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SuStentAbILIdAde

Conceitualmente, sustentabilidade é a capacidade de usar os recursos aos quais te-
mos acesso de forma planejada e de maneira que não se esgotem. É importante para 
a preservação do meio ambiente, especialmente quando falamos sobre aquilo que nos 
mantém vivos, como  água e ar. e é importante para a qualidade de vida nas cidades, 
quando aplicamos o conceito à preservação da nossa história e cultura, que é também 
o que nos dá vida e significado. Preservar a nossa história é dar forma à sustentabilidade 
da cidade e àquilo que deixaremos como herança.

O centro de Ribeirão Preto tem muitas riquezas arquitetônicas que são exemplos disso. 
uma delas está em processo para se tornar um museu-casa: trata-se de uma residência 
na Rua tibiriçá, em frente à Catedral Metropolitana, que foi doada por herdeiros da 
família biagi para se tornar um museu da memória italiana. A outra pode ser avistada 
da sacada de um dos dormitórios desta. Foi construída no mesmo período, nos anos de 
1920 e ficou fechada por cerca de 40 anos. Este é o Palacete Jorge Lobato, onde um grupo 
de estudantes de Arquitetura e Urbanismo está trabalhando. A casa fica na esquina das 
ruas Álvares Cabral e Florêncio de Abreu, no meio de um terreno tomado por árvores 
muito altas e que escondem sua fachada. 

As duas histórias, contadas nesta edição da revista Painel, têm características que 
precisam ser valorizadas. A primeira trata-se da disposição em preservar e ofertar um 
patrimônio tão rico. A segunda deve ser valorizada pela disposição de investidores em 
adquirirem o imóvel e a disponibilidade da universidade em trabalhar na sua recuperação 
arquitetônica e histórica.

As áreas centrais das grandes cidades, como é Ribeirão Preto, acabaram sufocadas pela 
expansão imobiliária e os ícones de nossa história muitas vezes estão esquecidos – ou 
escondidos. esta não é uma exclusividade nossa. em São Paulo, isso também acontece. 
Igualmente em Santos, no litoral paulista, onde iniciativas governamentais e privadas 
estão conferindo novo significado ao centro velho, degradado pela operação do porto e 
esquecido em detrimento da orla.

As iniciativas de recuperação do patrimônio são essenciais. Afinal, o que confere 
sustentabilidade à nossa existência é nossa história. Refiro-me à história do nosso povo, 
como os italianos que vieram trabalhar na lavoura e têm sua memória resgatada pela 
equipe da casa da Rua Tibiriçá. Também me refiro àqueles que, por mais de quatro dé-
cadas, viram o Palacete Jorge Lobato definhar e que hoje comemoram a possibilidade 
de recuperação. E há muito ainda a ser feito. Todos devem refletir sobre formas de 
colaborar com a sustentabilidade da nossa cidade do ponto de vista histórico e cultural.

eng. civil Carlos eduardo Alencastre
Presidente

Eng. civil Carlos 
Eduardo Alencastre

Editorial
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Estudantes de Arquitetura e Urbanismo em frente ao Palacete 
Jorge Lobato

Fachada da Casa da Memoria Italiana, na Rua Tibiriçá

EspEcial

É nosso
Duas construções erguidas no Centro de Ribeirão Preto no auge da 

economia do café têm histórias e destinos diferentes, mas com final feliz

quiteta e urbanista. Quando entraram 
no imóvel, encontraram muita sujeira e 
gatos ocupando o espaço – o Centro de 
Zoonozes contabilizou 60.

Presente de casamento
O Palacete Jorge Lobato foi construí-

do em 1922, um presente do fazendeiro 
Joaquim da Cunha diniz Junqueira para 
a filha Anna pelo casamento com Jorge 
Lobato Marcondes Machado, um enge-
nheiro que chegou à cidade em 1905, 
vindo de taubaté (SP), para trabalhar 
na Companhia Mogiana de estradas de 
Ferro.

no início dos anos de 1920, surgiram 
no centro da cidade de Ribeirão Preto 
duas construções de grande relevância 
que têm a marca de um período pujante 
da economia local – o das grandes fa-
zendas de café. Quase cem anos depois, 
a casa da Rua tibiriçá, pertencente à 
família biagi desde os anos de 1940, e 
o Palacete Jorge Lobato, na confluência 
das ruas Alvares Cabral e Florêncio de 
Abreu, fazem história ao serem recupe-
radas por iniciativas inéditas.

de forma diversa, as construções re-
sistiram ao tempo, ao mercado imobi-
liário e às mudanças na economia. Vale 

lembrar que surgiram antes da derroca-
da da bolsa de Valores de nova Iorque, 
que abalou dramaticamente a econo-
mia cafeeira. 

A casa da Rua tibiriçá, totalmente 
preservada, será transformada no Mu-
seu Casa da Memória Italiana. Já o Pa-
lacete Jorge Lobato, tombado em 2008 
pelo Conselho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural (Conppac), 
ficou fechado por cerca de 40 anos, 
praticamente sem nenhuma manuten-
ção. No final de 2014, foi adquirido por 
dois irmãos, Hector e Ingrid Sominami 
Lopes. ele é engenheiro civil e ela é ar-
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Segundo relatório da arquiteta ercí-
lia Pamplona, diretora de Arquitetura 
e urbanismo da AeAARP, esta foi uma 
das primeiras construções a romper 
com o modelo de cômodos interliga-
dos, característico de famílias patriar-
cais. Os ambientes do térreo são: sala 
de recepção, de música, de visitas, de 
jantar, escritório, banheiro, cozinha, 
despensa e escada de acesso. no su-

a cadeira de Geometria e trigonome-
tria no Colégio do estado (atual Oto-
niel Mota). Foi proprietário da Casa 
bancária Jorge Lobato e da Fazenda 
Palmital, em Sertãozinho (SP), de 
onde comercializava as águas mine-
rais da Fonte Palmital. Atuou na políti-
ca como vereador pelo Partido Repu-
blicano Paulista (PRP) nas legislaturas 
de 1926-1929 e 1929-1930. Foi eleito 
presidente da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto e exerceu o mandato 
até a dissolução da Câmara Municipal 
em outubro de 1930. Faleceu em abril 
de 1965. da união com Anna, nasce-
ram os filhos Maria Silvia Lobato, Lau-
ra Lobato uchôa, Henrique Lobato 
Marcondes Machado, Vera Junqueira 
Lobato e Luiz Junqueira Lobato.

Jorge Lobato

em 1898 ingressou na escola Poli-
técnica do Rio de Janeiro (RJ), onde se 
formou em engenharia Civil. Chegou 
a Ribeirão Preto em 1905. trabalhou 
com engenheiro na construção da 
Companhia Mogiana de estradas de 
Ferro, nos ramais de Igarapava (SP) e 
Pontal (SP). A partir de 1909, ocupou 

Geribello & Quevedo
Affonso Geribello era natural de Itaú de Minhas (MG). Foi 

engenheiro e fazendeiro, casou-se com Adelia Junqueira. 
João Quevedo era chileno, formou-se em engenharia no Rio 
de Janeiro (RJ) e desenvolveu toda a sua carreira em Ribei-
rão Preto. Assim como o sócio Geribello, ele também tinha 
uma fazenda, em Sertãozinho (SP), e foi diretor da empresa 
de Água e esgoto de Ribeirão Preto.

perior, há o hall da escada, banheiro, 
duas varandas e seis dormitórios. 

