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Um dos desafios das engenharias, da arquitetura e da agrono-
mia é mudar – criar, construir, produzir – e, ao mesmo tempo, 
preservar. O Brasil, tido mundialmente durante muito tempo 
como celeiro do mundo, avançou em posições do ponto de vista 
da tecnologia e industrialização. Devemos ser francos: avançou, 
mas ainda pode melhorar muito.

Este fato demonstra que temos um longo caminho a percorrer. 
E é verdade que nos últimos anos temos feito isso com suces-
so, tanto do ponto de vista de aprimorar o parque tecnológico 
quanto incrementar a legislação para combinar produção e 
preservação.

A capa desta edição da Painel é um exemplo disso. A reportagem 
aborda a produção de eucalipto, que movimenta importante 
cadeia produtiva na região. Há cerca de dois anos, a AEAARP 
realizou visita técnica à International Paper, para onde o eu-
calipto que estampa a capa é destinado. É uma indústria que 
combina tecnologia, geração de emprego, oportunidade e uma 
paisagem rural admirável. É também exemplo de como produzir 
com segurança e responsabilidade; criando e construindo com 
responsabilidade social e ambiental.
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Especial

Eucalipto representa 72% das 
árvores plantadas no Brasil

A árvore integra importante cadeia produtiva; o plantio comercial começou no 
estado de São Paulo para suprir demanda da Cia Paulista de Estradas de Ferro

O plantio de eucalipto ocupa 5,7 milhões de hectares da área 
de florestas plantadas no Brasil, que representa 72% do total de 
7,84 milhões de hectares. Estão principalmente em Minas Gerais 
(24%), São Paulo (17%) e no Mato Grosso do Sul (15%). Eucalipto é 
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a espécie predominante nas florestas plantadas e cresce em média 
2,4% ao ano. Os dados são da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
associação que representa empresas e entidades estaduais de 
produtos originários do cultivo de árvores plantadas.

ÁREAS DE ÁRVORES 
PLANTADAS NO BRASIL 
POR ESTADO E POR 
GÊNERO, 2016

Eucalipto
Pinus

Outros

Fonte: IBÁ e PORTY (2016)

DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DE ÁREA COM PLANTIOS DE EUCALIPTO, POR ESTADO*
Evolução de área, 2011-2016
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As florestas plantadas, em sua maio-
ria, possuem árvores da mesma idade 
(equiânias) e são formadas por uma úni-
ca espécie. A produção tem destinação 
comercial ou para recuperação de áreas 
degradadas.

O eucalipto é a opção mais comum nas 
florestas plantadas. A árvore tem cres-
cimento rápido, diversidade de espécies 
(que possibilita a adaptação às várias 
condições de clima e solo), facilidade de 
propagação, tanto por sementes como 
por via vegetativa, e possibilidades de 
utilização para diversos fins, já que a partir 
dos componentes da árvore é possível 
fazer móveis, carvão vegetal, materiais 
para construção civil, papel e celulose, 
dentre outros.

“O eucalipto é uma árvore muito pro-
dutiva. Por ser uma cultura de ciclo longo 
(seis a sete anos pelo menos), tem menor 
demanda de manejo da área em relação 
às culturas agrícolas durante um ciclo de 

produção”, destaca o engenheiro florestal 
Paulo Henrique Muller da Silva, pesquisa-
dor do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF).

Originário da Austrália e outras ilhas 
da Oceania, o eucalipto possui cerca de 
700 espécies. As espécies E. urophyllla e 
E. grandis são usadas para a fabricação de 
celulose e painéis e a espécie  C. citriodora 
para óleo essencial e mourões. Segundo 
Paulo, outras espécies têm grande po-
tencial para produção de madeira sólida, 
mas são pouco exploradas, entre elas a E. 
cloeziana e  E. pilularis.

no Brasil
As primeiras mudas de eucalipto che-

garam ao Brasil no século XIX e foram 
plantadas no Rio Grande do Sul e no Rio 
de Janeiro. No início do século XX, preci-
samente em 1904, o eucalipto passou do 
plantio paisagístico para o comercial e em 
grande escala.

O engenheiro agrônomo Edmundo Navarro foi o 
responsável pelo plantio comercial do eucalipto no Brasil
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Foi o engenheiro agrônomo Edmundo 
Navarro de Andrade (1881-1941), a pe-
dido da Companhia Paulista de Estradas 
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Área plantada de eucalipto em Luís Antônio (SP)
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1,4
Minas Gerais

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)

Os estados de Minas Gerais e São Paulo são 
líderes na produção de eucalipto no Brasil.

milhão  de 
hectáres

936
são Paulo

mil hectáres

A maior área plantada se concentra 
na porção central do estado, dimi-
nuindo proporcionalmente em direção 
aos limites estaduais. Segundo Edgar, 
as espécies tradicionalmente mais 
utilizadas são E. grandis, E. saligna e E. 
urophylla. “Porém, a modernização da 
tecnologia silvicultural possibilitou o 
cruzamento de espécies, resultando em 
árvores mais produtivas e adaptadas a 
condições climáticas adversas, como 
deficiência hídrica do solo, baixa ferti-
lidade e geadas”, destaca.
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As imagens foram registradas no mesmo local, área rural de Luís Antônio (SP), 
no mesmo ângulo, com seis meses de diferença.

de Ferro, que iniciou o processo comercial 
no Estado de São Paulo. Na época havia 
escassez de matéria-prima para manuten-
ção e construção de ferrovias. Era preciso 
alternativas para suprir a demanda de dor-
mentes (utilizados para assentar os trilhos 
das estradas de ferro) e carvão. 

