulação de barrilete em aço 

galvanizado corroído internamente.

Esgoto Sanitário
Verificar se a rede coletora interna está di-
mensionada de modo a haver a separação 
dos odores do esgoto primário por meio de 
desconectores tipo sifão, tubos de queda e as 
ligações aos coletores e subcoletores, despro-
vidos de “inspeção” para eventual necessida-
de de desobstrução, situação de bombas de 
recalque de esgoto, etc.
 

Ausência de tubo de inspeção/limpeza

• NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção 
contra incêndio por chuveiros automáticos 
— Requisitos;
• NBR 13523:2019 - Central de gás liquefeito 
de petróleo – GLP;
• NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes 
e de mangotinhos para combate a incêndio;
• NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Uni-
dades de tratamento complementar e dispo-
sição final dos efluentes líquidos - Projeto, 
construção e operação;
• NBR 15575-6:2013 - Edificações Habita-
cionais — Desempenho Parte 6: Sistemas 
Hidrossanitários.
A norma NBR  5626:1998 (água fria) encon-
tra-se em processo de revisão, e deve aten-
der também as instalações de água quen-
te, extinguindo-se no futuro a atual NBR 
7198:1993.

ORGANIZANDO A INSPEÇÃO
Convém ao responsável técnico pela inspeção 
dos sistemas hidrossanitários, a prévia organi-
zação dos serviços em campo. Agendamen-
to de visitas com roteiro pré-definido e um 
“check-list” ajudam na coleta dos elementos 
necessários.
Para essa preparação, devem ser solicitados 
documentos como o projeto de arquitetura, 
projetos de instalações, memoriais descritivos, 
etc. Por vezes, devido à idade da edificação ou 
falha no arquivamento por parte do condo-
mínio, estes documentos não estão disponí-
veis, sendo então necessário ao profissional 
o uso do seu senso crítico e visão sistêmica. 
Outra ferramenta importante são as entrevis-
tas (anamnese) com o síndico, zelador, fun-
cionários e moradores antigos. Dependendo 
do caso, é necessário realizar um projeto tipo 
“as-built” anos após a execução, para o enten-
dimento do problema e eventual solução.

O QUE VERIFICAR?
Mesmo tendo características distintas entre 
os diversos tipos de edificações residenciais, 
alguns pontos são de imprescindível levanta-
mento das condições dentre eles:

Abastecimento/armazenamento
Quem faz o fornecimento (Sabesp, poço pró-
prio, etc.), condições de hidrômetros, tubu-
lações de alimentação predial (fixação, cores, 
abaulamentos, etc.), reservatórios inferiores 
(condição geral, tampas, acesso, etc.), tubula-
ção de recalque, sistemas de bombas, reservató-
rios elevados, etc.

Sistema de Recalque sem a bomba de “back-up”

por Alexandre Fontolan*

REQUISITOS DE 
INSPEÇÃO EM 
SISTEMAS PREDIAIS 
HIDROSSANITÁRIOS

Durante a vida útil de um edifí-
cio, diversas atividades de manutenção, tanto 
preventivas como as corretivas, são necessárias 
para manter, ou até mesmo estender a durabi-
lidade destes. É comum a prática de condo-
mínios (principalmente os residenciais) em 
se atuar apenas quando ocorre um problema. 
Essa prática, por vezes leva a intervenções one-
rosas e que poderiam ter sido mitigadas (ou 
mesmo evitadas) no caso da prática de manu-
tenções preditivas nos diversos elementos dos 
edifícios. Um dos mais importantes subsiste-
mas Prediais das edificações, é o chamado “hi-
drossanitário”, que engloba as instalações de 
água fria, água quente, combate ao incêndio, 
esgoto sanitário e de águas pluviais. Alguns 
autores incluem também nesta classificação as 
instalações de gás canalizado.
O modo de como analisar a “saúde” das ins-
talações prediais hidrossanitárias é pouco 
abordado na literatura técnica. Ao contrário 
de outros subsistemas como estruturais, veda-
ções, revestimentos  e mesmo as instalações 
elétricas, pouco se divulga junto aos profissio-
nais sobre como proceder em uma vistoria ou 
em perícias dos sistemas hidráulicos e sanitá-
rios de um edifício, desde os subsistemas de 
alimentação e reservação, até a distribuição, 
esgoto e águas pluviais.

INSPEÇÕES PREDIAIS
Para orientar na condução das diversas mo-
dalidades de inspeções prediais, o comitê 
brasileiro da construção civil da ABNT (CB-
002), vem realizando reuniões para o desen-
volvimento da futura norma ABNT NBR 
16747:“Inspeção predial – Diretrizes, concei-
tos, terminologia, requisitos e procedimento”. 
O texto preliminar aponta as atividades de 
inspeção predial como meio de “constatar o 
estado de conservação e funcionamento da 
edificação e seus sistemas e subsistemas, de 
forma a permitir um acompanhamento sistê-
mico do desempenho ao longo da vida útil, 
para que sejam mantidas as condições míni-
mas necessárias à segurança, habitabilidade e 
durabilidade da edificação”. 
Apesar de não ser uma norma específica para 
inspeção dos subsistemas hidrossanitários, o 

* Alexandre Fontolan é 
engenheiro civil, perito judicial 

e professor universitário.

