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Pesquisas e observações importantes acerca do impacto do isola-
mento social sobre o meio ambiente surgiram nos últimos meses. 
Houve grande redução de emissão CO2 em todo o mundo, animais 
silvestres ocuparam espaços públicos. Essas notícias levam à in-
terpretação de que é grande o impacto do ser humano no meio.

No entanto, o período de isolamento e parada da produção não 
é positivo para ninguém, principalmente pelo fato de vivermos 
uma situação atípica e grave. O certo é que as engenharias, a ar-
quitetura e a agronomia têm se dedicado cada vez mais a buscar 
alternativas, modos construtivos, padrões de consumo e qualidade 
de vida que atendam às necessidades em longo prazo, o que inclui 
a preservação do meio.

Industrializar nunca foi, e não é, uma ação negativa. Pelo contrário. 
A industrialização e a pesquisa são essenciais para gerar riquezas, 
promover a empregabilidade e fazer crescer a economia e a qua-
lidade de vida das pessoas. O “normal” é produzir. Ao contrário 
disso, viveríamos em um período pré-industrial, situação muito 
distante da nossa realidade e à qual o Brasil trabalha fortemente 
para se distanciar há várias décadas.

As notícias, portanto, são curiosas. Porém, não devem ultrapassar 
esse campo. No cotidiano de nossas atividades, buscamos novos 
meios de produzir energia, alimento, bens e novas formas de 
prestar serviços.

O CREA-SP deu exemplo disso recentemente. Em um encontro 
on-line com dirigentes, inspetores, fiscais e representantes de 
associações de engenharia, ficou evidente o caráter essencial e 
estratégico de nossas profissões. No próximo período, o da reto-
mada, as nossas atividades serão ainda mais estratégicas. E nós 
já sabemos que nossa produção é responsável.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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Brasil produz primeira 
turbina eólica solar 
que utiliza grafeno
O minério é considerado um dos materiais mais promissores do 
mundo, capaz de revolucionar a indústria tecnológica; grafeno 

aumentou a eficiência da turbina em 98%

Pesquisadores do Paraná desenvolveram uma turbina 
híbrida que une a energia eólica e solar e utiliza o grafeno 
no controlador das fontes de energia, com aumento da efici-
ência da turbina. “Com a aplicação do grafeno na unidade de 
potência, a eficiência que era de no máximo 85%, subiu para 
98%”, explica o pesquisador Antonio Martis, pós-graduado 
em Energias Renováveis, responsável pelo projeto.

A iniciativa é inédita no mundo. 
Segundo Antonio, existem turbinas 
parecidas no mercado, mas nenhu-
ma com o grafeno. “A invenção 
patenteada está no controlador 
das duas fontes de energia, onde 
está aplicado o grafeno. A inicia-
tiva foi considerada uma inovação 
disruptiva e, por enquanto, inédita”, 
explica o pesquisador. 

O grafeno é o material mais fino 
e um dos mais resistentes conhe-
cidos atualmente. É produzido a 

partir do grafite, que é uma sucessão de bilhões de camadas 
de grafeno que se apresentam como uma folha de átomo 
de carbono, cuja espessura é de 70 picômetros, ou seja, um 
milionésimo da espessura de um fio de cabelo humano. “Além 
de ser maleável, é o material mais leve que existe no planeta. 
Uma película feita com três gramas de grafeno é possível 
cobrir um campo de futebol”, exemplifica.

Grafeno
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Turbina eólica solar com aplicação do grafeno
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ligado a ele, isto é, não tem carga. E se não há carga, ele 
trabalha livre. Qualquer vento consegue girar o alternador 
quase que sem parar, necessitando de cerca de um terço do 
potencial de vento para fazer a turbina girar nominalmente” 
detalha Antonio. 

No projeto arquitetônico, a torre integra um gerador eólico 
com potência de 12kWp e logo abaixo um arranjo fotovol-
taico com oito painéis de 400W totalizando uma potência 
de 3,2kWp, suficiente para abastecer cerca de 45 casas po-
pulares. “As duas fontes são controladas e injetadas em um 
inversor on-grid (conectado à rede) para sistema integrados 
na rede ou inversor off-grid (desconectado da rede elétrica) 
com banco de baterias para sistemas isolados onde não há 
energia elétrica”, explica Antônio.

O grafeno possui condutividades térmica e elétrica res-
pectivamente 80 e 150 vezes superiores àquelas do silício, 
um dos principais materiais semicondutores utilizados no 
mercado. “Pesquisas recentes mostram que o grafeno tem 
certas propriedades adesivas, permitindo-lhe, sob forma de 
membrana, ser um purificador de água ou um separador de 
gás”, acrescenta Antonio.

O material é considerado um dos mais promissores do mun-
do devido às suas propriedades físicas, mecânicas, elétricas, 
ópticas e térmicas. “O grafeno pode revolucionar a indústria 
tecnológica, sendo limitado, por enquanto, em relação a pro-
dução em larga escala e aos custos ainda elevados”, ressalta o 
engenheiro elétrico Fernando de Lima Caneppele, professor 
na Universidade de São Paulo (USP) - Pirassununga.

O sistema é compatível com a velocidade média do vento 
em quase todas as regiões do Brasil. “Com sistema modular, 
as turbinas podem ser instaladas em quantidade necessária 
para gerar a potência desejada. É um equipamento funcional 
e com custo reduzido, já que necessita de baixa velocidade 
de ventos”, diz Antonio.  

A turbina não produz qualquer tipo de resíduo ou poluição 
sonora e pode ser implantada na área rural e urbana.  “O 
modelo pode auxiliar no desenvolvimento de regiões que não 
possuem energia elétrica; e nos centros industriais, comerciais 
e residenciais pode gerar economia e potencializar a rede 
elétrica pública”, sugere o pesquisador. 

A turbina experimental foi instalada em 2019, na Fundação 
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDE-
TEC), em Cascavel (PR). O projeto contou com a participação 
de engenheiros eletricistas, de energias renováveis, civis, de 
estruturas, mecânicos e arquitetos. 

Desenvolvida pela Japan Solar, empresa incubada na 
FUNDETEC, a torre passou por algumas modificações no 
design, alterando de três para apenas uma turbina no final 

O grafeno foi descoberto acidentalmente 
em 2004 pelos físicos russos André Geim e 
Konstantin Novoselov. A descoberta rendeu 
aos pesquisadores o prêmio Nobel de Física 
em 2010. Desde então pesquisas têm sido 
feitas mundo afora para descobrir aplicações 
para o mineral.