Edmundo, que era funcionário da 
Companhia, importou da Austrália uma 
coleção de sementes de 144 espécies.  
“Uma parte foi plantada primeiramente 
em Jundiaí e, logo em seguida, em maior 
escala e representando a íntegra de todas 
as espécies importadas, no Horto Florestal 
de Rio Claro, transformando o local em um 
verdadeiro berçário do eucalipto no Brasil”, 
explica o engenheiro florestal Edgar Fer-
nando de Luca, pesquisador do Instituto 
Florestal (IF), da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente.

Edmundo realizou estudos para avaliar 
espécies que se adaptariam ao clima e que 
pudessem ser utilizadas para substituir as 
florestas nativas que haviam dado lugar 
ao plantio de café e os espaços abertos 
para a implantação das ferrovias. Ele foi 
responsável por realizar os primeiros tra-
balhos científicos sobre o eucalipto. Suas 
pesquisas tornaram-se o mais completo 
acervo sobre a árvore.

Em São Paulo
Por muito tempo o estado de São Paulo foi o maior produtor nacional de eucalipto, segundo 

Edgar. A madeira era usada em dormentes, na estrutura de assentamento dos trilhos de trens 
e como combustível para as locomotivas, que eram movidas à lenha.
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A Floresta Estadual 
Edmundo Navarro 
de Andrade 

Trilha da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade
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Trecho da trilha da Floresta Estadual Edmundo 
Navarro de Andrade 

O Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade, atualmente Floresta Estadual Edmundo 
Navarro de Andrade (FEENA), foi criado em 1909. Localizado em Rio Claro, interior de 
São Paulo, o local possui a maior variedade de espécies de eucalipto do Brasil. Por isso 
tornou-se referência no cultivo e pesquisa da planta. 

No início do século XX, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro criou hortos flores-
tais em diversas cidades do interior paulista para suprir a escassez de matéria-prima para 
manutenção e construção de ferrovias. O Horto de Rio Claro é considerado o maior e seu 
nome homenageia o engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, que introduziu 
a cultura comercial da árvore e residiu no local.

História
8
Revista Painel
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Horto Florestal

Nos anos de 1970, época da 
estatização das vias férreas, o Horto 
passou a pertencer a Ferrovia Paulista 
(FEPASA). A partir de 1998 passou 
a ser administrada pelo Instituto 
Florestal da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente. Em 2002, pelo 
Decreto Estadual n. 46.819, o Horto 
mudou para a categoria Florestal, 
tornando-se a Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade.

Museu do Eucalipto 

Fu
nd

aç
ão

 Fl
or

es
ta

l

Localizado na Floresta 
Edmundo Navarro, em Rio 
Claro (SP), o Museu está aberto 
ao público aos domingos das 
14h às 17h. Nos outros dias, 
somente com visitas agendadas 
pelo e-mail agendafeena@
gmail.com.

Os destaques são os objetos e dormen-
tes fabricados com madeira de eucalipto 
e os resultados das pesquisas de Navarro. 
O assoalho, por exemplo, foi feito de 
diversas espécies de eucalipto e utilizado 
por Navarro como estudo para saber qual 
delas oferecia mais vantagens.

Acervo do museu traz a história do 
eucalipto e sua trajetória

O Museu do Eucalipto está localizado na 
Floresta Edmundo Navarro
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A FEENA possui 2.230 hectares de 
floresta, com 144 espécies de eucalipto. 
Destas, 64 ainda podem ser encontradas 
na trilha da Coleção de Eucaliptos. Apesar 
da categoria de Floresta Estadual ser de 
uso sustentável, as espécies cultivadas são 
utilizadas apenas para pesquisa. 

Os resultados das pesquisas de Ed-
mundo estão disponíveis no Museu do 
Eucalipto, idealizado por ele para preservar 
e disponibilizar seu trabalho. Segundo 
Rodrigo Campanha, gestor da Floresta 
Estadual Edmundo Navarro de Andrade 
(FEENA), o acervo histórico, científico e 
cultural do museu tornou-se referência 
na comunidade científica. “É o único do 
mundo”, destaca.

No local é possível encontrar a história 
do eucalipto e sua trajetória, até ser intro-
duzido no estado de São Paulo, a relação 
com a implantação de linhas férreas e seu 
uso ao longo do tempo. O visitante en-
contra pesquisas de 39 anos de trabalho, 
divididas em 16 salas. “Cada sala revela a 
magnitude e o entusiasmo de Edmundo 
Navarro de Andrade com a conquista do 
uso do eucalipto”, explica Rodrigo.
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O mais novo impasse na gestão 
dos contratos de planos de 
saúde firmados entre usuários 

e operadoras é a utilização do judiciário 
através de liminares para que procedimen-
tos sejam realizados a partir da negativa 
destas operadoras.