î Projetos Estruturais Completos
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î Pisos Industriais
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î Laudos Técnicos 
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CONDOMÍNIO

advento deste documento (ainda em desen-
volvimento), gera uma uniformidade no trato 
das inspeções prediais, seja para diagnóstico do 
“status quo”, como para o estudo de patolo-
gias e soluções de problemas. A comissão de 
estudos dessa norma incluiu a seguinte nota 
ao texto: “Em termos da lógica de um sistema 
de inspeção, a inspeção predial descrita nesta 
norma ocupa a função de um exame ‘clínico 
geral’ que avalia as condições globais da edi-
ficação e detecta a existência de problemas de 
conservação ou funcionamento...”, e conclui: 
“Os procedimentos e recomendações para as 
inspeções prediais especializadas não estão co-
bertos por esta norma”.
Portanto, apesar de tratar da uniformidade no 
trato das inspeções, não serão aprofundados 
os requisitos específicos para cada subsiste-
ma envolvido, restando ao profissional con-
tratado, o uso das normas técnicas vigentes, 
bibliografia disponível e, principalmente, da 
expertise no assunto em estudo.
Quanto aos sistemas hidrossanitários, poucos 
profissionais (engenheiros, arquitetos, tecnó-
logos ou técnicos) possuem a plena visão de 
conhecimento destes, sendo necessário então 
a criação de cursos e treinamentos específicos 
por conta do meio acadêmico e entidades de 
classes.

PARÂMETROS PARA INSPEÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

Um bom ponto de partida, é ter o conheci-
mento das principais normas da ABNT rela-
tivas aos sistemas hidrossanitários. Entre elas, 
podemos destacar:

• NBR 5626:1998 - Instalação predial de 
água fria;
• NBR 6493:2018 - Emprego de cores para 
identificação de tubulações industriais;
• NBR 7198:1993 - Projeto e execução de 
instalações prediais de água quente;
• NBR 7229:1997 - Projeto, construção e 
operação de sistemas de tanques sépticos;
• NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de es-
goto sanitário - Projeto e execução;
• NBR 10844:1989 - Instalações prediais de 
águas pluviais – Procedimento;

Curso de Orientação 
sobre o Exercício 

Profissional, registro 
de atividades técnicas 

e constituição de 
acervo técnico.

O CAU-SP em conjunto com a AETEC, re-
alizou na sede da associação, no espaço 
coworking e auditório,no dia 13 de agosto 
passado, este excelente curso de atualiza-
ção dos profissionais, com a presença de 
26 arquitetos.
O objetivo do curso foi apresentar as reso-
luções pertinentes ao exercício profissional 
de forma didática e simples, colocando o 
profissional e os futuros profissionais em 
contato com informações técnicas, permi-
tindo de forma objetiva e prática,  o registro 
de suas atividades técnicas, utilizando o 
SICCAU de forma eficaz para a obtenção 
de acervos, RRTs e demais recursos per-
tinentes ao exercício da profissão, desta-
cando-se os principais temas:

• RRT e suas particularidades e 
obtenção de acervo técnico;
• O que é o acervo técnico/ como 
emitir/ atestado de conclusão de atividade;
• Após a baixa do RRT a obten-
ção do acervo técnico;
• As alterações de status: Baixa, 
Cancelamento e nulidade;
• RRT extemporâneo;
• Quando registrar;
• Forma de participação;
• Formas de Registro;
• O que é um RRT.
O curso foi ministrado pelas profissionais 
do CAU-SP:Karla, Edilene e apoio do as-
sistente técnico Eduardo.
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Quando se fala em inovação, a maior parte das pes-
soas logo pensa e relaciona o termo ao ambiente corporativo e/
ou ao mercado como um todo. Inovação de produtos, de pro-
cessos, de modelo de negócio, enfim, seja qual for a variação, 
está claro que há muita gente trabalhando para gerar novidades 
nos mais diversos âmbitos e segmentos profissionais.

O que muitos ainda ignoram é que a inovação também é 
possível e necessária na vida pessoal. Aliás, com base na minha 
experiência de mais de 30 anos em treinamentos comportamen-
tais, eu iria além: para mim, está muito claro que os profissio-
nais mais capazes de inovar nas suas carreiras e/ou para suas em-
presas também são os que têm maior comprometimento com a 
inovação em suas próprias vidas.

Então, hoje, quero lhe falar sobre este assunto, ou seja, 
sobre a relação inerente que há entre Autoconhecimento e ino-
vação. Neste caso, a primeira coisa que gostaria de esclarecer 
é que, aplicada à sua vida pessoal, inovação não significa fazer 
mais do que você já faz, mas, sim, fazer diferente para que possa 
obter novos resultados.

Se você é muito bom com as palavras, por exemplo, quan-
to mais se dedicar à escrita, naturalmente, melhor escreverá; ou 
seja, tempo, prática e repetição sempre vão se traduzir em me-
lhores resultados. Mas, se quiser inovar, além da sua dedicação, 
terá de descobrir um jeito diferente de aplicar a sua habilidade, 
uma forma que nunca nem havia imaginado utilizá-la. Assim, 
consequentemente, terá mais condições de descobrir e desen-
volver talentos que teriam lhe escapado: você pode se tornar, 
quem sabe, um excelente locutor ou alguém que faz muita dife-
rença na luta contra o analfabetismo.