A construção em estilo eclético, ca-
racterístico da época, foi projetada 
pelo escritório ribeirão-pretano Geri-
belo & Quevedo, de propriedade dos 
engenheiros Afonso Geribelo e João 
Quevedo. ercília identificou detalhes 
nos estilos jônico, clássico e coríntio. 

A arquiteta Rita Fantini, docente 

da Faculdade de Arquitetura e urba-
nismo do Centro universitário Moura 
Lacerda, explica que o Palacete tem 
características comuns às casas das 
famílias mais abastadas daquele pe-
ríodo histórico, com afastamento em 
todos os lados da edificação principal, 
ladeado por jardins e área de serviço. 
A habitação dos funcionários ficava 
em uma construção separada da casa.

A distribuição interna seguia o mo-
delo tripartido francês, segundo Rita. 
A casa foi distribuída em três setores: 
social, de serviços e íntima. A chama-
da ‘circulação francesa’ foi o modelo 
que se opôs às construções coloniais e 
permitia transitar de um setor ao ou-
tro da casa sem passar pelo terceiro. A 
primeira obra da cidade com esta ca-
racterística foi o Palacete Innechi, que 
ficava na confluência das ruas barão 
do Amazonas e duque de Caxias. A ar-
quitetura colonial consistia em cons-
truções lineares e no modelo ‘caixa’, 
com área social, íntima e de serviços, 
porém sem proposta estratégica de 
circulação.

A construção é trivial: alvenaria de 
tijolos, rebocada e pintada, porão, te-
lhados com estrutura de madeira e co-
bertura de telhas cerâmicas. O interior 
do imóvel tem assoalho de madeira e, 
nas áreas molhadas, como cozinha e 
banheiros, ladrilho hidráulico.

O único elemento que difere dos pa-
drões construtivos daqueles anos está 
no terraço: uma viga de concreto ar-
mado que sustenta uma área externa 
no piso superior. O arquiteto domin-
gos Guimarães, também docente na 
Faculdade de Arquitetura do Lacerda, 
explica que o uso desse material não 
era comum e era justificado pela ne-
cessidade de dar sustentação ao piso. 
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Adornos
Nesta casa ainda não foram identifica-

das pinturas especiais nas paredes, tão 
comuns no período quanto os lambris de 
madeira, que existem em um dos cômo-
dos do térreo (provavelmente, o que foi 
usado pela família como sala de jantar), 
nas paredes que ladeiam a escadaria e 
também no hall do piso superior. Apenas 
no teto de um dos cômodos do térreo há 
pintura decorativa em formato de flor.

Vitrais adornam vários cômodos, 
como a área que dá acesso aos quartos, 
na parte superior do imóvel, que é uma 
representação de São Jorge com o seu 
dragão. no térreo, os vitrais são alusivos 
à cidade do Rio de Janeiro e a paisagens 
tropicais. em alguns outros cômodos 
há pequenos vitrais adornados (óculo) 
cuja função é a passagem de luz. nunca 
foram depredados, apesar do abando-
no de várias décadas, e também jamais 
foram reformados. 

detalhes do Palacete Jorge Lobato
 • A fachada tem estilo eclético, com filetes demarcando áreas das 

paredes semelhantes às frisas antigas.

 • Escada da entrada em mármore.

 • No recuo lateral direito, há uma construção recente, sem valor 
histórico, e outra que segue características de capela ou orquidá-
rio, também sem registro, embora siga características de arquite-
tura eclética como a construção principal.

 • Em volta do prédio, há uma calçada com piso cimentado e com 
sistema de captação de água pluvial.

 • Forro de estuque, característico da época.

 • O porão, com ventilação e pé-direito baixo, eleva a edificação ao 
nível da rua e evita que a umidade natural do solo contamine as 
paredes da casa. 

Fonte: Relatório sobre bem tombado, arquiteta Ercília Pamplona

“É notável na arquitetura desse perío-
do a forte presença dos mestres de obras 
estrangeiros, especialmente os italianos, 
que muito contribuíram para a difusão 
desse sistema construtivo, dos acaba-
mentos e para a linguagem dos edifícios, 
constituída por uma mistura de estilos a 
que se chamou ecletismo”, explica Rita.

A equipe responsável pelo levan-
tamento histórico, porém, ainda não 
identificou a participação de operários 
estrangeiros nesta construção, tampou-
co o uso de materiais importados.

Vitral com tema tropical, alusivo ao Rio de Janeiro, onde 
Jorge Lobato formou-se em engenharia civil

Celso Oliveira Santos, Ercília Pamplona, 
Domingos Guimarães e Arlindo Sichieri na 
visita técnica da AEAARP ao Palacete Jorge 
Lobato

Vitral no hall superior, alusivo a São Jorge e o Dragão

Na cozinha, há ainda o sistema por onde 
os funcionários da casa eram acionados de 

qualquer quarto da casa

O trabalho de recuperação é feito em 
parceria com a Faculdade de Arquitetu-
ra e urbanismo do Centro universitário 
Moura Lacerda, com 19 estudantes e 
dois docentes, que definiram três eta-
pas de ação. A primeira delas é de le-
vantamento e reconhecimento, com a 
reconstrução da história e das plantas 
da casa. O trabalho, além de desvendar 
detalhes da construção e suas histórias, 
também definirá a melhor forma de 
ocupação do imóvel. esta fase se encer-
ra no final deste ano. 
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Arnaldo Maia Lello
Arnaldo Maia Lello foi um impor-

tante construtor paulista até meados 
do século passado. Os lançamentos 
imobiliários da construtora que le-
vava seu nome são destaque em 
levantamentos históricos sobre a 
propaganda imobiliária na cidade de 
São Paulo nos anos de 1940 e 1950, 
principalmente na região da Praça da 
República. Reportagem do jornal Fo-
lha de S. Paulo, publicada em 2001, 
descreve o interior de um aparta-
mento do Edifício São Tomas, que foi 
erguido pela construtora de Arnaldo: 
“A distribuição dos cômodos segue 
o estilo francês, cheio de pequenas 
salas que se comunicam e corredo-
res que isolam partes da casa. Os 
banheiros são ventilados por janelas 
grandes, em vez de basculantes”. O 
imóvel tem três sacadas e rígida se-
paração entre as áreas íntima, social 
e de serviços, conforme o estilo da 
época, marcante também na Casa da 
Memória Italiana, em Ribeirão Preto.

Alterações
existem mudanças em relação à planta 

original e o projeto executado, preser-
vando a estrutura dos ambientes. “na 
planta estava prevista uma lareira na 
sala de jantar e na sala de vestir, sendo 
a chaminé vista nos quatro desenhos da 
fachada. A lareira é denominada na plan-

em 1941, após o falecimento de Joa-
quina, o imóvel foi adquirido pelo casal 
de imigrantes italianos, Pedro biagi e 
Eugenia Viel Biagi, que à época tinham 
destaque empresarial no ramo de usina 
de açúcar e investimentos imobiliários. 
Lá, eles viveram com seus filhos que 
ainda não haviam se casado: elisa, Ida, 
Iris, Angela e Osônia. Angela foi a última 
moradora. ela faleceu em 2012 e deixou 
a casa impecavelmente preservada.