Na turbina, o grafeno 
está incorporado ao siste-
ma elétrico de controle. O 
funcionamento do sistema 
se dá pela entrada das duas 
fontes de energia, a solar 
(fotovoltaica) e a turbina 
eólica, em um equipamen-
to chamado controlador. 
O grafeno foi aplicado 
na unidade de potência 
(eletrônico de potência), 
intensificando a descarga 
de corrente para o inver-
sor (aparelho responsável 
em converter a energia 
gerada). 

 “O grafeno incorporado 
ao sistema elétrico de con-
trole da turbina consegue 
mandar a informação de 
que “ele está em vazio” 
para o alternador, o que 
significa que não tem nada 

ENERGIA SOLAR - conversão da radiação 
solar em energia elétrica, realizada pelas 
células fotovoltaica, instaladas em painéis 
fotovoltaicos.

ENERGIA EÓLICA - transformação da 
energia do vento em energia útil. A força do 
vento é captada pelos aerogeradores, por 
meio de pás, que são ligadas em uma turbina 
que aciona um gerador elétrico.
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do projeto. “Fomos otimizando e finalizamos o modelo para a 
fabricação em escala industrial e implantação de revendas no 
território nacional e exportação. A previsão é que as vendas 
tenham início em 2020”, diz Antonio. 

Para o futuro, o pesquisador firmou um contrato de coope-
ração técnica com a Universidade Paranaense (UNIPAR) para 
a criação do Instituto Tecnológico do Grafeno (ITAGRAPHE). 
O objetivo é desenvolver pesquisas com aplicação do grafeno 
em diversas áreas. “Estamos na fase de estudos e captação 
de recursos”, informa Antonio.

Os projetos iniciais são a utilização do grafeno na área de 
mobilidade - carros, caminhões, ônibus, pequenas aeronaves 
e trens no sistema elétrico; ortopedia - ossos para implantes 
ou reconstituição durante uma cirurgia; odontologia - den-
tição humana feita com o grafeno, muito mais resistente e 
que dispensa o uso de metais, eliminando assim qualquer 
tipo de rejeição; tintas à prova de projéteis para uso em veí-
culos blindados (viaturas, helicópteros, aviões, fardamentos, 
capacetes etc.); medicina - nanotecnologia, bioengenharia, 
desenvolvimento de cola cirúrgica condutiva. 

Grafeno na geração de energia solar
Pesquisas recentes apontam para o uso do grafeno em 

placas fotovoltaicas utilizadas na geração de energia elétrica, 
segundo o engenheiro elétrico Fernando de Lima Caneppe-

le, professor doutor na USP Pirassununga.  “Considerando 
que estamos vivenciando um aumento do uso desta fonte 
de energia, qualquer tecnologia que seja incorporada nos 
sistemas fotovoltaicos é importante para consolidar seu uso 
e adoção”, ressalta.

Segundo Fernando, há pesquisas para a aplicação de uma 
camada de grafeno nas superfícies das placas de energia solar 
fotovoltaicas. O resultado é o aproveitamento da radiação 
solar e a utilização de gotas de água da chuva para geração de 
energia elétrica. Esse processo, devido às inúmeras proprieda-
des do grafeno, como ser transparente e altamente condutor, 
faz com que haja o incremento na geração de energia mesmo 
em condições adversas. “Sendo assim, as placas podem ser 
estimuladas tanto pela luz incidente proveniente da radiação 
solar, quanto por gotas de chuvas em dias chuvosos”.

Fernando afirma que a aplicação ainda é experimental e 
realizada em laboratórios de universidades pelo mundo. “É 
promissora a aplicação e superando as limitações relaciona-
das principalmente ao seu manuseio, em um futuro breve 
poderemos ter células solares com camada de grafeno para 
melhor geração de energia elétrica”

Segundo ele, é inegável que o grafeno proporciona 
ganho na eficiência das placas fotovoltaicas, tornando-
-as capazes de produzir energia com chuva, conforme os 
estudos têm demonstrado.
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Os templos
Data do início do século XX a expansão dos 

templos religiosos na cidade

O primeiro templo religioso de Ribeirão Preto não foi clássica capela na Praça 
XV, no centro da cidade.  Há pouco mais de um quarteirão dali, onde hoje está o 
Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) foi erguido o primeiro templo religioso 
da cidade, a Capela do Retiro, feita de pau a pique e coberta de palha.

O lugar era chamado de Largo do Rio Branco e se estendia desde a Praça do Rio 
Branco até a XV. Em 1863, o local definitivo foi indicado, onde hoje está a fonte 
luminosa, e a capela elevou-se à condição de matriz sete anos mais tarde, quando 
a vila de Ribeirão Preto se tornou uma freguesia.

Nos primeiros anos do século XX, o crescimento da cidade, impulsionado pelo 
avanço da lavoura do café e a imigração italiana, fez surgir outros templos no 
centro da cidade. A Catedral Metropolitana, por exemplo, é dessa época, assim 
como a Capela de São Benedito, há poucos quarteirões dali, na Rua Prudente de 
Moraes, hoje incrustrada entre edifícios altos.

Segundo o padre José Alceu de Souza Júnior, responsável pela Capela 
São Benedito, os vitrais, restaurados nos anos de 1990, são de origem 
italiana, assim como o mármore que reveste o altar. A mesa original era de 
madeira, mas foi levada para a Catedral Metropolitana há alguns anos.

Capela São Benedito vitrais italianos

As fundações da capela e da Catedral foram feitas com a mesma técnica, a de 
pedra de cantaria, introduzida pelos portugueses no modo construtivo brasileiro 
já nos primeiros anos do descobrimento.

Basicamente, consiste em encaixar pedras, semelhantes ao paralelepípedo, para 
alicerçar os pilares. Nos dois templos, o método foi descoberto quando as edifica-
ções passaram por reformas ou restauros. Não existem documentos dessas obras.
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José Umberto Menegucci, Arlindo Sichieri, 
Benedito Gléria e Pauo Sinelli

da à Igreja Católica. Eram lá as festas 
religiosas mais importantes do bairro 
Campos Elíseos no início do século 
passado e acabou esvaziada com a 
construção da Igreja Santo Antônio, 
mais espaçosa e suntuosa. 

Naquele início do século XX, além 
dos católicos – nos colégios Auxiliado-
ra, Marista e Santa Ursula (demolido) 
– também surgiram templos de outras 
vertentes religiosas, como a Metodista 
e a Batista que, de acordo com Naino-
ra, têm igual relevância histórica.

