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AETEC 27 ANOS
DRONES NO AGRONEGÓCIO
CONDOMÍNIOS:
Síndicos x Presidentes
Inspeção Predial
Paisagismo Biofílico 
A Boa Convivência
Webinar

Acesse a 
Revista AETEC 
no seu celular 
e compartilhe 

com quem 
você quiser.

CAPTURE



DESDE 1993

SE JUNTAM PARA OFERECER UM IMPORTANTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO,
com desconto especial para associados da AETEC 

CURSOS Ministrados na sede da AETEC: Av. Santo Antônio, 294 - Portão - COTIA/SP
Informações e Inscrições para Associados e Não Associados:
(11) 4616-2398 - secretaria@aetec.org.br - www.aetec.org.br

Descrição do Curso
“A Engenharia de Segurança do Trabalho está se tornando uma das principais preocupações da sociedade 
moderna, ao lado da gestão e do controle ambiental. A prevenção de acidentes de todo tipo é parâmetro 
importante em qualquer projeto ou empreendimento, envolvendo a redução dos altos custos humanos e 
materiais, e consequentemente a melhoria da produtividade e qualidade de vida dos funcionários. Conforme 
disposição legal, as empresas devem ter em seus quadros, profissionais de engenharia, arquitetura, geologia 
ou agronomia, especializados em engenharia de segurança e higiene do trabalho.”

Objetivo
Curso formatado em seis módulos de qualificação específica, mais o módulo de trabalho de conclusão. Objetiva 
formar o Especialista capaz de atuar nas áreas de Segurança e Higiene do Trabalho, num contexto prevencionista e 
de proteção do trabalhador, em todas as instâncias de sua atividade ocupacional e nas diversas etapas dos setores 
de produção, de bens e serviços. Outros objetivos que merecem destaque são: desenvolvimento de raciocínio e 
senso crítico, intercâmbio de experiências e soluções de casos reais, fornecimento de instrumental prático que 
permita aos participantes realmente contribuir nos serviços de saúde e segurança do trabalho de suas empresas.

Você receberá na conclusão um Diploma registrado junto ao MEC, para ser levado no CREA/CAU 
para anotação de atribuição na respectiva carteira da Entidade.

Público Alvo
Profissionais graduados em Engenharia, Arquitetura.

Carga Horária total: (Teórica e Prática, Presencial e Artigo) 720 horas

Horário: Aos sábados, das 08h00 às 18h00 (72 sábados) 

Coordenação Geral: Prof. Me. Engenheiro Alvaro Sergio Barbosa Junior

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AETEC/FIP

INSCRIÇÕES ABERTAS

É a AETEC mais uma vez cumprindo seu papel social e educativo.



EXPEDIENTE

Conteúdo técnico informativo

Av. Santo Antonio, 294, Portão
Cotia/SP, CEP 06716-710
Tel.: (11) 4616-2398
secretaria@aetec.org.br

REVISTA BIMESTRAL AETEC

EDITORAÇÃO

www.acemais.com.br

PARA ANUNCIAR
joao@acemais.com.br / Cel. 99254-9565
PRODUÇÃO
João Lino da Silva

CONTATO COM EDITORIA
joao@acemais.com.br

CONSELHO EDITORIAL
Alvaro Sergio Barbosa Junior; Arthur Augusto Weigand 
Berna; Fabio Livio de Morais; João Lino; Mariana Mene- 
ghisso, Alexandre Pasquoto, Cíntia Monteiro, Renato 
Oliveira, Alessandro Malara Manso, João Salles Neto e 
Rogério Sagliocco.

DIRETORIA AETEC
Triênio 2020/2022

Presidente
Eng. Civil Arthur Augusto Weigand Berna 

Vice Presidente de Engenharia
Eng. Mecânico Carlos Peterson Tremonte

Vice Presidente de Arquitetura 
Arq. e Urbanista Cintia dos Santos Monteiro 

1ª. Secretário
Arq. e Urbanista Alessandro Malara Manso

2ª Secretário
Eng. Civil Silvio Armelei Furquim Leite

1º. Tesoureiro
Eng. Mecânico Paulo Eduardo Grimaldi 

2º Tesoureiro
Eng. Civil Francisco Cássio Kira

Conselho Consultivo
Eng. Químico Antonio Domene; Eng. Civil Alvaro Sergio
Barbosa Junior; Eng. Eletricista Cassiano Fábio S. Diegues;
Eng. Civil Luciano Alberto C. Alves; Eng. Eletricista e 
Seg. Trabalho Renato Oliveira de Andrade.

Comissão Auxiliar de Fiscalização de Cotia
(CAF-Cotia)

Inspetor Chefe e Elétrica
Eng. Elet. Cassiano Fábio Santos Diegues

Inspetor Química
Eng. Químico Antônio Domene

Inspetor Civil
Eng. Civil Silvio Armellei Furquim Leite

Inspetor Mecânica
Eng. Mec. Carlos Peterson Tremonte

Inspetor Agronomia
Eng. Agrônomo Gianpaolo Fábio Massa

Inspetor Segurança do Trabalho
Eng. Seg. Trabalho Marcos Francisco De Almeida

Fiscalização do CREA-SP
Eng. Felipe Antonio Xavier Andrade

A revista AETEC é uma publicação bimestral e gratuita. 
Os artigos assinados expressam a opinião dos seus autores.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Aos poucos estamos nos acostumando às novas rotinas e as ativida-

des começam a funcionar. O vírus parece estar “domado”, hospitais de 
campanha sendo desmobilizados, as equipes médicas, a princípio inse-
guras porque não conheciam esse vírus que de repente aqui se instalou, 
agora já estão seguras e têm um protocolo para atacar a doença desde os 
sintomas iniciais, diminuindo sensivelmente o número de internações e 
o número de mortes. Estamos longe ainda de poder agir sem os cuidados 
necessários, mas as perspectivas são positivas e a chegada das vacinas que 
irão resolver o problema de imunização coletiva parece próxima.

Dentro desse panorama a 32ª Edição da nossa Revista chega até 
você recheada de matérias muito interessantes,( cinco matérias especí-
ficas sobre condomínios), destaque especial para o WEBINAR que a 
AETEC irá apresentar a partir de 20/10 abordando os aspectos mais 
importantes de tudo o que acontece dentro dos Condomínios verticais/ 
horizontais. Quais são as responsabilidades dos Síndicos, Presidentes 
de Associações, Administradoras, como proceder para efetuar reformas 
em banheiros, cozinhas, supressão de paredes, fechamento com vidros 
das varandas e que causam problemas de ordem estrutural, elétrica 
e hidro-sanitária das unidades. Quais são os cuidados com relação à 
segurança dos condôminos e suas famílias nas áreas comuns, piscinas, 
playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer com equipamentos 
para ginástica e outros, assim como problemas referentes à instalação 
e manutenção de para-raios e elevadores. Como proceder para ad-
ministrar eventuais desentendimentos entre moradores, etc. Para isso 
teremos a colaboração do CREA-SP - Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia de São Paulo - e do CAU-SP - Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo de São Paulo - que enviarão seus representantes 
para conversar principalmente sobre fiscalização de obras. Também 
contaremos com profissionais da AETEC, especialistas nas áreas de 
estruturas, elétrica, hidráulica, segurança do trabalho, mediadores e 
advogados que atuam nessa área Condominial. O Webinar será am-
plamente divulgado, (veja o anúncio na contra-capa) e acontecerá em 
várias fases, uma rodada por mês, sempre às 3ªs feiras às 19h. No site 
da AETEC (www.aetec.org.br) serão divulgados os dias e o link para 
acesso. A participação é gratuita. Nosso objetivo é esclarecer a comu-
nidade para evitar ao máximo a ocorrência de acidentes que podem 
ter sérias consequências e promover o bem estar geral de todos os que 
vivem em condomínios. Contamos com a sua participação. 

Boa leitura!!

DESDE 1993

Arthur Augusto Weigand Berna
Presidente 
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O Estudo “Solucionar a Poluição Plástica: Trans-
parência e Responsabilização”, feito em 2019 pelo Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF), mostra que o Brasil é o 
quarto país no mundo que mais produz lixo. São 11.355.220 
toneladas e apenas 1,28% de reciclagem.

No Brasil é produzido aproximadamente 1 quilo de 
lixo plástico por habitante a cada semana.

Ainda que parte seja destinada à usina de reciclagem, há 
perdas por material contaminado, multicamadas ou de bai-
xo valor. No final, 7,7 milhões de toneladas de plástico são 
destinados aos aterros sanitários e 2,4 milhões de toneladas 
de plástico são descartados de forma irregular, sem qualquer 
tipo de tratamento, em lixões a céu aberto.

Damaris Ferreira*

O nosso comportamento de consumo
e a geração de lixo tem impacto direto 
no meio onde vivemos. 

O presidente-executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, 
diz que o aumento da demanda do consumidor por conve-
niência e por produtos sustentáveis levaram os fabricantes 
de bebidas a investirem na expansão ou substituição de suas 
embalagens por lata. 

No passado apenas a cerveja era envasada em lata, de-
pois passou para chás, energéticos, cachaças e agora até água 
pode ser encontrada na latinha.

Os objetos de decoração, utilidades domésticas e afins 
produzidos com material reciclável vêm ganhando a simpatia 
de muitas pessoas. Bons exemplos não param de ser divulga-
dos e a criatividade é infinita. 

Assim como a transformação dos materiais descartáveis, 
as cooperativas recicladoras são fontes de renda para mui-
tas famílias que dependem deste trabalho. As cooperativas 
fazem a separação e higienização dos materiais recebidos e 
revendem.

Entenda como você contribui no processo de recicla-
gem e como os materiais devem ser separados. 

A limpeza de forma consciente de todas as embala-
gens antes de separá-las para reciclagem, é importante 
para evitar a proliferação de mosquitos e roedores.

O que não vai para o lixo reciclável?
Etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, caixa 
de pizza com gordura, fotografias, filtro de 
cigarros, papéis sujos, papéis sanitários, copos de 
papel, cabos de panela, tomadas, clipes, grampos, 
esponjas de aço, canos, espelhos, cristais, 
cerâmicas e porcelana. 
Pilhas, baterias de celular, lâmpadas, óleo de 

cozinha, devem ser devolvidos aos 
fabricantes ou depositadas em 
coletores específicos.

Novos hábitos são necessários e trazem benefícios para 
o planeta.

O isolamento social causado pela pandemia da  
COVID-19 nos forçou a repensar hábitos, buscar viver em 
harmonia com a natureza , valorizar os recursos naturais 
e consumir o necessário para reduzir as toneladas de lixo 
produzido.

Nesse processo foi possível identificar que a redução da 
produção de lixo é extremamente benéfica para a natureza.

Os produtos sustentáveis ganharam espaço e visibi-
lidade no mercado, sendo a principal escolha daqueles 
que se preocupam com o impacto no meio ambiente, 
mesmo que seu valor seja superior.

Cenário muito diferente existe na reciclagem 
do alumínio. Em 2018, a indústria do 
alumínio coletou e reaproveitou

96,9% dessas embalagens
o equivalente a cerca de 

26 bilhões de unidades

Mudar de hábito
é preciso!
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Tampas revestidas de alumínio comuns no iogurte, manteiga, 
requeijão são igualmente recicláveis.
Plásticos: 90% do lixo produzido no mundo são à base de 
plástico. Por isso, esse material merece uma atenção espe-
cial. Recicle sacos de supermercados, garrafas de refrige-
rante (pet), tampinhas e até brinquedos quebrados. Veja no 
QRCODE o que fazer com sua esponja de louça.
Papéis: todos os tipos são recicláveis, inclusive caixas do 
tipo longa-vida e de papelão. O papel pode ser dobrado ou 
rasgado, só não amassado para não perder a fibra.
Metais: além de todos os tipos de latas de alumínio, é pos-
sível reciclar tampinhas, pregos e parafusos. 
Isopor: Ao contrário do que muita gente pensa, o isopor é 
reciclável. No entanto, esse processo não é economicamente 
viável. Por isso, é importante usar o isopor de diversas formas 
e evitar ao máximo o seu desperdício. Quando tiver que jogar 
fora, coloque junto com plásticos. Algumas empresas trans-
formam em matéria-prima para blocos de construção civil.
Vidros: quando limpos e secos, todos são recicláveis, exce-
to cristais, espelhos, vidros de automóveis ou temperados.  
Importante: embale com papel grosso ou em caixa e 
sinalize para evitar que alguém se machuque durante a 
manipulação.

Dica importante: Recorte este artigo e guarde para 
consultas e procedimentos corretos

*Damaris Ferreira. Gestora da TAO Solução 
Dramática e estudante na Fatec Cotia

Eletrônicos: todos os produ-
tos podem ser reciclados pois há 
componentes importantes e de 
valor em computadores, Ipad´s, 
celulares e TV´s e as cooperati-
vas recicladoras tem muito inte-
resse nestes objetos.
No artigo Reciclagem e 
Sustentabilidade da 31ª Edição 
você pode visualizar no QRCODE o mapa 
com pontos de coleta de recicláveis. Outra 
opção é acessar o site https://reciclus.org.br/
lista-de-pontos-de-coleta/ para descobrir os 
pontos mais próximos da sua residência.

Dicas de Reciclagem

Novidade
Pague suas compras em até
10x sem Juros no Cartão Conibase

Utilize também o Auxílio Emergencial 99766-21002141-2222televendas@conibase.com.br

Facilidade na palma da sua mão!
Escaneie o QRCode e tenha acesso ao site, orçamentos, ofertas
vigentes e muito mais!
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CONDOMÍNIO

Fonte: Profª Rosely Schwartz. Administradora, autora do livro 
Revolucionando o Condomínio – 15ª Edição – Editora Benvirá. Autora, 
coordenadora e docente do Curso de Administração de Condomínios 

e Síndico Profissional da FECAP e do OCONDOMINIO  100% online.