Casa da Memória Italiana
O empresário Maurílio biagi Filho, sobrinho de Angela, alavancou a ideia da 

criação de um museu para preservar esse bem e disponibilizá-lo à população. 
A artista plástica Weimar Marchesi de Amorim apoiou a iniciativa adquirindo 
e doando parte do imóvel, juntamente com edilah biagi, mãe de Maurílio. Foi 
constituído o Conselho Consultivo do Instituto Casa da Memória Italiana, que 
está promovendo ações para implantação do Museu Casa da Memória Italiana.

Veja no site as plantas originais da 
Casa da Memória Italiana, acervo 
do Arquivo Público e Histórico de 
Ribeirão Preto

www.aeaarp.org.br

Alice Registro Fonseca, gestora da 
Casa da Memória Italiana, explica que 
a construção é caracterizada por varan-
das e ornatos de aspirações europeias 
mescladas com estilos modernos, como 
Art nouveau, dos anos 1920.
“A influência estrangeira para estrutura-
ção da casa de elite brasileira fez parte 
desse momento histórico, principalmen-
te pelo fato de não existir uma vasta 
produção de tais equipamentos no país”, 
explica Alice. As louças dos banheiros e 
da cozinha são inglesas e o revestimento 
de azulejos veio da Alemanha. tomadas 
e espelhos, na parte elétrica, e torneiras 
e chuveiros, na hidráulica, foram impor-
tados dos estados unidos. de fabricação 
nacional são os tijolos e os revestimen-
tos, como da madeira e piso. 

na segunda fase, será realizado o 
diagnóstico do edifício que deverá ser 
acompanhado por especialista na área 
de restauro. Será quando os procedi-
mentos de intervenção no prédio deve-
rão iniciar. Só depois o projeto de res-
tauro será desenvolvido e executado. 

na tibiriçá
A casa da família biagi foi cuidadosa-

mente preservada por seus moradores. 
Projetada pelo arquiteto Arnaldo Maia 
Lello no ano de 1923, a construção foi 
finalizada em 1925. Os primeiros habi-
tantes foram a fazendeira de café Joa-
quina Evarista Meirelles e seus filhos.

Os estudantes de 
Arquitetura e urbanismo 
que estão ajudando a 
fazer história

Aline nami dos Santos 

Ana Sophia Leite Lélis 

Andresa Laís tostes 

Camila ballaminut Cavalieri 

Caroline Yuri Hiasa 

Fabio Luiz Grile 

Felipe Flaviano nunes da Silva 

Gracielle Aparecida Ferreira Cruz 

Isabella de Moraes Mendonça 

Kauê Pereira Longo Salvador 

Leonardo Lattaro Fernandes 

Marcela Cansian Rossin 

Mirly danielle Santos 

natascha Marcela Vital 

Rayane Rosa Vallim 

Roberta Marques da Silva Almeida 

Rodrigo Rissi Geraldi

Victor Amorim Carato 

Vinicius dos Santos barreiro 
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A entrada principal da casa e a escada de acesso ao piso 
superior

Nos banheiros, a louça é inglesa e os 
azulejos são alemães

Sala de visita, na Casa da Memória Italiana

Um dos dormitórios, com pintura especial nas paredes

Uma das paredes da sala de jantar foi  restaurada em 
razão de sofrer com infiltração externa

ta como fogão, sendo a mesma descrição 
que o fogão a lenha na cozinha, porém 
são representados de formas diferentes 
conforme a sua função”, explica Alice. 
Outra modificação é a ausência de um 
terraço sobre a cobertura da entrada 
nobre. no lugar, porém, foi acrescido o 
conjunto de três vitrais no hall do pavi-
mento superior. esse ambiente foi o que 
sofreu mais alterações, uma vez que 
não foi construída a lareira e a abertu-
ra para o terraço. O espaço foi reduzido 
para colocação da escada de madeira 
de maior dimensão. 

Ornamentos
em vários cômodos e no teto da casa 

há pinturas especiais. Alice diz que, 
apesar de não estar definida a autoria, 
alguns pesquisadores e historiadores, 
como a professora Maria elizia borges, 
suspeitam que sejam de um artista que 
imigrou da Itália. “Maria elizia destacou 
que, no período de 1890-1930, a cidade 
de Ribeirão Preto recebeu influência do 
gosto pelas artes através dos imigrantes 
italianos”, salienta Alice.

A construção da Casa data do final 
desse período estudado por Maria eli-
zia, entre 1923 e 1925. uma das possi-
bilidades é de que o autor seja Victório 
Gregolini. Em 1922 e 1923, o artista foi 
responsável pela decoração da Igreja 
nossa Senhora do Rosário, na Vila ti-
bério. depois, ajudou benedito Calixto 
na decoração da Catedral Metropolita-

na de Ribeirão Preto, cuja construção 
terminou cinco anos antes do início da 
obra da Casa da Memória Italiana. 

em 2014, foi realizada manutenção 
nas paredes onde não há pintura de-
corativa, como sempre foi feito pela fa-
mília biagi desde a aquisição do imóvel. 
Poucas áreas com pintura decorativa 
sofreram intervenções, como na sala de 
jantar, no escritório e em dois quartos 
em razão de infiltração externa. 

“Ainda não há uma análise clínica a 
respeito da composição das pinturas, 
mas pode-se identificar o uso de cer-
tos materiais e técnicas, como: estêncil 
com finalização de pinceladas e textura 
da pintura e frisos decorativos de ges-
so”, explica Alice.

Móveis
A família biagi adquiriu o imóvel com 

toda mobília e acrescentou algumas 
peças. “O mobiliário que se encontra 
na casa é organizado em três grandes 
grupos, diferenciando pelo estilo, ar-

tesão e a época que foram adquiridos. 
O maior conjunto foi produzido pela 
Fábrica de Móveis Miguel nardella, 
de São Paulo. O mobiliário da sala de 
jantar e quartos formam esse conjunto 
decorativo e funcional com detalhes de 
marchetaria e ornamentos em metal”, 
descreve Alice.

um dos destaques é o mobiliário da 
sala de visitas, “pelo refinamento de 
realeza francesa”. “A influência de es-
tilo predominante na sala é do estilo 
Luís XIV, como motivos ornamentais de 
conchas, folhas de acanto e todo o es-
plendor e exuberância do dourado. esse 
conjunto foi produzido pelos irmãos 
Gino e Renato Ghilardi, mestres da Ofi-
cina de tapeçaria do Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo”, conta. Alice des-
taca ainda um terceiro conjunto, que 
não segue o modelo dos outros móveis, 
foi reunido por ser produzido pela fá-
brica de móveis Delloiagono & Cia, Ofi-
cinas de Ribeirão Preto. São esses que 
foram adquiridos pela família biagi.
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tombamentos 
começaram em 1937

O tombamento de bens his-
tóricos no brasil começou em 
1937, com a edição do decre-
to-lei nº 25, que criou o Ser-
viço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN), 
que depois se tornou Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN). Se-
gundo a arquiteta ercília Pam-
plona, diretora da AeAARP, o 
órgão surgiu para proteger ci-
dades antigas e monumentos 
que corriam risco de serem 
demolidos em razão da espe-
culação imobiliária.

