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Palavra do presidente

No decorrer de 2019, temos nos encontrado com pessoas 
que atuam em atividades sociais ligadas ao meio ambiente. 
Propusemos, com êxito, a criação de uma ação em conjunto, 
a campanha Civilidade nas Ruas. Essa iniciativa nos mostrou 
que há muita gente fazendo coisas interessantes na cida-
de. Nos mostra, sobretudo, o quão importante é estarmos 
conectados com pessoas diferentes, que pensam o mundo 
com diversidade e que todos desejam o mesmo: qualidade 
de vida, isonomia e paz.

Civilidade nas Ruas é como um grande guarda-chuva: cada 
iniciativa, cada contribuição que um grupo (ou uma só pes-
soa) é abraçado por todos, de forma colaborativa e coletiva. 

No grupo que abraçou a ideia inicial há arquitetos que traba-
lham com projeto de coleta seletiva, o médico que se dedica 
a recuperar praças, a bióloga que se lançou no projeto de 
conscientização sobre o uso de plástico, a fotógrafa que 
trabalha por menos isopor e há a AEAARP, com engenheiros, 
arquitetos e agrônomos que têm o conhecimento técnico.

O conhecimento e a formação são o que diferenciam os 
profissionais habilitados dos leigos. É o que nos valoriza e, 
ao mesmo tempo, o que aumenta a nossa responsabilidade, 
tanto nas nossas atividades particulares quanto em grupo. 
Somos uma associação com 71 anos, que tem importante 
histórico de colaboração com a cidade e que reúne enge-
nheiros, arquitetos e agrônomos; imagine o quanto podemos 
colaborar.

Imagine as grandes transformações que você promove no 
seu entorno, a gigantesca diferença que você fará atuando 
em conjunto com os seus pares.

A programação da campanha estará sempre no nosso Portal, 
na página do Facebook e informaremos os associados por 
e-mail. Participe, você faz a diferença para a sua comunidade.
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O Brasil é o país do café: é o maior produtor e exportador 
do mundo e tem o segundo maior mercado consumidor. O 
consumo médio anual de cada brasileiro é de 839 xícaras 
de café, segundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Café (ABIC).

De volta aoé 

Grãos especiais 
representam 20% da 

colheita total do Brasil

Especial

AEAARP

5

O Brasil tem 2,16 milhões de hectares de 
plantações de café, segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento. São cultivados comercialmente 
o café arábica (70%) e café conilon/robusta (30%). 

Hoje, hábitos de consumo são influenciados pelo acesso à 
informação e, juntando isso à tecnologia, ao aprimoramento 
do mercado e das plantas, cresceu a participação de cafés 
especiais no mercado brasileiro. Há cada vez mais clientes 
exigentes em relação à qualidade e dispostos a pagar mais 
para degustar cafés com sabores e aromas diferentes.

,
De

sig
ne

d 
by

 Fr
ee

pi
k



6
Revista Painel

Em Ribeirão Preto, o empresário 
Raphael Ferraz investiu em sua própria 
cafeteria depois de minuciosa pesquisa 
de mercado. “Descobrimos que enquan-
to o café tradicional crescia 1% ao ano, 
o especial apresentava crescimento de 
15%”, destaca.

A cafeteria serve cafés especiais e 
possui um sistema de torra do grão, 
para consumo interno e também para 
o mercado no varejo. “O cliente tem 
a oportunidade de conhecer todo o 
processo, desde o café verde, passando 
pela torra e prova, até o consumo”, diz.

Raphael, que também é barista, 
fala que o consumidor dos cafés 
especiais está aberto a novas expe-
riências. “Geralmente são pessoas 
entre 25 e 45 anos, que estão in-

O termo “café especial” surgiu na década de 1980, com a 
fundação da SCAA – Specialty Coffee Association of America 
(Associação Americana de Cafés Especiais) por um grupo de 
pessoas ligadas à indústria do café dos Estados Unidos. Foi 

Erna Knutsen, proprietária de uma importadora de cafés finos 
da cidade de San Francisco, na Califórnia, que criou o termo 

“Specialty Coffee” que se tornou referência em todo o mundo.

Fonte: http://www.thecoffeetraveler.net/

O café é a segunda bebida mais 
consumida no mundo, 
só perde para a água.

 Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) 

Segundo Vanusia Nogueira, diretora 
da Associação Brasileira de Cafés Es-
peciais (BSCA), o estímulo à produção 
e à capacitação de produtores, além do 
próprio desejo dos consumidores, que 
têm buscado cafés de excelência para 
vivenciar uma experiência gustativa 
diferente, contribuíram para o cresci-
mento da produção. 

“Os investimentos em pesquisas 
e difusão de técnicas de controle de 
qualidade também elevaram os padrões 
de excelência dos cafés brasileiros, 
apresentando processos exclusivos de 
certificação e rastreabilidade adotados 
na produção nacional, evidenciando 
sua responsabilidade socioambiental 

e incorporando vantagem competitiva 
aos produtos”, destaca.

Café especial
De acordo com o engenheiro agrôno-

mo Gerson Silva Giomo, pesquisador do 
Centro de Café do Instituto Agronômi-
co (IAC), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, 
o que diferencia um  café comum de um 
café especial é a qualidade da bebida. 
Para obter um café especial é necessá-
rio mais rigor no controle de qualidade 
em todo o processo produtivo, prin-
cipalmente nas etapas de colheita e 
processamento. “A qualidade da bebida 
depende essencialmente das interações 
entre a planta (variedade) e o local de 
produção (ambiente)”, explica.

O engenheiro agrônomo Júlio César 
Mistro, diretor do Centro de Café do 
Instituto Agronômico (IAC), da Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, explica que para 
garantir a qualidade do café especial, 
o grão deve ser colhido no momento 
certo da maturação, já vermelho. “As 
mudas devem ser plantadas adensadas 
(próximas umas das outras) para auxiliar 
na maturação, tornando-a mais lenta, e 
resultando em um café de mais quali-
dade”, diz.

Júlio destaca que a altitude também 
interfere na qualidade do café. “Para o 
café arábica o ideal são regiões com alti-
tudes entre 800 e 1200 metros. Quanto 
mais alto o local do plantio melhor é a 
maturação do fruto da planta e conse-
quentemente melhor é a qualidade”, 
explica. Já para a produção do café 
robusta, as baixas altitudes, entre 400 
e 600 metros, são as recomendadas. 

O Programa de Cafés Especiais do 
Instituto Agronômico (IAC), coorde-
nado pelo pesquisador Gerson Silva 
Giomo, vem estudando o desempenho 
agronômico e qualitativo de diversas 

teressadas na origem do grão, nos 
novos métodos de preparo e na 
sustentabilidade”, diz.

De acordo com a Associação Bra-
sileira de Cafés Especiais (BSCA), nos 
últimos 15 anos, a produção passou de 
5,2 milhões de sacas, em 2015, para 
10 milhões de sacas, em 2019, o que 
representa 20% de todo café colhido 
no Brasil – 51 milhões de sacas. 

O mercado interno absorve 10% da 
produção dos cafés especiais, com a 
perspectiva de consumo de 1,2 milhão 
de sacas em 2019. O Brasil exporta 
cerca de 90% da produção de cafés 
especiais. Em 2019, a previsão é que as 
exportações somem 9 milhões de sacas. 
Os principais compradores são Estados 
Unidos, Europa e Japão.
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Café arábica
In

sti
tu

to
 A

gr
on

ôm
ico

 IA
C

Pr
og

ra
m

a C
af

és
 E

sp
ec

iai
s-I

AC

Variedade IAC para produção de Cafés Especiais Exóticos

variedades de café arábica em dife-
rentes regiões de produção no Brasil. 
Em longo prazo será possível indicar 
a melhor combinação de variedade e 
processamento pós-colheita para cada 
local de plantio, visando a produção de 
cafés especiais diferenciados.

Em Campinas (SP), os pesquisadores 
conseguiram produzir em escala experi-
mental cafés super especiais, com notas 
acima de 90 pontos na escala da Spe-
cialty Coffee Association (SCA), em uma 
altitude de 670 metros. “Isso nos mostra 
que mais importante que a altitude 
isoladamente, é dispor de variedades 
adaptadas, com potencial genético para 
expressar melhor qualidade de bebida, e 
dominar a tecnologia de processamento 
pós-colheita”, argumenta Gerson.
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De acordo com ele, o objetivo do 
programa é buscar a melhor forma de 
produzir cafés especiais diferenciados e 
até mesmo exóticos em diversas regiões 
do Brasil, a partir da combinação Genó-
tipo x Ambiente, o que representa uma 
ótima oportunidade para agregação de 
valor ao produto. “O uso de variedades 
de cafeeiro inéditas no Brasil tem apre-
sentado resultados surpreendentes nas 
nossas pesquisas, onde o perfil sensorial 
do café é tão diferenciado que às vezes 
se confunde com o de cafés importados 
de outros países, como Etiópia, por 
exemplo, confirmando a importância 
do varietal na definição de sabores e 
aromas da bebida”, explica.