Recordando conceitos há fundamental-
mente dois tipos de planos relacionados 
ao número de contratantes, a saber:

- Individuais ou familiares, onde a con-
tratação ocorre diretamente entre o titular 
e a operadora, sem intermediários. Sua 
regulamentação é rigorosamente fiscaliza-
da pela Agência Nacional de Saúde (ANS), 
através do seu rol de procedimentos. As-
sim, a operadora é obrigada a seguir toda 
a sua orientação quando da autorização de 
qualquer procedimento solicitado.

- Coletivos, onde há sempre uma empresa 
ou associação de classe intermediando o 
contrato, seja através da parcial ou total 
responsabilidade pelo sinistro (empresas), 
ou através de processo de interveniência 
(associações de classe, nosso caso). As auto-
rizações dos procedimentos para os planos 
coletivos são também baseadas no rol da 
Agência Reguladora. Algumas operadoras 
oferecem contratos de âmbito nacional e 
com isso qualquer necessidade, emergencial 
ou eletiva, pode ser suprida sem qualquer 
restrição. Entretanto, mais frequentemente 

são oferecidos os planos regionais que 
delimitam, através de uma zona de abran-
gência, a área onde sua utilização pode ser 
feita eletivamente. A cobertura nacional vale 
somente para situações de urgência.

Essa é a modalidade contratual firmada 
entre AEAARP x Unimed.

Quando da necessidade de procedimen-
tos eletivos, os usuários são obrigados 
contratualmente a utilizar a rede própria 
da operadora, tanto por profissionais pres-
tadores, serviços auxiliares e hospitais.

Alguns usuários têm se utilizado de ex-
pedientes extracontratuais, por via judicial, 
onde conseguem, através de liminares, 
a realização de procedimentos eletivos 
fora da zona de abrangência determinada 
contratualmente.

Na verdade, os juízes concedem as au-
torizações para o tratamento e mantêm 
a ação para que o mérito seja julgado a 
posteriori, já que não possuem subsídios 
para o julgamento imediato. A operadora 
arca com os custos iniciais e quando da 
definição da ação em seu favor, promove 
a cobrança dos valores pagos diretamente 
do usuário ou de sua família.

Fato desconhecido é que os valores pa-
gos pela operadora são incluídos na coluna 
de despesas para cálculo da sinistralidade 
média que, efetivamente, contribuirá para 
a atualização contratual (encarecimento 

A JUDICIALIzAçãO 
DA SAúDE 

SUPLEMENTAR
do reajuste do plano na forma contratada).

Fica claro que. em relação aos planos 
coletivos, o grupo todo assume os cus-
tos desses tratamentos via aumento da 
sinistralidade e consequente aumento do 
reajuste na atualização contratual.

Portanto, aqueles que eventualmente 
possam se utilizar do citado expediente 
devem ficar sabendo que essa prática 
eleva substancialmente o reajuste da men-
salidade do plano. É a democratização do 
prejuízo que será arcado por todos. 

Os procedimentos realizados fora da zona 
de abrangência e amparados pelo Código de 
Defesa do Consumidor são aqueles emer-
genciais e outros que não são comprovada-
mente oferecidos pela operadora e que por 
isso devem ter autorização incontestável. 

O grupo gestor do contrato AEAARP x 
Unimed está atento a esses acontecimen-
tos tendo, inclusive, solicitado à Unimed 
os casos onde os tratamentos que já foram 
realizados e aqueles em andamento, para 
avaliar o choque desse aumento de custos 
na sinistralidade. Queremos lembrar que 
esses tratamentos são realizados na maioria 
das vezes em São Paulo onde sabidamente 
os custos saúde são muito superiores aos 
exercidos aqui em Ribeirão Preto.

Dr. José Eduardo Moretti - CRM 35.797                                                                                           
Auditoria Médica
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Todas as Instruções Técnicas do Corpo 
de Bombeiros do Estado de São Paulo 
(CBPMESP) foram atualizadas em 2019.  A 
partir de 9 de abril desde ano, o CBMPMESP 
passou a ter a atribuição legal de fiscalizar 
as edificações no estado de São Paulo e a 
competência de notificar, multar e cassar as 
licenças de locais que não estejam de acordo 
com as normas de segurança contra incêndio.

Visando regulamentar a aplicação do 
previsto na norma, foram revistas e editadas 
as 45 Instruções Técnicas (IT) do Corpo de 
Bombeiros.

O coronel Luiz Henrique Nomelini e o 
Capitão Glauco Castilho Rossi, da corpo-
ração em Ribeirão Preto, apresentaram na 
AEAARP as mudanças na legislação que mais 
impactam as atividades técnicas. Reunimos 
as principais dicas neste Guia, que também 
está disponível no portal www.aeaarp.org.br.

novidades do decreto

• O Corpo de Bombeiros responde pela fiscalização de edificações e áreas 
de risco quanto às exigências de segurança contra incêndios.   

• O Decreto instituiu a certificação de produtos e materiais utilizados na 
construção. A exigência será regulamentada.

