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secretaria@aetec.org.br

Sala da SecretariaAuditório Sala dos Profi ssionaisSala de Aula Sala do CREA

As vantagens e benefícios 
do associado da AETEC
A AETEC é uma associação fundada em 13 de setembro de 1993, (27 anos), que tem por 
� nalidade agregar e atender a todos os pro� ssionais registrados nos conselhos regionais 
do sistema CREA/CONFEA e CAU, sendo apolítica e sem � ns econômicos.

Objetivos
•• Orientar seus associados quanto às normas que disciplinam o 

exercício pro� ssional;
•• Zelar pela ética pro� ssional, promoção da cidadania, dos 

direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais;

•• Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgações de 
informações e conhecimentos técnicos e cientí� cos, bem 
como, a realização de estudos de questões técnicas e 
administrativas de interesse geral;

Vantagens e Benefícios
Emissão de Cadernetas de Obras; atendimento de todos os 
serviços do CREA; Sala do Pro� ssional; Sala de reunião, Auditório, 
Sala de aula para treinamento; Sala compartilhada (coworking); 
Almoços com palestra todo mês, com networking entre 
pro� ssionais; Cursos de aperfeiçoamento; revista bimestral; 
relacionamento com fornecedores.

DESDE 1993
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Primeira Revista do ano, comemorando a 40ª Edição de um 
trabalho que começou em maio de 2015, desenvolvida com muita 
dedicação pelas sucessivas Comissões Editoriais sempre capitaneadas pelo 
nosso amigo e incansável Editor, João Lino. Para marcar ainda mais 
esta Edição especial, abrimos uma janela em nossas páginas chamada 
de “Novos Talentos” onde serão reproduzidos os TCCs (Trabalho de 
Conclusão de Curso) com avaliação superior a 8,5 dos alunos da Escola 
de Engenharia da Faculdade Lusófona através de um Convênio assinado 
entre a Faculdade Lusófona e a AETEC. Será uma forma de estimular 
os novos profissionais a primar pelo conhecimento, desenvolvimento de 
novas técnicas e inovação nas áreas da engenharia.

E, como sempre tem acontecido, temos matérias interessantes sobre 
as várias modalidades da Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, uma 
entrevista com o Secretário de Habitação e Urbanismo de Cotia, Sr.  
Sergio Folha, esclarecendo a população acerca das soluções para os pro-
blemas de mobilidade. Também temos artigos interessantes sobre o Trans-
torno da Personalidade Limite, Planejamento em Condomínios, desafios 
das PMEs, uma entrevista com nosso parceiro fiel, também engenheiro, 
Ricardo Adachi, diretor da Conibase e uma matéria muito importante 
sobre Estruturação Financeira com Marília Simão que no próximo mês 
de março nos brindará com uma palestra sobre finanças voltada para os 
pequenos escritórios de engenharia e arquitetura. Logo, logo, estaremos 
divulgando detalhes.

Quero destacar a participação, em nossa Revista, do Presidente do 
CREA-SP, Eng. Vinicius Marchese em artigo muito interessante sobre 
Inovação e do Diretor Administrativo do CREA-SP, Joni Matos Inche-
glu em artigo sobre Reformas em Edificações com esclarecimentos sobre a 
NBR 16.280.

No espaço destinado ao CAU-SP, temos uma nota sobre a valoriza-
ção do patrimônio urbanístico de S. Paulo e também a divulgação da 
futura sede própria do CAU-SP. Parabéns aos arquitetos pela nova sede.

Enfim, em meu nome e como representante da AETEC, quero me 
solidarizar com as engenheiras que foram vítimas de calúnias totalmente 
descabidas por ocasião do acidente ocorrido na obra do Metrô em S. Pau-
lo e também com as demais colegas engenheiras que se sentiram atingidas 
por tais declarações. Esse tipo de preconceito não tem mais cabimento. 
Em nossa Revista, grande parte das matérias são produzidas por enge-
nheiras, arquitetas e outras profissionais tremendamente competentes o 
que demonstra que capacidade independe do sexo. Tudo bem que sou 
casado e tenho 3 filhas, mas não escrevi isto sob pressão, não!! 

Uma ótima leitura a todos e até a próxima  
Edição!! Fiquem com Deus!!

Revista AETEC, Digital, bimestral e gratuita.
Conteúdo técnico informativo, publicado pela:

Patologia é a ciência que estuda as doenças. Na 
construção civil, Patologia é a ciência que estuda os meca-
nismos de degradações e causas das ocorrências das mani-
festações patológicas. 

Através desta ciência determina-se as origens das mani-
festações patológicas ocorridas nas construções, classifican-
do sua origem quanto a anomalia causada por erro técnico 
ou falha por erro na manutenção, possibilitando intervir 
diretamente nas causas dos mecanismos de degradação, re-
cuperando sistemas e subsistemas em deterioração. Colabo-
ra assim com a conservação e manutenção das construções. 
Tem ainda como consequência o aprimoramento dos mé-
todos construtivos interferindo diretamente na qualidade. 

A Engenharia Diagnóstica possui ferramentas que 
permitem o desenvolvimento de trabalhos com diferentes 
utilizações, são eles:
Vistoria: Tem como objetivo atestar um fato através de 
um relatório sem averiguação das causas. 
inspeção predial: Tem como resultado uma peça téc-
nica denominada laudo, que é realizado através da análise 
de três fatores: condições técnicas, uso e manutenção do 
imóvel. O objetivo é direcionar a manutenção e corrigir as 
anomalias e falhas existentes. 
auditoria: Utilizada para esclarecer se um documen-
to formal (contrato, projeto, especificações de materiais 
etc.), foi executado de forma fidedigna.
perícia: Prática que determina as causas de um deter-
minado evento. Muito utilizada na área judicial quando 
é necessário determinar responsabilidades. A peça técnica 
pode ser um laudo ou parecer técnico.
consultoria: É o serviço de aconselhamento de ques-
tões especificas e tem como peça técnica o parecer.

Com o conhecimento e a utilização adequada das 
ferramentas da Engenharia Diagnóstica, engenheiros civis 
e arquitetos possuem um vasto campo de atuação, com 
trabalhos a serem desenvolvidos com o intuito de: asses-
sorar os usuários das construções quanto à manutenção e 
conservação de seu patrimônio, aprimorar a qualidade das 
obras e dirimir discussões de responsabilidades.

Tem-se ainda a condição da visão sistêmica, onde 
analisamos a obra em suas etapas, são elas: 
• O planejamento, onde se observa as condições de viabi-

lidade técnica e econômica de um empreendimento; 
• Os projetos, onde estão as informações necessárias à 

execução da obra com a preocupação referente à segu-
rança, habitabilidade, acessibilidade e sustentabilidade 
do imóvel;

• A execução, etapa para assegurar a fiscalização e acom-
panhamento técnico independente;

• A entrega da obra, momento em que a construção passa 
para o consumidor final e marco onde inicia a conta-
gem dos prazos de garantia e a manutenção que passa a 
ser de responsabilidade do proprietário do imóvel; 

• O uso, onde será feita a utilização e manutenção desse 
imóvel.

 A partir do entendimento das etapas pertinentes às 
construções, conseguimos determinar o papel a ser desen-
volvido em cada uma delas, determinando de maneira téc-
nica qual a origem das manifestações patológicas existentes. 

O QUE É A ENGENHARIA DIAGNÓSTICA
Patologia das Construções? 
Quais as utilizações?
Valéria Cotrim*

*Valéria Cotrim Cury. Engenheira Civil, 
especialista em Engenharia de Segurança 

do Trabalho e em Engenharia Diagnóstica, 
Patologia das Construções e Perita Judicial. 

Docente nos cursos de pós-graduação 
do IPOG. 
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URBANISMO ENGENHARIA

Quando um incorporador busca um terreno, 
ele faz isso pensando em vender daqui a alguns anos, não é?

Mas quais as considerações efetivas que ele faz nesse 
momento?

Os atuais marcos regulatórios das cidades, puxados 
pelo de São Paulo que tem um Plano Diretor e um Zone-
amento robusto, incentiva os usos mistos, tantos residen-
ciais junto com não residenciais como os residenciais que 
abrangem diversas camadas sociais.

Esses artifícios são ótimos para se ter uma cidade 
mais fluida, mas também precisam ser para as empresas 
que estão investindo seu dinheiro no empreendimento e 
que terão que lidar com uma questão futura: a operação 
condominial.

Portanto, na hora de conceber o empreendimento, 
precisam ser levados em consideração não só o melhor 
aproveitamento, o maior retorno do investimento e o pú-
blico alvo naquela região, há de se pensar também se o 
que a Prefeitura permite e que torna o negócio atrativo 
também será interessante no pós-venda.

Dentro desse assunto, duas questões teem um impac-
to maior. Uma é a compartimentação das vagas e aces-
sos de uso residencial e não residencial, como é o caso da 
fachada ativa, que traz a facilidade para quem mora no 
edifício ou próximo dele, mas que também pode causar 

problemas, inclusive de segurança, caso as circulações não 
sejam devidamente planejadas. E a outra é a questão da 
facilidade da locação temporária de unidades residenciais, 
onde públicos de perfis diferentes possam acessar e convi-
ver as mesmas áreas comuns.

Diante desse cenário, se faz necessário uma análise 
prévia e aprofundada ainda no papel durante a concepção 
arquitetônica, evitando desgastes da marca e da própria 
equipe que fará a comercialização das unidades.

Conceber um projeto pensando nisso, fazer uma pré-
via do memorial de incorporação, colocar todos os pontos 
importantes na convenção coletiva e deixar isso bem claro 
para o cliente, são ações práticas que ajudam a mitigar 
esses riscos.

Se interessou pelo assunto? Não deixe de fazer mas 
procure empresa especializada.

Qual a importância da preparação do
Registro de Incorporação desde a concepção 

do empreendimento imobiliário?
Eliette Passos Martins*

Na hora de conceber o empreendimento, precisam ser levados em consideração 
não só o melhor aproveitamento, o maior retorno do investimento e o público alvo 
naquela região, há de se pensar também se o que a Prefeitura permite e que torna 

o negócio atrativo também será interessante no pós-venda.

*Eliette Passos Martins. Arquiteta,
sócia na empresa Aprova São Paulo,

eliette@aprovasp.com.br

Olho pela janela e vejo um casal andando na calçada e con-
versando animadamente: provavelmente falam de política ou de economia, 
assuntos obrigatórios nas nossas conversas hoje em dia....; também vejo uma moça 
passeando com o cachorro e conversando com alguém no celular; sentado na cal-
çada um jovem pai está explicando para o filho que a embalagem da bala deve ser 
jogada naquela lixeira pendurada no poste de iluminação; de repente aparece um 
grupo de ciclistas que vão até à praça, no final da rua, onde apoiam as bikes numa 
árvore e no chão e procuram uma fonte de água para se refrescar. 

Moro numa região da cidade bem arborizada, com ciclofaixas, boa ilumi-
nação; tem lixeiras para manter as ruas limpas. Muitas pessoas, dos bairros do 
entorno, vêm até aqui para andar ou passear de bike. Sim, faltam algumas coisas 
como bons bancos, uns paraciclos e um bebedouro, mas de forma geral não posso 
me queixar e me considero privilegiado.

Falar da importância do ambiente externo nesses anos de pandemia, se tor-
nou quase um lugar comum: não por isso deixou de ser verdadeiro que nunca, 
como nesses últimos 2 anos, olhamos para a praça, para a rua, para um simples 
canteiro com tanta atenção.

O que caracteriza um bom ambiente externo, frequentado pelo público da 
nossa cidade? 

Não quero dar definições mas pontuar alguns elementos que, ao meu ver e 
pela minha observação, são fundamentais.

Antes de tudo devemos mudar um conceito: não é verdade que o espaço 
coletivo deve ser necessariamente feio, mal cuidado, decorado com equipamento 
urbano desatualizado. O princípio, não afirmado teoricamente mas amplamente 
praticado, segundo o qual “aquele banco é bonito demais para a área pública” 
precisa ser mudado.

Além disso penso que, para atender realmente às necessidades da comunida-
de, as pessoas precisam ter canais de comunicação com os planejadores (da cidade, 
do parque, da praça, da rua, da orla, ....): o design deve atender à vida real.

O projeto precisa favorecer o encontro das pessoas, a so-
ciabilidade e o convívio: essa é uma das grandes contribuições 
que o bom design pode dar para o fortalecimento dos laços 
entre pessoas e das pessoas com o local. Enfim, um renovado 
senso de pertencimento.

Um outro elemento fundamental é o “pensar sustentável” 
nas escolhas projetuais e nas soluções selecionadas. Antes de 
tudo é importante avaliar a real necessidade de determinadas 
intervenções e seus impactos e, em seguida, é importante con-
siderar a escolha dos materiais utilizados, sua durabilidade e a 
necessidade de manutenção e trocas. 

Fica claro, nessa altura, qual é a importância do mobiliário 
urbano para alcançar esses objetivos. O projetista deve contar 
com produtos bonitos e confortáveis, que “dê asas” à sua cria-
tividade. O público deve contar com espaços aconchegantes e 
seguros, realmente desfrutáveis. O gestor público deve contar 
com equipamento prático, robusto e seguro, com justo custo.