O IPHAn tem os seguintes 
patrimônios tombados:

20 mil edifícios

83 conjuntos urbanos e 
           sítios arquitetônicos

Os desenhos estão fora de escala. Foram produzidos pelos alunos da Faculdade de 
Arquiutetura e Urbanismo do Centro Universitário Moura Lacerda

Aquecimento
Quando a família biagi adquiriu a casa, em 1941, já não havia fogão a lenha na cozinha, cuja pre-

sença é denunciada pela chaminé do lado de fora da casa. O aquecimento do chuveiro e das torneiras 
nas duchas higiênicas nos banheiros, onde há a torneira com misturador quente e frio, era realizado 
inicialmente pelo encanamento que passava pelo fogão a lenha. “Hoje, é possível observar resquícios 
dessa tubulação na parte superior das paredes, por onde o encanamento passava no interior da casa. 
na parte externa da casa, há uma tubulação que acompanha a chaminé e segue para o banheiro do 
pavimento superior”, conta Alice Registro Fonseca, gestora da Casa da Memória Italiana.
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CREA -SP
AEAARP lança campanha para aumentar o número de 

engenheiros e agrônomos que optam pela entidade no CREA-SP

Por mais conselheiros no 
institucional

em 1973, o CReA-SP designou o pri-
meiro inspetor em Ribeirão Preto, o 
engenheiro civil Décio Carlos Setti, que 
dedicou-se a este trabalho até 1989. A 
instalação da inspetoria local coincidiu 
com um período de efervescência na 
AeAARP, os anos de 1970, considerado 
um dos mais produtivos da instituição 
por fontes ouvidas para a confecção do 
livro AeAARP 60 anos: histórias e con-
quistas. “A fase que estamos agora é a 
de fortalecermos nossa representação 
no conselho em São Paulo”, afirma Ta-
pyr Sandroni Jorge, vice-presidente da 
Associação.

A designação 
de conselheiros 
ao CReA-SP em 
nome da enti-
dade está dire-
tamente ligada 
ao número de 
engenheiros e agrônomos que optam 
pela Associação na documentação pro-
fissional junto ao Conselho. Na página 
pessoal de cada profissional no sistema 
do CReAnet, ao clicar no botão “Reno-
vação do terço”, uma tela exibirá as en-
tidades de classe e sindicatos aos quais 
este profissional é filiado. É exatamente 
neste local que, em um clique, a AeA-
ARP pode ser designada para represen-
tá-lo. Quanto mais engenheiros e agrô-

nomos fizerem opção pela Associação, 
mais conselheiros a entidade terá direi-
to de indicar para o Conselho.

Atualmente são dois engenheiros in-
dicados pela AeAARP: Giulio Roberto 

Azevedo Prado, 
pela mecâni-
ca, e Hirilan-
des Alves, por 
segurança do 
trabalho. tapyr 
considera que 

ao serem designados pela entidade os 
conselheiros ampliam possibilidades de 
debates em defesa do exercício profis-
sional. “Nosso desafio é sempre garan-
tir que as áreas de atuação profissional 
sejam preservadas e respeitadas. Por 
isso, independente da especialização 
particular e a dedicação que possam ter 
em temas específicos, os conselheiros 
da AeAARP dedicam-se à classe como 
um todo”, explica.
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16 | 2102.1719
angela@aeaarp.org.br

 1 – Acesse o CReAnet (creanet1.creasp.org.br)

 2 – Insira seus dados pessoais (login e senha)

 3 – Clique na opção “Renovação do terço”

 4 – Veja as entidades às quais você está associado

 5 – Opte pela AeAARP

“Os objetivos dessa representação é 
de fortalecimento do nome AEAARP, 
que hoje é a 4ª entidade de classe 

representativa de profissionais da área 
tecnológica junto ao CREA-SP”, 

tapyr Sandroni Jorge
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agronomia

matam árvores
Veja os alertas dos engenheiros agrônomos sobre as podas 

realizadas pelas concessionárias de energia elétrica

Podas que 

Ribeirão Preto não tem um inventá-
rio ou censo de árvores existentes no 
município, no entanto, em 2012, foi re-
alizado um levantamento de cobertura 
arbórea, por meio de imagens de alta 
resolução, que revelou que a cidade 
conta com 23,58% de cobertura arbó-
rea – o que corresponde a 41 m² por 
habitante. Mas, como estão sendo o 
tratamento e os cuidados com a flores-
ta urbana? de acordo com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 70% das 
autorizações de extrações de árvores 

O levantamento completo 
está disponível no site da 
AeAARP.

Chorão Mexicano de médio porte, dependendo 
da altura da fiação

www.aeaarp.org.br

existem centenas de espécies 
recomendadas em manuais de 
arborização urbana, cabendo às 
prefeituras conhecer e adotar as 
regras básicas da arborização vi-
ária. A CPFL, por exemplo, lançou 
um guia – que está disponível no 

Espécies adequadas para a floresta urbana

site da AeAARP – que apresenta 
as espécies de árvores mais ade-
quadas para o convívio harmôni-
co entre arborização e os postes 
e os tipos de podas que devem 
ser feitas em cada situação. O 
engenheiro agrônomo José Wal-

emitidas pelo órgão são decorrentes 
de problemas fitossanitários. Destas, a 
grande maioria tem origem em podas 
mal executadas. 
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Ipê Rosa, porte médio, dependendo da altura da fiaçãoGrevilia, com pequeno porte 

Conheça também as leis mu-
nicipais de Ribeirão Preto que 
regulamentam a arborização 
urbana e a disciplina de poda 
do município, além do Código 
de Meio Ambiente da cidade.

Para o engenheiro agrônomo José 
Walter Figueiredo, um dos principais 
agentes causadores das podas incor-
retas são as empresas terceirizadas de 
poda contratadas pelas concessionárias 
de energia elétrica. em Ribeirão Preto, 
por exemplo, o fornecimento de ener-
gia fica a cargo da Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Paulista). Segundo 
nota enviada pela assessoria de impren-
sa, a CPFL realiza somente podas emer-
genciais para evitar riscos de danos à 
rede elétrica e que possam comprome-
ter a segurança da população e/ou for-
necimento de energia 

“A CPFL faz as podas com base em um 
decreto e não em uma lei. existem leis 
muito acima desse decreto. Além disso, 
ele é muito antigo, de 1934, e desde 
sua publicação já foram retirados vários 
trechos, ficando apenas o que interessa 
às concessionárias”, alerta José Wal-
ter. O agrônomo cita a Lei Federal n° 
9.605/1998 que estabelece penalida-
des para quem destruir, danificar, lesar 
ou maltratar plantas de ornamentação 
de logradouros ou em propriedades 
privadas. existe também uma norma 

www.aeaarp.org.br

Sociedade brasileira de Arborização ur-
bana (SbAu).