Café gourmet x café especial
O café gourmet e o café especial 

possuem alta qualidade. Ambos não têm 
grãos defeituosos em sua composição 
e se diferenciam pelo aroma e sabor. O 
café gourmet aceita a mistura de espé-
cies (arábica e robusta), já o especial pos-
sui 100% de grãos da espécie arábica.
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Grãos torrados de café especial

Segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Café, o café gourmet 
possui sabor e aroma mais suaves por 
causa da seleção dos grãos e de torra 
controlada, mas não passa por análises 
tão rígidas quanto o café especial, que 
precisa atender a um protocolo de ava-
liação internacional, o Specialty Coffee 
Association (SCA), utilizado no mundo 
inteiro para indicar o nível de qualidade 
dos grãos. 

São analisados 10 atributos dife-
rentes (fragrância e aroma, o sabor, 
a finalização, a acidez, o corpo, o 
equilíbrio, a doçura, a ausência de 
defeitos, a uniformidade e resultado 
global).  Para ser considerado especial, 
o café precisa atingir o mínimo de 80 
pontos após a soma da nota de todos 
os atributos avaliados. 
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Sessão de degustação de Cafés Especiais, 
conforme metodologia SCA  

Segundo Vanusa, da BSCA, o café 
especial possui atributos sensoriais dife-
renciados. “Estes atributos, que incluem 
bebida limpa e doce, corpo e acidez equi-
librados, qualificam a bebida acima dos 
80 pontos na análise sensorial. Além da 
qualidade intrínseca, os cafés especiais 
devem ter rastreabilidade certificada e 
respeitar critérios de sustentabilidade 
ambiental, econômica e social em todas 
as etapas de produção”, explica.

no Brasil

Os pequenos e médios produtores 
brasileiros são responsáveis por 80% 
da produção, distribuídos em 300 mil 
fazendas nos estados de Minas Gerais, 
São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rondô-
nia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato 
Grosso, Amazonas e Pará.
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A produção do café arábica está 
concentrada nos Estados de Minas 
Gerais, como maior produtor, seguido 
por São Paulo, Espírito Santo e Bahia. 
Esses quatros estados concentram 
85% da produção nacional dessa es-
pécie. O robusta/conilon é cultivado 
principalmente no Espírito Santo, Bahia 
e Rondônia, concentrando 95% da 
produção nacional. 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

No estado de São Paulo predomi-
na a produção do café arábica, dis-
tribuída em duas regiões: Mogiana e 
Centro-Oeste Paulista, que alternam 
fazendas com pequenas proprieda-
des e produzem cafés especiais em 
áreas específicas. 

Café robusta em São Paulo

O café arábica predomina nas plantações de café no estado de São Paulo, 
mas se depender do trabalho da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) o robusta tende a ganhar destaque.

Para incentivar a produção do café robusta no estado, a APTA está 
desenvolvendo um projeto no oeste paulista com pequenos produtores. 
O objetivo é buscar a sustentabilidade na pequena propriedade. A região 
foi escolhida devido à semelhança de clima, temperaturas entre 22 °C e 
24 °C, e altitude (média de 400 metros) do local de origem do café da 
espécie robusta, o Congo, na África. 

“É uma opção interessante para o pequeno produtor, que pode armazená-lo 
na propriedade, diferente das frutas, que são perecíveis. O café pode ser 
utilizado como poupança, esperando o melhor preço”, explica o engenheiro 
agrônomo, Fernando Takayuki Nakayama, pesquisador da APTA. 

O estado de São Paulo concentra a maioria das indústrias de beneficiamento 
e torrefação de café.  “Hoje, essas indústrias compram café em Rondônia, 
sendo que poderíamos estar produzindo em São Paulo e concentrando 
riqueza no estado, ajudando o pequeno produtor. Temos logística, 
transporte e um raio de distância muito mais próximo dessas unidades, que 
consomem e demandam matéria prima”, ressalta o pesquisador.  