Francesco Tremolada*

Atualmente participa da diretoria do grupo The Placemakers Brasil, 
filial brasileira do grupo italiano The Placemakers, o maior e mais 
completo conglomerado do setor de mobiliário urbano e soluções 

on demand para espaços urbanos e extra-urbanos. Valorizar 
ambientes com soluções funcionais, práticas e ao mesmo tempo 
estéticas, desfrutando das novas tecnologias, para o conforto da 

pessoa e da comunidade: é a missão minha e da empresa. 

*Francesco Tremolada 
chega ao Brasil aprox. 25 

anos atrás para trabalhar 
em programas e cooperação 

internacional com uma 
ONG italiana na área da 

formação/educação.
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ESPAÇO PÚBLICO 
TAMBÉM DEVE SER 
BEM CUIDADO

A Faculdade Lusófona e o Polo Granja Viana de-
ram início a parceria para o fortalecimento do pro-
fissional de arquitetura, construção e decoração no 
dia 9 de fevereiro. O programa conta com 10 pa-
lestras de diferentes temas que serão ministradas 
por professores especialistas com vasta experiência.
A primeira palestra foi ministrada pelo Professor Ar-
quiteto Me Miguel Augusto Torrero Carvalho, só-
cio da MVC Arquitetura e Engenharia, e teve como 
tema Projetos Técnicos e Cronograma de Obras.
Confira e participe das próximas palestras. Todas 
acontecem no campos da Faculdade Lusófona,  
em Cotia.

PALESTRAS NA FACULDADE LUSÓFONA
9/3/2022 Estrutura, insumos, impermeabilização e hidráulica

13/4/2022 Iluminação, Automação, Ar-Condicionado, Energia Fotovoltaica e Aquec.
11/5/2022 Revestimentos – Pisos, paredes e bancadas.
8/6/2022 Mobiliário

13/7/2022 Aprovações de Obra
10/8/2022 Móveis Planejados, louças, metais e eletrodomésticos
14/9/2022 Persianas e cortinas
13/10/2022 Vidros e esquadrias PVC (portas e janelas)
9/11/2022 Acabamentos

Auditório da Faculdade - Estrada Municipal Walter Steurer, 1413 - Granja Viana
Cotia - Sempre das 9:30 as 11:30 - Inscrições na Faculdade Lusófona
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ARQUITETURA

*Mariana Meneghisso, (Arquiteta Urbanista, Design de Interiores)  
e *Alexandre Pasquotto, (Arquiteto Urbanista, Tecnólogo em Edificações). 
Sócios titulares, há 16 anos, do Escritório Meneghisso & Pasquotto Arquitetura.

A viagem até a cidade de Tiradentes, já vale pelo 
passeio, datada de 1702, a cidade é um rico conjunto arquite-
tônico impecavelmente preservado. Recheada de gente simpáti-
ca e muita história do Brasil a cada esquina.

A cidade nos recebe com simpáticos guias e caminhadas a 
pé, ecológicas ou históricas.

Com excelente comida, seja dos premiados chefs que por 
lá abriram seus espaços arrojados ou restaurantes centenários 
com o fiel tutu e torresmo. Tem ainda as missas, as charretes, as 
lojinhas de queijo e cachaça como toda cidade mineira.

Em outubro último, fomos até lá para a quinta edição da 
Semana Criativa de Design, um projeto cultural com o propó-
sito de “divulgar e valorizar saberes de tradição, evitando que 
se percam e levem consigo a nossa história”. Objetivo atingido 
com maestria, foi lindo de ver, designers de diversas partes do 
Brasil participam de processos de imersão trabalhando ao lado 
de artesãos e somam saberes para a criação coletiva das peças. 
Não tem como o resultado não ser um trabalho rico com a relei-
tura do objeto, do espaço, seu uso, materiais e referências crian-
do o novo com a cultura do design aliado a tradição do processo 
na tradição do artesão.

É nossa segundo ano participando e não vemos a hora 
de estar na próxima. Nesta última edição foram seis mostras 
simultâneas.

redescobrindo chico ribeiro: o paulista de 79 anos, 40 
de profissão, foi o homenageado nesta edição, conhecido pelo 
frango em bronze, que trocou pelo barro há 8 anos, quando se 
mudou para a cidade histórica mineira, e descobriu seu talento 
de santeiro, responsável pelo lindo trabalho em barroco mineiro.

design feito a mão: que mostrou a produção das imersões 
desse time de talentos: designers Ana Vaz, Luciana Pires, Maraí 
Valente, Murilo Weitz e Paulo Biacchi e os artesãos Alexandre 
Mezêncio, Eliane Maia, Gabriel Paineira, Luciano Jaques, Ma-
riana Paineira e Marlon Carvalho.

minha casa em mim: 175 artesãos atingidos pelo desas-
tre em Mariana, com o rompimento da barragem da Samarco, 
desenharam essa coleção com a coautoria do estilista Ronaldo 
Fraga, a designer Ana Vaz e o artista Marcelo Maia. Apresenta-
ram uma coleção de roupas, peças para casa e adornos tomados 
de delicadeza e uma mensagem de esperança e renovação.

casa criatiVa: A sala do casarão principal da Vila Criativa 
expôs mobiliário e peças misturando artesanato e design con-
temporâneo.

gerações: sob a curadoria de Zanini de Zanine, a mostra 
reuniu móveis de designers brasileiros antigos (Zanine Caldas 
e Fasanello) e contemporâneos (Gustavo Bittencourt, Juliana 
Vasconcellos, Olavo Machado Neto, Rodrigo Ohtake, Ronald 
Sasson e o próprio Zanini).

desdobramentos: o acervo de edições anteriores da 
SCT, artesãos Cristina Fonseca, Fabio Reis (Imperial Esta-
nhos), Lilia Fonseca, Lucas Silva, Maria Conceição de Paula, 
Raimundo Nonato, Robson Matias, Rondinelly dos San-
tos, Valcir Barbosa, Vânia Leôncio, Vasique Leôncio e Wag-
ner Trindade (Estúdio Trindade). Dentre os designers estão 
Amanda Marques, Ana Vaz, Bel Lobo, Estevão Toledo, Mar-
cus Ferreira (Carbono e Decameron) e Maria Fernanda Paes 
de Barros (Yankatu).

Além das exposições, haviam as oficinas, super organizadas 
e gratuitas. Escultura em pedra sabão, ourivesaria, entalhe em 
madeira… essas e outras atividades manuais e criativas foram 
ensinadas por artesãos de Tiradentes.

E ainda as rodas de conversa, o nosso momento favorito,
Os talks com nomes de peso como Bel Lobo, Adélia Bor-

ges, Marcelo Rosenbaum, Mauricio Arruda, Rodrigo Ohtake, 
Paulo Alves, e outros. Trocando experiências sobre arquitetura e 
design. E teve o Pedro Franco falando sobre cores e tendências 
do que o Brasil já exportou em design nas últimas décadas e 
brilhamos olhos do mundo.

O brasileiro é um gigante em 
design, em talento, versatilidade, e 
em inspiração. É emocionante ver o 
crescimento dessa mostra, entender 
quando nos permitimos sair de nos-
sas agendas engessadas e ir até Minas 
e submergir nessa cultura tão simples, tão 
nobre e lembrar o quanto devemos nos or-
gulhar e também nos inspirar para que nosso 
trabalho tenha a obrigação de traduzir nossas 
raizes culturais na contemporaneidade.

A próxima edição da Semana Criativa 
de Tiradentes acontecerá de 20 a 23 de ou-
tubro de 2022. Vale demais a viagem, nos 
vemos lá? E precisando de dicas sobre como 
ir, onde ficar, escreve pra gente.

Mariana Meneghisso*
Alexandre Pasquotto*

REDESCOBRINDO CHICO RIBEIRO 
Expografia de Alexandre Rousset
Foto: Clarissa Machado

Acervo Desdobramentos
Foto: Mariana Meneghisso

Exposição Pedras D’água 
de Graciela Vismara
Foto: Mariana Meneghisso

DESIGN FEITO À MÃO
Expografia de Alexandre Rousset
Foto: Divulgação
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SEMANA CRIATIVA
DE TIRADENTES

São Paulo - Butantã
São Paulo - Morumbi

Vargem Gde Pta
Cotia - Granja Viana
Embu - Pirajussara

São Roque
Sorocaba

Indaiatuba

Do Básico ao
Acabamento! Ofertas válidas até 06/03/2022 ou fim dos estoques.

Confira aqui
todas as ofertas

de Carnaval!

FEIRÃO DE

Seg à Sex: Das 8h às 18h | Sábado Das 8h às 16h
Central de Televendas: (11) 99766-2100

www.conibase.com.br
LojaConibase
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ARQUITETURAENGENHARIA REFORMA

*Eng. Civil Joni Matos Incheglu, Diretor Administrativo do Crea-SP, 
Conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-SP, 

Coordenador da Comissão de Comunicação e Marketing do Crea-
SP, Mestre em Cálculo, Professor das Disciplinas de Fundações da 

Universidade de Mogi das Cruzes,  Responsável Técnico com mais de 250 
obras executadas e Consultor Técnico.
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Durante muito tempo as reformas em edificações fo-
ram realizadas, na melhor das hipóteses, seguindo o bom senso 
dos profissionais técnicos responsáveis pelas mesmas. Mas será 
esta a melhor forma?

Este cenário deixava uma abertura significativa para a to-
mada de decisões não-conformes com as Normas Técnicas vi-
gentes o que potencializava os riscos de acidentes, patologias e 
desequilíbrio financeiro dos orçamentos inicialmente previstos 
para as intervenções.

Neste sentido, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT publicou no ano de 2014 a NBR 16.280 que ocorre 
pouco mais de dois anos após o desabamento do Edifício Liber-
dade e de mais dois prédios na região central do Rio de Janeiro 
em 25/01/2012 o que provocou a morte de 17 pessoas.

Perícias detectaram que a causa desta tragédia, dentre 
outros fatores, se deu por reformas irregulares que retiraram 
elementos estruturais desestabilizando, dessa forma, a estrutura 
da edificação.

O objetivo da ABNT NBR 16.280 é tornar as obras de 
reformas mais seguras instrumentalizando conceitos já existentes 
os quais agora são devidamente descritos e rastreáveis obedecen-
do os parâmetros corretos de qualidade e segurança.

Além disso, a implementação efetiva desta Norma oferecerá 
de maneira inequívoca novas oportunidades de trabalho aos Ar-
quitetos e Engenheiros, principalmente nas áreas civil, mecânica, 
elétrica, segurança do trabalho e agronômica pois, de acordo com 
ela, é necessário acompanhamento técnico nas intervenções.

Na realidade, nas obras que implicam em riscos sempre 
existiu a necessidade do acompanhamento de um profissional 
habilitado. Tal situação possui amparo legal quando examina-
mos o artigo 1336, inciso II do Código Civil o qual cita como 
um dos deveres do condômino “não realizar obras que compro-
metam a segurança da edificação”

Além de Engenheiros e Arquitetos, os Síndicos dos con-
domínios também devem ser fervorosos defensores da aplicação 
da ABNT NBR 16.280 pois respondem civil e criminalmente 
quando da ocorrência de eventuais sinistros.

A responsabilidade civil desse gestor é baseada na atuação 
ou omissão que suas ações poderão desencadear e, sendo assim, 
nas obras sob sua égide (áreas comuns) a presença de um Téc-
nico Responsável se constitui em condição sine qua non para o 
atendimento da Norma Técnica em questão sob pena de pro-
mover a indenização dos prejuízos causados.

A esta altura o leitor poderá indagar: “A Norma Técnica é 
uma lei?”

Não, não é. Apesar disso, deve ser encarada como de ob-
servância obrigatória pois o Código de Defesa do Consumidor, 
em seu artigo 39, item VIII, enuncia:

As consequências de um eventual descumprimento vão 
desde indenização conforme o Código Civil, até processo por 
homicídio culposo ou doloso, dependendo das implicações.

Ao se descumprir uma Norma Técnica, assume-se de ime-
diato um risco demonstrando a consciência sobre um eventu-
al resultado lesivo. Conforme dito pelo Eng. Paulo Grandiski, 
“Não usar uma Norma Técnica em caso de vício ou defeito, 
equivale a deixar a impressão digital no local do crime.”

Ao seguir criteriosamente o indicado nas Normas Técnicas, 
além do resguardo jurídico, coloca-se em prática um grande de-
ver que é a busca pela excelência no desempenhar de nossas ativi-
dades profissionais e isto, sem sombra de dúvida, nunca deve ser 
negligenciado pois outras pessoas podem sofrer as duras e irrepa-
ráveis consequências de atos não-conformes ao até aqui exposto.

Uma outra nuance desta importante questão é a presença 
do profissional habilitado com vistas às inspeções preventivas 
mas este assunto fica para uma próxima...

A importância da NBR 16.280
Reforma em Edificações Sistema
de Gestão de Obras de Reformas

Joni Matos Incheglu*

“É vedado ao fornecedor de produtos 
e serviços - Colocar, no mercado de 
consumo, qualquer produto ou serviço, em 
desacordo com as normas expedidas pelos 
órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra 
entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – CONMETRO”

*Alessandro Malara Manso. 
Arquiteto e Urbanista – 

www.am2arquitetura.com.br

Pelas lentes da câmera
a arquitetura
se torna imortal
Alessandro Malara*

No Brasil temos fotógrafos que teem se destacada no registro ar-
quitetônico tais como Maira Acayaba, Pedro Kok, Pedro Vannucchi, 
Manuel Sá, Edson Ferreira e nosso amigo Alexandre Takashi. Tais 
profissionais contribuem sobremaneira para que as obras fiquem 
registradas de forma indelével para todos os admiradores de um 
belo projeto, dessa maneira, suas lentes são uma ferramenta que 
tornam a arquitetura imortal.