É sobre isso que estou falando: inovar, na vida pessoal, é 
promover uma transformação, fazer algo que nunca fez, de um 
jeito que nunca fez – e isso só será possível se você se apropriar 
da sua criatividade, se encontrar espaço psíquico para se “desfa-
zer” do velho e se engajar com o novo. Mas o que Autoconheci-
mento tem a ver com isso?

AUTOCONHECIMENTO E INOVAÇÃO: É 
PRECISO APRENDER COM O PASSADO

Costumo dizer que todos nós deveríamos enxergar a vida 
como um grande laboratório, ou seja, como uma chance única 
de experimentar, de tentar, de se arriscar, de falhar e, enfim, de 
aprender. Tal como fazem os cientistas, que, às vezes, passam dé-
cadas debruçados numa única pesquisa em busca de uma única 
descoberta, nós também teríamos de ter o mesmo compromisso 
com nossas próprias autodescobertas, sejam elas quais forem.

No entanto, por pura falta de consciência, temos perma-
necidos presos às nossas próprias histórias e experiências pesso-

Aprenda a inovar no trabalho e 
na sua vida pessoal

Heloisa Capelas ais negativas, bem como às histórias e experiências negativas dos 
nossos antepassados, da nossa sociedade e da humanidade como 
um todo, o que acaba com a nossa capacidade de inovar.

O que estou dizendo é que devemos, sim, olhar e aprender 
com o passado; mas não podemos ficar presos a ele. Eu sou 
grata, muito grata a tudo o que já foi, a todos os erros e acertos 
que nos trouxeram até aqui, mas e agora? Para aonde vamos? E 
como vamos chegar lá?

Esse é o princípio da inovação na vida pessoal e, por que 
não, coletiva. Temos de encontrar soluções e respostas para os 
nossos incômodos, para todas essas questões que ‘sempre foram 
assim’, mas ‘assim não nos servem mais’.

O melhor exemplo que posso lhe dar é a maneira como 
temos lidado com nosso lixo. Não tem muito tempo, nossos 
antepassados não se preocupavam com essa questão, porque, 
afinal, nem produziam toda essa quantidade de produtos e deje-
tos. Depois deles, vieram as sociedades em que, de fato, a quan-
tidade de lixo produzida aumentou perigosamente, sem que 
ninguém fizesse nada a respeito. E, agora, aqui estamos nós, 
cientes e conscientes do tamanho do problema, mas, ainda as-
sim, muitas vezes, ignorando nossa responsabilidade, fingindo 
que a reciclagem ou o consumo consciente e responsável não 
estão nas nossas mãos.

Esse é o perigo do apego ao passado: porque antes nada 
foi feito a respeito do lixo, isso não significa que podemos ficar 
de braços cruzados agora. É nosso papel assumir a responsabili-
dade por novas respostas, capazes de solucionar ou amenizar o 
problema, para que as gerações futuras continuem tendo condi-
ções de viver num planeta saudável.

AUTOCONHECIMENTO E INOVAÇÃO: VOCÊ NÃO ESTÁ 
SEMPRE CERTO(A) E PRECISA SAIR DESSA COMPETIÇÃO

Inovar é sinônimo de liberdade. Sou eu, livre das minhas 
crenças; da minha certeza de que isso está certo e, aquilo, erra-
do; de que isso pode, mas aquilo não; de que o que importa é se 
sou contra ou a favor.

Estamos vivendo uma fase muito delicada no Brasil e no 
mundo, mas o que mais me chama a atenção é que muitos estão 
competindo entre si não porque querem uma solução eficaz, 
não porque querem que a paz e o amor vençam, mas, sim, por-
que desejam profundamente que o outro esteja errado.

Por que é que importa tanto estar certo quando há tanta 
coisa em jogo? Será mesmo que só você está 100% certo e que, 
portanto, o outro só pode estar 100% errado? O que você ga-
nha com isso? E, pior: você sabe o que perde com isso?

Repito o que acabei de dizer: inovar é sinônimo de liberda-
de. Eu preciso estar livre, desamarrada, aberta para poder expe-
rimentar, para poder correr riscos, para eventualmente errar – e 
assumir que errei! E qual é o problema?

O que estou querendo lhe mostrar é que a inovação parte 

do pressuposto evidente de que algo novo será feito. Mas se eu 
não me abro, se não aceito questionar meus pontos de vista, se 
continuo presa à convicção de que o único jeito de pensar, de 
agir e de ser é o meu (e, portanto, todos que fazem diferente de 
mim estão errados), não há nada de novo em mim, em quem eu 
sou ou serei num futuro próximo.

Eu continuo sendo apenas eu. A mesma. Dando respostas 
iguais aos velhos problemas. E me abastecendo da ideia de que, 
pelo menos, eu estava certa.

AUTOCONHECIMENTO E INOVAÇÃO: FAÇA A SUA PARTE
O que o Autoconhecimento traz para a vida de quem se 

compromete com a inovação é a capacidade de errar diferente. 
Em vez de cometer os mesmos erros diante dos mesmos proble-
mas, eu me dou a chance de criar uma resposta nova que talvez 
me leve a um resultado melhor; talvez, não.

Mas, quando eu inovo, eu sei que a responsabilidade de 
tudo isso é minha. Sou eu que desejo criar uma nova realida-
de para minha vida, sou eu que estou arriscando, sou eu que 
transgredi minhas velhas regras e crenças para oferecer, a mim 
mesma, possibilidades diferentes.