Contemporânea
É do arquiteto e urbanista Eduar-

do Figueiredo o desenho da igreja de 
São Sebastião, no bairro de mesmo 
nome, em Ribeirão Preto. A constru-
ção, inacabada, é inspirada na imagem 
de Nossa Senhora de Aparecida. O al-
tar fica na porção menor do desenho, 
onde seria a cabeça, o manto se abre 
e ali o projeto previu que seria o local 
para acomodar os fiéis. 

Exemplo da técnica de cantaria; esta, segundo 
a arquiteta Maisa, é cantaria de alvenaria

Na Catedral Metropolitana, 
as pinturas são de Benedito 
Calixto, artista plástico com 
extensa obra religiosa. Na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, da 
Vila Tibério, as pinturas são de 
Victor Grigolin, que foi mestre 
de Cândido Portinari.

INTERIOR

A falta de documentação da cons-
trução de templos religiosos é comum. 
Assim como é recorrente a alteração 
do projeto original. A arquiteta Maisa 
Fonseca de Alveida, que trabalhou na 
fase inicial de restauro da Catedral 
Metropolitana, especula que naquela 
época não existia a preocupação com 
o valor histórico do que estava sendo 
feito, tampouco a noção de que os 
documentos seriam necessários em 
futuras reformas.

A historiadora Nainora Freitas conta 
que a construção religiosa mais antiga 
da cidade é a Capela Santo Antônio – 
Pão dos Pobres, na Avenida Saudade. 
Foi erguida por uma família católica 
e era um espaço particular, anexo à 
casa deles, que depois foi transferi-
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Capela São Benedito
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Igreja de São Sebastião
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AEAARP autossuficiente

A empresa Blue Sol entregou a 
instalação do sistema fotovol-
taico que passa a abastecer a 
área administrativa da AEAARP. 
Esse projeto torna a sede autos-
suficiente na geração de toda a 
energia que consome.
As placas vão gerar, em média, 
7.800 kW/h por mês, havendo 
sazonalidade com maior geração 
no verão e menor no inverno, 
que tem dias mais curtos. A ex-
pectativa é a de que sejam con-
sumidos cerca de 90% do total; o 
excedente é disponibilizado para 
a rede elétrica da concessionária 
(CPFL) e transforma-se em cré-
dito que pode ser utilizado pela 
entidade quando for necessário 
nos 60 meses subsequentes à 
geração do crédito.

Notas
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Veja como investir na ideia, na nova 
empresa e na expansão de uma startup

 STARTUP:  STARTUP: 
      da ideia da ideia 
ao negócioao negócio
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Uma das maiores dificuldades das 
startups é a obtenção de investimen-
to para as fases iniciais do projeto, 
segundo o levantamento Radiografia 
do Ecossistema Brasileiro de Startups, 
realizado pela Associação Brasileira 
de Startups (ABStartups) em parceria 
com a consultoria Accenture. Os da-
dos comprovam que apesar das boas 
ideias, nem sempre é fácil garantir 
acesso ao capital para começar e man-
ter o negócio funcionando. 

 “Uma startup é uma empresa e 
como tal tem todos os custos e pre-
cisa vender para ter lucro. A diferença 
é que são empresas com maior risco, 
normalmente com alguma tecnolo-
gia associada e com potencial de au-
mento de escala de vendas, sem ter 
o aumento dos custos à medida que 
vende mais”, explica o consultor de 
finanças e empreendedorismo, Hen-
rique Croisfelts, CEO da startup BI-
CAN, que auxilia empreendedores na 
gestão do negócio. 

Segundo ele, são necessários inves-
timentos para o desenvolvimento do 
produto ou serviço, assim como para 
o espaço físico, equipamentos, rea-
gentes, estoques, marketing e vendas, 
para que a empresa nasça e tenha con-
dições de vender.

Cerca de 30% das startups não 
se mantêm no mercado, aponta 
pesquisa do Sebrae e Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. O principal motivo 

para o fechamento é a dificulda-
de de acesso ao capital.

“Mas o dinheiro não resolve tudo, 
principalmente se não souber usá-lo. 
Muitas vezes o empreendedor acha 
que precisa de dinheiro, quando na 
verdade uma parceria poderia resolver 
as necessidades de recurso”, argumen-
ta Mariana Rossatti Molina, analista de 
negócios do Sebrae-SP. 

76% das empresas em 
fase inicial contam com 
apenas invest imentos 
próprios, segundo pesquisa 
realizada pela ABStartups e 
Accenture.

Tipos de financiamentos
O uso de capital próprio e de recur-

sos gerados pela própria startup, sem 
apoio de investidores, é a primeira al-
ternativa de investimento. Essa moda-
lidade é chamada de bootstrapping e 
é comum na etapa inicial do negócio.

Se a opção for por recursos de ter-
ceiros, existem diversos tipos de in-
vestimentos, cada um com suas ca-
racterísticas. Para a fase inicial de 
desenvolvimento e pesquisa, o inves-
timento pode ser feito com auxílio de 
instituições de fomento, como a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (FAPESP), por meio 
do Programa Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas (PIPE), o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí-

FINANCIAMENTOS

Etapa de desenvolvimento e 
pesquisa - FAPESP, FINEP, CNPQ

Custos fixos - Parqtecs 

Divulgação, planta industrial e 
expansão da startup - Investidores
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fico e Tecnológico (CNPQ) e a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
Essas são as instituições mais indi-
cadas, que dispõem de recursos não 
reembolsáveis (fundo perdido), com 
a finalidade de fomento à pesquisa, e 
podem ser necessários principalmen-
te para startups em fase de pesquisa 
científica básica, que demandam mais 
tempo para operacionalizar ou até de-
finir a viabilidade da ideia.

“Mas, não se enquadram somente 
nesta categoria. Alguns editais de re-
cursos a fundo perdido são para star-
tups em estágio mais avançado tam-
bém. São diversas linhas e cada edital 
tem suas características, regras, perfil, 
burocracias, mas normalmente buscam 
projetos inovadores”, explica Mariana. 

A pesquisadora e consultora em Ci-
ências Agronômicas Ariadne Felicio 
Lopo de Sá conseguiu financiamento 
do programa de Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas (PIPE), da FAPESP, 
para desenvolver um defensivo agríco-
la a partir de plantas selvagens para 
o controle de insetos e ácaros, que 

poderá ser usado tanto na agricultura 
convencional quanto na orgânica.