• Foi mantida a classificação das edificações pelos seguintes critérios 
para fins da definição das exigências: pelo tipo de ocupação (residencial, 
educacional, comercial, serviço de saúde, serviço público, industrial etc), 
altura e risco quanto à carga de incêndio.

compete ao corpo de Bombeiros:

• Realizar pesquisas em casos de incêndios e explosões
• Definir normas complementares
• Analisar projetos e realizar vistoria de regularização
• Fiscalizar edificações e áreas de risco
• Expedir, anular ou cassar licenças do Corpo de Bombeiros
• Advertir, autuar e sancionar o proprietário ou responsável pelo uso
• Comunicar o setor de fiscalização das prefeituras 
• Emitir instruções como resposta de consultas técnicas 
• Credenciar as escolas e empresas de formação de bombeiros civis
• Credenciar bombeiros civis
• Cadastrar os responsáveis técnicos

Guia prático 
       do Decreto Estadual 
    63.911/18

As normas estão detalhadas no Decreto 
estadual 63.911/18, que substituiu o 

Decreto estadual 56.819/11.



dEcRETO ESTAdUAL 63.911/18

CAPÍTULO III

Da Aplicação
Artigo 4º  As medidas de segurança contra incêndio 
previstas neste Regulamento se aplicam às edificações 
e áreas de risco no estado de São Paulo, devendo ser 
observadas, em especial, por ocasião da:
I - construção de uma edificação ou área de risco;
II - reforma de uma edificação que implique alteração 
de leiaute;
III - mudança de ocupação ou uso;
IV - ampliação de área construída;
V - aumento na altura da edificação;
VI - regularização das edificações ou áreas de risco.

CAPÍTULO IV

Das Responsabilidades 
Artigo 14 Compete ao responsável técnico e ao 
responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar 
corretamente as medidas de segurança contra 
incêndio, conforme o disposto neste Regulamento e 
nas normas técnicas afins. 

CAPÍTULO V

Do Processo de Segurança Contra Incêndio
Artigo 7º O processo de segurança contra incêndio, 
para regularização de uma edificação ou área de risco, 
devidamente instruído, inicia-se com o protocolo junto 
ao Serviço de Segurança contra Incêndio - SSCI.
§ 1º - O pedido será aprovado quando constatado 
o atendimento das exigências contidas neste 
Regulamento e nas Instruções Técnicas.
§ 2º - O pedido será reprovado quando constatada 
a inobservância das exigências contidas neste 
Regulamento e nas Instruções Técnicas, devendo o 
ato ser motivado.
§ 3º - As medidas de segurança contra incêndio 
deverão ser projetadas e executadas por profissionais 
legalmente habilitados pelos respectivos Conselhos 
de Classe (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU) e cadastrados junto ao CBPMESP, 
exceto quando houver dispensa de apresentação de 
Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica.
§ 4º - O resultado de análise ou de vistoria técnica 
de regularização ficará à disposição do interessado 
no SSCI.

PT - Projeto Técnico

PTS - Projeto Técnico Simplificado

CLCB - Certificado de Licenciamento 
do Corpo de Bombeiros

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros



CAPÍTULO VI

Artigo 13 Compete ao CBPMESP [Corpo 
de Bombeiros], nas vistorias técnicas de 
regularização ou de fiscalização, por meio de 
seus militares, a verificação, de forma visual 
e por amostragem, das medidas de segurança 
contra incêndio previstas para as edificações e 
áreas de risco, não se responsabilizando pela 
instalação, comissionamento, inspeção, teste, 
manutenção ou utilização indevida.

CAPÍTULO VII

Das Medidas de Segurança Contra 
Incêndio 
Artigo 19 Para efeito de determinação 
das medidas de segurança contra 
incêndio em edificações e áreas 
de risco, deverão ser levados em 
consideração:
I - a ocupação ou uso;
II - a altura;
III - a carga de incêndio;
IV - a área construída;
V - a capacidade de lotação;
VI - os riscos especiais.

Os trâmites podem ser alterados sem aviso prévio. Os 
profissionais devem sempre consultar o Decreto, as 
Instruções Técnicas e o Corpo de Bombeiros.



Grupo

ClassifiCação das edifiCações e áreas de risCo quanto à oCuPação
Uso Divisão Exemplos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L

M

Residencial

Serviço de hospedagem

Comercial

Serviço profissional

Educacional e cultura física

Local de reunião de público

Serviço automotivo e 
assemelhados

Serviço de saúde e 
institucional

Indústria

Depósito

Energia
Explosivo

Especial

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
G1
G2
G3
G4
G5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
I1
I2
I3
J1
J2
J3
J4
K1
L1
L2
L3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Habitação unifamiliar
Habitação multifamiliar
Habitação coletiva
Hotel e assemelhado
Hotel residencial
Comércio com baixa carga de incêndio
Comércio com média e alta carga de incêndio
Shopping center
Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócio
Agência bancária
Serviço de reparação (exceto os classificados em G4)
Laboratório
Escola em geral
Escola especial
Espaço para cultura física
Centro de treinamento profissional
Pré-escola
Escola para portadores de deficiência
Local onde há objeto de valor inestimável
Local religioso e velório
Centro esportivo e de exibição
Estação e terminal de passageiro
Arte cênica e auditório
Clube social e salão de festa
Instalação temporária
Local para refeição
Recreação pública
Exposição de objetos ou animais
Boate
Garagem sem acesso de público e sem abastecimento
Garagem com acesso de público e sem abastecimento 
Local dotado de abastecimento de combustível
Serviço de conservação, manutenção e reparos
Hangar
Hospital veterinário e assemelhados
Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais
Hospital e assemelhado
Repartições públicas, edificações das forças armadas e policiais
Local onde a liberdade de pessoas sobre restrição
Clínica e consultório médico e odontológico
Indústria com carga de incêndio até 300MJ/m2
Indústria com carga de incêndio acima de 300MJ/m2 até 1.200MJ/m2
Indústria com carga de incêndio superior a 1.200MJ/m2
Depósito de material incombustível
Depósito com carga de incêndio até 300mj/m2
Depósito com carga de incêndio acima de 300MJ/m2 até 1.200MJ/m2
Depósito com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m2
Central de transmissão e distribuição de energia
Comércio
Indústria
Depósito
Túnel
Líquido ou gás inflamável ou combustível
Central de comunicação
Canteiro de obras
Silos
Floresta nativa ou cultivada
Pátio de contêineres