A CPFL garante que são seguidos cri-
térios técnicos para evitar agressões 
desnecessárias às árvores e que tanto 
os seus engenheiros, técnicos e eletri-
cistas quanto das terceirizadas contra-
tadas recebem informações teóricas e 
práticas para executar o tipo de poda 
correta. Mas para o engenheiro agrô-
nomo Marcelo Crestana, que atua na 
capacitação de profissionais para ado-
tarem técnicas sustentáveis de planeja-
mento e gestão da floresta urbana, as 
companhias capacitam os eletricistas 
para ‘quebrarem o galho’. 

de acordo com Marcelo, as concessio-
nárias de energia não manipulam tecni-
camente as árvores urbanas. “Árvores e 
fiação aérea não têm coexistência pací-
fica para eles”. O que acontece, segundo 
ele, é que quem presta os serviços de 
poda são empresas vencedoras de lici-
tações que apresentam o menor preço 
e não se leva em conta a qualidade do 
trabalho. “Isso resulta em fiação livre da 
incômoda ramagem aérea das árvores e 
espécies mutiladas e irrecuperáveis”.

www.aeaarp.org.br

ter Figueiredo afirma que a 
publicação é muito interes-
sante e que inclusive utiliza 
nos cursos que ministra.

José Walter comenta que existem 
concessionárias que estão abertas a 
diálogos quando o assunto é arboriza-
ção, o que não seria o caso da CPFL, se-
gundo ele.  O agrônomo citou o caso da 
Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) que, há alguns anos, teve um 
presidente que atuava como técnico da 

técnica, que é a nbR 16246-1/2013, 
que normatiza o manejo de árvores, 
arbustos e outras plantas lenhosas nas 
florestas urbanas.
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Jacarandá Mimoso, porte grande, desde que não seja sob fios da rele eletrica Magnólia, porte médio, dependendo da altura da fiação

Detalhe da Mirindiba antes da poda drástica

Detalhe da Mirindiba depois da poda drástica Espécie Mirindiba antes da poda drástica Espécie Mirindiba depois da poda drástica

nos casos em que ocorrem a poda 
drástica, explica José Walter, são retira-
dos todos os galhos e folhas, deixando a 
árvore no toco – desta forma não acon-
tece a fotossíntese. A planta não conse-
gue extrair do solo o seu alimento. Além 
disso, quando o sol bate direto no tron-
co, este queima, a casca vai se desfazen-
do, facilitando a entrada de fungos e bac-
térias, resultando na morte da árvore.



15

AEAARP

PODA INCORRETA
Quando o corte é mal feito, há um ataque de fungos e pragas.

Imagem 5 Imagem 6 Imagem 7

debaixo de linhas de transmissão, a CPFL 
explica que só executa o trabalho com a 
autorização de órgãos ambientais com-

PODA CORRETA
Quando o corte é bem feito, há um fechamento onde foi retirado o galho. Veja a sequencia das imagens. A imagem 1 
mostra o início do corte e nas imagens seguintes mostram como foi ficando esse fechamento.

Imagem 1 Imagem 2

Imagem 3 Imagem 4

um dos maiores males da poda incor-
reta, ressalta Marcelo, é o apodrecimen-
to dos ramos não podados corretamente, 
que no decorrer do tempo acabam do-
entes e comprometem a planta inteira. 
“essa é a principal causa de queda de ár-
vores nas cidades”, ressalta o agrônomo.

nos casos que demandam a extração 
de espécies de porte inadequado e que 
tenham sido plantadas irregularmente 

Mirindiba, porte médio, dependendo da altura da fiaçãoMacrantera, com pequeno porte Jambo Roxo, porte grande, desde que 
não seja sob fios da rele eletrica

petentes. Mas, segundo José Walter, a 
concessionária faz um laudo de extração 
e entrega na Secretaria de Meio Ambien-

te. Porém, os técnicos da prefeitura não 
realizam um trabalho minucioso a respei-
to da necessidade ou não dessa retirada.
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Resedá, com pequeno porteResedá Gigante, com pequeno porte

Tipos de poda

•  Podas de formação ou educação – são praticadas principalmente nos vi-
veiros para preparar as mudas de árvores até que sejam levadas aos locais 
definitivos, respeitando sua orientação arquitetônica. Além disso, as brota-
ções no tronco são retiradas até, pelo menos, dois metros de altura.

•  Podas de condução ou educação – são aplicadas para direcionar o desen-
volvimento da copa fazendo com que ela seja compatível e adaptada aos 
equipamentos urbanos. Essa poda é necessária quando há o plantio sem 
orientação do Plano de Arborização urbana e deve ser realizada até, em 
média, os 30 anos da árvore.

•  Podas de higienização ou limpeza ou manutenção – são praticadas nas 
copas das árvores já formadas, para retirar galhos secos, ramos ou galhos 
epicórnicos, nascidos a partir de podas incorretas, além de eliminar focos 
de fungos, pragas ou plantas parasitas.

• Poda de segurança – quando as práticas de plantio e as podas foram exe-
cutadas incorretamente ou ainda quando houver alterações no ambiente 
urbano aplica-se a poda de segurança. essa poda visa prevenir acidentes.

Este é um exemplo de poda de segurança bem feita. 
A copa deve ficar pelo menos há 50 centímetros de 
distância do fio. Essa poda deve ser feita de duas 
a três vezes por ano. “Este é o trabalho que as 
concessionárias deveriam fazer e não fazem, porque 
é mais caro e a companhia paga mal as empresas 
terceirizadas. Estas por sua vez, contratam pessoas 
desabilitadas para a função. Eles cortam com facões 
e são orientados para cortar o máximo possível para 
não repetir a poda”, explica José Walter.

Segundo José Walter, a poda deve 
seguir um rigor técnico e estar publica-
da em um Plano de Arborização urba-
na, feito a partir de um inventário ou 
censo arbóreo do município. Além de 
conhecer as técnicas de poda, quem 
executará este serviço precisa conhe-
cer a arquitetura da copa das árvores, 
a fisiologia da compartimentalização e 
as ferramentas e equipamentos mais 

apropriados para cada atividade.
Já Marcelo defende que se as es-

pécies forem bem escolhidas e o seu 
uso tenha sido planejado tecnica-
mente, o único tipo de poda aceitável 
nas árvores urbanas é a poda de hi-
gienização, com eliminação de ramos 
secos e doentes e, eventualmente e 
com supervisão técnica, dos ramos 
que precisarem.
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o técnico cede e não consegue realizar o 
trabalho”.