A fotografia e a arquitetura são parceiras indissociáveis e a prova disso 
vem à tona quando temos a informação da primeira fotografia.
Essa imagem icônica trata-se de um registro feito em 1826 por Joseph Nicephore Niépce, 
que se utilizou de uma placa de estanho, recoberta por betume e água e conseguiu retra-
tar as construções que circundavam sua janela em Saint-Loup-de-Varennes, na França.
A partir desse registro tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, nos propor-
cionando hoje registros extremamente detalhados, com controle de luminosidade, con-
trastes, câmeras super potentes, drones que sobrevoam prédios e registro de ínfimos 
detalhes, mas que tem como o ponto nodal da qualidade o olhar apurado e domínio da 
técnica do fotógrafo que registra as imagens.
Graças ao talento desse profissional podemos viajar pelo mundo, 
aprendendo diferenças de costumes e hábitos, mergulhando na 
sensibilidade de quem consegue captar um momento e deixá-lo 
grafado por toda a eternidade.

A boa fotografia arquitetônica não só valoriza o projeto, 
transformando o portfólio do Arquiteto, como também 

serve como um complemento para que aprendamos ainda 
mais sobre as obras e consigamos compreender todas 

as nuances de um projeto pensado em detalhes.

Um olhar diferenciado que o bom fotógrafo possui vem acompa-
nhado de um domínio sobre a luminosidade, sobre o ângulo correto 
para registrar o projeto arquitetônico e um “time” preciso para tra-
balhar com todo o entorno que cerca a construção. É preciso esperar 
o tempo adequado, usar ou não de personagens para agregar em 
uma fotografia, sejam pessoas, animais, veículos ou vegetação, fa-
zendo uma composição harmoniosa.
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ARQUITETURA EM MADEIRA

*Cíntia Monteiro. Arquiteta e Urbanista pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

mestre em Habitação pelo IPT - Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 

Docente nos cursos de graduação
e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, 

Design de Interiores, Engenharia Civil
e de Produção.

WOOD FRAME
Cintia Monteiro* parte 3

Um dos mais brilhantes historiadores britânicos de sua 
geração, THE TIMES. Uma estupenda história das 
ideias ocidentais, THE ECONOMIST. O que fez que a 
civilização europeia sobrepujasse os impérios do Oriente?
 Por que a América do Norte e Canadá cresceram mui-
to, ao contrário da América Latina, desde o México ? 
Segundo Fergusson, graças a seis incríveis aplicativos: a 
competição, a ciência, o direito de propriedade, a medi-
cina, o consumo e a ética do trabalho. E cada aplicativo 
é abordado nesta interessante obra.

SUGESTÃO
DE LIVRO

MLC – Madeira Laminada Colada
Normalmente, as espécies mais aconselhadas para o em-

prego em MLC são as coníferas e algumas folhosas. Quando o 
assunto é a união das lâminas, na maioria dos casos, a escolha da 
cola fica entre caseína, resorcina ou uréia-formol, e mais recen-
temente a melamina. Já, quando se trata de união por adesivos, 
os mais utilizados são de poliuretano e a base de resorcinol.

Hoje no mercado existem também opções como o adesivo 
industrial Advantage EP-950A, do fabricante Franklin Inter-
national, que é distribuído pela Grossi no Brasil. Excedendo 
as normas ASTM D2559-12a e ASTM D7247-07ae1 que são 
exigidas para várias aplicações estruturais, o adesivo pode ser 
utilizado em equipamentos de colagem a frio e a quente, e pos-
sui elevada resistência à água, ao calor e a solventes.

No tocante a tratamentos preservativos da madeira, cita-se 
o arseniato de cobre cromatado (CCA) e o boro de cobre cro-
matado (CCB) como os mais utilizados, ambos com tratamento 
em autoclave. A MLC é produzida em umidade de equilíbrio 
de 12%, o que corresponde a uma temperatura média de 20°C 
e a 65% de umidade relativa do ar. Assim, o comportamento de 
contração e inchamento se reduz ao mínimo, atingindo a sua 
estabilidade dimensional.

Sem dúvida alguma, o ícone de construção em MLC no 
Brasil, é a Praça de Alimentação do Shopping Iguatemi de For-
taleza que foi projetada pelo La Guarda Low Architects  para ser 
uma grande pérgola de madeira. 

Toda a estrutura em Madeira Laminada Colada é prove-
niente de florestas de reflorestamento da Áustria. E, foi toda 
calculada pela Carpintaria Estruturas de Madeira em parceria 
com a empresa italiana Moretti Interholz, e produzida na fábri-
ca italiana. No total foram utilizados 1.200 metros cúbicos de 
madeira laminada colada reta e curva, que deram origem a vãos 
livres de até 48m, com 18m de altura.

Para transportar as peças ao Brasil, as vigas foram di-
mensionadas com no máximo 12m de comprimento, assim 
couberam em containers para transporte marítimo. No total 
foram utilizados 40 containers trazendo vigas, pilares e co-
nexões metálicas de aço galvanizado, partindo do porto de 
Gênova. As peças foram desenhadas uma a uma e, cortadas 
numa máquina de corte CNC (Computer Numeric Control), 
onde a máquina lê o desenho de CAD e interpreta os cortes 
realizando-os automaticamente. Assim, os furos e encaixes 
são totalmente precisos, deixando para a obra apenas alguns 
pequenos ajustes.

A equipe de montagem foi constituída de brasileiros e ita-
lianos. As obras iniciaram no dia 13 de janeiro de 2014 e, finda-
ram em meados de agosto de 2014.

Leia mais em: https://civilizacaoengenheira.wordpress.
com/2017/10/20/conheca-mais-sobre-a-maior-estrutura-de-ma-
deira-do-brasil/

CLT - Madeira Laminada Cruzada 

(Cross Laminated Timber)
 Os painéis de CLT são formados por lâminas de madei-

ra com grandes dimensões arranjadas ortogonalmente e unidas 
com adesivo estrutural sob alta pressão. É um compensado feito 
de tábuas que permite alcançar dimensões enormes; entre 2,40 
m e 4,00 m de altura, e até 12,00 m de comprimento, ou até 
mais, se necessário.

O sistema de laminação cruzada possibilita ao CLT traba-
lhar como um elemento estrutural rígido e autoportante. Popu-
larizada na Europa e aos poucos ganhando espaço no restante 
do mundo, a Madeira Laminada Cruzada, destaca-se por sua 
resistência, aparência, versatilidade e sustentabilidade. 

A  CLT  tem sido chamada de “o concreto do futuro” e, 
em certo sentido, é verdade, já que fornece a mesma resistência 
estrutural do concreto armado. É um material com alto grau 
de flexibilidade e precisa passar por grandes deformações para 
quebrar e desmoronar.

 Sem mencionar que, 1 m³ de concreto pesa aproxima-
damente 2,7 toneladas, enquanto 1 m³ de CLT pesa 400 kg, 
proporcionando a mesma resistência. 

Quanto às suas propriedades físicas, pode-se dizer que para 
conseguir o mesmo grau de conforto térmico-acústico que uma 
parede de  CLT  de 100 mm de espessura, por exemplo, pre-
cisaríamos construir uma parede de concreto com 1,80 m de 
espessura (relação de 1/18).

Leia mais em: https://www.archdaily.com.br/br/922665/a-ma-
deira-laminada-cruzada-clt-e-o-concreto-do-futuro

Qual a diferença entre MLC e CLT?
A MLC é o resultado da união de tábuas ou lâminas para 

formar uma única unidade estrutural, gerando elementos line-
ares, curvos ou retos, que darão forma a vigas, pilares e treliças. 
Com a CLT, no entanto, a união de tábuas em camadas per-
pendiculares permite a fabricação de placas, surgindo paredes 
autoportantes e lajes.

Na quarta parte sobre Wood Frame, vamos falar sobre as 
construções em madeira no Brasil e no Mundo, e a corrida pelo 
edifício mais alto em madeira.

Continuando, a falar sobre Sistemas Construtivos 
em Madeira, vamos conhecer um pouco das 
características de MLC – Madeira Laminada Colada 
e CLT – Madeira Laminada Cruzada.Construção CLT

Praça de alimentação 
Shopping Iguatemi Fortaleza
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CIVILIZAÇÃO
Ocidente x Oriente
Niall Fergusson

• 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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ENGENHARIA

Como as novas tecnologias 
tornarão ainda mais ágeis as 

Pequenas e Microempresas (PME)
Marcos de Oliveira Morais*

*Marcos de Oliveira Morais. Pós Doutorado, 
Doutor e Mestre em Eng. de Produção, MBA em 

Gestão da Qualidade, em Eng. de Produção, 
em Pedagogia Empresarial e Ed. Corporativa, 

possui Graduação em Gestão da Qualidade. 
Atuando como Gerente Industrial e Docente 

em Universidades. Consultor nas áreas de 
Gestão da Qualidade e Gestão Industrial, 
escritor e membro do GELOG do CRA – SP.

Administrar uma pequena ou micro empresa não é 
uma tarefa nada simples, ter um planejamento organizacional 
pode ajudar a romper algumas barreiras. O processo de gestão 
passa a ser de extrema relevância para o sucesso da empresa onde 
as atividades devem ser descritas de forma clara e sucinta.

As novas tecnologias permitiram encurtar distâncias e au-
mentar o fluxo de informações entre regiões distantes, agilizan-
do as relações econômicas, políticas e culturais entre os vários 
países do mundo (Barbosa, 2003).

Incluir estas empresas na chamada quarta revolução indus-
trial iniciada na Alemanha em 2011  tem impactado sobretudo 
a maneira de gerir as organizações bem como os negócios e as 
relações de trabalhos.

Empresas com tamanhos distintos apresentam diferentes 
desafios, que demandam soluções peculiares, onde incluí-las na 
chamada quarta revolução industrial passa a ser prioridade para 
que se possa permanecer no mercado em que atua e até mesmo 
na busca de novos mercados. De acordo com Sebrae (2019), 
Em janeiro de 2019, os pequenos negócios geraram 60,7 mil 
empregos formais celetistas, sustentando uma vez mais a ge-
ração de empregos na economia. Para classificação das empre-
sas quanto ao porte, foi utilizado o critério proposto pelo Sebrae 
(2019), que utiliza a classificação pela quantidade de pessoas 
ocupadas, ou seja, no comércio e serviços são classificadas como 
micro empresas aquelas que possuem até 09 colaboradores, 
como pequenas aquelas que possuem de 10 a 49 colaboradores, 
médias de 50 a 99 e grandes acima de 100.

São vários os pilares compostos pela indústria 4.0 que é 
sustentada por 9 pilares principais tecnológicos (Sacomano et, 
al. 2018):
• Big data e análise de dados: grandes quantidades de dados.  
• Robôs autônomos: utilizados na indústria, porém eles ten-
dem a ser mais autônomos. • Simulação: utilizarão informações 
obtidas em tempo real. • Integração de sistemas: redes de inter- 
companhias, o que possibilitará maior automação. • A Inter-
net das Coisas: conectando equipamentos com processamento 
embarcado. • Segurança cibernética: maiores proteções contra 
- ataques cibernéticos. • Nuvem: análise de dados, e ganhos em 
performance das tecnologias.  • Fabricação de aditivos: cons-
trução de produtos customizados. • Realidade aumentada: a 
tomada de decisão e o desenvolvimento de procedimentos.

Na prática observa - se que a implantação dos conceitos 
da Indústria 4.0 passa a ser um processo irreversível, porém 
cabe ressaltar que não é necessário implementar todos os pilares 
simultaneamente, sendo assim mesmo com poucos recursos 
financeiros torna-se possível esta inclusão e com isso elevar 
o patamar da organização frente ao mercado em que atua e 
mesmo aos seus concorrentes.

Para a aplicação destas novas tecnologias e das que ainda 
estão por vir, a capacitação profissional passa a ser de extrema 
relevância e as organizações fazem parte desta disseminação do 
conhecimento, onde tornar a organização cada vez mais flexível 
e monitorar os processos é de fundamental importância. Como 
na grande maioria das PME’s possuem alta flexibilidade de 
produção, ou seja, são capazes de adaptar aos mais diversos 
cenários externos, isso se configura como uma vantagem das 
pequenas e médias empresas (Gurca et al., 2021). 

Criar e manter parcerias pode ser uma forma de elevar o 
potencial organizacional agregando valor aos seus produtos e 
processos. Sendo assim desmistificar o processo de implantação 
da indústria 4.0 será tema de outros artigos que serão expostos 
no decorrer das próximas edições da revista.