Profª Rosely Schwartz*

O termo “condomínio horizontal” é, na maio-
ria das vezes, usado de forma equivocada, até mesmo pelos 
próprios moradores de condomínios de casas. Segundo especia-
lista na área jurídica, deve-se utilizar o termo “horizontal” para 
indicar condomínio em prédios, em que os coproprietários pos-
suem parte da propriedade (área exclusiva) somente do plano 
horizontal, sendo as demais áreas denominadas de comuns, ou 
seja, um percentual desta área pertence  aos coproprietários, que 
poderá ser dívidida, de acordo com a convenção, por unidade 
ou por fração ideal.

Há ainda um outro uso inadequado nas classificações, 
quando o morador de uma associação comenta que mora em 
um condomínio horizontal.  Para ser considerado condomínio é 
necessário que a edificação atenda às determinações do Código 
Civil, Capitulo VII – Condomínio Edilício - Art. 1.332 “Insti-
tui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar 
daquele ato, além do disposto em lei especial:
 I -  a discriminação e individualização das unidades de pro-

priedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes 
comuns;

 II -  a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 
relativamente ao terreno e partes comuns;

 III - o fim a que as unidades se destinam.”

Quais são as principais diferenças 
entre condomínio horizontal 
e associação de moradores?

Conclui-se assim que, quando não há o registro, de acordo 
com a lei não haverá condomínio. Muitas vezes os proprietários 
de terrenos e casas, por não contarem com o cumprimento das 
obrigações do poder público em proporcionar, por exemplo, se-
gurança, conservação das vias e recolhimento de lixo, estes se 
unem depois de algum tempo para formar uma associação de 
moradores, visando atender às necessidades mencionadas. Com 
a instituição da associação haverá a divisão das despesas para a 
obtenção destes serviços. Alguns loteamentos são vendidos com 
a associação de moradores já constituída, inclusive legalmente. 
Para a formação da associação deve-se atender ao Código Civil, 
Capítulo II - Art. 53 – “Constituem-se as associações pela união 
de pessoas que se organizem para fins não econômicos.”

A organização das funções administrativas de uma associa-
ção é muito parecida com a dos condomínios, tais como: assem-
bleias para eleição do administrador, que no caso da associação 
é denominado presidente e não síndico, aprovação da previsão 
orçamentária para o rateio de despesas e prestação de contas. 

As principais diferenças entre os condomínios e as associa-
ções são mencionadas na tabela abaixo.

Em ambos os casos há necessidade de o trabalho ser re-
alizado com ética, integridade e responsabilidade de todos os 
envolvidos, pois trata-se do patrimônio, o sonho muitas vezes 
de uma vida.

Diferenças Condomínio Associação

Constituição
Registro da Convenção e ata de instituição 
no Cartório de Imóveis - Art. 1.332 -  
Código Civil

Loteamento Fechado - Lei nº 6.766/1979 e Lei  
nº 12.608/2012. Registro Estatuto Social e Ata 
da Assembleia de Constituição em Cartório  
de Pessoas Jurídicas - Código Civil - Art. 53

Documento principal Convenção Estatuto
Responsabilidade pela 
Administração Síndico Presidente

Corpo diretivo Subsíndico, conselheiros consultivos  
e fiscais efetivos e suplentes

Vice-presidente, primeiro secretário,  
segundo secretário, primeiro tesoureiro  
e segundo tesoureiro

Contabilidade
Registros das entradas e saídas, com a 
guarda de toda documentação. Não há 
entrega da Declaração de Imposto de Renda

Escrituração contábil completa, com 
fechamento de Balanço Patrimonial e entrega 
da Declaração de Imposto de Renda

Deliberações assembleias assembleias

Eleição pelo menos a cada dois anos Depende do prazo estabelecido pelo Estatuto

Aprovação de orçamento Assembleia anual Assembleia anual

Aprovação das contas Assembleia anual Assembleia anual
Rateio para pagamento 
das despesas Quota condominial Quota de manutenção



7AETEC

CONDOMÍNIO

O Laudo de inspeção predial, de acordo com a 
NBR 16747, é aplicável às “edificações de qualquer ti-
pologia, públicas ou privadas”, independentemente do 
uso: residencial, comercial, industrial ou outras, através de 
“exames” eminentemente “sensoriais”. Tem por objetivo 
principal municiar proprietários, usuários ou síndicos, no 
caso de condomínios, ou seja, o “gestor de manutenção”, 
das edificações em geral, com a finalidade de instruir a 
gestão de uso, operação e manutenção das citadas edifica-
ções. A documentação da edificação também é objeto de 
análise para que seja eventualmente atualizada ou provi-
denciada sua regularização. 

O trabalho é desenvolvido especialmente no sentido 
de aprimorar ou subsidiar a formulação do “PLANO de 
MANUTENÇÃO” predial. O documento resultado da 
Inspeção Predial, será obrigatoriamente elaborado apenas 
por “profissional habilitado”, leia-se: ENGENHEIROS 
ou ARQUITETOS, que emitirão o LAUDO de INSPE-
ÇÃO PREDIAL, com recolhimento correspondente de 
ART ou RRT, conforme claramente declinado no texto 
da Norma em pauta. A condução do trabalho de inspeção 
predial também possui características multidisciplinares e 
pode demandar equipes profissionais com formação ou 
habilitação diversa, conforme a complexidade do trabalho 
ou do objeto da inspeção.

O advento da Norma de Inspeção Predial da ABNT 
é muito bem-vinda, por uniformizar procedimentos mí-
nimos para elaboração de trabalhos técnicos associados ao 
tema, além de direcionar, de forma objetiva e definitiva toda 
legislação pertinente, especialmente para subsidiar “Proje-
to(s) de Lei”, em tramitação nas esferas federais, estaduais 
ou municipais, além de fornecer elementos para ajustar os 
diplomas legais vigentes em todo território nacional.

Todo o trabalho se desenvolve através do conheci-
mento das condições físicas prediais contemporâneas(s) 
ao “momento em que a inspeção foi realizada”, para 
assegurar a programação de ações efetivas para assegurar as 
“condições mínimas necessárias à segurança, habitabi-
lidade e durabilidade da edificação”, dentre outras pro-
vidências que envolvem a programação e arrecadação de 
recursos físicos, financeiros bem como a alocação de mão 

de obra para realização de serviços propostos no Laudo de 
Inspeção Predial. As prescrições do Laudo são respaldadas 
por “recomendações técnicas” a serem implantadas na 
referida edificação, mediante organização das prioridades 
de intervenção, para sanear as “irregularidades constata-
das”, classificadas em anomalias (endógenas, exógenas ou 
funcionais), ou falhas de uso, operação ou manutenção. 
Os eventos registrados são organizados em patamares de 
urgência de acordo com a prioridade requerida para a sua 
implantação, organizados em função do nível: 1, 2 ou 3 
em ordem decrescente quanto à recomendada urgência na 
sua implementação. 

Finalmente cabe consignar os benefícios decorrentes 
da contratação de uma “Inspeção Predial”, a saber:
• a preservação e valorização do patrimônio;
• a programação de trabalhos futuros dentre de uma or-

dem de prioridades: patamar de urgência, previstas no 
Laudo, favorecendo ao gerenciamento do fluxo de caixa 
das edificações, a otimização na arrecadação de verbas 
para elaborar os trabalhos ou projetos de melhoria ou 
modernização nas edificações, propostos para realização 
em: curto, médio ou longo prazo, pelo Inspetor predial;

• a minimização de trabalhos emergenciais ou de manu-
tenções corretivas que irão onerar o caixa das edificações 
priorizando as manutenções preventivas (programáveis);

• a minimização de despesas com seguro;
• a maximização da confiabilidade no uso e operação do 

empreendimento, dentro de níveis de segurança míni-
mos requeridos pela normas vigentes; e

• conhecimento das condições físicas, de uso, operação 
e manutenção das edificações em casos de troca da 
administração.

SAÚDE PREDIAL
EM DIA
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto*

*Engº Civil Msc. Jerônimo Cabral P. F. Neto. 
Escola Engenharia de Lins; Pós-graduado em 

Avaliações e Perícias de Engenharia  FAAP; 
Mestre em Habitação na área: Tecnologia 
das Edificações IPT ; Membro docente dos 

cursos de pós-graduação em ENGENHARIA 
DIAGNÓSTICA EM EDIFICAÓES, e PERÍCIAS 

DE ENGENHARIA E AVALIAÇÕES, Diretor da J. 
Cabral Perícias de Engenharia e Avaliações.

Engenheiros e Arquitetos “em campo”
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URBANISMO

Segundo a sexta edição do evento nacional Con-
nected Smart Cities e Mobility Digital Xperience 2020, 
que aconteceu no início do mês de setembro, pela primei-
ra vez, virtualmente, por conta da pandemia. É conside-
rado, atualmente, o mais expressivo estudo de cidades e 
mobilidade do Brasil. 

Para definir, é considerada ‘SMART CITIE’ uma cida-
de criativa e sustentável, que faz uso da tecnologia em seu 
processo de planejamento com a participação dos cidadãos. 

O conceito europeu, que hoje percorre o mundo, é 
definido como um sistema de pessoas interagindo e usando 
energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar 
o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade, 
considerados inteligentes por fazer uso estratégico de infra-
estrutura e serviços, de informação e comunicação com pla-
nejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades 
sociais e econômicas da sociedade. 

Apesar de relativamente recente, já se consolidou 
como tema fundamental na discussão global sobre o de-
senvolvimento sustentável e movimenta um mercado glo-
bal de soluções tecnológicas, que é estimado a chegar em 
US$ 408 bilhões até o final de 2020. 

São dois movimentos principais, as cidades de países 
emergentes, como o Brasil, investindo bilhões de dólares 
em produtos e serviços inteligentes para sustentar o cres-
cimento econômico e as novas demandas materiais. E as 
cidades em países desenvolvidos aprimorando a infraes-
trutura urbana existente buscando atingir os parâmetros 
necessários para o conceito smart.

Mais da metade das cidades europeias 
acima de 100.000 habitantes já possuem 

ou estão implementando iniciativas 
para se tornarem Smart Cities. 

No Brasil, neste ano, foram mapeados todos os 673 
municípios com mais de 50 mil habitantes, e elencadas 
as cidades com maior potencial de desenvolvimento. 
A partir da edição 2019, o Ranking incorporou tam-
bém conceitos e indicadores baseados na ISO 37122 -  

Sustainable Cities And Communities – Indicators For 
Smart Cities, mantendo-se como a melhor referência 
para comparação e análise de cidades inteligentes do 
país. O resultado é apresentado em 4 frentes: geral, por 
eixo temático, por região e por faixa populacional. O 
estudo é composto por indicadores de 11 principais se-
tores: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnolo-
gia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, 
empreendedorismo, governança e energia, mesmos eixos 
temáticos do evento nacional Connected Smart Cities. 

E quem emplacou em primeiro lugar, pela primeira 
vez, foi a cidade de São Paulo, Uma das cidades mais po-
pulosas do mundo, centro financeiro do país, com o maior 
PIB, a capital paulista atingiu o topo do Ranking Connected 
Smart Cities, após dois anos na segunda posição do Ranking 
(edições 2018 e 2019). 

Além do título de cidade mais inteligente e conec-
tada do Brasil, a capital paulista, neste ano, acumulou 
outros prêmios como primeira colocada nas categorias: 
Região Sudeste; Cidades com mais de 500 mil habitantes; 
Tecnologia e Inovação; e Mobilidade e Acessibilidade. E, 
segunda colocada na Categoria Urbanismo e Empreende-
dorismo; Quinta colocada em Economia e 12ª colocação 
em Governança. 

O maior degrau conquistado está em Mobilidade e 
Acessibilidade, em sua diversidade de modais disponí-
veis, como a expansão da Linha de Metrô e construção e 
planejamento de novas linhas; ampliação e aumento de 
destinos no Aeroporto de Congonhas, além de proximi-
dade com o Aeroporto de Guarulhos. Também houve, 
em relação ao ano anterior, aumento da capilaridade ro-
doviária interestadual, com transporte para mais de 900 
destinos fora do Estado, e 400 km de ciclovia e 0,06% 
dos veículos são do tipo de baixa emissão (última pesqui-
sa eram 0,04% da frota). 

A cidade de São Paulo possui 3 parques tecnológi-
cos e 11 incubadoras. Em números percentuais, 4,1% 
dos empregos formais no setor de tecnologia e inovação e 
4,6% no setor de educação e pesquisa e desenvolvimento. 
Possui ampla disponibilidade de mão de obra qualificada, 

A cidade de São Paulo 
é a mais inteligente do país

Mariana Meneghisso* 
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vindas de universidades no setor de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação). Tornando a capital referên-
cia nacional para ecossistemas de inovação. 

Apresentou alta de 1,79% do PIB per capita, sendo 
que 84,7% dos empregos estão no setor privado. A cidade 
conta, ainda, com 0,63 empregos formais por habitante 
na População Economicamente Ativa (PEA). 

Sobre a receita municipal, 71,0% dela não é oriunda 
de repasses e a renda média dos trabalhadores formais é 
R$ 3.935, números muito acima da média nacional. 

A capital paulista dispõe de 85 pontos de acesso a in-
ternet por 100 habitantes e 56,3% das conexões de banda 
larga com velocidade superior a 34 mb, crescendo mais 
de 10% em relação ao levantamento anterior. Em 2019, 
o município recebeu em bolsa CNPQ o equivalente a R$ 
14.401 por 100 mil habitantes e perto de 1/3 dos empre-
gos formais são ocupados por profissionais com qualifica-
ção de ensino superior. 

O atual prefeito de São Paulo, cita que os destaques 
da cidade no Ranking Connected Smart Cities 2020 refle-
tem os investimentos públicos feitos em tecnologia nos 
últimos anos para proporcionar a geração de emprego e 
renda que, através da tecnologia, equaliza oportunidades 
aos jovens da periferia, reduzindo a desigualdade social. 
Amplia muito a capacidade em oferecer serviços públicos 
de alto nível, a partir de projetos que visam simplificar, 
facilitar, desburocratizar e ampliar o acesso dos cidadãos 
aos serviços públicos municipais. 