Ariadne argumenta que percorreu 
um caminho um pouco diferente dos 
seus colegas ao buscar uma empresa 
parceira, LabMaq do Brasil, para de-
senvolver o produto. “A minha decisão 
foi baseada no fato de que a FAPESP 
não permite que o financiamento da 
fase I seja usado para aluguel de local 
para construção de laboratório, com-
pra de equipamentos, nem pagamento 
de serviços contábeis, somado ao fato 
de que temos apenas nove meses para 
validação do conceito de acordo com 
as normas da FAPESP, é uma corrida 
contra o tempo”, afirma.

Investidor-anjo
Quando uma startup deixa de ser 

apenas uma ideia e passa a ser um pro-
jeto e/ou protótipo existe a opção de 
buscar um investidor-anjo. São pesso-
as físicas que apoiam a startup com o 
recurso financeiro e, muitas vezes, com 
o smart money (capital controlado por 
investidores especialistas em mercado 

financeiro), auxiliam com conhecimen-
to, experiência, rede de contato etc. 

Outra vertente do investimento-
-anjo são as venture buildings, (cons-
trutoras de negócios), que, além de in-
vestirem recursos financeiros próprios 
ou de terceiros, também compartilham 
recursos como infraestrutura, marke-
ting, jurídico, contábil, entre outros.

“O objetivo de uma venture building 
não é apenas criar um produto, mas 
construir um negócio”, explica Joaquim 
H. Cunha Filho, co-fundador da WBGI, 
uma venture building.

A venture building é opção para qual-
quer grau de maturidade, desde a sim-
ples ideia até empresas já consolidadas. 
Para receber o apoio, a startup passa 
por uma avaliação que envolve tecno-
logia, mercado e perfil empreendedor.  

Os investidores que se tornam só-
cios do novo negócio têm retorno com 
dividendos ou na venda da sua parti-
cipação na empresa. “O retorno finan-
ceiro de uma startup é relativamente 
elevado e em um espaço de tempo 
relativamente curto”, informa Joaquim.
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Seed capital e venture capital 
O estágio seguinte do investidor-anjo 

é o seed capital (capital semente), voltado 
para startups que já têm produtos ou ser-
viços no mercado e algum faturamento.

O seed capital é um fundo de investi-
mento, como o venture capital (capital 
de risco).  “Os fundos de investimentos 
buscam startups que já validaram seu 
negócio e estão faturando. São fundos 
formados por diversos investidores. 
Normalmente aportam valores maio-
res e possuem uma carteira de várias 
startups investidas, diluindo o risco”, 
explica Mariana, do Sebrae.

Os investidores também são sócios 
da startup, com o percentual de acordo 
com o valor investido. O investimento 
do seed capital é indicado para o está-
gio de “risco tecnológico” e o venture 
capital é para empresas que têm algo 
validado, equipe consolidada e já co-
mercializa o seu produto ou serviço.

Segundo Sergio Marcus Barbosa, 
consultor em negócios inovadores e 
gerente executivo da EsalqTec - Incu-
badora Tecnológica, o procedimento 
é rigoroso. “O investidor busca infor-
mações da empresa e dos seus sócios 
e analisa as perspectivas de potencial 
para inserção no mercado. Esse proce-
dimento chega a durar até um ano em 
alguns casos”, detalha.

Outras opções para startup em fase 
mais avançada e consolidada é a aber-
tura de capital - Oferta Pública Inicial 

(IPO) e Bolsa de Valores. “A partir des-
sa fase, qualquer pessoa pode comprar 
ações da empresa. Existem também 
algumas opções de bancos e linhas de 
créditos específicas para startups mas 
não é tão comum ainda no Brasil”, es-
clarece Mariana.

Há, ainda, a possibilidade de captar 
recursos por meio de plataformas cola-
borativas. Conhecido como crowdfun-
ding ou financiamento coletivo, é uma 
modalidade de financiamento em que 
diversas pessoas se tornam investido-
res do projeto em troca de contraparti-
das. “As plataformas de crowdfunding 
Catarse e Kickante, entre outras, po-
dem ajudar na jornada. Lembrando que 
elas também pedem contrapartidas de 
taxas ou percentual do valor arrecada-
do”, ressalta Mariana.

Burocracia
O processo para acessar cada um 

desses investimentos varia muito. Se 
for um edital, é preciso observar as 
regras, passos, requisitos, procedimen-
tos do edital.  Se for um processo de 
investimento muitas vezes passa por 
um pitch (apresentação com o objetivo 
de vender a ideia da startup), demanda 
reuniões, negociações, investigações 
por meio da análise de documentos e 
informações em uma auditoria de ve-
rificação (due diligence), consultas com 
advogados para o contrato etc. “Nunca 
é rápido”, garante Mariana.

Segundo ela, para escolher o modelo 
mais adequado, o empreendedor deve 
considerar as diferenças entre os tipos 
de financiamento e investimento, seu 
estágio, vantagens e desvantagens de 
cada um. O tipo de modelo de negó-
cios e o segmento da empresa também 
devem ser considerados. 

“Normalmente, os investidores e 
fundos de investimento tem uma ‘tese 
de investimento’, baseada nos seus va-
lores, objetivos e experiências. E pode 
ser que um investidor priorize um 
segmento ou modelo de negócios em 
detrimento do outro. Recomendo que 
o empreendedor busque mais infor-
mações e escolha o perfil de investidor 
que quer ter”, diz.

Parques tecnológicos 
Além dos investimentos para o de-

senvolvimento do produto ou serviço, 
uma startup precisa custear o espaço 
físico, água, luz, telefone, internet, es-
critório e laboratório. Para subsidiar 
esses gastos, os parques tecnológicos 
são boas opções.  

“Os parques tecnológicos possuem 
regras próprias e prazo definido para 
a empresa obter esses benefícios. 
Para participar, normalmente, é pre-
ciso um projeto e uma apresentação 
do histórico profissional, acadêmi-
co e empreendedor dos sócios para 
concorrer à uma espécie de seleção”, 
explica Henrique.
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Ele conta que nos primeiros anos de 
pesquisas para o desenvolver o produ-
to – um bioinseticida que possui ação 
simultânea no controle da broca e fer-
rugem do cafeeiro – utilizou recursos 
próprios, e depois de participar de 
eventos de empreendedorismo do se-
tor decidiu se associar a EsalqTec.