Referências
Barbosa, A. D. F. (2003). O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São 
Paulo: Contexto, 1, 2.
Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2019). A Lei 
Geral das MPE’s. Recuperado em 15 de fevereiro de 2020, de https://m.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/indicadores-sebrae-em-sao-paulo,-
5508794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD.
Sacomano, J. B., Gonçalves, R. F., Bonilla, S. H., da Silva, M. T., & Sátyro, W. C. 
(2018). Indústria 4.0. Editora Blucher.
Gurca, A., Bagherzadeh, M., Markovic, S., & Koporcic, N. (2021). Gerenciando os 
desafios da inovação aberta business-to-business em projetos complexos: um 
modelo de processo multi-estágio. Gestão de Marketing Industrial, 94 , 202-215.

Um dos desafios das PME’s está em desenvolver novas metodologias  
para se adaptar aos mercados cada vez mais tecnológicos, podendo assim  

compartilhar o mercado com as empresas de maior porte

CONISUD REALIZA REUNIÃO COM A ANTT EM BRASÍLIA

Paulo Santos*

O Transtorno de Personalidade Limite (ou bor-
derline) é caracterizado por um padrão generalizado de insta-
bilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, 
instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e 
impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O trata-
mento é com psicoterapia e fármacos. (in Manual MSD)

Pacientes com transtorno de personalidade borderline tem 
hipersensibilidade quando acham que estão sendo abandonados 
ou negligenciados. Eles sentem medo intenso ou raiva, e tendem 
a expressá-los de forma pouco elaborada. Eles temem o abando-
no ou rejeição de tal forma que se por exemplo alguém atrasa 
alguns minutos em um encontro, já é o suficiente para irrita-
ção e raiva. Alteram o humor de tal forma que mudam o ponto 
de vista sobre o outro de forma radical. Vão do céu ao inferno 
em segundos, sem necessariamente haver um comportamento 
do outro que justifique. Também é a culpa que sentem algumas 
horas depois por terem ‘explodido’. Esta extrema irritabilidade 
interfere nas suas relações sociais, causando tensão e isolamento. 

Com relação a autoimagem, também há alterações abrup-
tas, hora sentindo-se bem, horas sentindo-se horrível, ao pon-
to de achar que é rejeitada por sua aparência, voz, riso, etc. A 
autossabotagem também é frequente, principalmente quando 
estão prestes a alcançar um objetivo. Por exemplo, eles podem 
abandonar a faculdade pouco antes de graduação, ou podem 
arruinar um relacionamento promissor. 

A impulsividade também é marcante neste tipo de transtor-
no, pois pode levar à compulsão por atitudes autodestrutivas, tais 
como sexo inseguro, compulsão alimentar, bebidas, drogas, etc. 

Muitas vezes confundida como depressão ou transtorno de 
ansiedade, o TPL atinge de 1,6 a 5,9% da população (estudos nos 
EUA). Portanto, o correto diagnóstico é de fundamental impor-
tância. Medicamentos a base de receptação de serotonina utiliza-
dos em depressão por exemplo, tem pouco efeito neste transtorno. 

A convivência com alguém que tenha este transtorno é 
desafiadora. De certa forma, faz com quem convive com eles 
sintam-se culpados ou incapazes. Porém, seguem algumas dicas 
para conviver melhor:
• Atenção às emoções, e não ao conteúdo do que é dito. É im-
portante que sintam que estão sendo ouvidas. 
• Não debata, faça com que a pessoa reflita sobre o que está dizendo.  
• Especialistas dizem que é como se a pessoa com TPL tives-
se ‘dislexia auditiva’, ou seja, o que ouve não necessariamente 
condiz com o que foi dito. Portanto, a comunicação deve ser 
assertiva. 

Não há solução mágica, é necessário tratamento e isto leva 
algum tempo. Não são algumas gotas milagrosas que irá curar este 
transtorno. É necessário psicoterapia e a correta medicação.

O QUE É O TRANSTORNO DA 
PERSONALIDADE LIMITE (TLP)

*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 – 

servicespsyche@gmail.com

Na tarde de terça-feira, 08/2/22, o CONISUD realizou 
uma reunião importante com a ANTT em sua sede, em Brasí-
lia, com o Superintendente de Infraestrutura Rodoviária  André 
Luis Macagnan Freire e sua equipe. 

Na oportunidade, o Consórcio foi obter informações sobre 
a execução do Programa de Exploração da Rodovia (PERBR), 
da rodovia Regis Bitencourt, cujo contrato vigente encontra-se 
em atraso desde o ano de 2019; impactando fortemente a mo-
bilidade e o desenvolvimento econômico em nossa cidade e na 
Sub-região Sudoeste da RMSP. O trânsito nos 40km antes da 
chegada em Embu das Artes apresenta constantes e prolongados 
congestionamentos. 

A ANTT entregou uma cópia do projeto funcional que 
foi protocolado pela Concessionária ARTERIS, na última sex-
ta-feira. Assim, entendendo que existe à possibilidade de iniciar 
algumas obras ainda em 2022. 

Será feita uma revisão contratual no início de 2023 e as soli-
citações pertinentes podem ser encaminhadas via Consórcio CO-
NISUD. Sendo assim, o ano de 2022 será produtivo para levan-
tamento de estudo, junto às Prefeituras, para propor necessidades 
atuais e futuras a serem possivelmente incorporadas na revisão.

Os representantes do CONISUD também entregaram 
um relatório de serviços que a concessionária não está rea-
lizando, na questão de manutenção e conservação tanto da 
rodovia BR 116, como da sua faixa de domínio. E solicitou 
que seja feitas fiscalização e cobranças mais acentuadas por 
parte da ANTT para melhorar alguns pontos que estão dei-
xando a desejar.

A reunião contou com a participação e apoio do Presiden-
te da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Victor Borges. Da 
equipe do CONISUD, estiverem presentes a Secretária Execu-
tiva do CONISUD, Srª Brígida Sacramento; o Presidente da 
ACISE, Srº Ivo Farias; o Conselheiro da ACISE, Srº Roberto 
Terassi; o Diretor de Programas e Projetos do CONISUD, Engº 
Álvaro Sérgio Barbosa Junior; da Prefeitura de Embu das Artes, 
Engº Francisco Marques. 

Da equipe da ANTT, estiveram presentes o coordenador 
de Fiscalização de Infraestrutura e Gestão de Investimentos da 
ANTT, Carlos Henrique Cardos; o Gerente de Engenharia e 
Meio Ambiente da ANTT, Fernando de Freitas e o Gerente de 
Engenharia e Meio Ambiente Substituto da ANTT, Luis Carlos 
de Oliveira Taques.
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ENGENHARIA COM SUSTENTABILIDADE

Inovação é a porta de entrada
para o desenvolvimento

Contatos para a imprensa: crea-sp@cdicom.com.br • Marianna Marimon (11) 98939-3350 
• Ana Luiza Antunes (11) 95785-0207 • Juliana Gaspardo (11) 99223-5009 • Simone Ishizuka (11) 9927-45661

NOTÍCIAS DO CREA-SP

Com a evolução tecnológica, os investimentos 
em Pesquisa & Desenvolvimento são prioritários para as 
economias mais desenvolvidas do mundo. Os países que 
compõem a Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), por exemplo, investem 
acima de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em proje-
tos da área.

É preciso que os gestores públicos sigam o exemplo 
de planejar políticas públicas para consolidar a inovação 
como um processo fundamental ao desenvolvimento. O 
papel do poder público é preponderante para incentivar 
esse cenário. 

Atualmente, São Paulo serve como inspiração para os 
demais Estados, pois é o mais inovador do País, segundo 
o Índice FIEC de Inovação dos Estados, que considera 
aspectos como competitividade, tecnologia, propriedade 
intelectual, produção científica e empreendedorismo. 

Para contribuir com este contexto, o Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
(Crea-SP) tem incentivado a criação de hubs de inovação 
pelas entidades de classe, para fortalecer o intercâmbio de 
ideias entre os profissionais da área tecnológica, startups, 
empresas, instituições de ensino e investidores. 

No formato inovação aberta, que consiste em cola-
borações mais diversificadas, o Hub possibilita interação 
entre os envolvidos, disponibilizando estrutura física e re-
cursos que dão suporte às operações. Assim, a sua missão é 
fomentar o empreendedorismo e a tecnologia, propagan-
do a cultura de geração de negócios através de startups. 

O pontapé desse projeto foi na cidade de Mogi Mi-
rim, com a criação do primeiro hub de inovação da Baixa 
Mogiana. O próximo, que será lançado com o apoio do 
Crea-SP, está localizado em Adamantina. 

Em outra frente de atuação, o Crea-SP lançou o Cre-
aLab, plataforma que mapeia soluções inovadoras na área 
tecnológica, para resolução ágil de desafios estratégicos, ao 
conectar empresas, universidades, startups, serviço públi-
co e a sociedade. 

*Eng. Vinicius Marchese, presidente do Crea-SP

Há, ainda, outros caminhos importantes a serem tri-
lhados, como demonstra a cidade de São José dos Campos, 
que abriga o primeiro parque tecnológico criado em terri-
tório paulista, incentivado pela Prefeitura. Além de contar 
com empresas âncoras, startups, institutos de ciência e tec-
nologia, o local é a sede da Secretaria de Inovação e Desen-
volvimento do município, o que demonstra a importância 
dessa convergência entre o setor público e privado.

São ações como essas que precisam proliferar em 
todo o Estado, para que São Paulo continue despontando 
como case de inovação para o País e o mundo.

*Vinicius Marchese. Engenheiro de Telecomunicações
Presidente do Crea-SP - Instagram: @viniciusmarchese

Sobre o Crea-SP - Instalada há 87 anos, a autar-
quia federal é responsável pela fiscalização, controle, 
orientação e aprimoramento do exercício e das ativi-
dades profissionais nas áreas da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 
municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil 
profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.
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como leveza, durabilidade e resistência. O sistema já tem 
suas próprias normas ABNTs, o que gera segurança e de-
sempenho. Esta técnica construtiva, representa economia 
em muitos aspectos, como por exemplo nas fundações, 
que por sua estrutura ser leve e com milímetros de es-
pessura, gera baixas cargas, exigindo menos do solo e da 
mão de obra. Contudo o aço deste sistema engana por sua 
aparência, pois mesmo que tenha leveza em sua estrutu-
ra, sua densidade é alta, sendo o peso específico, ou seja, 
massa em relação ao volume de 7.850 kg/m³. portanto, 
sua segurança estrutural é garantida por normas técnicas e 
profissionais especializados. 

O Steel Frame ainda tem muito a crescer no mer-
cado e evoluir no país, porém já se mostra promissor em 
todos os conceitos da arquitetura e da engenharia, apre-
sentando-se como solução e evolução da construção civil. 
As relações tecnologia e sustentabilidade estão se concre-
tizando em todo o planeta, a espécie necessita adaptar-se 
às condições inerente aos usos de recursos que a natureza 
oferece. Porém como sabemos, estes recursos estão se tor-
nando escassos e de difícil extração, como por exemplo 
cimento e areia para construção convencional. O uso de 
materiais recicláveis como o aço torna-se relevante, pois à 
medida que os recursos se esgotam, a necessidade em se 
obter novos materiais para novas gerações, torna-se im-
prescindível. Precisa-se condicionar e orientar a sociedade. 
Pois apenas desta forma garantiremos o futuro do planeta 
e a sobrevivência da espécie a longo prazo.

*Jose Carlos de Araújo Gonçalves. 
Engenheiro civil pós-graduado em estruturas, 

pelas universidades UNIP e UNINOVE. 
Responsável e sócio majoritário da empresa 

ENGENDREAMS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. 
Portifólio em mais de 40.000m² 

de projetos estruturais e construção.

CONSTRUÇÃO A SECO E 
SUSTENTABILIDADE

*Jose Carlos de Araújo Gonçalves

A inovação e evolução tecnológica fazem parte 
do desenvolvimento humano, conceitos tão importan-
tes nos dias atuais, cada vez mais estudos e técnicas são 
aplicados diariamente no intuito de se obter resultados 
cada vez mais sustentáveis e econômicos. Na construção 
civil não é diferente, cada vez mais vamos acompanhando 
novos materiais e novas técnicas de construção. Há muito 
o mercado nacional emprega conceitos tradicionais, porém 
nada inovador para o desenvolvimento e aplicabilidade em 
métodos menos agressivo para o meio ambiente. Desta for-
ma, e de modo relativamente novo, começa- se a difundir 
técnicas de construção diferentes, além da convencional, 
como alvenarias e concreto armado. O mercado apresen-
ta uma evolução exponencial no sistema construtivo LSF  
(Light Steel Frame), um sistema totalmente seco, ou seja, 
não se utiliza água em sua composição e construção.

 

 Pois em suma, sua composição é feita de perfis de aço 
galvanizados com milímetros de espessura, o que deixa a 
estrutura leve e condicionante a sua rápida execução. O 
Steel Frame, veio para ficar, as obras deste sistema repre-
sentam uma crescente nacional, e a longo prazo é possível 
ou provável que venha a se estabelecer como o principal 
método construtivo. 

A indústria da construção a seco vem investindo pe-
sado em novas técnicas e composição dos seus produtos, 
o que gera uma concorrência alavancada em conceitos 

Além de sustentável, é um 
método construtivo que gera 
de 3% a 5% de resíduos, 
proporcionando economias  
e reciclagens de materiais.
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NOTÍCIAS DO CAU/SP

Campanha pede ajuda para conhecer 
e valorizar o patrimônio de SP

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – 
CAU/SP convida toda a sociedade a participar da campanha “Pa-
trimônio Vivo”.