Considerado de baixa qualidade no passado, o café robusta ganhou 
reconhecimento com o lançamento dos cafés em cápsulas, há 10 anos, 
quando uma das principais empresas do segmento declarou que utilizava 
80% de café robusta no blend (mistura de espécies). “Foi uma quebra de 
paradigma que credenciou o café robusta para entrar no nicho de qualidade”, 
destaca Fernando.  

Segundo Fernando, o café robusta quando blendado (mistura de grãos) 
com o café arábica possui características benéficas, tanto na bebida quanto 
na validade. “O robusta é um grão mais compacto, dura mais dentro da 
embalagem porque demora a oxidar e quando misturado ao arábica, melhora 
a qualidade na extração do café, apresentando mais corpo e crema”, explica.
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Há que se ter um lugar especial para saborear um café diferenciado – seja ele 
especial ou gourmet. Os tipos especiais de grãos, torras e blends movimen-

tam outra cadeia no comércio: as cafeterias. A marca da arquitetura 
do passado do café são as fazendas e o conjunto de construção 

que as compõem, imponentes e poderosas, reservando 
o charme do antigo e a característica familiar. Hoje, o 

comércio em torno do café leva para espaços char-
mosos e aconchegantes alguns elementos dessas 

suntuosas construções.
A mudança de comportamento dos consu-

midores influencia os projetos arquitetônicos 
das cafeterias, que investem no design de 
interiores para criar espaços que remetam 
às tradições de família, casa dos avós e as 
fazendas. O intuito é que os elementos 
da construção e da decoração despertem 
lembranças que contribuam com o prazer 
de degustar a bebida. Segundo o arquiteto 
Cássio Moraes, um espaço para café inspira 
principalmente a sensação emocional de 
acolhimento para momentos de pausa, des-

canso ou boas conversas. “A arquitetura pode 
explorar vários recursos para a caracterização 

desse ambiente. A presença de poltronas e ca-
deiras confortáveis e acolhedoras, além da 

utilização de iluminação adequada 
- nada de luz fria - são funda-

mentais para o confor-
to”, afirma.

CAFé
O clima das grandes fazendas em 

pequenos (e aconchegantes) espaços
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Em 1475, foi aberto 
o primeiro café do 

mundo: o Kiva Han 
em Constantinopla 

(atual Istambul, 
Turquia), marcando 

o início do consumo 
social da bebida. 

Cássio destaca que elementos como 
madeira, ferro trabalhado, peças de 
demolição e objetos artesanais podem 
proporcionar a sensação do Brasil antigo e 
tradicional. Texturas como tijolo de demo-
lição e cestarias dão a sensação de aco-
lhimento. Plantas naturais ou pequenos 
arranjos são bem-vindos porque levam 
a natureza para o ambiente interno. “O 
espaço pode ter uma cara contemporâ-
nea com linhas retas e móveis modernos 
bastando a presença de uma parede de 
tijolo de demolição, por exemplo, para 
proporcionar aquele ar nostálgico das 
casas antigas e rurais”, detalha. 

A arquiteta Thais Lipari recorreu ao 
recurso da parede de tijolos no projeto 
arquitetônico de uma charmosa cafete-
ria no centro de Ribeirão Preto. Nesse 
caso, a parede era original. “A parede 
representa a tradição e suas inúmeras 
histórias. Optei também por cores em 
tons terrosos, mobiliário estilo retrô, 
iluminação intimista e chão de cimento 
queimado para retratar as casas das 
fazendas”, detalha. Thais explica que 
o intuito do projeto foi o de resgatar o 
charme das antigas cafeterias existentes 
nos centros das cidades, ambientes que 
contam histórias e conferem acolhimen-
to e bem-estar, despertando a memória 
afetiva dos frequentadores. 

O centro da cidade também é o en-
dereço da primeira cafeteria de Ribeirão 
Preto, inaugurada em 1937: a Única.  No 
térreo do Edifício Diederichsen, primei-
ro prédio vertical da cidade, a cafeteria 
foi ponto de encontro da elite cafeeira e 
de políticos e lugar onde foram tomadas 
importantes decisões no passado. Ainda 

em funcionamento, é considerada pon-
to turístico – e também de encontro. 