As ocupações não constantes desta tabela devem ser analisadas por Comissão ou Consulta Técnica.

Modelos dos documentos, Instruções Técnicas e protocolo dos processos, acesse o site https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br



17
AEAARP

D
es

ig
ne

d 
by

 F
re

ep
ik

Decisão Normativa Nº 113 
de 31 de outubro de 2018

CREA-SP
17
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Aprova a relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, 
nos termos do art. 36 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Art. 1º Aprovar a relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, nos ter-
mos do art. 36 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que constitui anexo desta 
decisão normativa.

Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009

Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que 
poderão ser registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada.
§ 1º A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras 
atividades que possam ser registradas por meio de ART múltipla.
§ 2º Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao Plenário 
para apreciação.
§ 3º Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada 
ao Confea para apreciação e atualização da relação correspondente.

Art. 2º Para efeito desta decisão norma-
tiva, a atividade técnica relacionada à obra 
ou ao serviço de rotina pode ser caracte-
rizada como aquela que é executada em 
grande quantidade ou de forma repetitiva 
e continuada.

Parágrafo único. Caberá ao Crea, observa-
das as peculiaridades de sua região, verificar 
se a obra ou o serviço registrado por meio 
de Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART Múltipla está compatível com o disposto 
no caput deste artigo.

Art. 3º Esta decisão normativa entra 
em vigor noventa dias após a data de sua 
publicação.
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Consumidores buscam espaços mais 
flexíveis, multifuncionais e compactos

Novos hábitos, 
novas metragens

Arquitetura
18
Revista Painel
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As habitações estão menores. 
Compare o lugar onde você vive 
com a casa dos seus avós. Pode 

comparar também os espaços que você 
projetava no início da sua carreira com os 
de agora. A diferença será grande. 

A redução na metragem dos espaços, 
especialmente os residenciais, tem origem 
sociológica; ou seja, consequência das 
transformações da sociedade, das famílias e 
da divisão social do trabalho. As mudanças no 
modo de vida, na tecnologia e no comportamento 
influenciaram novas formas de morar e 
transformaram os espaços residenciais para 
atender as necessidades dos novos grupos. 

Pé-direito

O pé-direito indica a altura do piso até o teto. A origem da 
expressão refere-se à distância medida em pés e na posição 
direita (em ângulo reto; em posição ortogonal) em relação ao 
plano. 
Segundo a Norma de Desempenho da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) o pé direito mínimo de um imóvel 
deve ser de 2,50 m. Corredores, halls, instalações sanitárias e 
despensas podem ter pé direito mais baixo, de 2,30 m. 
Essa medida, referência essencial para projetos de ambientes 
com boa luminosidade e ventilação, já foi bem maior em outras 
épocas. Até os anos 50, o pé direito tinha cerca de 3,0m, mas foi 
diminuindo a partir da década de 60, por questões econômicas.   

A população brasileira é de 208 milhões de 
pessoas. No país são 71 milhões de domicílios, 
sendo 86% casas e 13,8% apartamentos, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os outros 0,2% são 
habitações coletivas. Em 2018, o número de 
apartamentos cresceu 7,1%. Desde 1960, a 
taxa de fecundidade tem diminuído no país: 
naquele ano foi de 6,07 filhos por mulher, em 
1980 passou para 4,07 e em 2016 caiu para 
1,73, de acordo com o Banco Mundial. 

“A queda da fecundidade, a crescente 
longevidade, as diversas possibilidades de 
agrupamento familiar em diferentes fases 

da vida têm exigido do mercado novas 
soluções para os lugares de morar que 
atendam, mais prontamente, o conjunto das 
necessidades e as condições materiais da 
cultura contemporânea”, enfatiza o arquiteto 
e urbanista Onésimo Carvalho de Lima. 

A arquiteta Ruth Montanheiro Paolino, coor-
denadora do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), 
explica que as mudanças começaram entre 
1940 e 1950. Segundo ela, a redução no 
tamanho das habitações aconteceu por ques-
tões econômicas devido à falta de espaço no 
ambiente urbano e por praticidade.

Piso

Pé-direito

teto
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Segundo a arquiteta Helena Vilela Lemos, da 
área de incorporação da Bild Desenvolvimento 
Imobiliário, as mudanças na sociedade e a 
redução das famílias impactaram diretamente 
no estilo de morar.  “Hoje, não há mais neces-
sidade de imóveis tão grandes. Além de serem 
mais acessíveis economicamente, os imóveis 
compactos tornaram-se mais funcionais, o que 
contribui com a vida corrida da maioria dos 
brasileiros, que buscam praticidade”, afirma. 