Por meio de um formulário na Internet, qualquer interessado 
pode enviar informações, fotos e vídeos de bens considerados rele-
vantes para o estado de São Paulo, para a região ou para a sua cidade. 
Valem imagens de casos bem-sucedidos de intervenção ou mesmo de 
exemplares que estejam em mau estado de conservação. As imagens e 
vídeos, que devem ser de autoria própria, serão devidamente credita-
das e integradas ao acervo audiovisual do CAU/SP.

Este material vai ser utilizado em uma série de vídeos dedicados à 
divulgação e valorização do patrimônio cultural paulista.

Os participantes também podem compartilhar seus registros por 
meio das redes sociais: basta marcar o perfil do @causp e usar a ‘hashtag’ 
#patrimoniovivocausp nas postagens.

A campanha “Patrimônio Vivo” abrange os bens materiais e ima-
teriais já protegidos por algum órgão de preservação (nacional, esta-
dual ou municipal), bem como aqueles que ainda não receberam o 
devido reconhecimento.

Esta campanha vai facilitar a identificação dos marcos de cada 
cidade e conhecer o estado de preservação destes bens. A intenção do 
CAU/SP é compor um amplo panorama do patrimônio cultural em 
todo o estado. 

Acesse neste link o formulário online: 
https://forms.office.com/r/h78Q1QrYHC

No aniversário de 468 anos de São Paulo, o CAU/SP 
anunciou a entrega de um presente para a cidade que concentra a 
maior população de arquitetos e urbanistas do país: a requalificação 
de prédio centenário no centro histórico da capital.

Futura sede própria do Conselho profissional dos arquitetos e 
urbanistas, o prédio de oito pavimentos foi projetado pelo escritório 
Ramos de Azevedo (1851-1928) e restaurado em 2002. 

Conta com instalações modernas, localização privilegiada e 
acessível, e está próximo de marcos da capital a exemplo do Edifício 
Martinelli, do “Pateo do Collegio”, do Edifício Altino Arantes (Farol 
Santander) e do Centro Cultural Banco do Brasil.

Atualmente, este prédio está em processo de adaptação para re-
ceber as instalações desta autarquia. 

Além de atender aos profissionais arquitetos, oferecendo uma 
infraestrutura aprimorada, a sede própria vai se integrar à paisagem 
cultural da cidade.

O objetivo do CAU/SP é que a futura sede sirva como fórum 
de discussão das questões de Arquitetura e Urbanismo pertinentes à 
cidade e ao Estado de São Paulo.

NOTÍCIAS DA AETEC

PUBLICAÇÃO DE TCCs na Revista
(Trabalhos de Conclusão de Curso)
É com muita satisfação que informamos a assi-
natura em 08/12/2021 de um Convênio entre a 
AETEC e a Faculdade Lusófona no sentido de que 
a AETEC publicará nas páginas de sua Revista e, 
consequentemente também estará em seu site, 
os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCCs) dos formandos das várias áreas da Enge-
nharia. Como os trabalhos são bastante extensos 
as publicações na nossa revista serão um resu-
mo dos mesmos e os leitores que quiserem ler o 
trabalho INTEGRAL terão que ler o QR Code que 
estará disponível na página e, imediatamente, te-
rão os arquivos completos abertos. Na ocasião da 
assinatura do Convênio o Presidente Arthur e a Vi-
ce-Presidente para Arquitetura Cíntia Monteiro fo-
ram muito bem recebidos pelo Diretor Geral Aca-
dêmico Paulo Mendes Pinto e pelo Coordenador 
de Engenharias e Design de Interiores Braz Izaias 
da Silva Junior.
Esperamos que este fato desperte nos novos for-
mandos o desejo de produzir trabalhos de alta 
qualidade.

NOVOS CONSELHEIROS NO CREA
Tendo em vista o final de mandato de nosso 1º. Te-
soureiro, Eng. Paulo Eduardo Grimaldi como Con-
selheiro do CREA na área de Mecânica, a AETEC 
indicou para Conselheiro o nome de nosso Vice-
-Presidente para Engenharia, Eng. Mecânico Car-
los Peterson Tremonte e, para Suplente, o nome 
de nosso Colaborador Tecnl. Rogério Sagliocco. 
A AETEC agradece todo o zelo e dedicação do Eng. 
Paulo Eduardo Grimaldi no desempenho de suas 
funções junto ao CREA durante esses anos e dese-
ja ao Eng. Peterson e ao Tecnólogo Rogério muito 
sucesso nessa nova empreitada.

Nova sede do CAU/SP será 
presente para capital paulista

Tatiana Gaspar - Theatro Pedro II, Ribeirão Preto

Bia da Costa Santos - Casa Grande e Tulha, Campinas
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AM2 Arquitetura
Projetos Residenciais, Comerciais, 

Aprovações e Licenciamento
Rua Monte Alegre, 294 - Portão

Cotia / SP - (11) 4262-1622
alessandro@am2arquitetura.com 

www.am2arquitetura.com

Feiras e Eventos
FEICON 2022

29 de março a 1 de abril
São Paulo EXPO das 10h às 20h

Novidades e tendências da Construção.
Viver experiências únicas e focadas em conteúdo, 

inovação, relacionamento e negócios.

EXPO REVESTIR 20 ANOS
8 a 11 de março, presencial e digital.

Transamérica Expo Center - São Paulo.

SMART CITY EXPO CURITIBA 2022
Centro de eventos POSITIVO 

Vai reunir os principais especialistas  
do mundo com o intuito de promover  

discussões que fortaleçam as premissas  
que envolvem as cidades inteligentes.

Debater o futuro das cidades com  
conhecimento e qualidade.

O futuro urbano liderado pela sociedade  
é o tema da 3ª edição deste evento.

PROCURANDO 
ARQUITETO 

OU ENGENHEIRO?
PROCURE NO SITE 

AETEC.ORG.BR
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NOVOS TALENTOS

Atualmente, o Drywall é um material que possui mui-
tas vantagens e pode ser valorizado e indicado para construções 
residenciais, mesmo não sendo muito utilizado no Brasil. 

A tecnologia dos materiais, avançam dia após dia e junto 
a isso são descobertos diversos materiais para atender à toda e 
qualquer necessidade. O Drywall vem se tornar um material com 
grande potencial, por ser mais leve, com baixo custo, sustentável e 
com a mão de obra mais barata. Desta forma ganhamos agilidade 
nas construções, possibilitando atendimentos de curtos períodos 
de tempo, já que na maioria das vezes um longo prazo, de acordo 
com este ponto de vista, é um problema para os clientes.

O material também possui algumas desvantagens. Como 
todo material tem os seus pontos fracos, o Drywall não é dife-
rente, hoje em dia ele possui a desvantagem de não poder ser 
utilizado em área externa por conter em sua composição gesso e 
aço, desta forma não é indicado o uso nestas condições, o mate-
rial entra na categoria de materiais frágeis, vindo a romper com 
mais facilidade em comparação com a alvenaria convencional. 
Com estas desvantagens o material vem perdendo a popularida-
de no Brasil, pelo receio de reformas.

Ainda assim podemos alegar que o material tem um gran-
de potencial no meio da construção brasileira, sendo um dife-
rencial e um material tecnológico, gerando mais rapidez em sua 
construção, para a evolução e desenvolvimento de um grande 
grupo de construções residenciais ou comerciais, o Drywall se 
torna um material mais forte em questões financeiras e menor 
tempo de construção.
Vantagens do Drywall:
• Conforto térmico e acústico;
• Proteção contra o fogo;

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO DRYWALL:
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ALVENARIA
Hector Alexander T. Jorquera - Graduando em Engenharia Civil pela FLSP - 201811@alunolusofonasp.com.br
Matheus Henrique Campos Silva - Graduação em Engenharia Civil pela FLSP - 201805@alunolusofonasp.com.br 
Professor Guilherme Neves - Professor pela FLSP - Guilherme.neves@faculdadelusofonasp.com.br
Professor Alexandre Fontolan - Professor pela FLSP - Alexandre.fontolan@faculdadelusofonasp.com.br
Professor Izaias Braz - Professor pela FLSP - Braz.junior@faculdadelusofonasp.com.br

Os artigos a se seguir marcam a criação de uma nova sessão da nossa revista, dedicada a 
reproduzir trabalhos de conclusão de curso – TCC, dos cursos de engenharia, arquitetura e 
design de interiores, assim como TCCs de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
das Instituições de Ensino da nossa região. Sempre apresentaremos um artigo resumo do 
trabalho produzido em conjunto por alunos e professores, e o leitor poderá encontrar o tra-
balho na integra, acessando o QRCode no final. 
Nesta edição os trabalhos apresentados são do curso de engenharia civil da Faculdade 
Lusófona de São Paulo. Boa Leitura!

• Material mais leve e estrutura fina;
• Construção sustentável e mais rápida;
• Obra limpa e Baixo Custo.
Desvantagens do Drywall:
• Baixa Resistência; 
• Proibido ser colocado em ambiente externo;
• Não suporta fixação de objetos pesados.

Viabilidade da utilização em comparação 
do Drywall com a Alvenaria Convencional
O peso médio de uma parede de alvenaria convencional 

tem em média 200 kg por m², já a mesma parede sendo feita 
de Drywall, tem em média 20 kg por m², sendo 10 vezes mais 
leve que a alvenaria convencional, trazendo menos peso para a 
estrutura total da obra e menos peso para os trabalhadores.

Existem três tipos de espessuras de placas de Drywall 
mais utilizadas, 4,8 cm, 7,0 cm e 9.0 cm, somando com o 
gesso que em média se adiciona mais 2,5 cm na parede, a 
espessura final da parede de Drywall varia entre 7,3 cm e 11,5 
cm, comparando com a alvenaria convencional de espessura 
em média 2,0 cm, podemos ver que temos um ganho de es-
paço bem considerável por m², que fará grande diferença no 
interior da obra.

Com a placa de Drywall você consegue ter criatividade, 
já que com ele é possível criar paredes curvas, criar recortes e 
colocar iluminação embutida nos painéis. Uma manutenção em 
uma parede de alvenaria convencional exige um grande esforço, 
já no Drywall é mais prático de ser feita alguma manutenção 
pois, você irá identificar onde está o problema e fazer um recor-
te apenas no local identificado.

Considerações Finais
Quando se iniciou o artigo, constatou-se que a importân-

cia que o material, Drywall, tem para uma obra, o quão eficaz 
ele é, a custo x benefício que ele traz e também a sustentabilida-
de que traz ao meio ambiente. 

Diante disso a pesquisa teve como objetivo geral, pesqui-
sar, buscar e trazer aos leitores, informações sobre o Drywall, 
sendo usado em paredes, o custo que ele tem referente a outros 
materiais, como o bloco cerâmico e o bloco celular, e tendo o 
mesmo ou até melhor eficácia diante desses outros materiais.

O objetivo específico tem a intenção de mostrar os custos 
dos materiais de um projeto, fazendo uma comparação entre eles.

Em vertentes de cronograma e velocidade de execução, o 
Drywall, vem se diferenciando de qualquer outro tipo de alve-
naria, como comparado no trabalho, o bloco cerâmico e blo-

co celular, essa utilização traz muitos benefícios que viabilizam 
sua aplicação, por ser um sistema mais rápido e com redução 
de tempo considerável, quando comparamos com a alvenaria 
convencional. Com isto temos um ganho de tempo no crono-
grama, também teremos uma construção limpa e sustentável, 
onde os acabamentos serão perfeitos e ganhando área útil, pois 
o material é mais fino e leve, aliviando o peso sobre as estrutu-
ras, contudo reduzindo indiretamente os custos da obra. 

Observamos também sobre ser uma construção limpa e 
sustentável, pois não gera entulhos e utilizamos pouca água em 
sua instalação, vemos que o Drywall, tem muito potencial para 
ser mais utilizado em construções brasileiras, e será mais co-
mum, pois além de ser um ótimo material, geramos economia e 
sustentabilidade para as construções.

INOVA ÇÃO

ARTIGO 1

Dados de uma Obra para o comparativo de preços entre os materiais em 37,66 m² de paredes internas

Tabela 1 - Orçamento alvenaria bloco cerâmico

Tabela 2 - Orçamento alvenaria bloco concreto celular

Tabela 3 - Orçamento do Drywal



De acordo com a plataforma Google Trends, o termo 
“sustentabilidade na construção civil” passou por altos e 
baixos em buscas no ano de 2020. Os meses de março e no-
vembro tiveram um pico de pesquisas, enquanto os meses de 
julho e agosto não renderam dados suficientes para compor 
o gráfico, puxados pelo estado de Minas Gerais (em 1° lugar, 
com 100 pontos) e São Paulo (em 2° lugar, com 57 pontos). 
Sabemos que a Construção Civil é uma área que produz di-
versos tipos de resíduos sólidos e por muito tempo esteve fora 
dos parâmetros considerados sustentáveis para o período em 
que vivemos.

Entendemos como dever da nova geração da Engenha-
ria, o cuidado com o meio em que estamos inseridos e a uti-
lização de maneira consciente dos recursos disponíveis para 
a construção. 

Vemos no Lean Construction uma oportunidade de ade-
quar a realidade das obras e edificações evitando o desperdício 
de tempo e recursos. Entretanto, devido às métricas conserva-
doras, há um entrave que muitas vezes dificulta a execução de 
novas filosofias a fim de otimizar o serviço que produzimos. É 
de extrema importância, primeiramente, adequarmos o pensa-
mento daqueles que executam, para depois pensarmos numa 
mudança em larga escala.