“Na incubadora conhecemos os ges-
tores do Pecege, instituto privado sem 
fins lucrativos de Educação, Pesquisa e 
Extensão; firmamos uma parceria com 
o instituto, por intermédio da WBGI, 
e recebemos investimento para viabi-
lizar economicamente o bioinseticida, 
comprar equipamentos, investimentos 
técnicos e registros”, explica Renato.

Os recursos do Pecege são voltados 
para projetos de pesquisa de caráter 
tecnológico que estão em desenvol-
vimento, com risco tecnológico ainda 
elevado.  Para receber o recurso, a 
startup é avaliada pela WBGI, respon-
sável pela administração dos recursos. 
“É um investimento no formato de fo-
mento a fundo perdido e se enquadra 
no suporte a ideias nascentes, quando 
não há sequer CNPJ”, explica Joaquim, 
da WBGI e head de inovação e novos 
negócios do PECEGE. 

A startup também tem parceria com 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(EmbrapII) na modalidade encadeamen-
to tecnológico – projetos de inovação 

desenvolvidos com a participação de 
empresas de médio e grande porte 
atuando como parceiras dos pequenos 
empreendedores. A startup recebeu um 
subsídio de R$ 300 mil pelo Sebrae para 
desenvolver novas gerações de nemati-
cidas biológicos à base de extratos de 
plantas e compostos bioativos de fun-
gos. Com término previsto para o pri-
meiro trimestre de 2021, a parceria en-
volve investimentos de R$ 2,4 milhões 
e conta ainda com o apoio da Fundação 
Arthur Bernardes (Funarbe), vinculada à 
Universidade Federal de Viçosa/MG e a 
empresa Santa Clara. 

A startup Agromakers, responsável 
por desenvolver um sistema para auto-
mação da irrigação através de sensores 
com leitura direta da umidade do solo, 
fez o mesmo caminho para financiar 
sua ideia. Inicialmente ficou incubada 
na EsalqTec, e após algumas negocia-
ções conseguiu o financiamento do 
Pecege, por meio da WGBI. 

“O financiamento nos permitiu de-
senvolver nossa ideia e hoje temos um 
produto pronto para entrar no merca-
do, que dará condições ao produtor de 
aumentar a produtividade e preservar 
o meio ambiente”, explica o engenhei-
ro agrônomo Leandro Fellet, CEO da 
Agromakers.  Segundo ele, o sensor já 
foi implantado em alguns clientes, de 
forma experimental, e o próximo passo 
é iniciar a campanha de marketing para 
o lançamento do produto.

Os parques tecnológicos abrigam e 
conectam outros ambientes, como as 
incubadoras, universidades, agentes 
públicos e grandes empresas. “Não é 
um local de produção, o foco é na pes-
quisa e desenvolvimento experimental 
inovador”, diz Sergio, da EsalqTec.

Incubadoras 
A incubadora é um ambiente de ino-

vação que realiza a interface entre a ge-
ração de conhecimento (pesquisa) e a 
inovação (produto / serviço), apoiando 
a ideia do empreendedor e a consoli-
dação do empreendimento. A empresa 
incubada tem um tempo máximo para 
desenvolver o seu negócio. “No caso 
da EsalqTec, a média é três anos, pois 
tratamos de inovação de base tecno-
lógica para a agricultura, com  fatores 
determinantes de sucesso muito com-
plexos, pois envolvem geralmente toda 
uma área de conhecimento transversal 
e complementar entre as ciências da 
vida e exatas”, destaca Sergio.

O engenheiro agrônomo Renato 
Zapparoli, diretor da startup Demetra 
Agroscience, especializada no desen-
volvimento de soluções para o manejo 
biológico de pragas e doenças agríco-
las, decidiu se associar a uma incuba-
dora com o intuito de aumentar seu 
networking e divulgar seu produto.
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Ensaio de pesquisa do uso do bioinseticida para 
controle da broca e ferrugem do café 

Sistema para automatização da irrigação através de sensores com leitura direta da umidade do solo
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Veja quais são os principais erros e 
problemas enfrentados por uma startup

 Se necessário, Se necessário,
mude de ideiamude de ideia
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16
Revista Painel

16

De
sig

ne
d 

by
 Fr

ee
pi

k



17
AEAARP

Startup é um investimento com alto potencial de 
retorno, se der certo, mas com altíssimo risco de fra-
casso, argumenta Mariana Rossatti Molina, analista 
de negócios do Sebrae-SP. Segundo ela, o empreen-
dedor precisa tomar alguns cuidados para evitar er-
ros comuns no desenvolvimento da ideia e comercia-
lização do produto. 

É preciso ter cautela com investidores amadores, 
já que eles podem ocasionar problemas para a star-
tup, alerta Mariana. “Já vi muitas situações onde o 
investidor não sabia o risco envolvido, não foi nego-
ciado o tempo de retirada do capital, vi investidores 
que quiserem começar a controlar o empreendedor 
quando não viu o retorno no curto prazo e situações 
onde o investidor colocou todas as suas reservas, o 
que não é indicado”.

A analista de negócios não recomenda que a busca 
pelo investidor aconteça quando há necessidade ur-
gente de recursos. “A urgência pode pressionar o em-
preendedor a fazer uma negociação desvantajosa”. 

A divisão de percentual de participação entre os 
acionistas é outro ponto a ser discutido na negocia-
ção.  “É comum uma startup ter várias rodadas de 
investimento ao longo do tempo e má divisão deste 
percentual pode prejudicar a startup em futuras ro-
dadas de negociação”, alerta Mariana.

Ao conseguir investimento, muitos empreende-
dores acreditam que já obtiveram sucesso e se aco-
modam. “Passam a gastar mais do que deveriam e 
não ficam atentos aos indicadores e metas”. Para a 
assinatura do contrato, a orientação é buscar um 
advogado especialista. “Muitas situações podem ser 
previstas em contratos, evitando dores de cabeça no 
futuro”, diz Mariana. 

O desânimo por não conseguir o investimento é co-
mum entre os empreendedores. “Se acontecer, é impor-
tante entender o motivo. O feedback pode dar dicas de 
melhoria, ou pode ser que ele descubra que o investidor 
está procurando oportunidades de outro tipo”, avalia.

O consultor de finanças e empreendedorismo 
Henrique Croisfelts, CEO da startup BICAN, destaca 
como erro do empreendedor acreditar que sua pes-

quisa e solução salvará o mercado e que o mercado 
depende da sua startup. “Normalmente, esse tipo de 
percepção leva a arrogância e pode ser prejudicial 
para uma negociação. Tenho visto vários CEOs insis-
tindo em permanecer com a sua ideia original, sem se 
adaptar ao que o mercado quer”. 