De azulejos do chão até o teto, não 
possui elementos internos que lembrem a 
época áurea do café. O que importa nesse 
espaço é o simbolismo da época. O lado 
externo segue o estilo Art Déco, luxuoso 
e com formas geométricas, do prédio his-
tórico tombado pelo  Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico (Condephaat).

Fazendas de café
As fazendas de café têm arquitetura 

específica e original. No livro “Arquite-
tura do Café“, o arquiteto e urbanista 
André Munhoz de Argollo Ferrão explica 
que o conjunto arquitetônico de uma 
fazenda cafeeira é formado pelo núcleo 
industrial (terreiros, tulhas e casas de 
máquinas), núcleos habitacionais (casa-
-grande e senzala, ou sede e colônia), 
viveiros, casas de vegetação, edifícios 
e instalações destinados a abrigar ativi-

dades complementares e suplementares 
da fazenda. “O próprio cafezal, assim 
como todo campo cultivado, guarda 
em seu desenho essa arquitetura”, diz. 

André destaca que durante o período 
em que o café foi a principal indústria 
brasileira (entre os séculos XIX e XX) a 
arquitetura das fazendas cafeeiras evo-
luiu de acordo com as transformações 
culturais, tecnológicas, socioeconômi-
cas, políticas, ocorridas na sociedade.

Na região de Ribeirão Preto, as 
fazendas passaram por diversas mo-
dificações. A casa-grande e a senzala 
foram substituídas por sedes rodeadas 
de jardins e casas de colônia; a cons-
trução da ferrovia exigiu a implantação 
de pequenas plataformas de embarque 
próximas aos armazéns e às colônias 
da fazenda; o núcleo industrial cres-
ceu, transformando-se no principal 
componente arquitetônico da fazenda. 
“Da mesma forma, em outras regiões 
cafeeiras pode-se observar diferentes 
mudanças, de acordo com o contexto 
regional e com o período que se analisa”, 
ressalta André.
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Museu Histórico de Ribeirão Preto, antiga Fazenda Vista Alegre
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A riqueza arquitetônica das fazendas de café inspira projetos de decoração das 
cafeterias. “Aquele cafezinho coado na hora e os quitutes gostosos para acompa-
nhar fazem parte do nosso imaginário, das nossas lembranças, e não podem ser 
esquecidos, mas valorizados”, fala a arquiteta e designer de interiores Idália Daudt, 
lembrando que essas características se somam à arquitetura das fazendas.

Para criar o espaço inspirado no tema café, o barista Raphael Ferraz conta que 
utilizou madeira como referência e o colorido para relembrar as cozinhas das avós. 
“Café é um tema muito familiar, que remete à memória da família reunida à mesa. 
A proposta foi trazer o aconchego, unindo o rústico ao moderno”, diz.

No projeto de uma cafeteria na capital paulista, a arquiteta Idália elegeu o tor-
rador (máquina que torra os grãos de café) como o protagonista. “Além do volume 
e das especificações do equipamento, tivemos que considerar a área de estoque 
das sacas, pesagem e embalagem”, explica.
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Casa de colônia na região de Ribeirão Preto

A arquiteta optou por uma parede de 
tijolos e um balcão feito com madeira de 
demolição e criou diferentes ambientes 
aconchegantes e confortáveis utilizan-
do poltronas, sofás e cadeiras. Mesas 
individuais e comunitárias também 
fazem parte do mobiliário.

Torrador de grãos de café é o destaque do projeto da cafeteria em São Paulo
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“É essencial um projeto que apresente 
espaços muito confortáveis, estetica-
mente agradáveis, onde o cliente se 
sinta acolhido e tenha vontade de re-
tornar, trazer amigos. As cores utilizadas 
e a iluminação são importantes nesses 
ambientes”, destaca. 

Para Cássio, a arquitetura contem-
porânea  utiliza-se de recursos tec-
nológicos e inovações construtivas e 
decorativas para refletir o momento de 
vida  atual, mas o componente histórico 
de referências e vivências do passado, 
que inclui a localização, os costumes 
regionais e os sentimentos de perten-
cimento daquele que deseja construir 
ou reformar sempre existirá.  