A Construção Civil é um setor de grande responsabilidade, 
já que em 2017 representava 6,2% do PIB. Em 2019 de acordo 
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na 
PAIC (Pesquisa Anual da Indústria da Construção), em 2018 
havia 124,5 mil empresas ativas no ramo da construção que 
movimentaram aproximadamente R$ 278 bilhões, empregando 
1,9 milhão de pessoas. Por representar tão significativamente 
uma parte da economia do país, é natural que haja cobranças 
para que o setor se torne mais sustentável.

O Lean Construction é uma filosofia que visa evitar a su-
perprodução, reduzir desperdícios de insumos, tempo e dinhei-
ro, ou seja, otimizar processos e garantir que o produto final 
seja entregue da maneira mais enxuta possível, sem diminuir a 
qualidade esperada. A implementação da filosofia em uma cons-
trução é um processo lento visto que hoje não é uma cultura 
amplamente difundida no país, podendo ser a maior limitação 
encontrada atualmente. Embora hajam diversos benefícios já 
constatados, a falta de informação ainda é uma barreira notável 
a ser derrubada.

O que é Lean Construction?
O conceito de Lean Construction foi baseado na Lean 

Production, criada em 1950 no Japão pelos engenheiros Eiiji 
Toyoda e Taiichi Ohno. Após uma visita na fábrica da Ford, 
nos Estados Unidos, constataram que a empresa utilizava a 
construção em massa e, apesar de interessados no sistema, con-
cluíram que devido à situação atual do país de origem não seria 
possível implementar os processos copiando ou melhorando o 
que a Ford aplicava. O Japão passava por uma forte crise eco-
nômica que não permitia a implantação 100% fiel do método 
Fordista, exigindo que fosse feita uma adaptação que propicias-
se o não desperdício de material, mão-de-obra e tempo. A par-
tir disto, nasce o Sistema Toyota de Produção (TPS – Toyota 
Production System).

O Lean Production é uma filosofia que busca gerir e otimi-
zar a produção de algo, reduzindo os custos, o tempo e os des-
perdícios. Também como base utiliza o Lean Thinking, que tem 
como princípio utilizar os recursos da melhor maneira possível 
e potencializá-los, buscando sempre uma melhoria, pensando 
em oferecer o melhor em conjunto com o nível de satisfação do 
cliente. Sabendo destes princípios, o Lean precisa ser baseado 
no consumidor final, desenvolvendo processos que agreguem 
valor ao consumidor estipulado pela categoria do produto ou 
pelo marketing que estipula um público-alvo. Para que tudo 
isso seja elaborado, é necessária uma excelente equipe de gestão 
que tenha como princípio algumas perguntas como: “Como 
melhorar o trabalho?”, “Qual problema tem de ser resolvido?” 
ou “Como desenvolver pessoas?”.

Lean Construction no Brasil
No Brasil, o Lean Construction vem sendo aplicado em 

algumas grandes construtoras como a MRV, Passarelli, M. Bi-
gucci, entre outras. Em parceria com o Centro de Tecnologia de 
Edificações (CTE) e o Lean Institute Brasil, foi criado o Grupo 
Lean na Construção, um programa com sete meses de duração, 
dividido em módulos, utilizado para apoiar a aplicação da filo-
sofia Lean em empreendimentos nas construtoras envolvidas.

Algumas das empresas já colheram resultados positivos. De 
acordo com Martins (2021), gerente técnica na MBigucci, foi pos-
sível organizar o planejamento macro da obra que escolheram para 
ser piloto no projeto e detalhar um cronograma de curto prazo que 
nunca havia sido realizado dentro da empresa. Além disso, as reu-

niões diárias têm sido produtivas e trazem resultados quase que de 
imediato. De acordo com o Lean Institute Brasil (LIB), na empre-
sa Andrade Gutierrez, após a implementação do Lean Construction 
em todas as suas obras, foram observados cerca de 20% em ganhos 
de produtividade, diminuição de prazos, aumentos da qualidade e 
reduções de custo. O fator primordial para que isso funcionasse foi 
o treinamento dos colaboradores e a busca por multiplicadores do 
conhecimento da filosofia dentro da empresa.

Lean Construction e os Resíduos no Brasil
O Plano de Geração de Resíduos da Construção Civil é um 

documento exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei federal n° 12.305/2010) para especificar todos os resíduos 
sólidos contidos dentro de uma obra, como: tijolos, restos de con-
creto, restos de gesso, metais, vidros etc. Nele também é preciso 
conter a área construída da edificação, tipologia da construção 
– se vertical ou horizontal; previsão de funcionários e prestadores 
de serviço; previsão do quantitativo de materiais que serão uti-
lizados, assim como em quais atividades eles serão empregados.

Além dos dados mencionados acima, o PGRCC precisa 
conter a descrição das 4 etapas relacionadas aos resíduos dentro 
da obra: a triagem, o acondicionamento, o armazenamento até 
a destinação final e a destinação final. Nas três primeiras eta-
pas, é necessário especificar sequencialmente a classe de cada 
resíduo (de acordo com o definido na Resolução 307/2002 do 
CONAMA), fazer a triagem e a separação de cada resíduo de 
acordo com a classe (para que não haja misturas que prejudi-
quem a destinação final dos resíduos) e deixar claro quais serão 
os recursos utilizados para o acondicionamento desses resíduos 
(ex.: coletores seletivos de 10L dispostos no canteiro de obras). 
A quarta etapa consiste em especificar qual será a destinação 
desses resíduos, relacionando para onde vão, de que maneira 
vão e quem transportará até o destino.

O PGRCC também exige que sejam realizados treinamen-
tos com os colaboradores que participarão do empreendimento 
para que eles estejam cientes de como deve ser feita a separação 
e o armazenamento até o momento da destinação correta.

Lean Construction na Redução de Resíduos  
da Construção Civil

De acordo com Silva (2018), os Resíduos da Construção 
Civil (RCC) podem ser reduzidos caso a filosofia Lean seja im-
plantada em um canteiro de obras.

Ainda de acordo com Silva (2018), os RCC poderiam ser 
reduzidos caso houvesse uma organização aplicada do canteiro 
de obras. Uma opção seria construir um layout extremamente 
consistente, de maneira que possibilitasse um planejamento do 
fluxo de materiais permitindo que os estoques fossem elimina-
dos ou reduzidos ao mínimo, a circulação de pessoas, materiais e 
equipamentos fosse melhorada, em conjunto com o trabalho dos 
colaboradores para que o canteiro permanecesse sempre limpo e 
organizado, a quantidade de desperdício de materiais seria menor 
e consequentemente a geração de RCC seria reduzida. Além do 
RCC, Silva (2018) sugere que, se implantadas essas metodologias 
integradas na gestão dos processos dos canteiros, seria possível 
reduzir também custos, tempo – já que os processos seriam me-
lhorados e otimizados, satisfação dos clientes, entre outros.

Considerações Finais
Após as pesquisas, concluímos então que o Lean Construc-

tion é, realmente, uma ferramenta extremamente valiosa, que 
nos permite otimizar e melhorar processos, além de diminuir 
o tempo gasto na produção, diminuir o uso e o desperdício de 
materiais e finalmente, diminuir significativamente a quantida-
de de resíduos gerados pela construção civil.

Como mencionado, temos um caminho longo a percorrer, 
principalmente devido à resistência do mercado construtivo e o 
conservadorismo das empresas responsáveis por esse setor. Cabe 
à nova geração de Engenheiros Civis o início da mudança de 
mentalidade daqueles que cuidam dos empreendimentos hoje, 
usando como recurso a tecnologia disponível atualmente.

Seguindo esse raciocínio, é possível seguirmos nessa linha 
de pesquisa aplicando a filosofia Lean dentro de uma cons-
trução real pós formação e obtendo dados mais próximos da 
nossa atuação. Além disso, pode-se dividir em tópicos o Lean 
Construction, como: planejamento da obra, planejamento de 
canteiro de obra, treinamento de colaboradores, entre outros 
assuntos, e dessa maneira obter dados específicos pertinentes a 
cada um desses pilares, seguindo e complementando a pesquisa 
com dados de cada um desses processos, formando um conjun-
to sólido e abrangente dentro dos onze princípios citados na 
integra deste trabalho.

Quer ver estes TCC - Trabalho de 
Conclusão de Curso dos Alunos de 
Engenharia Civil da Faculdade Lusófona 
de São Paulo – Campus Cotia na integra? 
Direcione a câmera do seu 
celular no QRCode abaixo

Kaick Albuquerque Pereira - Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade Lusófona - Campus Cotia
Palloma da Silva Santos - Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade Lusófona – Campus Cotia 
Professor Guilherme Neves - Professor pela FLSP - Guilherme.neves@faculdadelusofonasp.com.br
Professor Alexandre Fontolan - Professor pela FLSP - Alexandre.fontolan@faculdadelusofonasp.com.br
Professor Izaias Braz - Professor pela FLSP - Braz.junior@faculdadelusofonasp.com.br

NOVOS TALENTOS

LEAN CONSTRUCTION: MODELO DE CONSTRUÇÃO ENXUTA 
NA MINIMIZAÇÃO DE TEMPO, RECURSOS E RESÍDUOS 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

ARTIGO 2

PROCURANDO 
ARQUITETO 

OU ENGENHEIRO?
PROCURE NO SITE 

AETEC.ORG.BR

ARTIGO 1 ARTIGO 2
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MERCADO VAREJISTAFINANÇAS
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ção normalmente começa na faculdade, mas as vezes o 
incentivo para manter o espírito empreendedor vem de 
amigos ou de visionários.

Porém tudo o que um empreendedor almeja é ter su-
cesso, ao longo da preparação para imersão no mercado 
vem dúvidas como: quanto eu devo cobrar pelos meus 
serviços? Qual é o preço ideal comparado com meus con-
correntes? O faturamento é lucro? O que são despesas fi-
xas e variáveis? Como iniciar o gerenciamento financeiro 
de obra?

Estas são algumas das perguntas que os profissionais 
arquitetos e engenheiros acabam por fazer e algumas vezes 
ficam sem respostas. O tempo passa, a demanda vai au-
mentando, mas eles não vêm lucro, uns ficam frustrados 
e fecham o negócio.

E quem fica a perder é o mercado, porque um pro-
fissional qualificado a menos pode fazer uma grande di-
ferença.

Essa frustação está muito associada, com o fato da 
ausência de estímulo para que o empreendedor de deter-
minada área possa se desenvolver com êxito. Daí a impor-
tância de desenvolver habilidades administrativas a partir 
do momento em que pretende empreender.

É imprescindível saber que existem diversos fatores 
para desmotivar um empreendedor e com isso fazer com 
que ele encerre sua atividade, mas para isso é importante 
lembrar que os desafios surgem em diversas fases.

Portanto é recomendado sempre, antes de tudo, saber 
dividir os gastos do negócio, para que haja um controle 
maior durante o seu processo. E é preciso saber o período 
médio de recebimento para que haja um tempo certo de 
poder arcar com suas despesas sem dificuldades.

É bom que durante o tempo de negociação você possa 
acertar com seus clientes parcelas a pagar dentro de um 
período que seja viável para você receber. Pois sem entendi-
mento leva pessoas a desfalcar o caixa por falta de controle.

O mesmo acontece com os fornecedores, é bom ne-
gociar com eles dentro de um período em que se é possível 
honrar seu compromisso.

Uma boa administração financeira, ajuda a empresa a 
ter uma visão de futuro do caixa, e capacita o empreende-
dor a crescer. Ter controle do Fluxo de Caixa operacional 
permite à empresa atingir um patamar mais elevado e a ter 
reservas para investimentos em ativos físicos e com isso ter 
melhorias significativas.

Afinal, ao abrir uma empresa nós queremos ver lu-
cros. Outra coisa importante é saber qual o melhor pró-la-
bore para o empreendedor, sempre digo que empreende-
dor deve saber quanto ele precisa para viver e só assim vai 
conseguir chegar a uma média de pró-labore compatível 
com sua realidade, quando este não é satisfatório muitos 
acabam por ficar descontentes e quem sofre é o caixa, vale 
lembrar que os problemas do caixa custam dinheiro.

Pequenas empresas que executam obras, quando o 
empreendedor não tem domínio sobre o gerenciamento, 
ele costuma acarretar com diversas contas e não vê o re-
torno sobre o serviço executado, é bom saber dividir os 
pagamentos antecipadamente para poder enxergar se o 
previsto está sendo realizado ao longo do percurso.

Todas essas e outras análises são feitas durante o pe-
ríodo de diagnóstico e estruturação financeira, momento 
em que o empreendedor precisa analisar sua postura no 
mercado e buscar soluções duradoras e eficientes para ala-
vancar a empresa. Ter estratégias que elucidam o negócio 
a evoluir trazem benefícios permanentes.