Outro norte é ampliar a transparência; possibilitar 
que a população possa fiscalizar e participar da implemen-
tação de políticas públicas e trazer a população para den-
tro da governança. 

Nosso município é um satélite 
da capital vencedora, mas estamos 
na posição 88 do Ranking Connected 
Smart Cities. A população cotiana 
irá, cada vez mais, se beneficiar do 
planejamento com este enfoque da 
capital. Considerando a proximida-
de de Cotia e São Paulo, podemos 
entender que todo o avanço repre-
sentará uma arredoma de oportuni-
dades, diretas e indiretas a nós. 

Entendendo a importância do 
desenvolvimento tecnológico para 
diversos vieses do poder público 
como tem buscado Bruno Covas, e 
também no âmbito privado, em uma 
megalópole como São Paulo, é no-
tável considerar como essa estrutu-
ração é viável em nosso município. 

Cotia é menor, com boa arrecadação pública. Planejar 
ações aplicáveis em nossa escala urbana, multiplicar so-
luções em desenvolvimento e criar um perfil coeso de ob-
jetivos para escalarmos neste Ranking é um desafio, e as-
sim como todas as cidades do globo, ainda mais com esta 
vivência única que a Covid-19 nos obrigou a ter, inserir 
esse enfoque no planejamento urbano é uma necessidade. 
Sempre esperançosa e convicta das infinitas possibilidades 
de estruturação urbana para nossa Cotia. Hoje, sigo espe-
cialmente orgulhosa de nosso “smart neighbor”.

*Mariana Meneghisso. 
Arq. Urbanista pela Faculdade de Belas Artes 

de São Paulo, Design de Interiores pela Escola 
Panamericana de Artes. Titular, há 15 anos do 
escritório Meneghisso e Pasquotto Arquitetura 

www.pasquottoarquitetura.com.br
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João Lino*

Proposta de Instrução Normativa para regu-
lamentação em atividades agropecuárias do uso de ae-
ronaves remotamente pilotadas (RPA - Remotely Pi-
loted Aircraft), mais conhecidas como Drones, esteve 
em consulta pública até 10/09/2020. A iniciativa, foi 
da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os drones têm ocupado cada vez mais espaço na 
agricultura e na pecuária. São versáteis, podendo reali-
zar diversas funções, variando de acordo com modelo 
e tecnologias embarcadas. Entre suas atividades desta-
cam-se topografia, imageamento, monitoramento de 
culturas, plantio e aplicação de defensivos agrícolas. 

A minuta da Instrução Normativa prevê o regis-
tro de operadores que utilizem RPA na agricultura, 
englobando corpo técnico qualificado, com pilotos 
com curso de piloto agrícola remoto e responsável 
técnico para coordenar as atividades. 

A previsão de um profissional devidamente ha-
bilitado, como o engenheiro agrônomo, é essencial, e 
para que todo o processo esteja dentro da legalidade, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART, fecha 
esse ciclo. A aplicação de agrotóxicos tem o receituário 
agronômico como requisito. A recomendação técnica 
por profissional habilitado na proteção fitossanitária 
também é necessária para uso de insumos como fer-
tilizantes, inoculantes, corretivos – fatores envolvidos 
na nutrição das plantas – e, nas sementes, assegurando 
cultivares adequadas e recomendação sobre semeadura. 

O regulamento proposto pelo Ministério da 
Agricultura abrange ainda os requisitos das aeronaves 
e equipamentos, e o plano de destinação de resíduos; o 
registro de entidades de ensino para ministrarem curso 
de piloto agrícola remoto; os requisitos de segurança 
operacional, envolvendo a segurança de operadores e 
distâncias mínimas a serem respeitadas nas aplicações.

Uso de Drones 
na Agropecuária

Engenheiro Agrônomo Kleber Santos, Presidente da Confederação 
dos Engenheiros Agrônomos do Brasil (CONFAEAB), 
entidade do sistema Confea/Crea - Gestão 2019-21 – Brasília

Como você está vendo a utilização de DRONES nas atividades agro-
pecuárias? Qual o desenvolvimento previsto para os próximos anos?

 O desenvolvimento agropecuário é acelerado na velocidade 
das inovações tecnológicas, e toma impulso ainda mais cres-
cente com a pujança do agronegócio brasileiro, nas diversas 
atividades como: adubação e calagem, controle fitossanitário 
e semeadura de diversas culturas. Tudo isto vem na linha do 
escopo da Agricultura de Precisão.

Quais atividades se abrem para o engenheiro agrônomo?
O Engenheiro Agrônomo é o profissional por excelência 

da Agronomia, do desenvolvimento agropecuário com sus-
tentabilidade. À medida que os veículos aéreos não tripulá-
veis-VANTs (denominação técnica para os drones) vem sen-
do aplicados na agropecuária, seja na produção vegetal ou 
animal, vem junto a necessidade do Engenheiro Agrônomo 
como profissional preparado para uso das tecnologias com efi-
ciência e responsabilidade.

Quais os benefícios para a profissão do engenheiro agrônomo? 
A profissão do Engenheiro Agrônomo é regulada pelo De-

creto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, que prevê ampli-
tude de atividades, como engenharia rural, produção agrope-

Para esclarecer melhor a atuação dos Drones 
fomos entrevistar 3 engenheiros agrônomos:
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cuária, administração e economia agrícola, entre outras áreas 
fundamentais para produtividade e sustentabilidade no Cam-
po. Assim, o avanço do uso dos “drones” está intrinsecamente 
alinhado ao exercício profissional do engenheiro agrônomo.

O seu manejo será obrigatório por engenheiros agrônomos? Ou 
apenas a sua responsabilidade e gerenciamento?

 A operacionalização demanda profissionais devidamente 
qualificados; por outro lado, a responsabilidade técnica pela 
aplicação dos equipamentos em atividades agropecuárias de-
manda atuação do profissional habilitado pelo conselho pro-
fissional, como o Engenheiro Agrônomo.

Haverá obrigatoriedade da ART a cada situação ou ao se repetir ela 
não precisa ser refeita? Como será essa operacionalidade?

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é prevista 
na Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, sendo 
documento que caracteriza a responsabilidade técnica pela 
atividade agronômica. O conselho profissional prevê meca-
nismo diferenciado para registro de ART para atividades ro-
tineiras, de forma que uma única ART poderia caracterizar 
responsabilidade técnica por série de atividades realizadas 
em determinado período – vide Resolução CONFEA nº 
1.025, de 30 de outubro de 2009.

Que tipo de DRONES serão de responsabilidade dos engenheiros 
agrônomos?

A legislação profissional prevê que cabe ao engenheiro agrô-
nomo a responsabilidade técnica por atividades agropecuárias 
em geral (ou seja, a visão é a atividade finalística). No caso dos 

“drones” a legislação que está em processo de construção disci-
plina a responsabilidade técnica para aeronaves remotamente 
pilotadas –RPA (que são os “drones” remotamente pilotados 
para aplicações não recreativas), pertencentes às classes 2 e 3 
(que fazem aplicações aéreas mas não são tipificadas como 
aviação agrícola), destinadas a aplicação de agrotóxicos e afins, 
adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes.

Como será a forma de cobrança dos serviços profissionais pelo 
engenheiro agrônomo?

Em algumas unidades federativas, Associações de Engenhei-
ros Agrônomos dispõem de tabela de honorários que balizam 
valor de atividades agronômicas.

O que o engenheiro agrônomo precisa fazer para se habilitar nesta 
nova função? 

O Engenheiro Agrônomo já tem habilitação pela própria for-
mação e habilitação no conselho profissional (CREA), confor-
me previsto no Decreto 23.196/33. O que pode ocorrer é a 
multiplicação de cursos de capacitação, tendo em vista o dina-
mismo das inovações tecnológicas aliadas ao uso dos VANTs.

Por que você acha que esta atividade poderá reduzir custos no campo?
Porque as tecnologias com uso de “drones” estão alinhadas 

ao conceito de agricultura de precisão, que visa maximizar a 
eficiência no uso de insumos com aumento da produtividade.

Engenheiro Agrônomo Thiago Castro, titular da CCEAGRO 
(Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia do sistema 
Confea/Crea) 2020.

Qual será o principal benefício para o Engenheiro Agrônomo, 
com a regulamentação das atividades com DRONES?

A agricultura, cada dia mais, vem acompanhando os 
avanços da tecnologia, e os Drones auxiliam nesses avan-
ços, por exemplo, na agricultura de precisão eles são fer-
ramentas que já são muito usadas. A regulamentação vem 
normatizar e especificar para os Engenheiros Agrônomos 
e profissionais ligados à tecnologia, como atuarem nessas 
novas modalidades de levantamento de dados e execução 
de atividades, como aplicação de Agrotóxicos.

Qual impacto vai ocorrer na remuneração desses profissionais?
A capacitação dos profissionais já acompanham normalmen-

te os Engenheiros Agrônomos nas mais diversas áreas. RAP 
(aeronaves remotamente pilotadas) é mais uma ferramenta 
que será usada por estes profissionais. 

Acredito que o aumento da remuneração está diretamente 
ligado ao aumento de produtividade e utilização racional de 
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insumos e mão de obra, logo esse crescimento da produção e 
essa diminuição na aplicação de insumos deverá certamente 
ser equacionado entre o produtor e o profissional. 

Quais as principais atividades e responsabilidades que o Engenheiro 
Agrônomo passará a ter? 

Os EA estão no planejamento e na interpretação de dados, 
podendo até estar ligado na execução, operação do equipa-
mento e elaboração de Relatórios da operação. O cuidado 
com Meio Ambiente e Saúde dos aplicadores deverá ter con-
troles, bem como controle do Período de Carência, mas algu-
mas dessas já são atividades executadas.

Crescimento dos DRONES na Agricultura irá facilitar a aplicação 
de agrotóxicos. Como será controlada sua aplicação em defesa da 
saúde das plantas e dos consumidores?

Esse é o ponto crucial. Somente com a presença ou orienta-
ção de um Engenheiro Agrônomo é que a aplicação de agrotó-
xico deve ser executada. Negligenciar, seja qual for o modo de 
aplicação, é um perigo para todos os envolvidos e para o meio 
ambiente. O EA é o profissional devidamente capacitado para 
receitar e projetar na atividade de aplicação de agrotóxicos.

Como as abelhas e outros polinizadores irão sobreviver?
Essa é uma questão que deve ser analisada com antecedência, 

o reconhecimento da área, o levantamento e a viabilidade bem 
como a quantidade de produto, deve ter um profissional sem-
pre acompanhando; os EA são os maiores defensores do meio 
ambiente e da biodiversidade, pois dependemos disso para con-
seguir produzir. Não é nosso objetivo dizimar, principalmente 
nossos polinizadores naturais, pois como falei, dependemos de-
les. Outro aspecto a ser levantado, é que nem todos os lugares 
poderão ter viabilidade de aplicação por RPA. A execução e via-
bilidade dependerá de uma avaliação de Engenheiro Agrônomo. 

Hamilton C. P. Rossetto, usuário de Drone, 
Engenheiro Agrônomo UNESP/Botucatu, Produtor Rural – Cana de 
Açúcar e Soja na região de Lençóis Paulista

Em que você usa o Drone?
Utilizamos esta tecnologia na cultura da cana de açúcar e soja.

Para que você usa?
• Localização e identificação de plantas daninhas.
• Verificação e mensuração de falhas no plantio e na soqueira 

da lavoura da cana de açúcar.
• Avaliação de reboleiras de pragas de solo.
• Verificação de erosões superficiais. 
• Acompanhamento da saúde da planta, índice de massa fo-

liar, etc...
• Aplicação localizada de defensivos agrícolas (herbicidas 

para controle de plantas daninhas).
• Controle biológico através da liberação de Cotésia   e Tri-

chograma, no controle da broca da cana de açúcar.
• Estimar produtividade.

Quais os 3 principais benefícios que você teve usando o Drone?
• Maior precisão e qualidade na identificação e mensuração 

das plantas daninhas.
• Menor gasto de defensivos e água (ultra baixo volume), 

com consequente menor impacto ambiental.
• Menos custo e facilidade de trabalho em áreas restritivas 

(declividade , proximidade a cidades, etc..) com relação a 
trator ou avião.

Quem se responsabiliza tecnicamente pelo uso do seu Drone?
Responsabilidade técnica da aplicação de produtos agrícolas 

é do Engenheiro Agrônomo ou técnico responsável, já sobre 
a utilização do drone (equipamento) o responsável é o piloto.

OBS: (Instrução Normativa deverá prevêr o registro de opera-
dores que utilizem RPA na agricultura, englobando corpo técni-
co qualificado, com pilotos com curso de piloto agrícola remoto e 
responsável técnico para coordenar as atividades. Também devem 
estar previstos os requisitos das aeronaves e equipamentos, e o plano 
de destinação de resíduos; o registro de entidades de ensino para mi-
nistrarem curso de piloto agrícola remoto;  os requisitos operacionais 
e de segurança operacional, envolvendo a segurança aos operadores e 
distâncias mínimas a serem respeitadas nas aplicações).

Há algum prejuízo ao meio ambiente o uso do Drone 
com agrotóxicos?

Desde que utilizado corretamente e respeitando todas as 
normas não há prejuízo ambiental.

*João Lino. Graduado em marketing e 
propaganda pela ESPM, em administração 

pela PUC e produtor da revista AETEC.
Sócio diretor da Ace Mais Propaganda 
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BENEFÍCIOS DA AETEC

Todo profissional que desejar associar-se à  
AETEC deverá estar devidamente inscrito no CREA, CAU ou 
CRT e apto a exercer suas atividades profissionais. Após o preen-
chimento de sua solicitação para associar-se, a mesma será enca-
minhada ao Conselho Consultivo que fará uma análise da mes-
ma. Uma vez aceita a solicitação o profissional entrará no gozo 
de suas vantagens como associado. E quais vantagens são essas?