Então, inovar é, acima de tudo, um ato de coragem e de 
amor-próprio, porque requer que eu tenha confiança o suficien-
te para empreender em direções desconhecidas.

E tudo isso vem do Autoconhecimento. Se você não puder 
olhar para sua história, se não puder agradecer e se desapegar 
dos erros e acertos que lhe trouxeram até aqui, e se não puder 
se abrir para novas falhas e novas conquistas, seus resultados 
continuarão os mesmos.

O meu convite, neste artigo, é que você pratique a inova-
ção nos pequenos detalhes. Comece pelo seu lixo, por exemplo. 

Comprometa-se a reciclá-lo, a consumir de forma consciente, a 
fazer a sua parte.

Depois, perceba o que está fazendo com seu lixo mental e 
emocional, desenvolva a capacidade de reciclar também aqueles 
pensamentos e sentimentos que não lhe servem mais.

E, acima de tudo, estabeleça a compaixão em relação ao 
outro: “como eu, você também”; “como você, eu também”. 
Aceite a igualdade inerente a cada ser humano, porque somos, 
sim, todos iguais.

Eu repito: faça a sua parte. As chances são de que você não 
vai mudar o mundo, mas vai mudar a si mesmo(a). E, como 
consequência, influenciará positivamente a todos aqueles que 
estão num raio de 20m de distância, ou seja, a todos aqueles que 
lhe importam. Isso é inovar. Isso é inovação.

Hoje, eu lhe proponho: o que é que você pode fazer já, a 
partir de agora, que nunca fez na sua história?

Pode identificar e assumir seus ressentimentos e 
mágoas do passado?

Você pode perdoar ou pedir perdão?
Pode combater o mau humor com sua esperança 

e amorosidade?
Qual risco você pode e vai correr em busca de uma 

vida melhor, mais saudável, mais feliz e diferente da 
que tem hoje?

Eu espero que você inove!  

Heloísa Capelas é CEO do Centro Hoffman, uma das maiores especia-
listas do mundo na metodologia Hoffman e aplica, no Brasil, o Pro-

cesso Hoffman – treinamento atestado pelos líderes da Universidade 
Harvard. Para saber mais, acesse: www.centrohoffman.com.br.

AETEC22
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A AEATEC- Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Tec-
nólogos de Carapicuíba - com apoio do CREA-SP e IPEEA, realizou no dia 
23/08/19 a palestra “Acessibilidade, Legislação e Inclusão Social”, proferida 
pela Engenheira civil e Diretora financeira do CREA-SP, Sra. Lenita Secco 
Brandão. O assunto é de muita relevância, pois vamos aos números de Ca-
rapicuíba, censo IBGE/ 2010: população  369.584, (em 2018 estimada em 
398.611hab), Deficientes auditivos, 4,18% = 15.446, intelectual, 1,23% = 
4.563, Motora, 6,24% = 23.080, visual, 20,62% = 76.214. Estes números 
destacam a importância das inúmeras normas a serem seguidas tanto pelo 
setor público como privado, e as pessoas obedecerem com extremo rigor os 
avisos, principalmente no caso de estacionamento. Os idosos em 2010 apre-
sentam  um índice de 8,01%, mas está aumentando com velocidade, e em 
2045 a previsão é termos 20% da população brasileira de idosos, tornando-se 
o país idoso.

Uma particularidade que a Lenita frisou foi a respeito da BENGALA 
VERDE, esta significa que a pessoa tem uma certa deficiência visual, mas não 
é inteiramente cega, podendo inclusive ler ao celular, daí o esclarecimento, pois 
ocorre erro de interpretação. Ao usar a bengala, as pessoas pensam que é cega.

A palestrante salientou que cada vez mais vai ser exigido o cumprimento 
da legislação com sinalização e medidas mínimas a serem obedecidas, como 
tamanho de banheiro, 90cm mínimo para calçadas, além de grau de inclinação 
e eliminação de degraus

Infelizmente o assunto CALÇADA é esquecido pela maioria das pre-
feituras, daí termos até degraus (altamente proibido) mas por medo de perder 
votos não se exige o cumprimento da legislação. Pelo contrário, a falta de uma 
política de calçadas seria fator para não votar na reeleição do prefeito, pois o 
índice de acidentes em calçadas é volumoso, e para os idosos apressa a morte 
em caso de queda.  Estivemos na 13ª SP – 

FOTO, realizada no JK IGUATE-
MI para trazer até vocês o que es-
tava acontecendo com a exposição 
de inúmeras fotos consagradas por 
profissionais de alto nível.

Infelizmente, a maioria esta-
va emoldurada com vidro e dava 
reflexo reflexo para se tirar fotos, 
mas trouxemos algumas bastante 
interessantes, para os leitores da 
nossa revista. 

Além das fotos pudemos 
apreciar palestras de alto nível 
proferidas por talentos como da 
curadora Barbara Tannenbaum 
(Clevend Museum of Art) e do 
galerista Mario Cohen a respeito 
da fotografia em relação ao mer-
cado de arte nas últimas décadas; 
Margot Norton ( New Museum) 
e o arquiteto Guilherme Wisnik, 
que discorreram  acerca da foto-
grafia na era digital.