Atualmente, as mo-
radias com metragens 
menores não são dire-
cionadas para atender 
apenas às demandas 
de habitação social, 
com restrições finan-
ceiras e de área útil. 
Os imóveis compac-
tos são tendência do mercado imobiliário, 
que surge de acordo com a forma de viver 
das pessoas. Segundo Helena, os ambien-
tes integrados tornaram as plantas mais 
versáteis. “O morador quer transformar 
sua casa de acordo com seu modo de vida 
e o mercado precisa acompanhar essa 
tendência”, ressalta. 

Motivos para a redução 
do espaço residencial

- famílias menores

- falta de espaço no ambiente urbano

- redução de empregados domésticos

- mais pessoas morando sozinhas

Segundo o Anuário do Mercado Imobiliário do Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP), na capital paulista, imóveis de dois dormitórios tiveram mais 
destaque no mercado imobiliário, representando 68% dos lançamentos no 
ano de 2018.  No mesmo ano foram comercializados 18.943 imóveis de dois 
dormitórios (63%), 6.466 imóveis de um dormitório (22%), 3.364 imóveis de 
três dormitórios (11%) e 1.156 imóveis de quatro dormitórios (4%), totalizando 
29.929 unidades vendidas. Assim como nos lançamentos, os imóveis com 
metragem de até 45 m² de área útil destacaram-se em 2018. Das 29.929 
unidades comercializadas no ano, 60% (17.919 unidades) tinham até 45 m². 

“A partir da segunda metade do século XX as 
mulheres conquistaram o mercado de trabalho 
e não se dedicavam exclusivamente ao lar. 
Também ocorreu a diminuição cada vez maior 
de empregados domésticos”, argumenta.
Em Ribeirão Preto, segundo o arquiteto 
Fernando Gobbo Ferreira, professor 
de Arquitetura e Urbanismo do Centro 
Universitário Barão de Mauá, as dimensões 
dos espaços residenciais foram diminuindo 
não apenas por que as famílias encolheram, 
mas também por consequência da mudança 
urbana. “Os grandes terrenos no centro 
da cidade, ocupados em sua totalidade, 
deram lugar a lotes de dimensões menores, 
respeitando recuos e novas exigências 
urbanísticas”, destaca. 

novas Metragens
As novas plantas comprovam a alteração 
nos hábitos dos moradores. A cozinha, que 
na casa brasileira das décadas passadas foi 
central, passou a integrar a área social, ligada 
à sala de estar. Os corredores, que antes eram 
enormes e marcavam claramente a divisão 
entre áreas social e íntima, praticamente 
desapareceram. Os espaços de serviço foram 
descolocados dos fundos para a frente da 
casa,  com mudanças significativas nos 
desenhos e na quantidade de cômodos. Nos 
apartamentos, as grandes salas deram espaço 
às varandas gourmets, que deixaram de ser 
apenas um ambiente contemplativo e se 
tornaram espaços de convivência.

Onésimo destaca que as atividades 
cotidianas do morador, antes concentra-
das nos espaços privados da casa, hoje 
se organizam de forma fragmentada nos 
espaços públicos por meio dos serviços 
que a cidade oferece, como restaurantes, 
lavanderias, etc. “Os modos de vida con-
temporâneos têm exigido revisões da ideia 
de cidade como conhecemos e das ofertas 
de lugares para morar”, ressalta. 

A tendência é a de 
que as pessoas pro-
curem espaços mais 
flexíveis, multifun-
cionais e compactos 
por questões de pra-
ticidade, argumen-
ta Ruth. “Portanto, 
espaços de grandes 

dimensões, com funções únicas, tornam-
-se desnecessários e obsoletos”, defende.

O arquiteto Fernando afirma que a 
sociedade converge para um outro modo 
de vida, que reflete na alimentação, na 
estética e no estilo. “Cada vez mais pes-
soas se dão conta de que não é necessário 
muito para viver”, argumenta. Para ele, o 
desafio da arquitetura contemporânea é 
criar espaços que respondam à “impre-
visibilidade da vida”, que sejam flexíveis 
para atender a diversidade de demandas 
e personalidades, e, ao mesmo tempo, 
compactos, conscientes do impacto que 
causam ao planeta em termos de recursos 
e eficiência energética. “Na mesma medida 
que nosso espaço virtual cresce, nosso es-
paço físico “real” se torna mais compacto 
e flexível”, diz.
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À moda 
antiga

Na virada do século XIX ao XX, os palacetes simbolizavam 
a riqueza e o poder econômico da elite cafeeira. Habita-
ções com espaços amplos e luxuosos, pés-direitos altos 

e ambientes ricamente decorados, que combinavam elementos da 
arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca, dentre outras. 

O arquiteto Fernando Gobbo explica que os espaços residenciais da 
época possuíam dimensões maiores e eram mais numerosos devido ao 
número de pessoas que residiam no local (filhos, avós, empregados, etc) 
e pela tradição arquitetônica do Ecletismo vigente no início de século XX.  