Receberá uma carteira personalizada com foto que poderá 
ser utilizada para obtenção de descontos em lojas de comércio, 
estabelecimentos de serviços diversos e centros educacionais 
como escola de inglês, pós-graduação nas áreas de engenharia 
ou arquitetura, escola infantil, consultório médico, salão de be-
leza e barbearia, serviços de mídias sociais, impressão gráfica, 
informática, vidraçaria, locação de equipamentos, depósito de 
materiais de construção, marcenaria, automotivos como troca 
de óleo, escritórios para fazer assinatura digital, restaurantes, 
mobiliário, vestuário, etc. A relação dos estabelecimentos con-
veniados encontra-se no site da AETEC. Os descontos valem 
para os profissionais, cônjuges e filhos.

A divulgação no site da AETEC é fornecida gratuitamente 
para todos os Associados, contendo sua formação profissional e 
dados pessoais para que as pessoas, quando necessitem, possam 
encontrá-lo na relação de profissionais associados.

Além disso, a AETEC mantém para locação temporária 
(aluguel por hora) uma sala de escritório completa com mesa 
de trabalho e computador, impressora, WiFi, mesa de reunião 
para até 10 pessoas, Smart TV de 43’’ para vídeo conferência, 
ar-condicionado, café e água. Este espaço é ideal para aqueles 
que trabalham em Home Office e necessitam fazer reuniões 
presenciais com clientes. Os associados gozam de desconto na 
utilização dessa sala assim como na locação de salas de escritório 
e no Espaço Coworking que tem 17 posições de trabalho com 
várias opções de formas de contrato. Existe, também, a Sala dos 
Profissionais, equipada com computador, impressora e plotter 
A1, para uso emergencial dos profissionais, de forma gratuita. 
A AETEC proporciona também, Palestras, Cursos e Seminários 
em suas dependências. As palestras técnicas ocorrem mensal-
mente e são exclusivas e gratuitas para associados e convidados, 
em ambiente alegre e descontraído além de importante network 
com profissionais da região. Esse evento, em razão da pandemia, 
está temporariamente suspenso. Uma vez por mês os associa-
dos têm oportunidade de participar da “Reunião Mensal” onde 

são discutidos assuntos de ordem geral e feitas as prestações de 
contas. Os Cursos de Pós Graduação, devidamente registrados 
junto ao MEC, de Engenharia de Segurança do Trabalho (720 
horas) e de Engenharia Diagnóstica em Edificações, Patologias, 
Reabilitação e Perícias (360 horas), que já deveriam estar acon-
tecendo, terão início em breve e os associados contarão com 
ótimo desconto. Em breve novos benefícios serão anunciados.

A AETEC edita há 6 anos a Revista AETEC, bimestral, 
muito bem diagramada, com matérias de conteúdo, não só de 
caráter técnico com também de assuntos gerais do dia a dia. A 
Revista é editada de forma física com uma tiragem de 4.000 
exemplares e de forma digital no site e enviada através de What-
sapp, e pelo aplicativo da AETEC Digital e mídias sociais como 
LinkedIn, Facebook, Instagram e Youtube, calculando-se que es-
tamos atingindo cerca de 15.000 leitores. Os artigos veiculados 
têm o QR Code e os leitores poderão armazenar os artigos de seu 
interesse junto ao aplicativo da AETEC e não utilizarão memória 
de seus celulares. Muitos associados conseguem, através de nossas 
mídias de divulgação, abordar temas de sua especialidade com 
a construção de artigos e reportagens voltados para a sociedade 
visando a importância da contratação de um profissional espe-
cializado e da atuação das entidades de classe junto à sociedade... 

A atuação dos Associados em comissões e grupos de trabalho 
tem-se destacado cada vez mais como na Comissão de Editoração 
da Revista AETEC, Comissão de Planejamento para a realização 
de cursos e palestras, Comissão de Fiscalização da AETEC, CAF- 
Comissão Auxiliar de Fiscalização do CREA-SP, PDUI – Plano 
de Desenvolvimento Urbano Integrado, Conselho de Meio Am-
biente, Conselho da Cidade, Conselho do Turismo, Conselho de 
Engenharia CREA-SP – Mecânica, CDER, etc. com representa-
tividade no Município de Cotia e no Estado de São Paulo.

BENEFÍCIOS PARA OS 
ASSOCIADOS DA AETEC 
AO COMPLETAR 27 ANOS
Arthur Augusto Weigand Berna*

Primeiramente gostaríamos de cumprimentar a toda a classe 
de arquitetos, engenheiros e técnicos, confraternizando-nos 
pelo 27ª aniversário da AETEC e pelos serviços prestados 
a toda esta importante comunidade de profissionais de Cotia.
E fazemos um convite especial: ASSOCIEM-SE À AETEC, 
vejam os benefícios. 

*Arthur Augusto Weigand Berna. 
Engenheiro Civil, presidente da AETEC

Sede da AETEC com o edifício “Engenharia” ao fundo.
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T
rouxemos uma casa que teve destaque no  
ARCHDAILY pela construção com materiais  
recicláveis e pelo bom gosto do projeto, num lo-
cal extremamente lindo junto à natureza.

A casa foi construída para o arquiteto e sua família, preservando 
relevo, pedras e árvores nativas, criando espaços funcionais que 
integram a vida doméstica com a natureza do lugar.
A entrada da casa se faz através de um deck de pranchões de 
madeiras de demolição com 7cm de espessura. Esse espaço 
funciona como sala de estar ao ar livre e é onde a família passa 
grande parte do tempo.
A estrutura de aço carbono utilizada na maior parte da constru-
ção possibilitou grandes vãos com peças de seções reduzidas, 
permitindo grandes aberturas de janelas e criando espaços aber-
tos em diálogo com o jardim e com a bela paisagem da região.
O piso na maioria da casa é a própria laje de concreto que foi 
polida no ato de concretagem - geralmente usado em indústrias 
e postos de gasolina devido a sua alta resistência a impacto, 
abrasão e ao seu acabamento liso e higiênico.
Essa opção tem como resultado: fino acabamento, considerável 
economia e lajes com pouca espessura - o polimento foi a única 
impermeabilização dos pisos de varandas e terraços.

SAMAMBAIA
CASAConstruída com materiais recicláveis

ARQUITETURA
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O concreto é exposto também em paredes 
e lajes, moldados na obra com sarrafos de 
10cm, explorando assim as suas proprie-
dades, eliminando etapas de mão de obra 
e material.
As escadas de acesso ao mezanino e ter-
raços são feitas de perfis de aço reciclado 
e pranchões de peroba rosa nos degraus.
Portas antigas de madeira maciça, forra-
ções em ripados de madeira usada, siste-
ma de cobertura empregando assoalho de 
madeira, bancadas de banheiro, mobiliá-
rio em madeira e luminárias de cor amare-
lada, feitos exclusivamente para o proje-
to, contribuem com domesticidade para a 
construção com materiais industriais.
As coberturas são de assoalho de madeira 
de lei cobertos por manta asfáltica e re-
vestido de telha shingle.
Os pilares são feitos de tubos de aço pre-
enchidos de concreto auto adensável e 
são recuados em relação às arestas de 
vidro contribuindo na leveza e desmate-
rialização da estrutura.

O leve conjunto estrutural da casa se apoia em 
muros de pedra de alvenaria que compõe a fun-
dação erguendo-a do chão, a fim de evitar humi-
dade e animais. As pedras foram desmontadas 
de um muro com mais de cem anos de idade 
e refeitos por um artesão local.
O paisagismo foi feito intuitivamente pelos mo-
radores, buscando incorporar espécies nativas 
pré-existentes que em alguns pontos atravessam 
as lajes. O telhado curvo ergue-se na direção do 
sol nascente, que durante o dia percorre toda a 
casa através dos painéis de vidro fixo requadra-
dos em ferro e portas de correr de alumínio e vi-
dro transparente.
Especialmente nos quartos, voltados para o nor-
te, a incidência de sol é vital para a saúde em 
uma cidade montanhosa como Petrópolis.

Nome do projeto: CASA EM SAMAMBAIA
Escritório: Rodrigo Simão Arquitetura
Localização: Petrópolis-RJ

Design de Interior: Rodrigo Simão 
Arquitetura e Katharina Weber
Fotos: André Nazareth



16 AETEC

CONDOMÍNIO

No trajeto de vida do ser humano, passamos muito tempo morando em espaços 
de convívio com a natureza... apenas em 2007 o homem passa a viver mais em ambientes 
urbanos, sendo assim, o habitat que vivemos hoje é recente comparado ao tempo de forma-
ção do planeta terra. Ainda estamos conectados. Hoje a qualidade de vida não está ligada só 
ao desenvolvimento econômico, dependemos de paz e serenidade. Empresas imobiliárias já 
perceberam isso há alguns anos, notaram que se houver investimentos em áreas de convívio 
adicionada de verdes, há valorização do imóvel e consequentemente sucesso nas vendas. 

A INFLUÊNCIA DA

Fabi Santiago*
NO BEM-ESTAR MENTAL (BIOFILIA)

A biofilia vem para afirmar tudo isso, ambientes 
repletos de vida verde influenciam a mente huma-
na de forma positiva, reduzindo os níveis de estresse 
e ansiedade, melhorando o humor e concentração. 
A ciência confirmou através da neurociência que a 
biofilia traz benefícios mensuráveis e nos faz refletir 
sobre erros e acertos. O homem é mais feliz junto a 
Natureza, agora isso é um fato comprovado. Então 
que venha o verde, as árvores, as flores, os pássaros, 
o céu mais azul!!!

E como é possível captar a paisagem e trazer esta 
conexão em áreas/espaços compartilhados? 

Comece observando, é necessário estudar a região, 
entender e respeitar o bioma local natural ou “feito” pelo 
homem, assim é possível compor a paisagem existente a 
intervenção proposta. Em condomínios os projetos cos-
tumam ter diversas áreas de convívio e cada uma exige 
cuidados especiais como estudos de orientação geográfi-
ca, insolação, analise de solo entre outros. Cada detalhe é 
importante para um resultado de sucesso, proporcionan-
do condições necessárias para bom desenvolvimento das 
plantas. Afinal não adianta ter um jardim todo planejado 
com plantas desnutridas ou secas, com dificuldade de 
adaptação. Tudo deve ser contabilizado, plantas nativas 
locais geram menos custo pois se adaptam com facilida-
de ao local, árvores sempre merece prioridade, não po-
dem ser substituídas por arbusto, tem funções diferentes. 
Cuidado com especificações de palmeiras exóticas, elas 
podem gerar dor de cabeça pois se multiplicam rápido 
e podem afetar áreas de preservação próximas ao local.
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Gosto de dizer: “Para aplicar a Biofilia em 
qualquer projeto é necessário imaginar que a 
paisagem veio antes da edificação, é como se o 
edifício tivesse sido colocado no meio do verde 

e não o contrário”. Desta maneira o projeto nasce causando 
menos impacto e respeitando quem 
vai habitar e morar.

O relatório Human Spaces no Impacto Global 
de Design Biofílico comprova que ambientes 
com elementos naturais geram níveis 
até 15% mais altos de bem-estar 
e criatividade e 6% a mais de produtividade, 
sem falar na diminuição do stress, 
ansiedade e distúrbios psíquicos. *Fabi Santiago. Arquiteta urbanista UNIP, 

técnica em Paisagismo IBRAP.

A Revista AETEC está procurando 
profi ssional para a área de vendas, 

com experiência externa, carro, 
para comercialização de anúncios
e eventos, em caráter autônomo.
Ajuda de Custo mais Comissões.

 
Enviar currículo para: 

secretaria@aetec.org.br

REPRESENTANTE 
COMERCIAL

DESDE 1993

• 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
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CONDOMÍNIO

O ser humano costuma ser gregário, busca se 
agrupar em relações harmônicas e estáveis, onde a von-
tade da maioria prevalece sobre a vontade individual. 
No caso dos condomínios, sejam verticais ou horizontais, 
não é diferente. No surgimento de um condomínio, são 
elaboradas regras e aprovadas pela maioria, passam a vi-
gorar. Regras sobre utilização de áreas comuns, entrada 
de entregadores, vagas de estacionamento, período auto-
rizado para obras, sobre o barulho, descarte de lixo, etc. 
Mesmo com todas estas regras, ainda assim a convivência 
pode ser desafiadora. Porquê? 

A primeira explicação é mais sociológica: não temos 
em nossa formação regras de convívio em grupos que 
formem cidadãos. Simplesmente não sabemos como nos 
colocarmos em situações de não concordância ou confli-
to. Nem sempre colocar em regulamento ou convenção 
as regras, elas serão aplicadas. Recentemente tivemos dois 
casos amplamente divulgados pela mídia: a do entregador 
em condomínio que foi hostilizado por morador em Vali-
nhos e um faxineiro do condomínio agredido fisicamente 
por um morador no Rio de Janeiro. Isso demonstra que 
nem sempre as regras abrangem todas as situações ou con-
flitos que possam surgir. Aí entra a explicação psicológica. 
Como reagimos frente ao diferente e à frustração? 

Mesmo estando em horário sem restrição de barulho, 
manter o som baixo por exemplo, é uma maneira de ex-
pressar a empatia pelos vizinhos. Vai ter uma reunião em 
sua unidade, avise os vizinhos. Quem sabe, convide-os. 
Demonstra respeito. Amassou ou ralou o veículo ao lado, 
deixe bilhete com nome e telefone, peça desculpas. As 
crianças fazem barulho depois do horário, procure entre-
tê-las com atividades mais tranquilas ou mesmo tapetes de 
borracha (ou EVA). A lista é grande: descarte de lixo, va-
gas de estacionamento, animais de estimação, e por aí vai. 

Como você reagiria se o vizinho estivesse com o som 
alto e você trabalhando em home-office? A pandemia veio 
catalisar a tendência de trabalho em casa. Sua casa/apar-
tamento/condomínio estão preparados para isto? Como 
você reagiria se amassassem seu carro no estacionamento? 
Se seus filhos fizessem muito barulho tarde da noite? Con-
viver em grupos exige não só a tolerância e empatia, bem 
como a expressão destas. 