Participaram ainda a dupla 
Bárbara Wagner & Benjamin de 
Burca, representantes do Brasil na 
58ª Bienal de Veneza. Quem não 
foi perdeu um momento especial 
da fotografia em São Paulo.

13ª 
SP - FOTO

Betina Samaia, Coreografia do Caos

Cristiano 
Mascaro, 
Sala Negra com 
porta Negra, 
100x150cm

Leopoldo 
Plentz – 
Serraia, 

150x150cm

12ª BIENAL 
INTERNACIONAL DE 

SÃO PAULO
12ª BIA TODO DIA / EVERYDAY
A proposta curatorial da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura 

de São Paulo (12ª BIA), sob o título Todo dia, propõe destacar o pro-
tagonismo do cotidiano – a dimensão mais trivial da realidade – na ar-
quitetura e no urbanismo no século XXI. O poder discreto do cotidiano 
está em sua capacidade de traduzir o modo como habitamos, utilizamos 
recursos naturais, e mantemos o espaço, em práticas comuns, que fazem 
do projeto algo relevante e uma preocupação compartilhada afirmam os 
curadores desta edição.

A 12ª BIA consiste em duas exposições que ocupam dois edifí-
cios-manifesto do cotidiano de São Paulo: Todo dia, no Sesc 24 de Maio 
(2017, Paulo Mendes da Rocha e MMBB), de 10 a 29 de setembro de 
2019, e Arquiteturas do cotidiano, no Centro Cultural São Paulo (1982, 
Eurico Prado Lopes e Luiz Telles), de 13 de setembro a 8 de dezembro 
de 2019.

www.bienaldearquitetura.org.br
@bienal_de_arquitetura
“A compreensão das cidades contemporâneas a partir das pessoas, 

dos seus diferentes cotidianos, histórias, revela um conjunto de singulari-
dades e reincidências, entre elas desigualdades e violências que imprimem 
um senso de urgência, demandam ações concretas, em diferentes escalas, 
para enfrentar o desafio primordial da vida em sociedade: a dimensão 
civilizatória. Refletir sobre isso é a missão desta edição da Bienal, primei-
ra definida a partir de um concurso internacional de curadoria”, explica 
Fernando Túlio Salva Rocha Franco, presidente do IAB – SP.  

Assesssoria de imprensa do evento 

“ACESSIBILIDADE”
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GALERIA
DE FOTOS
ARTÍSTICAS

Se você é um adepto da nobre arte de 
fotografar, envie para a revista sua 

preferida, com título e um resumo da sua 
inspiração e seu nome, com até 25 palavras, 

para colocarmos neste quadro. O tema é 
livre. O corpo editorial escolhe a melhor do 

bimestre e publica.

“Museu do Futebol, São Paulo.

Cápsula do tempo em estrutura metálica remetendo 
a uma bola, nela, passam vídeos de momentos icônicos do 
futebol brasileiro. Nesta imagem, minha filha assistindo 
às lindas jogadas do  time feminino brasileiro, onde está a 
melhor jogadora de futebol do mundo, a Marta.”

Mariana Meneghisso

CONFEA REALIZA  
Plenária histórica Sessão de nº 1.500. 

 HOMENAGEOU 
conselheiros federais

Produzido pelo Departamento de Comunicação do Crea-SP
Reportagem: Jornalista Perácio de Melo – DCOM/SUPGES

Em 24 de julho, o Confea realizou em Brasília/
DF sua Sessão Plenária de nº 1.500, “uma data de suma 
importância para o Sistema Confea/Crea, motivo que or-
gulha a todos nós. Afinal, realizar 1.500 sessões plenárias 
é um número histórico, que nos deixa com a alma em 
júbilo. Desde a primeira sessão plenária realizada até a de 
hoje, homens e mulheres dotados de muita capacidade 
intelectual e serenidade souberam designar o destino glo-
rioso deste que é o maior sistema profissional do mundo, 
servindo de referência para profissionais de outras nações. 
Manteremos nossa humildade, mas seremos firmes na 
defesa da sociedade, como preconiza o artigo 1º da Lei 
5.194”, conforme destacou o cerimonial do evento.

Os conselheiros federais em atividade foram home-
nageados com uma placa comemorativa em alusão à data.

Abrindo os trabalhos da sessão, o Presidente do Con-
fea, Eng. Joel Krüger, disse: “Com muita alegria e emoção, 
estamos presidindo esta plenária histórica”, agradecendo a 
todos que fizeram (e fazem) parte da história, “em especial 
ao 1 milhão de profissionais e às 300 mil empresas que 
fazem o nosso sistema profissional. Essa riqueza de diver-
sidades, de opiniões diferentes, constrói essa força que é o 
Sistema Confea/Crea”.

Joel destacou ainda: “Ao longo desses 85 anos de 
história, foram muitas vitórias e temos contribuído dire-
tamente para o desenvolvimento nacional. Atravessamos 
um momento delicado, mas vamos fazer o movimento 
necessário para impedir essa desregulamentação do sis-
tema profissional, que é contra o interesse da soberania 
nacional, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento 
do Brasil e da qualidade de vida do nosso povo”.

 Presente à sessão plenária, o Presidente do Crea-SP, 

Engenheiro Vinicius MarcheseMarinelli, ressaltou: “Em 
um período tão difícil em que somos contestados e ques-
tionados com relação a uma série de situações, essa tran-
quilidade, essa harmonização que vivemos hoje no nosso 
Sistema profissional é fundamental. 