O Palacete Innecchi, construído em 1929 na Rua Duque de Caxias, 
esquina com a Rua Barão do Amazonas, no Centro da cidade, represen-
tou esse período.  Com 1.250 m², possuía no térreo, cozinha, copa, sala 
para visitas, sala de jantar, gabinete, hall, jardim de inverno e terraço. 

No pavimento superior ficavam os quartos, banheiro, closet e vestiário. 
No terceiro pavimento foi construído um mirante e uma edícula e no 
porão havia quatro quartos, vestíbulo, adega e uma sala de bilhar. Palco 
de reuniões da alta sociedade até a década de 1950 – e também dos 
primeiros encontros de diretoria da AEAARP. O palacete foi demolido 
na década de 1970. 

Fernando explica que a partir do início da década de 1950 as dimensões 
das moradias começaram a diminuir. A mudança coincidiu com o aban-
dono dos palacetes e casarões do Centro para os terrenos na Av. Nove 
de Julho, bem como os novos bairros Jardim Sumaré e Alto da Boa Vista. 
“Com a chegada da Arquitetura Moderna à cidade começaram a atuar 
arquitetos cuja formação está alinhada com as ideias e preocupações 
sociais e estéticas do movimento”, diz.
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Palacete InnecchiPalacete Innecchi e Clube Recreativa
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Artigo

No interior dos imóveis rurais é pre-
servado mais vegetação nativa (25,6% 
do Brasil) do que em todas as unidades 
de conservação integral juntas (10,4%); 
ou seja 38,6% de áreas destinadas à 
vegetação protegida é preservada. O 
agricultor brasileiro vem preservando o 
meio ambiente às próprias custas mais 
que qualquer outra categoria profissional 
no mundo, inclusive muito mais que os de 
outros países, investindo 3,1 trilhões de 
reais imobilizados nestas áreas, com custos 
de manutenção próprios de 20 bilhões 
de reais (Evaristo de Miranda e outros, 
EMBRAPA). Apenas 7,8% do território 
nacional são efetivamente ocupados com 
lavouras propriamente ditas e 30,2% para 

Produzir alimentos e energia 
sem destruir o meio ambiente

Engº Agrº Dr. José Roberto Scarpellini
Membro do Conselho Deliberativo da AEAARP;
membro do COMDEMA - Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente – Ribeirão Preto, SP;
membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo;
pesquisador científico VI do Instituto Agronômico –
APTA/SAA SP

Fontes: SFB; EMBRAPA TERRITORIAL; IBGE; MMA; FUNAI; DNIT; ANA; MPOG; IMAFLORA

algum tipo de empreendimento agropecu-
ário, restando 66,3 % do Brasil preservado 
de alguma forma (mais de 630 milhões 
de hectares), de acordo com a EMBRAPA 
(veja quadro).

Estes resultados foram obtidos princi-
palmente de informações tabuladas do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), impor-
tante ferramenta de gestão ambiental 
criado pela Lei 12.651/12, o novo Código 
Florestal. No estado de São Paulo, outro 
avanço ambiental, além da declaração 
do CAR, consiste do protocolo firmado 
com o setor sucroalcooleiro denominado 
Etanol Mais Verde, sendo suas signatárias 
responsáveis por aproximadamente 98% 
da produção de etanol paulista e 46% 
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da produção nacional. São 4.819.860 ha 
(23,5 % da área agricultável do estado) 
compromissados com boas práticas agro-
ambientais. Entre os principais pontos a 
serem atingido destacam-se: eliminação 
da queima da cana, adequação ao có-
digo florestal, conservação dos solos, 
conservação e reuso da água, proteção 
e restauração das áreas ciliares, proteção 
e recuperação de nascentes, adoção de 
medidas de proteção à fauna, responsa-
bilidade socioambiental e certificações, 
boas práticas no uso de agrotóxicos, 
aproveitamento dos subprodutos da cana, 
prevenção e combate a incêndios.

Foi desafiador e dispendioso para o agro-
negócio e para o Brasil construir a imagem 
que se tem hoje, preservando a vegetação 
com muito mais austeridade que a maioria 
dos países que possui mais área agricultável 

que preservada com vegetação. Mas, nem 
por isso devemos abandonar as metas e 
premiar aqueles que não fizeram a lição 
de casa, nem simplesmente punir os que 
buscaram o desenvolvimento econômico, 
incentivados no passado e agora obrigados 
a adequar-se. É possível e aconselhável 
a preservação ambiental e ocupação 
agrícola com tecnologia, produtividade e 
organização, usando novas ferramentas 
disponibilizadas pelo avanço tecnológico. 

E a inovação no setor do agro é constan-
te, citando a Agricultura 4.0, movimentos 
agtech, monitoramento via satélite ininter-
rupto das lavouras, com detecção e aciona-
mento de combate a incêndios. Educação 
ambiental direcionada, representada espe-
cialmente pelo programa “Agronegócio na 
Escola” difundido desde 2001 pela ABAG 
– Associação Brasileira do Agronegócio. 