Acredito que o papel do condomínio seja minimizar 
possíveis conflitos e o papel ativo do gestor/síndico é fun-
damental. Em caso de conflito, busque sempre a adminis-
tração do condomínio. Aja da maneira que você gostaria 
que agissem se fosse com você. Seja o vizinho que você 
gostaria de ter.

*Paulo Henrique dos Santos. 
Psicólogo clínico e organizacional, Coach, 

PNL Practitioner e Hipnólogo. Alia as diversas 
ferramentas para ajudar as organizações e 

pessoas a aproveitarem o melhor da vida, 
descobrindo seu potencial e removendo suas 

interferências que afetam na obtenção de 
suas metas – servicespsyche@gmail.co

A em condomínios
boa convivência

Paulo Santos*

A tolerância e empatia 
devem prevalecer 

antes de qualquer atitude. 

VENDEDORES EXTERNOS 
BARAKDECOR  está admitindo

VENDEDORES EXTERNOS
Ajuda de custo mais comissão.

Necessário ter carro.
Informações: 11- 947787976
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*Cassiano Ferreira Novo. Mestre em 
Psicologia do Trânsito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e professor do 

curso Expert, de capacitação em smart 
cities, promovido pelo iCities. Sócio-diretor 

da empresa Mobilidade Segura Educação e 
Tecnologias, tem 18 anos de experiência em 

consultoria corporativa no ramo.

A Região Sudeste do Brasil reúne ao menos 14 
trechos de rodovias que operam muito acima do limite 
de sua capacidade, problema que vem piorando com o pas-
sar dos anos.  A constatação foi feita em 2016 pelo Projeto 
Sudeste Competitivo, da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). Um exemplo é o Rodoanel Mário Covas, que dá 
acesso à Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, e encabeça 
o ranking da região: em horário de pico, há uma circulação 
de veículos 184% superior ao projetado.

Em 2019, um balanço feito pela equipe do Anda SP, 
com auxílio de dados do aplicativo Waze, revelou que as 
marginais Pinheiros e Tietê são as vias mais congestionadas 
da capital paulista no período da manhã (entre 6h e 8h), de 
segunda a sexta-feira. Em terceiro lugar nesse ranking vem o 
trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, na Zona Oeste de 
São Paulo, com pouco mais de seis mil registros de lentidão.

Dividida pela Rodovia Raposo Tavares, considerada 
uma das mais congestionadas do país, a cidade de Cotia (SP) 
vive um impasse diário que perturba a mobilidade da popu-
lação. Um percurso simples de cerca de 20 quilômetros, por 
exemplo, saindo da cidade até a Avenida Faria Lima, em São 
Paulo (SP), pode levar até duas horas e meia para ser feito no 
período da manhã. Como o planejamento urbano inteligen-
te poderia proporcionar meios de se minimizar este cenário?

A resposta pode parecer simples, mas envolve estratégias 
para múltiplos modais de transporte. Ao se proporcionar aces-
so universal, via transporte público de qualidade, para que a 
população nas periferias consiga se locomover até as regiões 
centrais, ou centros comerciais como a Av. Faria Lima, o alto 
número de automóveis poderia ser reduzido, em partes. 

Outra alternativa bem-vinda é estimular a chamada mo-
bilidade ativa, que envolve pedestres e ciclistas, em modais que 
não geram poluição e ainda contribuem para a saúde pública. 
Para isso, é preciso segurança viária, com deslocamento seguro 
dos usuários em todos os modais. Afinal, não podemos nos 
esquecer que pedestres, ciclistas e motociclistas são os grupos 
que mais morrem no trânsito, segundo as estatísticas.

Além disso, é possível se pensar numa “mobilidade ver-
de”, que abrange deslocamentos com baixa ou zero emissão de 
carbono, por meio de veículos elétricos e outras fontes renová-
veis que não agridam os recursos naturais. As cidades precisam 
de um desenvolvimento sustentável para serem preservadas 
para as gerações futuras também sob o viés da mobilidade.

Voltando à questão do transporte público mais acessí-
vel, seguro e de boa fluidez, isso precisa ser visto como priori- Fo
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Cassiano Ferreira Novo*

Sobre o iCities
O iCities foi fundado em 2011 com a visão de que as cidades 
devem ter papel muito mais proativo no desenvolvimento da 
sociedade. Dentre os projetos de maior relevância da empre-
sa estão a vinda e organização do maior congresso do tema 
de smart cities de Barcelona para Curitiba – o Smart City Expo 
Curitiba. O iCities também trabalha com consultoria para pro-
jetos de smart city para municípios de todo o país.

dade de deslocamento em detrimento dos veículos automo-
tores individuais, que tendem a ser ainda mais reforçados no 
cenário de pandemia em que estamos, devido à busca pelo 
isolamento social.

Se forem levados em consideração no desenvolvimento 
de uma estratégia inteligente de mobilidade urbana, esses são 
pontos que, na minha análise, seriam os mais relevantes na 
estratégia sustentável para cidades como Cotia, na Grande São 
Paulo, e municípios com panoramas similares.

Mobilidade urbana inteligente 
deve incluir planejamento de 
modais alternativos aos automóveis

BRT no RJ segue ao lado da rodovia
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Não é comum no mercado de materiais de cons-
trução a chegada de uma mulher ao cargo de gerente de 
loja, uma área constituída em sua grande maioria de homens. 
Por conta do meu trabalho, fui encontrar a Luciana Marques de 
Brito e me chamou a atenção o seu posto funcional, o desempe-
nho de seu quadro de vendas e a organização da loja. Conhecer 
a ampla gama de materiais de construção, suas caraterísticas, 
especificações e aplicações, é muito raro no mundo feminino. 

Quando e qual foi seu primeiro emprego em loja 
de material de construção?

No ano de 2002 fui contratada pela loja Spina Materiais 
para Construção no cargo de vendedora e em 2013 passei a 
ocupar a gerência.
Como foi sua evolução até chegar a gerente?

Quando ainda vendedora eu sabia que precisava saber tudo 
sobre os produtos que vendia. Então participava de todos os trei-
namentos oferecidos pela empresa e fornecedores. Não perdia 
oportunidades de aprender cada vez mais sobre o que a loja ofe-
recia aos seus clientes. Quanto mais informações eu tivesse, mais 
facilidade eu teria na hora da venda. Aos poucos fui me destacan-
do como vendedora e adquirindo uma vasta carteira de clientes.

O tempo foi passando, a empresa crescendo e eu via a 
oportunidade de ser mais que vendedora. Tomei para mim ou-
tras responsabilidades dentro da empresa e aos poucos fui me 
preparando para assumir o cargo de gerência.
Qual sua escolaridade?

Cursando o último semestre do curso de Direito na Uni-
versidade Paulista - UNIP.

Como é seu dia a dia trabalhando num mercado 
altamente masculino?

 Alguns desafios ainda estão presentes quando o assunto 
é a presença das mulheres no mercado de trabalho. Não tenho 
grandes problemas e se surgem situações inesperadas me sinto 
preparada para resolver. Quando se faz o que gosta não há o que 
não possa ser superado.
Como foram as vendas no último trimestre?

A pandemia tem sido devastadora, porém em meio a todo 
esse caos o setor de materiais de construção teve resultados posi-
tivos, para nossa surpresa. As pessoas sentiram vontade de mexer 
com a casa por passarem mais tempo nela. Fazemos parte dos 25% 
de empresas brasileiras que tiveram aquecimento em meio ao iso-
lamento social e estamos confiantes que continuará nesse cresci-
mento. Em comparação aos meses de junho/julho e agosto/19 tive-
mos um crescimento considerável. Desde o começo da pandemia 
fizemos contratações e investimos em treinamentos. É importante 
vender, mas nestes tempos em que tanta gente perdeu a vida se faz 
necessário ser mais que um vendedor. Aqui nosso slogan é “Atenda 
seus clientes como você gostaria de ser atendido”.

Mulher na gerência de 
Lojas de Materiais de Construção
João Lino*

Quando um motorista não sinaliza a sua intenção, não 
respeita o Código de Trânsito Brasileiro, mas também coloca 
a própria vida e de outras pessoas em risco. Portanto, dar um 
basta nesse comportamento imprudente e irresponsável é algo 
que não pode ser deixado de lado.

A seta deve ser utilizada sempre que houver uma mu-
dança de direção: sinalizar ultrapassagens, conversões, retor-
nos, mudanças de faixa, desviar de um obstáculo.

Luciana Marques de Brito

Deixar de usar a seta traz 
riscos a você, seu filho, com-
panheiro de viagem, quem 
estiver no seu caminho e está 
sujeito a multa de R$ 195,23 e 5 pontos. Além de obrigatório, 
o uso correto da seta também pode ser encarado como um ato 
de gentileza e educação, aumentando o prazer de dirigir. 

Exerça a cidadania, leve esta mensagem à sério, como obri-
gação e responsabilidade, dando valor à vida e vivendo de forma 
mais saudável no trânsito.

Não usar seta no trânsito pode
ocasionar acidentes e até mesmo matar

O uso da seta é essencial
para a segurança de todos.

Este é o desejo da equipe AETEC CIDADANIA.
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ACESSIBILIDADE

*Paula Dias Lima. Arquiteta, especialista 
em Acessibilidade, elabora diagnósticos, 

projetos e obras para adequação de edifícios 
e espaços públicos às atuais normas
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O ano de 2020 trouxe para os habitantes do 
mundo todo uma pandemia que alterou drasticamen-
te o nosso jeito de viver e pensar o futuro. O corono-
navírus não escolhe as suas vítimas. Todos podemos ser 
mais um nas listas diárias de mortos e infectados divul-
gadas nos telejornais. 

A COVID-19, uma doença que se mostrou tão im-
placável e fatal, teve, e ainda está tendo, impactos terríveis 
em todos os setores. Pelo menos até que o engenho huma-
no desenvolva tratamentos mais eficazes e principalmente 
uma vacina segura. 

Tempos difíceis exigem medidas criativas e efetivas. E 
desta vez não está sendo diferente. Iniciativas que poderão 
fazer a diferença estão despontando por todo o planeta. 
Entre elas, uma das mais assertivas é investir na micro-
mobilidade. Em modais de transporte mais sustentáveis e 
inclusivos, como a bicicleta. 

A velha magrela, que já vinha tendo um upgrade no 
seu status, associada ao lazer e à prática saudável de uma 
atividade esportiva, agora, em tempos de distanciamento 
social, se torna uma ferramenta valiosa para o desloca-
mento mais seguro e, por que não, mais barato. 

Pesquisas recentes mostram que aqueles moradores 
dos bairros mais distantes gastariam bem menos se fossem 
para o trabalho de bicicleta. O tempo gasto também seria 
praticamente o mesmo. Além dos inquestionáveis bene-
fícios para a saúde, quem pedala colabora com o meio 
ambiente, não polui e não se expõe no transporte público, 
que na maior parte do tempo vive  lotado.  

Com isso o número de bicicletas e ciclovias que já 
vinha crescendo aceleradamente teve impulso nesses últi-
mos meses. Em alguns países, cidades com menos carros 
nas ruas, aproveitaram para criar ciclovias temporárias. É 
o caso de Bogotá, na Colômbia; Paris, na França; Bruxe-
las, na Bélgica; Roma e Milão, na Itália, entre outras. 

Momento também de pensar na acessibilidade
Mas ainda há muito o que fazer. Os investimentos das 

administrações públicas nas obras de mobilidade e  também 
do setor privado, têm que ser suplementados, aumentar e 
ainda ter o seu escopo mais estrito ampliado. É o momento 
de ter um olhar mais empático e mais abrangente do que é 
mobilidade. E aqui peço licença trago encaixar a questão da 
acessibilidade – que é o setor da arquitetura no qual traba-
lho há quinze anos -  das nossas vias.

Vamos sim investir 
nas ciclovias! Mas por 
que também não nas 
calçadas, que de todas 
as barreiras arquitetôni-
cas é a que mais restrin-
ge, impondo percalços 
àqueles que têm, no dia 
a dia, o seu direito de ir 
e vir sequestrado pelas 
más condições do mo-
biliário público.

E não vamos fi-
car apenas lamentando 
o fato de termos nossa vida virada de cabeça para baixo 
como nunca antes. Vamos usar o momento difícil para 
ampliarmos o nosso olhar e projetarmos um futuro me-
lhor com políticas e ações inclusivas e mais humanas.

Paula Dias Lima*

Ilustração da Cartilha “Projeto Calçada Acessível” 
da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável - 
Seropédica/RJ

Os desafios que as nossas cidades estão enfrentando na 
mobilidade e acessibilidade com as mudanças que a COVID-19 
tem imposto a todas as nossas atividades. Mas já temos boas 
iniciativas por todo o mundo que apontam cada vez mais 
para o incentivo ao transporte alternativo, como as bicicletas.

Pandemia, 
Mobilidade e 
Acessibilidade
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A verificação da estrutura em situação de incêndio é 
obrigatória, exceto para as edificações de pequeno porte, 
previsto no anexo A da NBR 14432:2001. 

Inicialmente fazer a análise visual observando a presença 
de fissuração, flambagem e as flechas das vigas e lajes. E poste-
riormente realizar uma análise mais detalhada, para verificar a 
resistência da estrutura com extração de corpo de prova e análise 
da expansão e degradação do aço.

Após análise adotar as seguintes tratativas: 
Estrutura estável, realizar os reforços necessários. Estrutu-

ras não estáveis se faz necessária a demolição e reconstrução.
Os incêndios causam danos irreparáveis ao proprietário, 

com perda de equipamentos, materiais e bens. A população e o 
meio ambiente também sofrem ao inalar e poluir o ar com toda 
a fumaça emitida. Observem a importância e necessidade da 
constante verificação dos equipamentos e sistemas, garantindo 
a segurança de todos os usuários.

Aguardem na próxima edição iremos abordar como se pre-
venir de cada tipo, causas e quais extintores apropriados para 
cada situação. 