NOTÍCIAS DO CREA-SP

PROJETANDO 
O FUTURO

No dia 24 de Agosto/19 – 6º feira, das 8:30 às 
12h, a  AEAT - Associação dos Engenheiros, Agrônomos 
e Tecnólogos de Vargem Grande Paulista - realizou, com 
apoio do CREA-SP e da UNARO,   o segundo “PROJE-
TANDO O FUTURO”, para 17 escolas do município de 
Vargem Grande Paulista, Caucaia, Ibiúna e São Roque, 
totalizando 480 alunos do 3º ano do ensino médio.  .As 
palestras e depoimentos de suas profissões foramministra-
dos  por profissionais de Engenharia e Arquitetura. Esse 
grandioso evento foi magnificamente idealizado e realiza-
do  no Auditório do Centro Mariápolis Ginetta l / VGP, 
Rua José Coelho Casas, nrº 55 - Vargem Grande Paulista.

Importante destacar a logística empreendida para o 
transporte e refeição de todos os alunos, que saíram en-
cantados com as palestras e com as profissões tão bem des-
critas pelos profissionais, uma boa orientação para os ves-
tibulares que se aproximam e para tomada de decisões. 

• Valorização Profissional;
• Defesa dos interesses dos Associados;
• Palestras e  Cursos para atualização;
• Networking, troca de informações;
• Intercâmbio social e cultural;
• Programa de Descontos em escolas,  
 restaurantes, varejo, serviços, produtos;
• Relacionamento com fornecedores;
• Novidades do mercado;
• Desconto na Caderneta de Obras 
 e Revista AETEC.

ASSOCIE-SE
A AETEC cresceu muito nos últimos anos, para oferecer 
aos associados muito mais benefícios e vantagens.

Para associar-se ligue 11 4616-2398
secretaria@aetec.org.br • aetec.org.br

https://goo.gl/maps/mBgUmUFwU5A53Hgw9
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OS 3 PASSOS  

PARA AUMENTAR A
CAPTAÇÃO 
DE ORÇAMENTOS 

A AETEC realizou, com mais um sucesso,o “45º 
ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS” como sempre, na 
última sexta feira do mês, 26 de julho de 2019, e con-
tou com a participação de mais de 40 profissionais, muito 
interessados em ouvir e aprender novas estratégias para 
obter clientes novos.

A palestra foi proferida pelo empresário, palestrante 
e coach integral sistêmico, TIAGO ROCHA, que trouxe 
para a plateia uma fonte de novas ferramentas usadas por 
vários profissionais para alavancar seus negócios. Come-
çou demonstrando a diferença entre INBOUND (novo 
marketing) e OUTBOUND (velho marketing).

OUTBOND
Comunicação de sentido único;
Os clientes são procurados;
Fornece pouco ou nenhum valor;
Raramente procura entreter ou educar.
INBOUND
Comunicação interativa;
Os clientes me encontram;
Fornece valor;
Procura entender e educar.

“Estamos na era da informação. Os clientes compram 
daqueles que informam” disse Tiago com muita ênfase.  
No final da palestra, depois de muitas perguntas e respos-
tas, os participantes, na sua maioria, saíram com muitas 
ideias na cabeça e que era hora de mudar, se modernizar.

Foi mais uma palestra com informações importantes 
e modernas aos profissionais, que sentiram o trabalho que 
a AETEC desenvolve para aprimorar , cada vez mais, os 
conhecimentos dos seus associados. Este é apenas um dos 
objetivos da nossa associação, entre tantos outros benéfi-
cos para todos.No final houve o tradicional corte do bolo 
de aniversário, momento de descontração e alegria entre 
todos, sem falar que o bolo estava uma delícia. 

Camila Marinheiro corta 
o bolo de aniversário e 

faz um desejo

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Normativas, 
Aplicações e  
OPORTUNIDADES 
de MERCADO

No dia 28/06/19 realizamos o nosso tradicional 
“Almoço dos Profissionais”, que chegou a sua 44ª edi-
ção. O tema abordado, de muito interesse, foi “ENER-
GIA FOTOVOLTAICA”, palestra ministrada por Edu-
ardo A. Duarte, engenheiro eletricista, que participou 
de grandes projetos industriais no setor ferroviário e de 
energia para clientes como MRS e Petrobrás. Especia-
lista em estudos de viabilidade para usinas fotovoltaicas 
enquadradas em GD (Geração Distribuída), atualmente 
é responsável pela engenharia de sistemas fotovoltaicos 
na SOLERJ ENERGIA. 

O Brasil deverá ter um salto de 44% na capacidade 

instalada de energia solar em 2019, o que levaria o país 
à marca de 3,3 gigawatts (GW) da fonte em operação, 
projetou em entrevista à Reuters o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
Rodrigo Sauaia.

Já o segmento de micro e minigeração distribuída so-
lar fotovoltaica (sistemas instalados em casas, comércios, 
indústrias e edifícios) deve crescer mais de 97% em rela-
ção a 2018, com a entrada em operação de 628,5 MW, 
totalizando 1.130,4 MW em 2019. Assim, a participação 
do segmento de geração distribuída no mercado solar fo-
tovoltaico subirá para 34,2% até o fim de 2019.O novo 
ritmo de crescimento se deve aos investimentos no setor 
de geração de energia solar fotovoltaica, que gerou dimi-
nuição dos custos, e na oferta de financiamentos, que fa-
cilitam ainda mais o acesso à energia solar.