Não saber negociar e não ter visão de mercado 
também é uma falha dos gestores de startup, destaca 
Henrique. “Muitos não conseguem calcular o valor do 
seu negócio e não fazem o planejamento financeiro 
da startup, isto é, não sabem quantas vendas devem 
fazer por mês para atingir o ponto de equilíbrio ou 
para obter o lucro que o investidor quer”. 

Outro grande erro, segundo Henrique, é formar 
uma equipe com apenas pesquisadores, que têm as 
mesmas características, sem pensar que é preciso 
vender o produto. A sugestão é investir também em 
um profissional que tenha habilidade para planejar, 
gerir as financias e vender o produto.  “Sem divulga-
ção e marketing, as vendas são prejudicadas, e sem 
vendas a startup morre”, argumenta o consultor.

Não conhecer os incentivos fiscais também pode ser 
ruim para a empresa. Henrique destaca a Lei do Bem 
(Lei 11.196/05), criada com o objetivo de viabilizar a 
concessão de incentivos fiscais por parte do governo 
federal às empresas que realizarem pesquisa e desen-
volvimento de inovação tecnológica (P&DI). “É uma 
fonte de recursos, e quase ninguém conhece”, afirma.

Para quem quer tirar a sua ideia do papel, a 
pesquisadora e consultora em Ciências Agronômicas 
Ariadne Felicio Lopo de Sá, que conseguiu financiar 
sua ideia por meio da FAPESP, sugere que seja feita 
uma avaliação da ideia e como ela poderá impactar o 
mercado.  “Investigue se há clientes para o produto 
ou tecnologia. Se sim, faça uma boa pesquisa em 
bases de dados e tente começar a escrever o passo a 
passo para transformar sua ideia em algo executável. 
Participe dos eventos de empreendedorismo na área 
em que seu produto ou serviço agregará valor no 
futuro. Fale com o maior número de pessoas sobre 
a sua ideia, faça parcerias, e se necessário mude de 
ideia”, finaliza.
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16 estão na região de Ribeirão Preto; a maioria para acúmulo de água
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Quase metade dos rios do mundo tem ao menos uma grande bar-
ragem e um terço dos países depende de usinas hidrelétricas para 
produzir mais da metade da sua eletricidade, segundo Relatório da 
Comissão Mundial de Barragens. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
POSSUI 301 BARRAGENS

As barragens estão presentes no desenvolvimento das sociedades desde o iní-
cio da civilização. Construídas para controlar inundações, gerar energia elétrica, 
garantir o abastecimento de água, irrigar plantações e conter rejeitos de mine-
ração e resíduos industriais, são obras de engenharia complexas e desafiadoras.

“As barragens constituem um tipo de estrutura importantíssimo para o desen-
volvimento de um país, especialmente no caso do Brasil, em função da ampla dis-
ponibilidade hídrica ao longo de todo o território nacional”, argumenta o engenhei-
ro civil Heraldo Duarte, professor da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 

Vertedor principal da UHE Limoeiro 
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No Estado de São Paulo existem 301 bar-
ragens, sendo 96 de acumulação de água 
para geração hidrelétrica, 183 de acumula-
ção de água para abastecimento e de usos 
múltiplos, 20 para disposição de rejeitos de 
mineração e 2 para acumulação de resíduos 
industriais, segundo a Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente (SIMA).  A re-
gião de Ribeirão Preto possui 16 barragens, 
sendo 14 para acumulação de água de usos 
múltiplos e duas de disposição de rejeitos 
de mineração (do beneficiamento de argila). 

É no Rio Pardo, nos munícipios de Mo-
coca e Caconde, que estão duas grandes 
barragens de acumulação de água de usos 
múltiplos: as barragens da Usina Hidrelétri-
ca (UHE) Limoeiro e da Usina Hidrelétrica 
(UHE) Caconde. Elas foram projetadas para 
fornecer energia, mas trazem benefícios 
indiretos, como abastecimento, agricultura, 
dessedentação animal (matar a sede dos 
animais), aquicultura (produção de recursos 
aquáticos, como peixes), etc. 

A UHE Limoeiro foi a primeira barragem de maior porte construído no rio Pardo. A obra 
durou cinco anos, de 1953 a 1958, e sua potência inicial de 28 MW foi fundamental para o 
desenvolvimento da região. “Naquela época o sistema elétrico não dispunha de uma malha 
de interligação como disponível atualmente”, conta Wagner Pernias Lopes, coordenador de 
Segurança de Barragens da AES Tietê, empresa que gerencia as hidrelétricas.

Embalagens na fábricaAE
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O Brasil é um dos maiores cons-
trutores mundiais de barragens e o 
segundo país que mais gera energia 
por fonte hidrelétrica no mundo, atrás 
apenas da China. O aprimoramento 
da tecnologia tem alcançado resulta-
dos positivos; mas, como em todas as 
obras de engenharia, apresentam uma 
margem de risco. 

O rompimento de barragens nas ci-
dades de Mariana (2015) e Brumadi-
nho (2019), em Minas Gerais, acendeu 
o alerta para as construções das bar-
ragens no país. “Cabe rever conceitos 
relacionados à segurança dessas estru-
turas, mas sem deixar de valorizar sua 
importância no desenvolvimento da in-
fraestrutura de uma nação”, diz Heraldo. 

As barragens são definidas 
como obstáculos artificiais 
com a capacidade de reter 
água, qualquer outro líquido, 
rejeitos, detritos, para fins de 
armazenamento ou controle.
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Vista Barragem da UHE Limoeiro

Vista Barragem da UHE Caconde
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Inauguração da UHE Limoeiro em 1958
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Para a construção da barragem, que possui 600m de com-
primento e de 42m de altura, foram utilizados cerca de 600 
mil m3 de solo compactado. O barramento foi construído 
em solo homogêneo, sendo a barragem de terra homogê-
nea (veja tipos de barragens nesta reportagem). “A barragem 
foi concebida com o conceito moderno de implantação de 
filtros verticais e horizontais, para proteção da estrutura 
contra possíveis infiltrações, aumentando a estabilidade da 
estrutura”, explica Wagner.

A casa de força, local de instalação das turbinas, foi feita 
em concreto, integrada com o barramento.  A água passa por 
tubos que são interligados à casa de força, fazendo as tur-
binas girarem. Cada turbina é acoplada a um equipamento 
chamado gerador, formando a unidade geradora, que trans-
forma a energia da turbina em energia elétrica. 