Situação na fábrica na hora do incêndio: os bombeiros quando 
foram acionados e até chegar ao local as chamas já haviam tomado 
grande parte do galpão, porque o incêndio começou do fundo para 
frente. A estrutura do Galpão era toda metálica, e o armazenamento 
de papel e outros materiais de classe A, altamente inflamáveis, impos-
sibilitou o controle do fogo. O reservatório de água (para incêndio) 
tanto da empresa quando das empresas vizinhas estavam vazias e os 
equipamentos (sprinkles) não foram acionados. A temperatura che-
gou aproximadamente a 1000°C, então a água evaporava e não era 
possível reduzir/ apagar as chamas, a água dos caminhões pipa do 
corpo de bombeiro eram insignificantes perante o volume de fogo.  
A principal causa do acidente será investigada pela perícia.

SEGURANÇA

  *Camila Marinheiro. Engenheira civil 
especialista em Sistemas de Gestão de 

Qualidade e Projetos Residenciais. 
engmarinheiro@gmail.com

A explosão aconteceu e a fumaça preta foi vista a 
quilômetros de distância, no momento eu já imaginava que 
havia acontecido algo muito grave.

E realmente aconteceu, a fábrica de bobina de papel situa-
da na Rodovia Raposo Tavares Km 28 foi incendiada.

Então, veem os questionamentos... um incêndio, como se 
inicia? como poderia ser evitado? Como ficou a estrutura após o 
incêndio? Quais os possíveis danos? 

Em conversa com o Bombeiro Cabo PM Alexander Arno-
bio da Silva, este explicou as causas mais comuns que aconte-
cem para iniciar um incêndio. 

Instalação elétrica: mal dimensionamento dos cabos, fios 
desencapados, equipamentos com problemas de isolamento e 
isolação sobrecorrente. 

Explosão: ocasionado por vazamento de gás em ambiente 
fechado, após a ligação do interrupto (faísca da energia elétrica).

Óleo em chamas: que é causado por ebulição do contato 
do óleo com a água, acarretando a explosão.

Então, resumindo, o fogo se inicia com a fusão entre uma 
Fonte de calor (chama ou ponto quente), Comburentes (Gases) e 
Material Combustível (papel, tecido, solventes, madeira e outros).  

Para ser evitado um incêndio, em um comércio ou indús-
tria e construções acima de 1500 m2, é necessário estar sempre 
em dia com as manutenções dos equipamentos de incêndios 
(sprinklers), reservatórios abastecidos, extintores de incêndio 
válidos conforme classificação do risco, vistorias e liberações do 
corpo de bombeiro, planta do imóvel atualizada, saídas de emer-
gência desobstruídas, iluminação de emergência, treinamentos 
de brigada de incêndio com os funcionários. Outros requisitos, 
exigidos pelo corpo de bombeiro descrito no Regulamento de 
Segurança Contra Incêndio do CBPMESP, podem ser con-
sultados pelo site (http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/). 

Já em uma residência e construção de pequeno porte: 
manter a rede de instalação elétrica em perfeito funcionamento, 
os botijões de gás instalados do lado externo e arejado. Em caso 
de óleo em chamas o fogão deve ser desligado e a panela tampa-
da, aguardar até o fogo cessar. Em hipótese alguma jogar água 
ou pano molhado.

E o que acontece com a estrutura durante o incêndio? 
Devido às altas temperaturas em torno de 800°C a 1000°C 

a estrutura em concreto, aço ou madeira, perdem sua resistência 
e podem se colapsar (cair), colocando em risco a ação de salva-
mento e combate ao incêndio pelos bombeiros. 

Após a ocorrência do incêndio é necessária a avaliação de 
um profissional qualificado para analisar a situação da estrutura e 
sua instabilidade, estabelecidas nas Normas Técnicas Brasileiras. 

Camila Marinheiro*

Como se inicia
um incêndio
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Ao ingressar no Ensino Superior para Engenharia e 
Arquitetura, provavelmente o momento que passa a ser o mais 
esperado é o de vestir a beca, receber o diploma em mãos e fi-
nalmente exercer a profissão escolhida no mercado de trabalho. 
Só que, infelizmente, nem sempre é o que acontece. Ou, pelo 
menos, não de forma tão rápida.

Segundo dados levantados na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), no primeiro semestre de 2020 cerca 
de 27% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos estavam de-
sempregados. Esse número aumentou em comparação com o 
trimestre anterior, quando a porcentagem de pessoas dessa faixa 
etária desempregadas era de 23,8%.

Essa faixa etária é justamente a que concentra o maior nú-
mero de universitários em cursos presenciais, conforme apon-
tou o Mapa do Ensino Superior de 2020 do Semesp.

Outro estudo feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios 
(Nube) revelou que, especificamente entre os recém-formados, 
a taxa de desemprego foi de aproximadamente 45% entre os 
anos de 2014 a 2018.

Trata-se de um momento muito delicado na vida do jovem 
profissional, pois ele sai da faculdade de Engenharia e às vezes 
a única experiência exercida foram os trabalhos solicitados na 
faculdade e seu TCC (trabalho de conclusão de curso).

De fato, o número de alunos e egressos de cursos de gra-
duação de Engenharias é significativo. Como a oferta de profis-
sionais é grande em determinados setores, adquirir experiência 
durante a formação pode ser um diferencial. Se não for possível 
estagiar ou adquirir uma experiência mais prática em sua área, 
foque em atividades extracurriculares.

Aqui é onde entram as Associações como a nossa AETEC, 
pois através dela os associados são apresentados às oportunida-
des de cursos, palestras, networking, treinamentos e porque não 
às oportunidades de estágios nas empresas da nossa região.

A forma mais fácil e com baixo custo aos jovens, princi-
palmente na fase Acadêmica, é no primeiro ano de formados.

Para os recém-formados, “Independente da idade, é impor-
tante que os profissionais se atentem às habilidades técnicas e com-
portamentais que o mercado em que desejam ingressar exige. Um 
próximo passo seria buscar formas de aperfeiçoar a qualificação”.

Qual é o impacto da pandemia nesse cenário?
Com o aumento do desemprego em todas as regiões do 

País no primeiro trimestre de 2020, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é difícil imaginar um 
contexto em que os recém-formados não sejam afetados.

Segue algumas dicas para se destacar no mercado de trabalho:
· Investir em networking é fundamental, ou seja, ter uma lista 

de contatos;
·  Participar de fóruns;
· Conhecer grupos e profissionais da área e manter um relacio-

namento próximo com eles;
·  Ter um currículo com informações claras e destaque para os 

principais projetos e cursos realizados durante toda a formação;
· Se planejar para saber o que procura e identificar empresas que 

se adequam ao seu perfil.

“Hoje o mercado exige das Associações e profissionais mais 
protagonistas da própria trajetória, ou seja, que não esperem 
mais outros ditarem a regra do jogo”.

Os profissionais devem constantemente olhar para a sua car-
reira, planejar e reajustar a rota sempre que necessário. “É momento 
de investir em autoconhecimento, planejamento e adaptabilidade”.

COMO AS ASSOCIAÇÕES PODEM AJUDAR 
JOVENS ENGENHEIROS E ARQUITETOS

Profº Me Engº Alvaro Sérgio Barbosa Júnior*

*Alvaro Sérgio Barbosa Júnior, 
Me Prof. Eng. Civil, associado da AETEC.

“Os encontros na AETEC são gratificantes. Os palestrantes 
são sempre bem qualificados e aprendemos muito”. Associa-
do estudante Engenharia Civil Elias Rogério Leite Lopes

“Meu curso foi concluído em 2016. Os benefícios mais 
utilizados por mim são as palestras promovidas pela asso-
ciação AETEC, de muita valia e agregam sempre ao meu 
conhecimento, acompanhado da interação com os demais 
profissionais que participam”. Associado estudante Engenharia 
Civil Elias Toledo Pires

“Terminei a faculdade no final de 2019. Dentre tantos pon-
tos positivos, o que mais pesa para mim é o networking. 
Com o almoço mensal que a AETEC nos proporciona, po-
demos criar uma teia de contatos muito ampla em nossa 
área. Não encontro nenhum ponto negativo”. Associada es-
tudante Engenharia Civil Dayane Tristão

Depoimentos de Associados Estudantes na AETEC:
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GESTÃO

Quando as pessoas ouvem falar sobre a ideia de 
um estoque, é possível que tenham como primeira ima-
gem algo similar que já tenham visualizado em algum mo-
mento nos mais diferentes lugares, seja em um ambiente 
profissional ou em alguma atividade pessoal. O fato é que 
o estoque possui grande importância para empresas dos 
mais diferentes ramos, e saber a adequada maneira sobre 
como gerir, é a diferença entre não somente garantir o 
presente, mas também, o futuro das empresas.

COMPETINDO COM AS DEMANDAS  
DO MERCADO

Uma das características mais marcantes de nossa so-
ciedade atual é que o nível de exigência dos consumido-
res aumentou muito. Sobre isso, é imperativo que os ges-
tores das empresas observem a demanda dos clientes e a sua 
própria linha de produção, a fim de que os pedidos não se 
acumulem e que não deixem de ser entregues por conta de 
um estoque que seja insuficiente para atender à demanda.

MUITO MAIS DO QUE GERENCIAR
Gerir um estoque não é uma atividade voltada so-

mente para a satisfação do cliente, mas sim, significa ser 
capaz de lidar com um mercado altamente competitivo e 
ter sucesso ante as dificuldades. Isso requer uma análise 
não somente do presente ou daquilo que o gestor conse-
gue visualizar, mas também, conduz a uma análise sobre o 
futuro. Quando o contexto empresarial e social é analisa-
do no momento atual, a única certeza existente é que nada 
será como antes, haverá diferença no aspecto de que sai na 
frente, quem consegue se organizar da melhor maneira.

OS ELEMENTOS COMPLEMENTARES
Para que o trabalho de gerenciamento de estoques seja 

produtivo e mantenha a sua qualidade é necessário um con-
junto de elementos que torna o trabalho mais organizado 
e também preciso, quanto aos itens existentes no estoque. 

O inventário é um desses itens, sendo o ponto de 
partida para pedidos de materiais em falta ou em baixa 
quantidade, o que denota toda a sua importância no pro-
cesso organizativo das empresas. Sobre isso, existem 5 ti-
pos de inventário que são utilizados para medir o estoque 
das empresas:

1. Inventário Anual: É o momento no qual são contabi-
lizados todos os bens que a empresa possui. Tal proce-
dimento é realizado ao final do chamado “ano fiscal”, 
que ocorre entre janeiro e dezembro.

2. Inventário Cíclico: Esse modelo de inventário busca 
um equilíbrio entre o que existe no estoque e o que 
é informado quanto aos lançamentos contábeis, sendo 
importante para a empresa, no que se refere a informa-
ções utilizadas na construção e desenvolvimento de um 
banco de dados.

3. Inventário Geral: Consiste em uma contagem geral de 
todos os elementos existentes dentro de uma empresa, 
desde os destinados a linha de produção, tais como a 
matéria-prima e o maquinário, como itens de almoxa-
rifado destinados aos demais setores da empresa.

4. Inventário Parcial: Também conhecido como inven-
tário dinâmico, refere-se a uma contagem específica 
sobre algum item específico da empresa. 

5. Inventário Rotativo: É um modelo de contagem 
que pode ocorrer mensalmente, semanalmente ou 
diariamente. 

Outro elemento muito importante no desenvolvi-
mento do trabalho é o FIFO, cujo significado é: “First 
in, first out”. Esse elemento traduzido significa: Primeiro a 
entrar, primeiro a sair. Tal medida é aplicada, para que se 

GESTÃO DE ESTOQUE:
GERINDO O PRESENTE E O FUTURO

 Tiago Toni e Welleson Feitosa Gazel*
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evite o risco de determinado produto não poder ser mais 
utilizado por ter perdido a sua validade, o que é um ponto 
a ser observado sempre que existir algum item que se en-
caixe nesse caso em estoque.

É importante ainda, que os processos de armazena-
gem sejam observados pois influem na qualidade de um 
produto que por isso não podem ser armazenados sem 
que se observe as suas especificações. Dentro desse con-
ceito existem 6 tipos de sistemas de armazenagem que são 
utilizados pelas empresas:

1. Estantes: É um modelo de armazenagem tradicional 
que é bastante utilizada, sendo dividida entre leves e 
cantiléver. Enquanto as leves são destinadas a cargas 
com peso baixo e dimensões reduzidas, a cantiléver é 
um modelo utilizado para o armazenamento de gran-
des cargas, que por vezes, não podem ser divididos.

2. Porta Pallets: Utilizada principalmente para armazenar 
cargas que podem ser transportadas por empilhadeiras, 
tendo variados usos, a depender do material e da neces-
sidade da empresa. 

3. Racks: Utilizados para organizar os estoques e também 
a produção das empresas. Também é conhecido como: 
“pallet-racks”.

4. Silos Armazenadores: Permite que o produto seja ar-
mazenado em grandes quantidades, sem que para isso a 
empresa precise utilizar ou comercializar o produto de 
uma só vez. Isso se dá por sua característica de conser-
vação do produto, o que é muito positivo.

5. Sistema de Armazenamento WMS: Traduzido do In-
glês: “Warehouse Managament System”, possui por ca-
racterística o fato de que os estoques são administrados 
por meio de um software, que mostra em tempo real a 
movimentação do produto existente no estoque.

6. Tanques de Armazenamento: Destinado ao armaze-
namento de materiais líquidos, sendo construído con-
forme as necessidades da empresa ou do produto a ser 
armazenado.

*Tiago Toni. Profissional de Supply Chain 
e Operações,15 anos de experiência 

sendo 4 anos vividos no exterior. Bacharel 
em Administração/Comércio Exterior e 

Pós-Graduado em Negócios Econômicos 
Internacionais. 

https://www.linkedin.com/in/tiagotoni/

Ambos são membros do GELOG (Grupo de Excelência em Gestão da 
Logística e da Cadeia de Suprimentos) que é uma iniciativa CRA/SP 

para difusão do conhecimento e práticas existentes nos negócios 
desenvolvidos em nosso país.