 Atualmente, o retorno do investimento, tanto em 
micro e pequenos geradores quanto em usinas varia entre 
três e sete anos.O progresso do setor é importante não so-
mente para o crescimento econômico, mas também para 
o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Daí o grande interesse dos participantes da palestra 
pelo assunto, abordado com clareza pelo Eduardo. 

Fechando o evento tivemos o tradicional bolo dos 
aniversariantes. 

Aniversariantes homenageados: Karina,Cintia Monteiro, Manoel Dos 
Santos Gonçalves.

44º ALMOÇO COM PALESTRA 45º ALMOÇO COM PALESTRA

Eduardo recebe 
Certificado de 
Palestrante de 

Arthur

Tiago recebe Certificado de Palestrante de Arthur.
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BOLETIM 

Econômico
Fonte: SINDUSCON-SP

GLOBAL MÃO DE OBRA MATERIAL ADMINISTRATIVO 

Variação (%) Variação (%) Variação (%) Variação (%)

DATA Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses Índice Mês Ano 12 Meses

 ago/18 196,53 0,32 2,76 3,55 237,96 0,00 1,70 2,10 149,93 0,90 4,70 6,26 236,34 0,00 1,94 1,94
set/18 196,48 -0,03 2,73 3,25 237,96 0,00 1,70 1,69 149,89 -0,03 4,67 6,20 234,98 -0,57 1,36 1,36

out/18 196,77 0,15 2,89 3,21 237,96 0,00 1,70 1,69 150,51 0,41 5,10 6,06 234,98 0,00 1,36 1,36

nov/18 197,32 0,28 3,18 3,46 237,96 0,00 1,70 1,77 151,69 0,78 5,93 6,63 234,98 0,00 1,36 1,36

dez/18 197,48 0,08 3,26 3,26 237,96 0,00 1,70 1,70 152,02 0,22 6,16 6,16 234,98 0,00 1,36 1,36
jan/19 198,55 0,54 0,54 3,41 239,58 0,68 0,68 2,00 152,57 0,36 0,36 6,07 234,98 0,00 0,00 1,36
fev/19 199,12 0,28 0,83 3,41 239,58 0,00 0,68 2,00 153,77 0,79 1,15 6,05 234,98 0,00 0,00 1,36
mar/19 199,44 0,16 0,99 3,60 239,58 0,00 0,68 1,97 154,46 0,45 1,60 6,63 234,98 0,00 0,00 1,36
abr/19 199,87 0,22 1,21 3,59 239,58 0,00 0,68 1,97 155,38 0,60 2,21 6,59 234,98 0,00 0,00 1,36
mai/19 200,00 0,06 1,28 3,09 239,58 0,00 0,68 1,40 155,65 0,17 2,38 6,22 234,98 0,00 0,00 0,72
jun/19 203,61 1,81 3,11 4,29 246,33 2,82 3,52 3,64 155,77 0,08 2,46 5,61 240,94 2,54 2,54 2,04
jul/19 205,39 0,87 4,01 4,84 248,92 1,05 4,61 4,61 156,73 0,62 3,10 5,48 241,76 0,34 2,88 2,29
ago/19 205,53 0,07 4,08 4,58 248,92 0,00 4,61 4,61 157,03 0,19 3,29 4,74 241,76 0,00 2,88 2,29

Custo da construção residencial no Estado de São Paulo, padrão R8-N, índice base fev/07=100

Custo unitário básico no Estado de São Paulo, padrão R8-N, agosto de 2019
R$/M² PARTICIPAÇÃO (%)

Mão-de-obra (com encargos sociais)* 870,82 60,96
Material 513,09 35,92
Despesas Administrativas 44,58 3,12
TOTAL 1.428,49 100,00
(*)Encargos Sociais: 175,75%

Custo unitário básico no Estado de São Paulo*, agosto de 2019 em R$/m²
PADRÃO BAIXO PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO

Custo m² % Mês Custo m² % Mês Custo m² % Mês 
R-1 1.404,12 0,09 R-1 1.742,07 0,06 R-1 2.080,94 0,06
PP-4 1.276,61 0,11 PP-4 1.635,27 0,07 R-8 1.667,80 0,08
R-8 1.216,17 0,10 R-8 1.428,49 0,07 R-16 1.801,58 0,10
PIS 950,01 0,06 R-16 1.384,26 0,08 

Custo da construção comercial, industrial e popular no Estado de São Paulo, 
agosto de 2019 em R$/m²

PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO 
Custo m² % Mês Custo m² % Mês

CAL-8 1.649,02 0,08 CAL-8 1.744,28 0,10
CSL-8 1.428,85 0,08 CSL-8 1.537,35 0,10
CSL-16 1.901,87 0,08 CSL-16 2.044,01 0,10
RP1Q 1.547,67 0,03
GI 804,82 1,73

FUNÇÃO R$/H VARIAÇÃO MÊS 
(%)