Usualmente, as unidades geradoras são abrigadas em blo-
cos de concreto independentes. Mas, no projeto da UHE Li-
moeiro foi construído um único bloco de concreto para abri-
gar as duas unidades geradoras, que totalizam uma potência 
instalada de 32 MW (Megawatt), capacidade para abaste-
cer aproximadamente 90 mil residências, considerando um 
consumo familiar médio de 250kwh/mês. O reservatório da 
UHE Limoeiro é considerado pequeno, com volume útil de 
18 milhões de m3 de água.

A planta possui dois vertedouros de superfície (estruturas 
que servem para controlar o nível do reservatório), que garan-
tem alta capacidade de descarga, sendo o vertedouro princi-
pal integrado a estrutura de terra e casa de força e o segundo 
construído em uma sela natural próximo ao barramento. 

Unidades geradoras implantadas em um monobloco estrutural

Imagem aérea obtida com drone - UHE Limoeiro
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Construção do vertedouro da UHE Caconde
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Na construção da UHE Caconde, originalmente denomi-
nada barragem de Graminha, foram utilizados cerca de 2,4 
milhões m3 de solo compactado. A barragem, de 640m de 
comprimento e 61m de altura, começou a ser construída em 
1959 e terminou em 1966.  Assim como a UHE Limoeiro, a 
Caconde foi construída em solo homogêneo e tem a mesma 
classificação: barragem de terra homogênea. Wagner expli-
ca que o barramento da UHE Caconde também possui tec-
nologia moderna, com um sistema de proteção interna de 
filtros verticais e horizontais ao longo de toda sua extensão. 

Adicionalmente, todo o circuito hidráulico de condução de 
água, túneis de acesso, sala dos geradores e turbinas foram 
construídos em concreto armado em nichos escavados em ro-
cha sã (rocha inalterada). Duas unidades geradoras totalizam 
uma potência instalada de 80,4 MW. Considerando um consu-
mo familiar médio de 250kwh/mês, a UHE Caconde atenderia 
aproximadamente 230 mil consumidores residenciais.

Além da conformação topográfica da barragem de terra 
em arco, que integra harmoniosamente com a paisagem lo-
cal, o sistema de vertimento, composto por dois vertedouros 
de superfície, uma comporta para descarregamento de fun-
do (destinada ao esvaziamento do reservatório) e um verte-
douro tipo tulipa, apresenta grande capacidade de vazão e é 
utilizado com maior frequência no exterior. 

“No Brasil são raras as barragens que apresentam este 
tipo de estrutura. Destaque também para a casa de força 
e os circuitos hidráulicos de condução de água que foram 
escavados em rocha a uma grande profundidade. Realmente 
um desafio para os recursos de engenharia disponíveis para 
a época”, ressalta Wagner. 
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Vista Aérea vertedouro Tulipa
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O reservatório da UHE Caconde possui um volume útil de 
504 milhões de m3 de água e desempenha um importante 
papel na bacia do Rio Pardo, além da energia produzida. “Por 
ser o único reservatório de acumulação na cascata, tem pa-
pel fundamental na regularização de vazões ao logo de todo 
o rio até a confluência com o rio Grande”, informa Wagner.

Vista Aérea da Caconde construída em arco
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A energia gerada pelas duas hidrelétricas é produzida e 
conectada na rede de transmissão do sistema interligado 
nacional, compondo o volume de energia total consumida 
pelo país.

FISCALIZAÇÃO

A Política Nacional de Segurança de Barragens 
(Lei nº 12.334/2010) criou regras para a 
acumulação de água, de resíduos industriais e 
a disposição final ou temporária de rejeitos e 
estabeleceu que a Agência Nacional de Águas 
(ANA) é a responsável por organizar, implantar 
e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB); promover a 
articulação entre os órgãos fiscalizadores de 
barragens; coordenar a elaboração do Relatório 
de Segurança de Barragens (RSB); e receber 
denúncias dos demais órgãos ou entidades 
fiscalizadores sobre qualquer não conformidade 
que implique em risco imediato à segurança ou 
qualquer acidente ocorrido nas barragens. 

A fiscalização das barragens de acumulação de 
água é de responsabilidade da ANA. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) fiscaliza 
as barragens para geração hidrelétrica e as 
barragens de disposição final ou temporária de 
rejeito são fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM).
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As barragens podem variar em tamanho, desde pequenos 
maciços de terra, usados em fazendas, a enormes estrutu-
ras. Possuem a função de armazenadora (controle de cheias, 
abastecimento de água, geração de energia elétrica e con-
trole da poluição e rejeitos); controle de trecho (manutenção 
e elevação de níveis d´água), usos múltiplos (mais finalida-
des com o objetivo de fazer uso otimizado do recurso hídri-
co) e barragens de obstáculos (diques - paralelos aos cursos 
d´água e ensacadeiras - para isolar alguma área do rio).

São classificadas segundo o comportamento estrutural e o 
tipo de material de construção. Segundo o engenheiro civil 
Leandro Aguiar Liberatori, professor da área de Geotecnia na 
Universidade Paulista (UNIP), em Ribeirão Preto, as barragens 
podem ser de terra (90% das barragens no Brasil), enroca-
mento (blocos de rocha) e concreto. “O comportamento de 
barragens de terra e enrocamento é completamente diferen-
te das barragens de concreto, uma vez que barragens de terra 
e enrocamento não são estruturas rígidas e se deformam con-
forme os esforços a que estão sujeitos”, explica o engenheiro.

A barragem de terra pode ser composta por terra homo-
gênea ou zoneada. As de terra homogênea são feitas com 
um único tipo de material, que precisa ser impermeável 
para garantir a formação de uma barreira que contenha a 
água. Já as de terra zoneada são compostas por um núcleo 
de material impermeável envolto em zonas de materiais que 
são considerados mais permeáveis, como areia, cascalho ou 
fragmentos de rocha, ou uma mistura desses materiais; mas, 
que protegem e suportam o núcleo.

As barragens em arco e gravidade são tipos específicos de 
barragens de concreto e do ponto de vista estrutural, são es-
truturas rígidas. Segundo o engenheiro Igor Pinheiro, CEO da 
Inova Civil, empresa de cursos de Engenharia Civil, a barra-
gem de concreto-gravidade utiliza o próprio peso para man-
ter a sua estabilidade transferindo as cargas recebidas para 
a sua fundação. “Esse tipo de barragem é mais resistente, de 

menor custo e pode ser adaptada para vários locais. Porém, 
a sua altura é limitada pela resistência da fundação, uma vez 
que ela receberá o peso da estrutura e as forças que são apli-
cadas pela água”, explica o engenheiro.