*Welleson Feitosa Gazel. Doutor em 
Administração, Mestre em Engenharia da 

Produção e Administração de Empresas, 
Especialista em Administração de Empresas e 

MBA’s em Logística Empresarial, Experiência 
profissional nas empresas: Professor Mestre 

Docente na (FMU Laureate-SP), Professor 
Docente (SPDM-SP), linkedin.com/in/welleson-

feitosa-gazel.-a6b26159

O PRESENTE REFLETE O FUTURO
A logística é um campo de trabalho complexo e que 

oferece muitas oportunidades, é importante que os ges-
tores nas empresas sejam capazes de realizar tal análise. 
Quando uma empresa consegue de maneira adequada 
gerir os seus processos produtivos e metodologia de traba-
lho, mantendo um estoque da maneira adequada. O su-
cesso está diretamente relacionado a satisfação dos clientes 
com o serviço prestado, bem como, ao baixo custo das 
operações, o que também se relaciona ao estoque. O pre-
ço de um planejamento ruim, são matérias-primas com 
preços fora da realidade, seja ocasionado pelo desespero de 
quem compra, seja ocasionado pelo fato de determinado 
[item ser produzido de maneira reduzida ou sazonal. Sa-
ber planejar o estoque no presente, é garantir um futuro 
de oportunidades e sucesso para as empresas.

Gerir um estoque não é uma 
atividade voltada somente 
para a satisfação do cliente, 
mas sim, significa ser capaz 
de lidar com um mercado 
altamente competitivo e ter 
sucesso ante as dificuldades.
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ADMINISTRAÇÃO

Antes mesmo de entrarmos no assunto proposto, 
cabe aqui uma contextualização sobre a história do PMBok® 
Guide para que possamos atender a todos os tipos de leitores.

Para aqueles que vivem o mundo de projetos e que atu-
am na área de gestão de projetos, sabem que o maior instituto 
de fomento e conhecimento desta área e com reconhecimen-
to mundial é o PMI® (Project Management Institute). Este 
instituto promove a edição de seu corpo de conhecimento e 
boas práticas, o PMBok® Guide (Project Management Body of 
Knowledge) que serve de guia para uma gestão eficaz para os 
mais diversos tipos de projetos e que na maioria das ocasiões 
é aplicável. Ressaltamos entretanto que este é um guia de 
boas práticas e NÃO uma metodologia!

Este guia serve, também, de base de estudos para as cer-
tificações na área de gerenciamento de projetos tais quais:

• CAPM®- Certified Associate in Project Management - 
voltada para gerentes de projetos em início de carreira ou 
para membros de equipes que formam os times de projetos

• PMP®- Project Manager Professional - esta certificação 
atesta que o gerente de projetos tem formação, experiência 
e conhece as práticas preconizadas no guia PMBok® Guide

Pois bem, este guia é revisado e atualizado periodica-
mente a cada 4 anos. Sua primeira versão foi emitida em 
1996 e a última em 2017, ou seja, hoje está na sua 6ª versão. 
Fazendo as contas a 7ª versão está por ser lançada, o que deve 
ocorrer até o final deste ano de 2020!

Há uma grande expectativa a respeito desta nova versão 
pois será um grande marco de mudança de conceitos, abran-
gência e abordagem tanto para efeitos práticos como para 
efeito das futuras certificações.

Até a 5ª edição, o grande foco deste guia era a aborda-
gem tradicional, onde a gestão era baseada em eventos se-
quenciais e em cascata. Esta abordagem servia muito bem 
para projetos onde o escopo era bem definido tendo, por-
tanto, grande foco no planejamento e controle do escopo do 
projeto e do produto e com seus respectivos custos e prazo. 
Neste cenário o gerente do projeto tinha como meta alcançar 
estes 3 objetivos primordialmente.

A partir da 6ª edição lançou-se luz, ainda que timi-
damente, às metodologias ágeis tendo em vista a crescente 
necessidade de se desenvolver meios mais apropriados para 
gerenciar projetos de TI (tecnologia da informação) e de 
inovação. Estes projetos têm uma característica muito im-
portante, que é a do escopo do projeto, do produto e/ou do 
serviço não estarem bem definidos no início, o que vai sendo 
desenvolvido ao longo do ciclo de vida do projeto. Nestes 

tipos de projetos sabe-se somente que um projeto tem um 
valor a ser entregue ou uma função a ser atendida.

Voltando à 7ª edição, não vamos aqui abordar o ponto 
a ponto destas mudanças, até porque precisaremos aguardar 
mais um pouco para ter acesso a nova versão para podermos 
explorar em mais detalhes seu conteúdo. Porém, podemos 
dizer que o grande foco desta nova versão vai ser AMPLIAR/
INCLUIR mais suas orientações, trazendo de forma defini-
tiva as abordagens ágeis, adaptativas e híbridas (mistura das 
tradicionais com as ágeis) para dentro dos possíveis contextos 
e cenários aos quais os projetos possam estar inseridos. Outro 
ponto muito importante é que o gerente de projetos deverá 
estar mais alinhado às questões de estratégia do negócio do 
que somente escopo, custo e prazo! As habilidades do gerente 
de projetos devem ser aquelas que transitem verticalmente e 
horizontalmente dentro das organizações em que atua. Ou-
tra característica importante aos gerentes de projetos é ter 
atitude flexível frente aos desafios que projetos de inovação 
impõe, sabendo interpretar as demandas x dificuldades para 
atuar como um alto gestor com foco nos resultados. 

Algumas mudanças que já são de conhecimento de al-
guns profissionais da área e que consideramos grande e pro-
funda nesta 7ª edição são:

Os 5 processos (Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento&Controle e Encerramento) deixam de 
existir e no lugar destes entram os Princípios de Entrega 
do Projeto (Project Delivery Principles)- São 12 Princípios 

PMBok® 7th Edition
O que vem por aí?

Rogério Sagliocco*
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organizações e profissionais da área de serem mais flexíveis na 
escolha da abordagem mais eficiente e vai ajudar a trazer um 
desenvolvimento mais amplo e estratégico para os profissio-
nais de gerenciamento de projetos.

Apesar de os 5 processos serem extintos da abordagem, 
não se iludam, pois eles de alguma forma devem estar perme-
ados dentro da nova teoria.

Para finalizar, quanto às certificações, existe ainda uma 
grande incerteza de como serão as provas em função do 
novo conteúdo e, consequentemente, como as empresas 
e profissionais que promovem cursos preparatórios vão se 
adaptar. Talvez haja uma lacuna de tempo entre a publi-
cação e a oferta destes cursos, o que fará com que novos 
profissionais que desejam a certificação tenham que ter um 
pouco mais de paciência.

Os profissionais que já são certificados não serão preju-
dicados uma vez que não perderão sua validade, assim como 
os critérios para manutenção serão mantidos.

que regem a Norma e que foram construídos em torno de 
um conjunto de declarações que melhor resumem as ações 
e comportamentos geralmente aceitos da prática de geren-
ciamento de projetos, independentemente da abordagem de 
desenvolvimento. Os Princípios fornecem parâmetros am-
plos dentro dos quais as equipes do projeto podem operar e 
permanecer alinhadas com a intenção do Princípio;

As 10 áreas de conhecimento (Escopo, Cronograma, 
Custos, Recursos, Riscos, Comunicação, Aquisições, Qua-
lidade, Partes Interessadas e Integração) também deixam de 
existir de forma direta. E no lugar delas, entram os Domínios 
de Desempenho do Projeto (Project Performance Domains), 
que é um grupo de atividades direcionadas a efetiva entrega 
de resultados e que inclui importantes práticas de gestão para 
um gerenciamento de projetos eficaz;

O guia NÃO terá mais a exemplificação das ferramen-
tas e técnicas dentro dele. Será criada e disponibilizada uma 
plataforma interativa chamada PMIstandarts+™;

Ressaltamos que a nova edição do guia será uma AM-
PLIAÇÃO e não uma mudança radical. Mesmo parecendo 
num primeiro momento uma profunda mudança, na ver-
dade ele está mais INCLUSIVO, pois traz para dentro dele 
abordagens que antes não eram bem exploradas e atendidas, 
o que gerava assim uma grande lacuna em determinadas in-
dústrias e segmentos. Isto vai trazer a possibilidade para as 

PMBOK® Guide - Seventh Edition
The Standard for Project Management:
• Introduction • Value Delivery System 
• Project Delivery Principles

• Stewardship • Tailoring
• Team • Quality
• Stakeholders • Complexity
• Value • Opportunities and threats
• Holistic thinking • Adaptability and resilience
• Leadership • Change management

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
• Performance Domains:

• Team • Navigating Uncertainty and Ambiguity
• Stakeholders • Delivery
• Life cycle • Performance
• Planning • Project Work

• Tailoring
• Models, Methods, and Artifacts

Appendices, Glossary, and Index

PMBOK® Guide - Sixth Edition
A Guide to the Project Management Body of Knowledge:
• Introduction, Project Environment, and Role of the Project 
Manager
• Knowledge Areas

• Integration Management
• Scope
• Schedule
• Cost
• Quality
• Resources
• Communications
• Risk
• Procurement
• Stakeholders

The Standard for Project Management:
• Initiating
• Planning
• Executing
• Monitoring and Controlling
• Closing

Appendices, Glossary, and Index

Standards Plus Digital Content Platform

• The platform links to the PMBOX® Guide via the Models, Methods and Artifacts section while further expanding on that content.
• Platform incorporates content from all PMI standards as well as content developed specifically for the platform.
• Content reflects “how to...” in actual practice, including emerging practices.

*Rogério Sagliocco. Tecnólogo em 
Mecânica com especialização em 

Processos de Soldagem pela Unesp, 
pós graduado em Gerenciamento de 
Projetos pela Escola Politécnica-USP.

Vejam a ilustração:
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ADMINISTRAÇÃO

Quando converso sobre planejamento com empre-
sários ou mesmo executivos sou frequentemente confrontado 
com questionamentos do seguinte tipo: “de que adianta plane-
jar se os fatos não se desenvolvem conforme planejamos? Isso 
não é uma perda de tempo?

Podem parecer triviais esses questionamentos, mas eles 
revelam um desconhecimento muito comum sobre o que é o 
planejamento e para o quê ele serve.

A prática sistemática do planejamento provê à organi-
zação e aos seus gestores recursos (competências humanas e 
tecnologias de gestão) que contribuem com a criação de com-
petências organizacionais que auxiliam no atingimento de al-
vos desejados. 

Nesse contexto, pode-se considerar que um dos primeiros 
objetivos do planejamento é o de formalizar o processo decisó-
rio da empresa, clarificar os objetivos da organização e construir 
um caminho para alcançá-los. Tem também como propósito 
comprometer os gestores com o desempenho requerido.

Em cenários competitivos e com alto grau de incerteza, 
como o que é vivido pelas organizações brasileiras, e as de todo 
o mundo, neste momento, planejar não é somente importante, 
mas sim vital. Certamente é também um grande desafio. Pla-
nejar nesse momento significa fazer frente a toda a incerteza 
em que vivemos. Requer estabelecer processos contínuos para 
a obtenção de dados, analisá-los, criar cenários, identificar os 
melhores caminhos possíveis de serem percorridos pela empre-
sa. Também significa revisar sistemática e periodicamente os  
pontos críticos do sucesso da organização. 

Planejamento
não é adivinhação
Paschoal Tadeu Russo*

O ato de planejar não pode mais ser vivido como no pas-
sado, quando os ritos de planejamento ocorriam somente em 
alguns momentos durante o ano. Hoje, os negócios e as mudan-
ças de cenários requerem processos de planejamento dinâmicos, 
contínuos, cooperativos e colaborativos, com uso de tecnologia 
que promova velocidade, praticidade e qualidade de informa-
ção, que auxilie na identificação dos impactos decorrentes das 
mudanças nos negócios. 

Dentro desse contexto é importante saber que a Contabi-
lidade Gerencial provê uma gama imensa de ferramentas que 
podem ajudar as organizações e seus gestores nesse processo de 
planejamento (e replanejamento) com vistas à maximização da 
capacidade de geração de valor pela empresa. Ferramentas de 
simulação, processos dinâmicos de orçamentos (tais como o 
rolling forecast, Orçamento Matricial e Base Zero), cooperação 
e colaboração, são cada vez mais presentes e necessários.

Não se esqueça: planejar é indispensável. Mãos à obra.

*Paschoal Tadeu Russo é consultor e 
Professor do Programa de Mestrado da 

FIPECAFI - ptr@ptrconsultoria.com.br

Livro Controladoria e o Processo de Gestão
O Processo de Gestão pode ser caracterizado como um 
amplo e recorrente processo administrativo que envolve 
as atividades de planejar, executar e controlar, nas di-

versas dimensões e perspectivas de um negócio. Nesse contexto, a Controladoria 
é o órgão administrativo que coordena e centraliza a elaboração e a divulgação 
das informações para os diversos interessados, e o Controller, o principal exe-
cutivo da informação na organização. Há diversas realidades nas organizações, 
e, em decorrência disso, diversos modelos de Controladoria e de papeis para o 
Controller. Buscamos abraçar uma abrangente visão sobre o tema. Disponível em 
formato kindle na Amazon.

Livro Sistemas de Informação Gerencial
Este livro é o resultado de um processo de investigação sobre como as tecnolo-
gias impactam as organizações e as modificam em seus sistemas de informação 
gerencial, sobretudo hoje, quando o uso de ferramentas como BI, Analytics e Big 
Data, bem como a utilização de configurações de infraestrutura em nuvem, geram  
oportunidades não consideradas vislumbradas anteriormente. Disponível em for-
mato kindle na Amazon.

Paschoal Tadeu Russo
Foi executivo empreendedor 
no segmento da construção. 
Desde 1995 é consultor 
em planejamento, 
controladoria, orçamentos 
(base zero) e custos. 
Realizou projetos em 
mais de uma centena de 
empresas.
Doutor em Controladoria 
e Contabilidade, Mestre 
em Ciências Contábeis, 
Especialista em Finanças e 
Engenheiro Mecânico.
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NOTÍCIAS DO CREA-SP

O CREA-SP assinou em 28 de setembro um 
convênio de cooperação com a Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência, em ato que contou com a pre-
sença do secretário Cid Torquato. O acordo tem por obje-
tivo a cooperação mútua e a integração técnica operacio-
nal entre as instituições para a difusão da acessibilidade, 
promoção e participação de profissionais registrados no 
CREA-SP no desenvolvimento de conceitos do Desenho 
Universal nos projetos do município de São Paulo e da-
quela secretaria.