SEM ENCARGOS SOCIAIS
Servente 6,70 0,00
Pedreiro 8,20 0,00
Carpinteiro 8,26 0,00
Armador 8,29 0,00
Eletricista 8,52 0,00
Encanador 8,41 0,00
Pintor 8,52 0,00
COM ENCARGOS SOCIAIS
Engenheiro 51,90 0,00

(*) Conforme Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e disposto na NBR 12.721 da ABNT. Na formação do Custo 
Unitário Básico não foram incluidos os itens descritos na seção 8.3.5 da NBR 12.721/06

(*) Conforme Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e disposto na NBR 12.721 da ABNT. Na formação do Custo Unitário Básico não foram incluidos os itens descritos na
seção 8.3.5 da NBR 12.721/06

Salários médios sem encargos sociais no 
Estado de São Paulo, agosto de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
www.sindusconsp.com.br/cub

CAL - Comercial Andares Livres 
CSL - Comercial, Salas e Lojas 

GI - Galpão Industrial
RP1Q - Residência Popular

AGOSTO 2019 

ÍNDICES AGENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

MARMORARIA

MARMORARIA

MARMORARIA MARMORARIA

MÓVEIS PLANEJADOS

CHURRASQUEIRA/FORNO

GIANPAOLO MASSA
Licenciamento Ambiental

(11) 97129-7773 / 4617-3569
massa@greenhouseambiental.com.br

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

*ALUGUEL * EQUIPAMENTOS *SOLUÇÕES
www.casadoconstrutor.com.br

Cotia: Est. Fernando Nobre,1019 - 4612-4000
cotia@casadoconstrutor.com.br

VGPaulista: Av. Rod Bunjiro Nakao, 45901 - 4159-7740
vargemgrande@casadoconstrutor.com.br

ARQUITETURA

ARQUITETURA/CONSTRUÇÃO

AM2 Arquitetura
Projetos Residenciais, Comerciais, 
Aprovações e Licenciamento
Rua Monte Alegre, 294 - Portão
Cotia / SP - (11) 4262-1622
alessandro@am2arquitetura.com  
www.am2arquitetura.com

ARQUITETURA

ARQUITETURA E URBANISMO

Soluções em Arquitetura e Arquitetura de Interiores
Projeto, Consultoria, Execução

4702-3109, 97622-8795
www.pasquottoarquitetura.com.br

Instagram: meneghisso_pasquotto_arq
Meneghisso & Pasquotto Arquitetura

ARQUITETURA-MAQUETES ELETRÔNICAS

Projetos Arquitetônicos, Aprovações, Licenciamentos, 
Regularizações, Maquetes Eletrônicas

(11) 97220-2286 
(11)4702-2301 / (11) 4612-7771
baraunaarquitetura@uol.com.br 
www.baraunaarquitetura.com

MÓVEIS E DECORAÇÃO

PEDRAS DECORATIVAS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

M A R C E N A R I A

ART COELHO

Estrada Velha de Itapevi, 3084 –Vila Militar – BARUERI/SP

MÓVEIS PLANEJADOS
MARCENARIA EM GERAL

Tel.: 11-4382-5745 
WhatsApp 95829-8424

ART COELHO MARCENARIA
@ ARTECOELHOMARCENARIA

@ contato@artcoelhomarcenaria.com
www.artcoelhomarcenaria.com.br

JB Churrasqueiras
Forno e Fogão a Lenha – Lareiras

Tudo em tijolo à vista, 
com acabamento de 1ª

11- 4618-0174 / 97087-5591
jbchurrasqueiras@hotmail.com

Estrada Velha Itapevi-Barueri, 684 - JANDIRA

Pias, Lavatórios, Escadas, Bancadas, Divisórias, Soleiras
*Execução a partir de 15 dias * pgto à vista: 5% desconto

ORÇAMENTO 
WhatsApp 11-98477-3574 – marmovitoria@gmail.com

· Trabalhamos com mármores, granitos e porcelanatos
· Parcelamos em até 6X s/juros
· Pagto à vista 10% desconto

Mundo Mármores e Porcelanatos

ORÇAMENTO 
11-96523-8209 (Cleonio) 11-96729-9643 (Valter)

araujoval@gmail.com

ESTR. VELHA DE ITAPEVI Nº 671-PQ NOVA JANDIRA –JANDIRA SP
e-mail: arquitetura@studionascimento.com.br

www.studionascimento.com.br

Projetos Gerais
Acompanhamentos

Construção e Reformas
Gerenciamento

(11) 96348-3371 | 94975-5614 | 4321-9831

Studio

LOCAÇÃO   VENDA MANUTENÇÃO    DEMOLIÇÃO  TERRAPLENAGEM

(11)   4618-1678
(11) 94790-2068

locacao@cdnlocadora.com.br
www.cdnlocadora.com.br

Estrada Velha de Itapevi, 02 Jandira SP.

·  Bancadas  *Churrasqueiras  * Cubas * Escadas
·  Lareiras  * Lavatórios  * Nichos  * Pias
·  Pisos  * Soleiras  * Peças Exclusivas

Rua da Prata, 46 - BARUERI

www.artcoelhomarcenaria.com

Javé Mármores
Marmorariajave

11-3512-4224  11-4625-6822 
marmorariajave@gmail.com

011-94073-9217
011- 94070-4851

www.casabelladesign.com.br

Sac. 011-5977-7480 Email: 
vendas@casabelladesign.com.br
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