*Marília Simão. Palestrante, instrutora de 
cursos sobre finanças, empreendedora e 

Fundadora da H.UP ASSESSORIA, especialista 
em Gestão empresarial. Potencializa 

resultados financeiros para pequenas 
empresas do ramo da construção civil.

https://www.hupassessoria.com.br
@h.up_assessoria

Marília Simão*

ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
TENHA DOMÍNIO DE 
SUAS FINANÇAS! Com o crescimento em 2020 e 2021 na área da 

construção civil, mesmo com a pandemia, fomos entrevis-
tar Ricardo Adachi. Ricardo é formado em engenharia mecâ-
nica pela escola de engenharia MAUÁ, com MBA pela DUKE 
University, sócio-diretor da Conibase, diretor da Acomac SP 
( Associação Comerciantes de Material de Construção de São 
Paulo) diretor da Sincomavi ( Sindicato Patronal do Comércio 
Varejista de Material de Construção) Acumula mais de 25 anos 
de experiência profissional em empresas multinacionais de bens 
de consumo, consultoria de planejamento estratégico e varejo 
de material de construção.

Durante a Pandemia, 2020 e 2021, ao contrário da maioria 
dos varejistas, as lojas de Materiais de Construção não 
tiveram queda nas vendas, pelo contrário. A Conibase 
acompanhou o mercado e teve bom movimento?
Com certeza, no começo as lojas ficaram fechadas, mas aos pou-
cos os governantes viram essa atividade como essencial e as lojas 
foram abertas. Então aconteceu um fato interessante, as pessoas 
ficam em casa mais tempo e aos poucos iam descobrindo neces-
sidades de pintura, de troca de cerâmica, de pisos e assim foram 
surgindo milhares de reformas que mantiveram as vendas na 
construção civil em alta. Só não crescemos mais porque com 
este crescimento nas vendas, mas com as indústrias fechadas, 
observamos falta de produto e aumento de preços. Para mini-
mizar essa falta, procuramos ampliar nossa carteira de fornece-
dores, 7, 8 por produto, quantos precisassem e aí voltamos ao 
normal aos poucos, junto com a abertura das indústrias.

Como a Conibase aproveitou essa oportunidade? Cresceu o 
número de lojas? Aumentou mix de produtos? Teve algum 
diferencial para aproveitar esse segmento aquecido?
Com o crescimento da demanda nos abriu a oportunidade de 
abrir em 2020 uma pequena loja de pisos, revestimentos e cerâ-
mica em Sorocaba. Logo em seguida surgiu outra oportunidade 
de alugar o terreno vizinho, então aceitamos o desafio e trans-
formamos a unidade em Home Center e fomos muito felizes 
com esta decisão. Entusiasmado com o sucesso de Sorocaba, 
em 2021 abrimos novas lojas em São Roque e Indaiatuba. Hoje 
temos 8 lojas, duas em São Paulo, uma em Cotia, Embu das 
Artes, São Roque, Vargem Grande Paulista, Indaiatuba e Soro-
caba, mantendo essa linha de crescer rumo ao interior.

Na pandemia foi significativo o crescimento das vendas 
pelos canais digitais. A Conibase também reforçou sua 
atuação no digital? A rede pensa em ominicalidade?
Crescemos no digital, mas o maior crescimento foi mesmo o 
físico. Verificamos que o cliente de material de construção quer 
ver o produto, comparar, pegar. Verificamos que cada loja tem 
um tipo de cliente e necessidade, e adaptamos cada loja para 
melhor atendê-los, com o produto certo.

Em relação ao conceito de lojas: pelo que conhecemos, 
a Conibase atua com lojas com o mesmo conceito. Já em 
concorrentes, notamos o desenvolvimento de unidades 
menores além dos Homecenters tradicionais, aumentando 
a capilaridade com investimentos menores. A Conibase 
pensa em diversificar seu modelo/forma de atuação?
Mantivemos nosso foco de vendas em pisos, revestimentos e 
tintas, mas praticamente, vendemos de tudo. E continuamos 
com o conceito de Home Centers, para atender todas as neces-
sidades do cliente em um só lugar. Reformamos algumas lojas, e 
breve faremos a reforma do nosso Home Center em Cotia, para 
melhorar o atendimento e a escolha dos produtos.

A rede Conibase hoje tem 08 lojas e um centro de  
distribuição, correto? Já há novas unidades em planejamento?
Temos 8 lojas, com estudo para, abrindo uma oportunidade, 
abrirmos mais uma loja no interior. Temos dois centros de distri-
buição, um em Limeira, pelo fato da região ser forte em fábricas 
de piso e revestimentos, e outro centro de distribuição em Cotia.

Qual é o posicionamento da Conibase para o mercado? 
Preço – variedade – foco em determinados produtos? 
(Qual o Diferencial)
Mantemos nosso foco em pisos, revestimento e tintas, mas aten-
demos de modo geral todos os produtos, com uma política de 
qualidade, bom atendimento e preço baixo.

A rede CONIBASE tem atendimento especial 
a profissionais, como arquitetos, engenheiros 
e pequenos construtores?
Há mais de quatro anos entramos no POLO GRANJA VIA-
NA, uma entidade com o propósito de atender a profissionais 
como arquitetos, designers, decoradores. Mas através do nosso 
site, no balcão, por telefone ou nossa equipe de consultores, 
oferecemos a estes profissionais um atendimento especial, dinâ-
mico e efetivo, procurando oferecer um excelente atendimento 
para todas as necessidades destes profissionais.

ENTREVISTA COM

RICARDO ADACHI 
DA CONIBASE
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ENGENHARIA

Analisando a história da civilização, sem precisar 
de uma profunda observação, percebe-se que a produção de 
bens e serviços mudou muito ao longo dos anos. Até mea-
dos de 1780, existia uma sociedade agrícola e artesanal com 
baixo volume de produção e, praticamente, sem tecnologia 
(com base nos conceitos atuais). Com a Primeira Revolução 
Industrial, a produção mudou com o uso intenso de máqui-
nas, aumento do volume produzido e do consumo, maior 
capacidade de transporte em relação ao volume e distâncias. 
Em meados dos anos 1980 até hoje, vivemos uma socieda-
de e um processo produtivo digital e altamente tecnológico. 
Assim, tem-se uma diversidade de produtos, uma distribui-
ção mundial dos mesmos e uma exploração maior ainda dos 
recursos naturais.

Atualmente, tudo ocorre de forma muito mais rápida: 
evolução dos processos produtivos, necessidades de novas 
habilidades nas pessoas nesse mundo altamente tecnológico, 
novos modelos de negócios envolvendo produção e logística. 
Um dia desses depositei um cheque pelo aplicativo da coope-
rativa de crédito: achei o máximo! Toda essa tecnologia traz 
muitos benefícios para os usuários (lembra do depósito do 
cheque sem sair de casa?), mas o crescimento da população 
acarreta um maior consumo de bens para atender às neces-
sidades dessa mesma população, gerando maior produção 
de diversos itens para lazer, alimentação, transporte, estudo, 
trabalho, etc...

Então ocorre um sério problema: a exploração inten-
sa de recursos naturais de forma tal que a Terra não tenha 
condição de se recuperar dessa exploração, causando um 
desequilíbrio no ecossistema, bem como impactos pelo des-
carte de resíduos da produção e do consumo. Diversos au-
tores e pesquisadores consideram que o ecossistema terrestre 
é incapaz de sustentar o nível de atividade econômica atual. 
Assim, a poluição ambiental produz impactos na saúde da 
população, alto nível de emissão de gases do efeito estufa 
(GEE) e muitos outros. Tais impactos causados pelo homem 
ao meio ambiente fez com que surgissem diversos movimen-
tos e conceitos relativos à preservação do planeta, entre eles, 
a sustentabilidade, uma forma de buscar um equilíbrio dessa 
situação preocupante vivida em várias partes do mundo. Po-
rém a sustentabilidade ainda é compreendida e interpretada 
de formas diferentes por diversos países, comprometendo o 
significado e os resultados desejados.

O termo sustentabilidade teve maior relevância a partir 
da década de 1970 com a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano (Es-
tocolmo, 1972), uma manifestação de forma clara e a nível 
mundial da preocupação com as questões ambientais globais. 
O Relatório Brundtland - Our Common Future (Nosso Futu-
ro Comum), da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (1987), formaliza pela primeira vez o con-
ceito de desenvolvimento sustentável: “é o desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias ne-
cessidades e aspirações”.

Com o avanço dos estudos sobre sustentabilidade, 
surge o conceito The Triple Botton Line - tripé da susten-
tabilidade ou 3 P´s: people, profit and planet ou pessoas, lu-
cro e planeta. Ou seja, uma forma conciliatória que trate 
os aspectos sociais, econômicos e ambientais nas atividades 
em geral, incluindo a produtiva. Pessoas envolvem variáveis 
sociais que lidam com comunidades, educação, equidade de 
recursos, saúde, bem-estar, além de qualidade de vida. Lu-
cro considera variáveis econômicas de forma geral, fluxo e 
geração de caixa. Planeta refere-se aos aspectos relacionados 
aos recursos naturais, qualidade da água e do ar, conservação 
de energia e uso do solo. É uma equação complexa, mas que 
tem que ser resolvida.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, 
em 2015, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), dentro da Agenda 2030, com a meta de criar um 
conjunto de objetivos que suprissem os desafios ambientais, 
políticos e econômicos mais urgentes que o mundo enfren-
tava, e ainda enfrenta, com foco nas pessoas, planeta, prospe-
ridade, paz e parcerias. Nos países em desenvolvimento com 
grandes diferenças econômicas, sociais e ambientais, como o 
Brasil, há a necessidade de atuação em todos os 17 objetivos 
definidos pela ONU.

SUSTENTABILIDADE:
ainda e sempre

Mauro Campello*

Pode-se observar alguns dados importantes ou alarman-
tes em relação à produção e seus efeitos: a produção de bens/
serviços gera uma quantidade significativa de resíduos; a ges-
tão de resíduos sólidos (GRS), seja da produção ou do con-
sumo, é um grande desafio para os governos, principalmente 
nos centros urbanos; em 2013, as cidades em todo o mundo 
geravam em torno de 1,3 bilhão de toneladas de resíduos 
sólidos/ano, quantidade que duplicará nos próximos 20 anos 
em países de baixa renda; em termos globais, o custo anual 
da GRS supera US$ 200 bilhões. Outro impacto da não re-
ciclagem se refere às emissões significativas e desnecessárias 
de GEE. Apenas 9% do material utilizado na produção in-
dustrial retorna ao processo produtivo ou ao meio ambiente 
de forma devida.

A coleta seletiva de resíduos só está disponível em 17% 
dos municípios (dados de 2015), muitos dos quais sem con-
dições de tratamento. Diante desse cenário nada positivo, é 
necessário desenvolver modelos que possibilitem dar escala 
para as atividades de reciclagem e reutilização de resíduos dos 
processos produtivos.

Outro impacto significativo vem da produção de equi-
pamentos eletroeletrônicos (EEE): na produção de smar-
tphones são utilizados elementos raros, como neodímio, 
tântalo, além de ouro e prata; só os smartphones usaram, 
em 2010, 42% da produção global de tântalo; a Ellen Ma-
cArthur Foundation estima que, em 2012, 160 milhões de 
celulares foram descartados com perdas de US$ 500 mi-
lhões. Um estudo mostrou que uma tonelada de celulares 
descartados tem 150 g de ouro, porém, uma tonelada de 
minério na mina tem pouco mais que 5 g, além de outros 
materiais na mesma tonelada de celulares: 100 kg de cobre 
e 3 kg de prata.

Vários países desenvolveram políticas para tratamento 
de resíduos. No Brasil, temos a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS), lei n° 13205/2010), com aspectos sobre 
coleta e direcionamento adequado de resíduos sólidos das 
empresas para reaproveitamento no ciclo produtivo das mes-
mas, ou, em caso de não ser material reaproveitável, a correta 
destinação ambiental. Isso fez com que empresas buscassem 
alternativas para tornarem o processo de produção susten-
tável, envolvendo não só a produção, mas toda a sua cadeia 
de stakeholders, ou seja, uma política que interfere no modus 
operandi das empresas para menor geração de resíduos dos 
processos produtivos e devida destinação e tratamento dos 
mesmos. Uma política bem definida, mas que levou cerca 
de 12 anos para ser regulamentada (decreto n° 10935, de 
12.01.2022). Aí surge a pergunta que não quer calar: foi falta 
de foco e interesse de governos anteriores ou uma forte pres-
são de lobbies das indústrias impactadas pela PNRS junto 
ao Congresso? 

A sustentabilidade é uma necessidade premente: os 3 
P´s são importantes e devem ter toda a atenção possível. 
Uma forma de buscar a sustentabilidade tanto desejada está 
na economia circular, aspecto que considera os 3 P´s, bem 
como ações que contribuem para os 17 ODS (veja artigo 
publicado na revista AETEC n° 35). Vale a pena a leitura.

Em 2013, o Brasil 
produziu cerca de 

67 milhões 
de toneladas 

de resíduos 
sólidos.

Desse total,

apenas
1% foi 

reciclado.

Estima-se que  
o valor dos  

materiais recicláveis 
desperdiçados no 

Brasil soma 

+ de US$ 3 
bilhões/

ano.

Do total de resíduos 
sólidos produzidos 

no Brasil 

menos 
de 3% 

são separados 
em nível 

domiciliar.