Outro problema apontado por José 
Walter é a localização dos postes. “Ri-
beirão Preto é muito quente e os postes 
estão localizados onde bate o sol-poente 
e as árvores estão onde bate o sol da ma-
nhã. Isso está errado”. O engenheiro de-
fende que os postes deveriam estar loca-
lizados onde bate o sol ao nascer e assim 

Problemas na 
arborização urbana

Algumas companhias de energia criam 
programas de revitalização da arboriza-
ção urbana, com distribuição de mudas 
de árvores que podem ser plantadas nas 
vias públicas sob as redes elétricas, o que 
é o caso da CPFL. Porém, José Walter 
alerta que em muitos casos são doadas 
mudas com 40 centímetros de altura, 
em saquinho, sem terem passado pela 
poda de formação e sem a altura míni-
ma ideal – que é de 2 metros – para uma 
calçada. “em Ribeirão Preto foram plan-
tadas 20 mil mudas de árvores em for-
mação, sendo que elas vão precisar de 
um profissional para formá-las. É aí que 

www.aeaarp.org.br

Faça a inscrição para o curso 
Arborização urbana - Poda que 
será oferecido pela AeAARP no 
dia 15 de agosto.

poder plantar árvores onde incide o sol 
da tarde, para amenizar a temperatura. 
“Quando instalaram as redes de transmis-
são de energia nas cidades, há 60 ou 70 
anos, foi uma festa e ninguém se atentou 
que os postes estavam em local errado”.

Para José Walter, Ribeirão Preto tem 
condições de melhorar a floresta urbana: 
resolver os problemas que já existem na ci-
dade e planejar as ações futuras. “As cida-
des precisam ter um inventário arbóreo da 
floresta urbana que já existe especificando 
quantas árvores existem, quais as espécies, 
quais os tipos de podas adequadas etc. E 
planejar os novos espaços urbanos com as 
espécies adequadas e no tamanho ideal”.
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tEcnologia

Agricultura
Conheça softwares e aplicativos que vêm 

sendo usados em favor da agricultura

de precisão

Com as novas tecnologias e o avanço 
da internet na zona rural tem aumenta-
do o número de softwares destinados 
ao agronegócio. No site de downloads 
de programas baixaki, por exemplo, há 
uma seção específica para o setor cha-
mada Agricultura e Agropecuária que 
disponibiliza 20 sugestões de sistemas 
para baixar. 

Recentemente, a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do estado de 
São Paulo lançou um software que auxi-
lia no sistema de pulverização, sendo o 
único no mercado com esse perfil. Além 
disso, o portal embrapa Instrumentação 
também disponibiliza outras seis ferra-
mentas para a gestão e monitoramento 
de diversas culturas.

Os endereços para baixar os 
programas estão disponíveis 
no site da AeAARP.

dropscope
Orienta a aplicação de agrotóxico 

em diversas lavouras como, por exem-
plo, grãos, fibras e cana-de-açúcar. 

Agora, a Secretaria de 
Agricultura e Abaste-
cimento, por meio do 
Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), 
está buscando alter-
nativas para utilizar a 
ferramenta na pulve-
rização de árvores e 
arbustos, como citros 
e café. O programa 
avalia a qualidade da 
pulverização e o pro-
cedimento é feito no 
próprio campo, duran-
te a aplicação dos pro-
dutos químicos.

Depois da instalação do softwa-
re em um notebook, conecta-se um 
scanner de papel hidrossensível. As-
sim, o programa questiona o agricul-
tor sobre o tipo de produto aplicado 
— herbicida, inseticida ou fungicida 
—, o tamanho da planta tratada e se a 
praga ou doença ocorre na haste, fru-
to ou folha. As informações técnicas 
sobre o produto também são solicita-
das pelo software.

Depois do questionário, inicia-se o 
processo de avaliação da pulverização, 
que instrui o usuário sobre como utilizar 
os papeis hidrossensíveis. Para avaliar, o 
produtor coloca o papel hidrossensível 
no scanner, conectado ao computador, 

que aponta se a qualidade da pulveri-
zação é ruim, regular ou boa, por meio 
das cores vermelho, amarelo e verde, 
respectivamente.

O investimento no programa pode 
ser recuperado apenas com a eco-
nomia de água usada em uma safra. 
especialistas do IAC explicam que a 
aplicação adequada de agrotóxico traz 
grande economia de água. em uma cul-
tura com ciclo de 200 dias, como a soja, 
em que são feitas cinco pulverizações, 
são consumidos 200 litros de água por 
hectare. em uma área de 1.000 hecta-
res, a economia chega a R$ 2.500, so-
mente por redução do volume de água 
aplicado.

www.aeaarp.org.br
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Conheça a história do ame-
ricano Jesse Vollmar, típico 
nerd e integrante da quinta 
geração de uma família de 
agricultores no interior de 
Michigan (estados unidos), 
que uniu seus conhecimentos 
de tecnologia e de agricultura 
e criou o aplicativo Farmlogs. 
Criado em 2012, é utilizado 
por 50 mil produtores rurais 
dos estados unidos. A entre-
vista de Vollmar para o portal 
exame está disponível no site 
da AeAARP.

www.aeaarp.org.br

Conheça agora os seis programas de-
senvolvidos pela embrapa Instrumen-
tação disponibilizados gratuitamente 
no site do órgão: Anatro Livre, AFSoft, 
SisCob, Safira, Sacam e GeoFielder.

resultados podem ser exportados para 
planilhas de excel.

Cada cultura específica – como soja, 
milho, cana-de-açúcar, florestas – gera 
padrões que permitem fazer automa-
ticamente sua análise. Os bancos de 
padrões identificam e quantificam os 
principais problemas que afetam tais 
culturas. Com base nestes dados, pode-
-se diagnosticar a situação precisa da 
vegetação e adotar medidas corretivas.

As imagens de folhas analisadas pelo 
AFSoft , quando georreferenciadas, 
podem gerar mapas da cultura com 
informações sobre a distribuição de 
doenças, áreas de maior incidência de 
ataques por insetos, entre outras.

Safira
Analisa fibras e raízes por imagem, 

o que facilita a determinação de volu-
me, área superficial e comprimento das 
mesmas. Uma vez separadas as fibras, 
através da operação de binarização, 
são contados os números de fibras ou 
raízes, considerando cada segmento 

SisCob
Analisa a cobertura so-
bre o solo, gera mapas 
temáticos e acompanha 
o desenvolvimento de 
uma cultura, através de 
técnicas avançadas de 
sistemas inteligentes. 
As imagens terrestres 

ou aéreas orbitais são examinadas vi-
sando a diferentes aplicações e estu-
dos. A partir das imagens processadas 
pelo SisCob é possível também mapear 
variações significativas na cultura, mu-
nindo pesquisadores e silvicultores de 
informações para tomadas de decisão 
no campo. 

AFSoft
Serve para analisar imagens de fo-

lhas capturadas por câmeras fotográ-
ficas digitais, scanners ou câmeras de 
vídeo. As fotografias são analisadas 
individualmente e é possível identifi-
car nas folhas as áreas infestadas por 
pragas ou lesionadas por doenças e os 
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presente na imagem que esteja desco-
nectado de outro. A partir desses, são 
determinados todos os diâmetros e as 
respectivas classes. As classes de diâ-
metros são identificadas por diferentes 
cores formando os respectivos histo-
gramas presentes na saída do sistema.

esse sistema pode ser usado por 
grupos de pesquisa durante o desen-
volvimento da cultura, bem como por 
agricultores que monitoram o sistema 
radicular de uma cultura. Além disso, 
tem grande utilidade junto à caracteri-
zação de materiais e fibras naturais, em 
diferentes aplicações.