A barragem de concreto-arco é pouco comum no Brasil, já que 
seu comprimento deve ser pequeno e necessita de vales com 
encosta rochosas e de alta resistência para suportar os esforços 
aplicados na barragem e que serão transferidos para as encostas. 

“Elas são muito utilizadas em países europeus, onde os 
vales são profundos e estreitos”, ressalta Igor.

Métodos construtivos
O projeto de construção de uma barragem deve seguir 

técnicas de Engenharia e Geotecnia. A obra é complexa e 
envolve profissionais de todas as áreas da engenharia. Se-
gundo o engenheiro civil Leandro, as principais dificuldades 
do projeto são a logística e os desafios ambientais. 

Para ele, os pontos mais importantes a serem considerados 
para a construção de barragens são a topografia local, clima e 
hidrologia da região, geologia, preocupações de ordem geotéc-
nica, disponibilidade de materiais que podem ser empregados 
na construção, custo e prazos, e, considerações ambientais. 

As metodologias construtivas das barragens são aplica-
das conforme a finalidade. As barragens de armazenamento 
de água para abastecimento e geração de energia são im-
plantadas em cursos d’água e envolvem etapas distintas de 
desvio dos rios. “Normalmente, na primeira etapa são feitas 
as estruturas de concreto (casa de força, vertedores) e na 
segunda etapa a barragem de terra, executada em aterros 
compactados”, explica Heraldo.

Já para as barragens destinadas à contenção de rejeitos 
existem três metodologias construtivas: o método de mon-
tante, o método de jusante e método da linha de centro. 
Elas se diferenciam pela forma como os diques - os blocos 
que formam a estrutura - são empilhados uns sobre os outro

Engenharia

As barragens se diferenciam pelo método construtivo e objetivos

TIPOS DE BARRAGENS
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Método de montante
No método de montante o aterro é feito para dentro da 

barragem, ocupando uma área menor. É o método mais 
comum e de menor custo. A primeira etapa consiste na 
construção de um dique de partida, também chamado de 
barragem inicial, formado geralmente de materiais argilosos 
ou enrocamento compactado. Após esta etapa, os rejeitos 
são depositados na parte superior do dique de partida, for-
mando uma praia de rejeito que, com o tempo, adensará e 

MÉTODO DE 
MONTANTE

Método da linha de centro
O método da linha de centro é uma solução intermediá-

ria entre os outros dois métodos. O sistema de disposição 
é similar ao método à montante, com rejeitos lançados a 
partir da superfície superior do dique de partida.  No en-
tanto, um dreno acompanha o alteamento da construção e 
os rejeitos são lançados a partir da parte superior do dique 

Método de jusante
No método de jusante, o aterro é feito para fora da bar-

ragem e o solo de fundação é um solo comum e não de 
rejeito. O método de jusante é o mais caro e mais con-
servador. Foi desenvolvido para reduzir os riscos de lique-
fação em zonas de atividade sísmica. A liquefação ocorre 
quando os rejeitos sólidos que dão sustentação aos diques 
se tornam líquidos. 

Neste processo construtivo, depois da construção do di-

servirá de fundação para futuros diques de alteamento (ele-
vação), executados com o próprio material de rejeito. 

“Se por um lado, o método à montante apresenta como van-
tagens a simplicidade e o baixo custo de construção, por outro 
está associado à maioria das rupturas em barragens de rejeitos 
em todo o mundo”, explica Heraldo. O método de montante 
foi utilizado nas duas barragens que se romperam em Minas 
Gerais nas cidades de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

inicial. O método é menos seguro que a jusante; mas, ainda 
assim, tem uma estabilidade bem próxima e é mais barato. 
“Imagine o eixo da barragem. A partir dali é preciso altear a 
barragem, ou seja, levantar um aterro, que será construído 
do meio da barragem para fora e parte do meio da barragem 
para dentro”, detalha o engenheiro Leandro.

que de partida, os alteamentos subsequentes são realizados 
à jusante (debaixo) do mesmo, até atingir a cota de projeto. 

Cada alteamento é estruturalmente independente da dis-
posição do rejeito, melhorando assim a estabilidade da es-
trutura. “A principal desvantagem deste método é o custo 
de sua implantação, devido ao grande volume de aterro que 
necessita e a grande área que sua construção ocupa”, des-
taca Heraldo.

MÉTODO DE 
JUSANTE

MÉTODO DA 
LINHA DE CENTRO

Lago de Decantação

Lago de Decantação

Rejeito Disposto

Fundação

Alteamentos

Dique 
Inicial

Rejeito Disposto

Fundação

Alteamentos

Dique Inicial

Lago de Decantação

Rejeito Disposto

Fundação

Alteamentos

Dique Inicial
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CREA-SP

Desafio o home office
Em reunião on-line, a presidente em exercício 

fez um balanço das ações do Conselho

O período de distanciamento social 
exigido pelos poderes públicos em ra-
zão da pandemia da Covid-19 propor-
cionou experiências e oportunidades 
ao CREA-SP.

A engenheira civil Lenita Secco 
Brandão, vice-presidente do Conse-
lho no exercício da presidência desde 
o início do fechamento de estabeleci-
mentos comerciais e locais públicos, 
informou que a adaptação ao período 
foi mais humana do que processual; 
isto é, o órgão estava preparado, do 
ponto de vista tecnológico, para aten-

26
Revista Painel

26

der às demandas dos profissionais e 
da sociedade.

Os protocolos de solicitações ao 
Conselho foram feitos por e-mail e to-
dos os serviços estão disponíveis no 
aplicativo e no site. As fiscalizações 
presenciais, de acordo com a enge-
nheira Maria Etidh Santos, superinten-
dente do CREA-SP, foram realizadas 
em situações especiais, como nos hos-
pitais de campanha.

O Conselho orientou os poderes 
públicos municipais e estaduais so-
bre a necessidade de responsáveis 

técnicos nas obras emergenciais e, de 
acordo com Lenita, todas as deman-
das foram atendidas.

No período, o CREA-SP também 
orientou sobre formas de manter o 
trabalho em casa de forma produtiva 
e saudável.

O maior benefício apurado no perío-
do foram os encontros virtuais em dife-
rentes regiões do estado, proporcionan-
do a participação de inspetores, fiscais e 
dirigentes de associações de engenha-
ria. “É uma prática que vamos manter”, 
afirma a presidente em exercício. 