“Será uma oportunidade de unirmos ideias e experi-
ências em prol do objetivo de tornar a acessibilidade parte 
importante, não só das discussões em torno do tema, mas 
também das implementações dos projetos”, salientou a 
Engenheira Lenita Secco Brandão, que no dia da assinatu-
ra ocupava a vice-presidência no exercício da Presidência, 
Cid Torquato destacou que o CREA-SP será um parceiro 

estratégico que, por meio dos seus profissionais, poderá 
auxiliar tecnicamente no julgamento e análise que fazem 
parte do processo de concessão do Selo de Acessibilidade 
para as obras que sigam os preceitos de inclusão. “Assim, 
creio que será possível eliminar o passivo que existe em 
relação à acessibilidade na cidade de São Paulo”.

CREA-SP ASSINA CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

SEMANA ACADÊMICA DAS ENGENHARIAS 
FACULDADE ESTÁCIO/COTIA

PROGRAMAÇÃO

27-Out 28-Out 29-Out 30-Out

Horário Terça Quarta Quinta Sexta

19h00 
20h40

“O papel e os benefícios aos profissionais 
através da AETEC e CREA-SP”
com Eng. Civil Arthur A. Weigand Berna, 
presidente da AETEC, e Eng. Eletricista 
Felipe A. Xavier Andrade

Estabilidade de Talude 
Engº Carlos Kerr

Desenvolvimento de Gestão 
de Qualidade em Obra
Engª Camila M. Nelissen   

“O que é Gerenciamento de 
Projetos e no que ele pode 
ser útil” com o Tecnólogo em 
Mecânica Rogerio Sagliocco

20h55 
22h35

Desenvolvimento de Produção
e Logistica Reversa
Engº João Salles Neto

Obras de Cravação de 
Tubulações 
Engº Fabio Livio de Moraes

Interfaces Digitais na 
Construção 
Arqº Alessandro Malara

Problemas Ambientais e Leis 
Engº Márcio Galvão

Um grande evento das ENGENHARIAS CIVIS e PRODUÇÃO da FACULDADE ESTÁCIO de COTIA.
Com intuito de proporcionar aos alunos da Faculdade uma relação/aproximação com profissionais,

empresas e instituições do nosso mercado técnico/profissional.

INSCRIÇÕES PLATAFORMA TEAMS: http://bit.ly/SemAcadEngEuropan32

DE 27 A 30 OUTUBRO/2020

Inscrições e Link de acesso ApoioRealização

Lenita Soares Brandão e Cid Torquato
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31ª EDIÇÃO DA REVISTA AETEC DIGITAL E IMPRESSA
Agradecemos as  inúmeras cartas 
cumprimentando pela qualidade da edição 
de mais uma revista AETEC.
Destacamos a mensagem do engenheiro 
Claudio Dias, que manifestou sua 
admiração pela excelente diagramação 
e conteúdo, muito útil para melhor 
qualificação dos profissionais 
e dos leitores em geral.
Se você tiver um bom artigo convidamos a entrar em contato 
conosco para estudarmos sua publicação: joao@acemais.com.br

NOTÍCIAS DA AETEC

Econômico do Secovi
Boletim

Acesse o completo Boletim Econômico do 
Secovi, capturando o no QRCode ao lado.

Neste ultimo bimestre, agosto/setembro, continuamos 
mantendo todas as reuniões mensais via Zoom. Parece que 
este tipo de trabalho vai permanecer mesmo depois que a 
pandemia der uma trégua. As reuniões têm sido bem posi-
tivas com praticamente o mesmo público que tínhamos an-
tes. Fica faltando aquele papo gostoso que rolava depois das 
reuniões presenciais.

ELEIÇÕES CREA/CONFEA/MUTUA
No dia 01/10 ocorreram as eleições do Sistema CREA/
CONFEA/MUTUA que transcorreu com tranquilidade ape-
sar dos embates jurídicos que aconteceram. Mais uma 
vez, a nota lamentável ficou por conta da baixa adesão 
dos profissionais para votação. Num universo de mais de 
320.000 profissionais habilitados a votar, somente um 
pouco mais de 12.000 efetivamente votaram. Isto com-
promete o nosso Sistema CREA com a baixa representati-
vidade. Vemos muitos profissionais reclamando do CREA 
mas quem não vota não tem o direito de reclamar.

WEBINARES
Neste próximo bimestre o grande destaque será o We-
binar sobre Condomínios, destinado a Síndicos, Presi-
dentes de Associações de Moradores, Administradoras e 
Moradores, Profissionais das áreas de Arquitetura e Enge-
nharia e que será apresentado em várias etapas e abran-
gerá praticamente todos os aspectos do dia a dia dos 
Condomínios como responsabilidade civil e criminal dos 
Síndicos e Presidentes de Associações de Moradores, con-
sequências, às vezes trágicas, de reformas efetuadas sem 
acompanhamento de profissionais habilitados, cuidados 
para se evitar acidentes em playgrounds, piscinas e áreas 
comuns, manutenção em geral, cuidados com para-raios, 
elevadores, trabalhos em altura, aspectos jurídicos na 
contratação de mão de obra própria e terceirizada, me-
diação de conflitos dentro dos condomínios, etc. Nossa 
primeira apresentação será no dia 20/10 a partir das 19h. 
Caso tenha interesse em participar e não recebeu o link, 
solicite-o através do email secretaria@aetec.org.br ou 
veja mais instruções no anúncio na contra capa.
As comissões continuam desenvolvendo suas atividades, 
agora mais focadas no próximo ano, quando esperamos 
por uma certa normalidade. Então, nossos Cursos de Pós 
Graduação sairão do papel e estaremos implantando já 
no primeiro semestre. Aguardem!
Arthur Augusto Weigand Berna - Presidente

ATENDIMENTO 
Nosso atendimento foi atualizado: das 9h00 às 17h00, 
através de pré agendamento, situação que se mostrou 
bastante positiva uma vez que não existe perda de tempo 
e aglomeração. É bem provável que o modelo seja perma-
nente uma vez que todos os usuários aprovaram.

PALESTRA VIRTUAL 
Neste bimestre tivemos a excelente apresentação de nos-
so Diretor, MSc Eng. Alvaro Sergio Barbosa Júnior, tema: 
“Importância das Avaliações em Obras de Arte Especiais 
Ferroviárias para a sua Vida Útil” quando foi apresentado 
o case “Ponte do Rio Grande”. A apresentação foi bastan-
te ilustrativa com muito material colhido no próprio local.
Tivemos também a palestra: “Aprenda a Modelar Projetos 
de Hidráulica com a Biblioteca AMANCO WAVIN” profe-
rida pela Enga. Elisa Farah e pelo Eng. Douglas Oliveira, 
ambos da AMANCO. Essa palestra foi muito interessante, 
bem conduzida e mostrou a versatilidade do BIM.

PIMENTA TERRAPLENAGEM
E CONSTRUÇÕES LTDA

www.pimenterra.com.br
11 4616-8788  / 11 99999-3164

Serviços de Terraplenagem • Pavimentação • Drenagem
Construção de Guias e Sarjetas • Locação de Equipamentos

Serviços p/pequenas, médias e grandes empresas
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA 
EM EDIFICAÇÕES, PATOLOGIAS, 
REABILITAÇÃO E PERÍCIAS.

PÚBLICO ALVO: Profissionais graduados em Engenharia, 
Arquitetura e Tecnologia da Construção Civil.

Razões fortes para você fazer esta PÓS-GRADUAÇÃO
1. Habilidade em diagnosticar e prevenir patologias 
O Especialista terá conhecimento sobre as diversas técnicas de 
diagnóstico e prevenção de manifestações patológicas como infiltrações, 
fissuras e rachaduras, promovendo obras de melhor qualidade e 
desempenho. Quem previne constrói com melhor eficiência.
2. Grande campo de atuação
Capacidade de atuar em diferentes áreas da construção civil. Sua 
formação é multidisciplinar, assim consegue fazer desde um simples 
registro fotográfico documental, até identificar patologias construtivas, 
suas origens e possíveis correções, restaurando edificações danificadas 
ou deterioradas. Pode fazer o recebimento de condomínios, inspeção 
predial, e atuar em programas de manutenção dos edifícios. Vistorias 
para as instituições bancárias, perícias e laudos judiciais e extra-judiciais.
3. Conhecimento específico na recuperação das edificações
Previne a degradação do patrimônio, evitando o desabamento de 
edifícios, pontes e viadutos, especificando materiais ideais para um 
reparo, mantendo as características iniciais.

É a AETEC mais uma vez cumprindo seu papel social e educativo.

1. Introdução a Engenharia Diagnóstica
2. Uso, Operação e Manutenção das Edificações 
3. Confecção de Laudos e Propostas Técnicas 
4. Prova Pericial no Direito 
5. Patologia das Fundações e Obras de Terra 
6. Patologias das Contenções, Barragens e Túneis 
7. Patologia das Estruturas em Madeira e Aço 
8. Patologia das Estruturas em Concreto I – Reparo,
 Reforço E Recuperação das Estruturas 
 em Concreto Armado 
9. Patologia das Estruturas em Concreto II – Reparo,
 Reforço e Recuperação das Estruturas 
 em Concreto Protentido e Pré Moldados 
10. Metodologia do Trabalho Científico 
11. Patologia das Alvenarias de Vedação e Estruturais 
12. Patologia dos Revestimentos 
13. Patologia das Pavimentações 
14. Patologia das Impermeabilizações 
15. Patologia dos Sistemas Hidro-Sanitários 
16. Patologia dos Sistemas Eletricos 
17. Patologias das Estruturas em Situação de Incêndio 
18. Ensaios Tecnológicos

PROFESSORES ESPECIALISTAS NAS DISCIPLINAS:

Você receberá um Diploma de Especialização
Lato Sensu, registrado no MEC

Módulos Presenciais:
360 horas (36 sábados, sendo 10 horas/sábados intercalados

INSCRIÇÕES ABERTAS

Ao final você poderá atuar em:
Perícias na construção civil; 
Identificar e propor as melhores técnicas para reparação,
recuperação e patologias nas construções; 
Prevenir Anomalias Construtivas e Falhas de Manutenção;
Trabalhar nos  departamentos de assistência técnica
das Construtoras.

CURSOS Ministrados na sede da AETEC: Av. Santo Antônio, 294 - Portão - COTIA/SP
Informações e Inscrições para Associados e Não Associados: 
(11) 4616-2398 - secretaria@aetec.org.br - www.aetec.org.br



GESTÃO DE CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

Programação

Realização

Importantes palestras serão oferecidas pela AETEC (Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia), em 
parceria com CREA-SP e CAU-SP, com profi ssionais altamente qualifi cados, visando esclarecer dúvidas frequentes e 
responsabilidades que surgem nos condomínios, procurando aprimorar conhecimentos e prevenir problemas, para um 
convívio seguro, legal e harmonioso, através de três WEBINÁRIOS GRATUITOS.

WEBINAR AETEC

FIQUE ATENTO!  No ano de 2021 a AETEC continuará a desenvolver WEBINÁRIOS interessantes e construtivos, 
visando informar à comunidade aspectos relevantes.

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

Inscrições Gratuitas: www.aetec.org.br (página Eventos e Cursos) - (11) 4616-2398 - secretaria@aetec.org.br
No fi nal de cada WEBINAR perguntas limitadas, mas responderemos a todas pelo e-mail

ABERTURAS: Presidente da AETEC, Eng. Arthur Augusto Weigand 
Berna e Vice-Presidente de Arquitetura, Arq. Cíntia Monteiro

WEBINAR 17/NOV – às 19H
TEMA: Riscos em Reformas
Eng. Civil Camila Marinheiro, Univ. Bandeirante/SP, 
especialista em Sistema de Gestão de Qualidade 
e Projetos Residenciais.

TEMA: Legislação e Responsabilidades Civis e 
Criminais nas obras de Reformas em Condomínios
Dr. Sandro M. R. Abud e 
Dr. Marco Antonio R. Ferreroni 
sócios do Rodrigues, Abud e Ferreroni 
Advogados Associados.

WEBINAR 20/OUT – às 19H
TEMA: Fiscalização de Obras e Reformas pelos 
fi scais do CREA-SP (Conselho Regional de 
Engenharia) – ABNT/NBR 16280 – Reformas em 
Edifi cações
Eng. Eletricista Felipe A. Xavier Andrade, Chefe da 
UGI Barueri e região, do CREA-SP, pós-graduado 
em engenharia de segurança do trabalho.

Joni Matos Incheglu, Engenheiro Civil, 
Diretor Administrativo do CREA-SP, 
responsável técnico da Trópico Construtora

TEMA: Projeto Síndico Consciente do CAU-SP 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
Arq. Carlos Alberto S. Pupo, Conselheiro 
e ex diretor de RI do CAU e atual Coordenador 
da Comissão de Fiscalização.

Arq. Cecilia C. da Costa, Coordenadora de 
Fiscalização do CAU-SP.

WEBINAR 15/DEZ – às 19H
TEMA: Instalações Elétricas em Reformas 
de Condomínios
Eng. Eletricista Adalberto P. Ferro. (FEI), 
Adm/Mkt (FGV), 45 anos em empresas de 
engenharia, na área de projetos, execução 
e manutenção de instalações elétricas.

TEMA: Manutenção de Sistemas Hidrossanitários 
em Condomínios
Prof. Eng. Civil Alexandre L. Fontolan, Mestre 
em Engenharia pelo IPT, com pesquisa na área 
de Instalações Hidráulicas e Sanitárias.

DESDE 1993

Apoio

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Síndicos, Presidentes de Associações, Moradores, Administradoras, 
Arquitetos, Engenheiros, Designers de Interiores e Prestadores de Serviços.
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