*Mauro Campello. Mestre e 
engenheiro de produção. Palestrante, 

professor, consultor e estudioso em temas 
variados. Experiência em diversas áreas de 

negócios. Sócio da MC Treinamentos.
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Lendo hoje o editorial da primeira edição da nos-
sa revista, maio de 2015, escrito pelo saudoso arquiteto José 
Roberto Baraúna Filho, então presidente da AETEC, pode-
mos observar o quanto de profecia o texto continha, reproduzo 
aqui algumas linhas “Avançar foi a proposta que trouxe para a  
AETEC, quando aceitei o compromisso de assumir a presidên-
cia. Avançar nas instalações, no atendimento, no apoio aos asso-
ciados, na divulgação da nossa categoria. Hoje avançamos um 
pouco mais, ao lançar nosso órgão informativo como uma revis-
ta, a ser colocada junto aos nossos associados, fornecedores, ór-
gãos governamentais e ao consumidor em geral, com o objetivo 
de fazer um trabalho editorial bonito, mas principalmente na di-
vulgação do trabalho da nossa entidade, de nossos associados, do 
envolvimento com a comunidade local e apresentando soluções 
que possam ajudar o profissional a encontrar informações téc-
nicas interessantes, valiosas do ponto de vista profissional, bom 
relacionamento com fornecedores e anunciantes que possam 
contribuir para que a revista saia a cada edição melhor e mais 
elaborada”. Os 3 primeiros exemplares foram como jornal, e na 
quarta edição publicamos a primeira revista, com 24 páginas, e 
em pouco tempo evoluímos para 32 páginas e assim ficamos.

Seguimos a cada edição o compromisso de passar mais 
informação, mais conteúdo. Para conseguir um nível cada vez 
maior, além dos excelentes artigos de profissionais da região, 

Tudo começou em maio de 2015
E chegamos na 40ª Edição João Lino*

fomos atrás de autores de outros cidades e estados, para engran-
decer a pauta, como por exemplo Grazielle Carvalho, CEO do 
Instituto Smart Citizen, Minas Gerais, Beto Marcelino, diretor 
que organiza o “Smart City Expo Curitiba”, com o artigo “Mu-
danças Climáticas: Smart Cities colocam em prática soluções 
para lidar com as enchentes” artigos sobre sustentabilidade com 
profissionais da GBC-Green Building Council, artigos e notí-
cias do CREA-SP e do CAU-SP e tantos outros. Artigos de pro-
fissionais capacitados nas áreas de arquitetura, urbanismo, en-
genharia, agronomia, administração, meio ambiente, logística, 
design de interior, paisagismo, psicologia, marketing, feiras de 
arquitetura, design, como a CASACOR, em São Paulo, Semana 
Criativa de Arquitetura, em Tiradentes, feiras de materiais de 
construção e atividades do nosso entorno. Sempre com foco no 
conteúdo, além de produzir e publicar anúncios valorizando as 
carreiras de arquitetos, urbanistas e engenheiros.

Hoje chegamos ao número 40, oitenta meses de trabalho, 
entramos no oitavo ano, com a sensação do dever cumprido.

Parabéns à diretoria, ao conselho editorial e a todos os co-
laboradores, anunciantes e leitores.

2014

maio/2015

2017/2018

2019/2020

2021

CICLO DE PLANEJAMENTO EM CONDOMÍNIOS
Todo condomínio é uma empresa. É verdade que é 

uma empresa que não vende nada e precisa ter sua viabilida-
de sustentada por proprietários que dividem as despesas. Dessa 
forma, proprietários são sócios que usufruem de conforto, segu-
rança, praticidade e, em alguns casos, de equipamentos dentro 
do condomínio.

Muitas vezes, por falta de planejamento adequado do gestor, 
o condomínio não consegue entregar ao proprietário a valoriza-
ção do imóvel. Veja a seguir um gráfico que mostra a composição 
média das despesas de um condomínio:

Observe que no gráfico, exceto pelo fundo de reserva que 
não é uma despesa com fim específico, não há provisão de va-
lores para manutenções e nem para construção de benfeitorias. 
Esse equívoco de planejamento traz à tona o temido aporte para 
despesas extraordinárias e urgentes, razão de insatisfação de 
muitos proprietários.

Há casos de condomínios com muito dinheiro guardado e 
sem destinação planejada. Na outra ponta, há casos de condomí-
nios que precisam desembolsar altas quantias em curto prazo e 
promovem rateios que muitas vezes aumentam a inadimplência.

O que propomos aqui é um planejamento claro, público, 
democrático, com começo, meio e fim, num ciclo de 2 anos, ou 
seja, a duração do mandato do síndico. Faz-se necessário estabelecer 
as prioridades e fazer a correta arrecadação das despesas para que 
manutenções e benfeitorias ajudem a valorizar o condomínio e as 
propriedades dos sócios.

Alício Leva e Anderson Domingos são proprietários da TGI 
Administradora Ltda, empresa que atua em Cotia e região. Alício tem 

experiência como síndico e em administradoras de condomínios. 
Anderson é administrador de empresas e atua em fintechs de soluções de 

pagamentos. - contato@tgiadministradora.com.br

CONISUD REALIZA PRIMEIRA ASSEMBLEIA DO ANO
O CONISUD (Consórcio Intermunicipal da 

Região Sudoeste da Grande São Paulo) realizou no dia 
11/02/2022 sua primeira Assembleia do ano de 2022, na sede 
da FAEM – Faculdade de Embu das Artes – com os oito prefei-
tos e subprefeitos. 

Na abertura, o SEBRAE apresentou um projeto visando 
incrementar o empreendedorismo na região, através da inovação 
e competitividade nos pequenos negócios, direcionados a desen-
volver o turismo regional, que tem muito a oferecer. Concordan-
do com tudo, os oito prefeitos assinaram o termo de intenção 
e firmaram a primeira parceria do ano entre o CONISUD e o 
Sebrae, através do Programa Sebrae de Turismo Regional.

O Sr. Marcelo Bini, do GT de Turismo do CONISUD, 
apresentou o projeto “CICLOTURISMO DAS 8 CIDADES 
+ IBIÚNA. Este brilhante trabalho foi consequência de mui-
tas horas de trabalho e abrindo um mapeamento com mais de 
2.000 km de CICLOTURISMO, pedalando por todas as ci-
dades envolvidas. Agora aguarda aprovação e envolvimento dos 
municípios tocando em frente este audacioso sonho.

Outro ponto de destaque foi a apresentação do IPT, que 
apresentou um estudo de como avançar dentro do projeto de 
Mapeamento das áreas prioritárias, para focar investimentos em 
recuperação da qualidade ambiental dos mananciais.

O eng. Alvaro Sergio Barbosa Junior, coordenador de 
programas e projetos do CONISUD, apresentou informações 

referentes ao GIF e ao PITU – Plano Integrado de Transporte 
Urbano na região.

Sobre a rodovia Regis Bittencourt, cujo contrato vigen-
te encontra-se defasado desde 2019, Brígida Sacramento deu 
destaque na reunião que tiveram em Brasília, para reclamar do 
atraso pela concessionária ARTERIS, com as obras necessárias 
e urgentes nesta rodovia, nos 50km finais, encaminhando para 
a ANTT estudos feitos pela equipe técnica. Complementando, 
o prefeito de Taboão da Serra clamou por cumprimento das 
obras necessárias na rodovia 116, no trecho de 7 km dentro do 
município, que está abandonado pela ARTERIS.
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Mesa diretora do CONISUD
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-
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PROJETO FUNCIONAL - MELHORIAS VIÁRIAS
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EMILSOM K. HIGA
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MURO DE CONTENÇÃO

CRUZAMENTO AV. SÃO CAMILO x R. JOSÉ FÉLIX

PROJETO DE MELHORIAS KM 22+800

VIÁRIO EXISTENTE

PREVISÃO DE LOTEAMENTO

LIMITE DE MUNICÍPIO

CBEMISSÃO INICIALA 11/18

Entrevista com Sergio Folha,
Secretário de Habitação 

e Urbanismo de Cotia

A primeira pergunta veio de Flávio Rangel:
Em maio de 2019 estive presente no Wurth, quando 
foi apresentado o projeto das marginais do km 20 
ao 30 e fiquei bastante animado, mas até agora não 
vi nada. Como está andando esse projeto em 2022?
FOLHA: Tudo que estava a cargo da Prefeitura foi feito. 
Projeto Funcional 100% aprovado, bem como aprovado 
pelo DER, reserva financeira por parte do Estado tam-
bém já obtivemos. Por ultimo, o DER está finalizando 
a análise técnica do Projeto Executivo, análise essa que 
deverá ser finalizada agora em fevereiro, podendo então 
o Estado, assinar convênio com o Município de Cotia, e 
licitar a tão esperada obra de mobilidade.

Pergunta do presidente da Associação 
do Palos Verde Sr. Callia:
Uma vez que o trânsito da Av. São Camilo está 
insuportável segue minha pergunta. Uma das 
causas da baixa fluidez do trânsito na avenida é a 
sinalização na chegada dela ao complexo do viaduto 
Ortiz. Existe uma pintura no chão de PARE. 
Por que não colocar uma pequena rotatória 
no lugar para fluir melhor?
FOLHA: Na fase atual não adianta resolvermos apenas o 
micro, precisamos pensar no macro, pois os problemas 
são gigantescos. Estamos com o projeto de mobilidade 
da Raposo pronto, e complementar a este, temos um 

projeto a ser executado futuramente, nos 
trechos da São Camilo e José Felix.

Pergunta do morador José de Abreu: 
O entroncamento da Av. São Camilo x José Felix 
está ocasionando congestionamento da avenida bem 
antes do residencial Alphaville, às vezes chega na 
portaria da Fazendinha, levo 40 minutos, saindo às 
6:40h da Fazendinha para chegar na Escola da Granja 
por volta das 7:18h. Velocidade média de 10km/h
Tem algum projeto para melhorar esse problema?? 
Talvez seja necessário junto com a prefeitura 
de Carapicuíba, não? 
FOLHA: Sim, a Av. São Camilo passa por dois municí-
pios, e eles devem sim pensar juntos. O projeto que te-
mos finalizado e fornecemos para a revista tem solução 
para esse entroncamento como vocês podem ver, mas é 
um projeto bastante grande para realmente solucionar o 
problema, não é quebra galho. Por enquanto convido os 
motoristas a usarem alternativas como a rua Nova Ama-
zonas e a Rua Zurique, que foi asfaltada para atender a 
essa demanda e assim aliviar a São Camilo.

Diversas perguntas foram endereçadas à 
redação da revista AETEC, demonstrando preocu-
pação com o caótico trânsito na Raposo e na Av. 
São Camilo, que tem apresentado congestionamen-
to desde a portaria da Fazendinha. Munidos dessas 
perguntas fomos conversar com o Secretário de Ha-
bitação e Urbanismo do município de Cotia, Sergio 
Folha, que nos recebeu com simpatia e atenção para 
com as perguntas dos munícipes.

Outra pergunta:
Existe a exigência de compensação viária em 
função do alto volume de novos empreendimentos 
imobiliários que estão sendo implantados? 
Uma vez que a capacidade de fluidez do trânsito 
na Av. São Camilo está literalmente esgotada?
Se existem, poderiam ser divulgados?
FOLHA: Temos diversos projetos com compensação am-
biental, como calçada mínima de 1,70m (está na lei de 
obras) compensação em retorno financeiro ao município 
ou pagamento de melhorias. Aos poucos todos os lan-
çamentos terão essa particularidade, entretanto, se de-
terminadas necessidades não estiverem na lei fica difícil 
o município exigir. Daí a importância da participação 
efetiva da sociedade na revisão do Plano Diretor, que vai 
ser revisado em breve. Depender da boa de vontade de 
alguns empreendedores? É muito difícil eles enxergarem 
isso. Talvez a longo prazo eles venham a ser cobrados, 
quando um parente ou amigo vier visitar um morador e 
não encontrar espaço para estacionar, isso pode destruir 
uma marca que só pensou em si. Hoje o empreendedor 
não pode apenas pensar em retorno financeiro do em-
preendimento, mas deixar algo de bom para toda a socie-
dade, saudável, sustentável, para o comprador viver mais 
feliz. Para ser obrigatório, tem de estar na lei, aí sim, se 
a prefeitura não fizer direito deve responder pela falha.

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

pela PUC e produtor da revista AETEC.
Foi sócio da Ace Mais Propaganda 

por mais de 34 anos

João Lino*

Trânsito parado  todo dia às 6:40h, na 
Av. São Camilo, em Carapicuíba, altura do nº 3.700, 
assim continuando até a Rodovia Raposo

Figura 1
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Projeto desenvolvido pela Secretaria de Habitação e Urbanismo de Cotia



QUEM PROJETA
 ESCOLHE, DECIDE E

  COMPRA
       LÊ A REVISTA AETEC

Quando o negócio é Material de Construção e Decoração
 os profissionais da área estão sempre à procura de atualização, 
qualidade e bom atendimento para especificar a seus clientes.
Se é isso que sua empresa propõe, anuncie na revista AETEC, 
são mais de 6.000 leitores nas redes sociais: Instagram, 
WhatsApp, Linkedin, Facebook, YouTube e por e-mails.
E você estará ajudando a AETEC a defender os profissionais  
e divulgar conteúdos interessantes.

Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia

ARQUITETURA
ENGENHARIA
TECNOLOGIA

reVISTA

Atendimento Comercial
joao@acemais.com.br
WhatsApp: (11) 99254-9565
www.aetec.org.br