Anatro Livre
Registra o crescimento de uma árvo-

re, mediante a contagem e medição dos 
anéis de crescimento de seções trans-
versais captadas nas diversas alturas no 
tronco. A análise completa do tronco 
estuda o comportamento do diâmetro, 
área transversal, altura, volume e a for-

ma tomada ao longo da vida do vegetal.
A ferramenta analisa também a den-

drocronologia, ou seja, a investigação 
sobre a reação do crescimento em re-
lação a fatores ambientais (bióticos e 
abióticos) e ao manejo do povoamen-
to (adubação, desrama, desbaste), a 
avaliação das alterações de forma das 
árvores em função desses fatores, a 
sincronização das medidas dos anéis de 
crescimento e determinação do número 
de anéis ausentes como indicadores do 
grau de danos sofridos pelas árvores e 
a elaboração de modelos de produção.

Sacam
Monitora em tempo real animais e 

insetos em movimento e analisa o com-
portamento deles. O sistema identifica 
o tempo de residência em cada área 
da região monitorada, a velocidade, a 
tortuosidade e a linearidade nos movi-
mentos, tanto no período diurno quan-
to noturno. 

O rastreamento dos animais é reali-
zado por algoritmos de detecção auto-
mática com diferentes sensibilidades, 
possibilitando operar com diferentes ta-
manhos de animais e ambientes. Além 
disso, o sistema trabalha com os princi-
pais insetos-pragas e seus inimigos na-
turais presentes nas culturas brasileiras.

GeoFielder
Produz dados e imagens georreferen-

ciados podendo gerar mapas precisos 

da situação da lavoura. O sistema pode 
ser utilizado junto às aeronaves no mo-
mento em que são captadas imagens 
aéreas ou até mesmo em máquinas 
agrícolas e veículos para coletar ima-
gens de solo.

A ferramenta pode ser utilizada para 
demarcação de áreas, inspeção e con-
trole de operações, pois registra as po-
sições e as ocorrências durante opera-
ções com máquinas agrícolas, veículos 
e inspetores.



21

AEAARP

Rodovia Régis Bittencourt
Duplicação e dispositivo 

de acesso

PCH

Galeria Celular

Blocos

Sede da Sanen Ribeirão Preto - SP

Pisos Intertravados

0800 703 3013
www.leaoengenharia.com

0800 703 3013
www.leaoengenharia.com

Sede da Sanen - Saubáudia - PRRodovia Castelo Branco

LEÃO ENGENHARIA.
Modernizando para continuar

oferecendo qualidade, agilidade
e pleno atendimento.

Trevão Via Anhanguera

Concreto

Tubo Circular

19041_Leao_Institucional_Anuncio_21x14cm_07_08.indd   1 07/08/2013   14:21:58

Abertas as inscrições para o prêmio 
prêmio

Até o dia 17 de agosto, a AeAARP re-
ceberá as indicações de profissionais 
de engenharia, arquitetura e agrono-
mia para o prêmio Profissionais do Ano 
AeAARP 2015. As candidaturas devem 
ser apresentadas por associados. A es-
colha será feita, por meio de votação 
secreta entre os membros da diretoria 
e conselho deliberativo, no dia 24 de 
agosto.

O regulamento está disponível no 
site da AEAARP (www.aeaarp.org.br) 
e na sede da entidade (Rua João Pen-
teado, 2.237).  O regulamento escla-
rece, dentre outras coisas, que a indi-
cação deve ser apresentada por meio 
de carta acompanhada do currículo 
profissional.

O prêmio foi instituído em 1979, em 
parceria com a Companhia Habitacional 

Profissionais do Ano 
AEAARP 2015

de Ribeirão Preto (Cohab), que patro-
cinou e incentivou a iniciativa. Naque-
le ano, 13 profissionais concorreram à 
premiação, segundo relatos do livro Ae-
AARP 60 anos – histórias e conquistas, 
escrito pelas jornalistas blanche Aman-
cio e daniela Antunes, pelo historiador 
Carlo Monti e pela arquiteta Adriana 
Capretz.  O engenheiro Mahomed Co-
zac foi o primeiro homenageado. 
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saúdE

Auditoria Médica                

Reiterando as considerações fei-
tas no artigo do mês passado, a 
nova metodologia adotada na atu-
alização anual do contrato AeAARP 
x UNIMED, onde a utilização dos 
serviços tornou-se o principal res-
ponsável pela determinação do seu 
índice de reajuste, é indispensável 
a participação de todos os usuários 
no uso racional e inteligente dos 
serviços oferecidos pela operadora.

diminuir custos
O grande desafio:                                                             

entendam que em um grupo de 
aproximadamente 4.000 vidas, 
toda economia é bem vinda e sig-
nificativa. Evitarmos uma consulta, 
um exame, um procedimento des-
necessário, tudo se somará ao “tar-
get” final: diminuição dos custos.

O perfil do atendimento médi-
co sofreu algumas mudanças do 
ponto de vista dos usuários. Os 
exames complementares, que an-
tes serviam exclusivamente para 
utilização do profissional prestador 

Dr.José Eduardo Moretti
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na confirmação diagnóstica, pas-
saram a ser atualmente quase que 
uma exigência do próprio usuário, 
atestando segurança e gerando a 
sua tranquilidade. tecnicamente as 
coisas não funcionam assim.

A frase: “doutor, vim aqui para 
que o Sr. peça todos os exames 
possíveis para mim, quero saber 
se tenho alguma doença”, não tem 
fundamento técnico. 

Afora as necessidades de avalia-
ções regulares nos atendimentos 
de rotina, onde os protocolos pre-
conizados pelas várias sociedades 
de especialidades médicas devem 
ser seguidos, as investigações para 
esclarecimento diagnóstico devem 
estar embasadas em queixas clíni-
cas. As doenças se manifestam, na 
maioria das vezes, através de sinais 
e sintomas específicos que, anali-
sados pelo médico, vão direcionar 
o processo diagnóstico. Em muitas 
situações, os exames complemen-
tares são desnecessários!

Assim, consideramos que os 
usuários devem obter de seus 
médicos, as informações sobre os 
protocolos por eles adotados, para 
seguimento preventivo das doen-
ças, como: tempo entre cada ava-

liação e os exames preconizados 
pela literatura médica, se necessá-
rio, para esse acompanhamento. 
Além disso, também as mesmas in-
formações na presença de alguma 
patologia adquirida.

Os retornos para análise dos 
exames de rotina não devem ul-
trapassar o vigésimo dia pós con-
sulta, o que gerará nova cobrança 
no atendimento. uma sugestão é, 
quando não for possível o retorno 
em tempo hábil, o usuário deixar 
os exames no consultório do médi-
co e este o informará por telefone 
a presença ou não de alterações e a 
eventual necessidade de nova ava-
liação clínica.

Com orientações e disponibilida-
de, os usuários poderão participar, 
juntamente com o grupo gestor da 
AEAARP, do controle da utilização 
dos serviços médicos prestados 
pela unIMed e, assim, reduzir seus 
custos para que na atualização con-
tratual o reajuste se mantenha em 
padrões aceitáveis para a manu-
tenção do plano. 