Ainda destaca-se a logística reversa efi-
ciente das embalagens de agrotóxicos pelo 
“Sistema Campo Limpo”, do INPEV – Insti-
tuto Nacional de Processamento de Em-
balagens Vazias, entre outros. Também no 
agronegócio podem existir exceções, tanto 
quanto nas cidades, mas ele é a “salvação da 
lavoura” contra a fome e responsável pela 
abundância ofertada nos supermercados. 
Sim, podemos produzir alimentos e energia 
sem destruir o meio ambiente.
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Arraial da

aeaarp

 Jessica Oliveira e Douglas Florian

 Jairo Ribeiro de Lima e Lígia Bueno 
Alves de Lima

Carlos Alencastre, Denise Ribeiro, Augusta Sobrinho, Haroldo Curti, Samir 
Geraigire, Fernanda Martins, Juliana Araújo, Rodrigo Araújo, Maria Luiza, 
Nivaldo sobrinho, Galiana Martins e Odalécio Martins

Nara Pinheiro e Patrícia Caliento

Giulio Prado, Ana Cláudia Marinceck, Juliana Araújo, Rodrigo Araújo, Denise 
Camara e Carlos Alencastre

Renata, Carlos e Dulce Palladini

O Arraial da AEAARP reuniu cerca de 200 convidados, entre associados, 
seus familiares e amigos. “Os encontros sociais da AEAARP são a 

oportunidade de estreitarmos laços de amizade e até mesmo parcerias 
comerciais”, fala o engenheiro Giulio Prado, presidente da Associação. 

O engenheiro Rodrigo Araújo, diretor social, conseguiu uma prenda 
inédita: uma passagem de ida e volta para Salvador (BA), com direito a 

acompanhante, que foi sorteado entre os associados.

Isabela Hyrtquyist, Wilson Laguna Júnior, Cristina Soldra Penedo, Lali 
Laguna, Wilson Laguna, Marco Canini, Selma Canini, Marco Laguna e 
Jacobo De Cal y Alonso
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Luís Cláudio Fonseca , Maria stela Fonseca, Maria Cláudia Fonseca, 
Danilo Fonseca mazoni, Rodrigo Magalhães, João Carlos Manzoni e 
Lúcia Fonseca Mazoni

Veridiana Castro, José Roberto Cassanelli 
e Jurema Cassanelli

Cheyenne Belarmino, Reinaldo Belarmino, Ricardo Seixas, 
Aline Gabriel, José Maria Lobato, Ana Paula Soraggi e 
Lara Soraggi

Salete Fayão e Ronaldo Fayão

Cleide de Luca Afonsso, Paulo Rando Campaña Afonsso, Juarez 
Lamim e Marlene Lamim

Karla Haikel e Carlos Haikel Juan Carlos Castañeda e Sílvia Camargo

Natália Reis, Maria Sílvia Perez, Flávia Marin, Miguel Marin, 
João Marin, Heitor Marin, Márcio Cardoso e Rafael Reis

Rosana Bevilaqua e Silvana BevilaquaRobson Pita e Jaqueline Pita  Maria Thereza Lima Baptista e Vania 
Akegawa

Bianca Labate Laguna, Antonella Laguna, Pablo Gabriel Sanches, Magda 
Guilhermino, Sérgio Paiva Sampaio, Fabíola Coelho, Nádia Delmonte, 
Thaís Laguna, Francisco Lopes, Maria Sílvia Paolielo e Mateus Labate
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Notas

AGOSTO
19, 20 e 21: Semana de Arquitetura
23: Jantar dos Arquitetos

12: Sarau Noite da Primavera
21: Almoço Beneficente

SETEMBRO

5: Almoço dos Agrônomos
18: Oktoberfest
21,22 e 23: Semana de Engenharia

OUTUBRO

NOVEMBRO 7: Sarau Machado de Assis

DEZEMBRO 6: Festa do ano

Agenda

A E A A R P
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Francisco Carlos Bevilaqua                          
Engenheiro agrônomo

Marcos Vinicios de Carvalho                       
Engenheiro agrônomo

Raoni Sampaio Balieiro                                 
Engenheiro agrônomo

Silvana Maria Franco Margatho                
Engenheiro agrônoma

Duilio Marcondes Reis Garde                     
Engenheiro civil

Manoela Marincek Caran                             
Engenheiro civil

Reginaldo Garcia Rafael                               
Engenheiro eletricista

novos Associados

Yuri Belentani                                                  
Engenheiro eletricista

Luiz Claudio Weffort                                     
Engenheiro de materiais

Mamoru Carlos Yamada                               
Engenheiro mecânico

Daniela Ribeiro de Oliveira                          
Arquiteta

Gabriela Balieiro Panico                               
Arquiteta e urbanista

Paulo Caliento                                                  
Técnico em eletrotécnica

O Coral Som Geométrico 
foi uma das atrações da 
programação cultural em 
comemoração aos 50 anos 
do DAERP. No palco do 
Theatro Pedro II, o Coral 
cantou clássicos do cinema 
mundial acompanhado do 
grupo La Musicale.

O Corpo de Bombeiros apresentou na AEAARP mudanças nas regras de 
vistoria e liberação de edificações e áreas de risco. Veja o guia a partir da 
página 13 desta edição da Painel.

No ar, no Grupo Thathi Multiplataforma, a TV 
AEAARP. Programas inéditos vão ao ar semanalmente 
às segundas-feiras e são reprisados na programação 
no decorrer da semana. 

TV AEAARP



12: Sarau Noite da Primavera
21: Almoço Beneficente

7: Sarau Machado de Assis
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