                  
José Eduardo Moretti 

Crm 35.797
Auditoria médica

Contamos com sua 
colaboração!

Destine 
16% do 
valor 

da ART 
para a 

AEAARP 
(Associação de 

Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de 
Ribeirão Preto)

Agora você escreve o nome 
da entidade e destina parte do 

valor arrecadado pelo CREA-SP 
diretamente para a sua entidade
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crEa-sp

Nº  5.194/66
Considerações à Lei Federal

CAPÍtuLO I

“Seção III  –  Do exercício ilegal da 
Profissão

Art. 6º – Exerce ilegalmente a profissão 
de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-
-agrônomo:

a) a pessoa física ou jurídica que realizar 
atos ou prestar serviços, públicos 
ou privados, reservados aos profis-
sionais de que trata esta Lei e que 
não possua registro nos Conselhos 
Regionais;

b) o profissional que se incumbir de 
atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro;

c) o profissional que emprestar seu 
nome a pessoas, firmas, organizações 
ou empresas executoras de obras e 
serviços sem sua real participação 
nos trabalhos delas;

d) o profissional que, suspenso de seu 
exercício, continue em atividade;

e) a firma, organização ou sociedade 
que, na qualidade de pessoa jurídi-
ca, exercer atribuições reservadas 
aos profissionais da Engenharia, da 
Arquitetura e da Agronomia, com 
infringência do disposto no parágrafo 
único do Art. 8º desta Lei.”

A alínea “a” deste artigo estabelece 
penalidades para as pessoas físicas e 
jurídicas leigas e/ou sem o respectivo 

registro no CReA, que exercem ativi-
dades ou funções técnicas das áreas 
de engenharia, agronomia e geologia. 
entende-se por leigo, “pessoas que não 
possuem conhecimento aprofundado 
sobre determinada área” ou não com-
provem formação para aquela atividade 
técnica específica.

Já a alínea “b” trata dos profissionais 
das áreas mencionadas que, apesar de 
formados e registrados no Conselho para 
exercer atividades em áreas específicas, 
exercem atividades em outra área que 
não a de seu registro e/ou formação, 
exorbitando, assim, as suas funções.

Na alínea “c”, o artigo trata dos pro-
fissionais que, apesar de contratados 
para execução e/ou acompanhamento 
de atividades técnicas, efetivamente 
não o fazem, transferindo, assim, para 
outra pessoa a responsabilidade por 
aquele serviço. entende-se, assim, que 
este profissional, regular perante o CREA, 
“emprestou” seu nome para que outro 
realizasse aquela atividade técnica, sem 
a sua participação.

A alínea “d” trata dos profissionais que, 
por algum motivo (seja por inadimplência 
ou penalidades em processos éticos), 
estejam suspensos de executarem as ati-
vidades técnicas pertinentes ao Conselho, 
porém, permaneçam exercendo-as.

A alínea “e” trata das pessoas jurídicas 
(empresas, organizações ou socieda-

des devidamente registradas no CReA) 
que exerçam atividades técnicas, sem 
o efetivo registro e participação de 
profissional legalmente habilitado para 
aquela função, de acordo com o artigo 
8º da mesma lei (atividades e atribui-
ções profissionais do engenheiro e do 
engenheiro-agrônomo: desempenho 
de cargos, funções e comissões em 
entidades estatais, paraestatais, autár-
quicas e de economia mista e privada; 
planejamento ou projeto, em geral, de 
regiões, zonas, cidades, obras, estrutu-
ras, transportes, explorações de recursos 
naturais e desenvolvimento da produ-
ção industrial e agropecuária; estudos, 
projetos, análises, avaliações, vistorias, 
perícias, pareceres e divulgação técnica; 
ensino, pesquisa, experimentação e en-
saios; fiscalização e/ou direção de obras 
e serviços técnicos).

“Seção IV  –  Atribuições profissionais 
e coordenação de suas atividades

Art. 13º – Os estudos, plantas, proje-
tos, laudos e qualquer outro trabalho 
de engenharia, de Arquitetura e de 
Agronomia, quer público, quer particular, 
somente poderão ser submetidos ao jul-
gamento das autoridades competentes 
e só terão valor jurídico quando seus 
autores forem profissionais habilitados 
de acordo com esta Lei”.

Conselho tece considerações sobre exercício 
ilegal e atribuições profissionais
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O Happy hour da AeAARP atrai cada vez mais 
colegas profissionais. Veja quem esteve em maio.

FocoSocial
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notas E cursos

O engenheiro Wilson Luiz Laguna, que assumiu recen-
temente a função de inspetor chefe da CAF em Ribeirão 
Preto, trabalha na divulgação da legislação profissional 
entre os profissionais e autoridades municipais para 
fortalecer a atuação de engenheiros e agrônomos. “A 
emissão da ART, por exemplo, é essencial para garantir à 
sociedade a habilitação do profissional para o exercício 
da atividade à qual se propôs. E é preciso esclarecer esta 
questão com as autoridades dos municípios da região e 
também às empresas contratantes. Os fiscais verificam 
denúncias e na CAF nós verificamos esses processos”, 
explica.  Seu objetivo é antecipar-se às denúncias, ofe-
recendo mecanismos para que a atuação profissional 
ocorra respeitando princípios éticos.

CAf 

empresa australiana constrói casa pré-fabricada que produz mais 
energia elétrica do que consome. O protótipo, instalado na cidade de 
Melbourne, usa energia solar produzida por painéis fotovoltaicos e 
reutiliza a água da chuva. As portas de vidro permitem a entrada do 
sol e podem ser bloqueadas por paredes deslizantes de horta. Com 
75 m², a casa custou R$ 680 mil. O vídeo da obra está disponível no 
portal eCycle, acesse o link no site da AeAARP.

Casa autossustentável

www.aeaarp.org.br

Membros da CAF
Wilson Luiz Laguna – engenharia civil
Jarson Garcia Arena – engenharia mecânica e metalurgia
Geraldo Geraldi Júnior – agronomia 
Orlean de Lima Rodrigues Júnior – engenharia elétrica
Oswaldo da Cunha Maccheroni Júnior – engenharia de segurança do trabalho
Roberto Maestrello – agrimensura

Rafael Oliveira Silva 
estudante – engenharia civil

Roberto Pereira Silva 
estudante – engenharia ambiental

eduardo Riolo Gonçalves 
estudante – arquitetura 

Pedro Filipe Cavalheiro 
engenheiro eletricista

eduardo Coimbra Leonelo 
engenheiro eletricista

Sebastião José de Paula 
engenheiro mecânico

Silvana Aparecida Creste dias de Souza 
engenheira agrônoma

José Lelis de bastos 
técnico em eletrotécnica

Marco Fiori 
tecnólogo em eletricidade

Minoro Saiki 
técnico em química

novos associados

De 3 a 6 de agosto acontece o curso de Perícia Ambiental, no Instituto 
de Engenharia, em São Paulo-SP. O objetivo é apresentar os conceitos 
básicos da perícia ambiental. O curso é destinado a engenheiros, ar-
quitetos e urbanistas e tem duração de 16 horas. As inscrições podem 
ser feitas no site www.iengenharia.org.br.

Perícia ambiental