Para resgatar a tradição das fazendas, 
por exemplo, um edifício pode conter 
elementos presentes na arquitetura 
colonial brasileira. Grandes varandas, 

Projeto Adélia Daudt
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Fazenda de café na região de Ribeirão Preto

amplos telhados com telhas de barro, portas e janelas de madeira coloridas, lambris 
no teto e ladrilhos hidráulicos  são alguns dos exemplos a serem usados. Outro 
símbolo das antigas fazendas são os fogões à lenha. “Obviamente não é neces-
sário se valer de todos estes itens ao mesmo tempo para que haja um resgate de 
memória”, ressalta. 

O arquiteto e urbanista André defende que uma boa arquitetura vai muito além 

de um bom desenho, pois remete aos 
cinco sentidos.  Na arquitetura do café, 
o “aroma” é essencial na composição do 
ambiente - há que sensibilizar o olfato 
com aromas do café e da fazenda; assim 
como o tato - textura dos revestimen-
tos, o material que compõe o mobiliário, 
etc; a luz deve ser bem pensada - exige 
do arquiteto um belo estudo da lumi-
nosidade do ambiente para conjugar 
rural com urbano, tradicional com con-
temporâneo; a sonoridade também é 
relevante. Em uma cafeteria o próprio 
som do preparo do café, da manipula-
ção das louças, das conversas sempre 
amenas, tudo isso pode ser muito bem 
explorado pela boa arquitetura. O sabor, 
nem se fala!”.
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Cidades

A AEAARP, em parceria com organizações locais, 
acaba de lançar a campanha Civilidade nas Ruas. “A 
campanha tem caráter educativo, de informação e aler-
ta à população sobre a responsabilidade de cada um 
em manter a cidade limpa e sobre o papel da sociedade 
civil na preservação dos espaços públicos”, explica o 
engenheiro Giulio Prado, presidente da Associação.

A iniciativa conta com a parceria do Grupo Ciclos, 
Projeto Embalo Sustentável, Associação dos Amigos 
do Meio Ambiente e da Ecologia (AMAECO), projeto 
CataSonho, Terra sem Plástico, IProtagonismo Gour-
met e outros, além de voluntários como o médico 
Carlos Afonso Schoreder que reúne amigos para 
fazer limpeza em praças e vias públicas da cidade, 
e a gestora ambiental Kelly Cristina da Silva, guarda 
municipal da Patrulha Ambiental e coordenadora do 
Projeto CataSonho. 

A campanha tem caráter permanente. “Queremos 
provocar reflexões sobre o uso dos recursos naturais 
e do espaço urbano, além de despertar para atitudes 
sustentáveis em relação à cidade”, comenta Kelly, 
conhecida pelo trabalho de transformar pneus em 
obras de arte e livrar as ruas da cidade de entulhos.

Dentre as ações previstas estão palestras educati-
vas, debates, ações de conscientização em espaços 
públicos, como praças ou parques, edição de cartilha 
educativa e ampla divulgação de material educativo 
em redes sociais.

A campanha Civilidade nas Ruas disponibilizará 
na internet a lista de ecopontos da cidade para des-
carte de materiais, vai orientar a população sobre 
o que é reciclável, como descartar materiais, além 
de orientar sobre substâncias prejudiciais à saúde e 
meio ambiente. 

“Há inúmeras iniciativas de valor em pleno funcio-
namento e beneficiando a cidade, a população e o 
meio ambiente. Queremos divulgar o trabalho dessas 
organizações e mesmo de voluntários que atuam 
individualmente ou entre amigos, dar visibilidade 
e voz para as boas ações e contribuir para que um 
dia nenhum pedaço de papel seja jogado nas vias 
públicas de nossa cidade”, diz Giulio.

Ações
A primeira atividade da Campanha é o Dia da Civi-

lidade, que acontecerá no calçadão com uma parada 
ecológica. “Será um acontecimento para chamar a aten-
ção da cidade e mostrar de forma lúdica como todos 
podem cuidar dos espaços públicos”, comenta Giulio.

O plano é que, a partir de 2020, aconteçam uma 
série de eventos educativos com objetivo de sensi-
bilizar a sociedade civil para que participe de ações 
educativas e de preservação do meio ambiente. “Cada 
pequena iniciativa faz uma diferença enorme na qua-
lidade de vida de todos nós”, diz Magda Guilhermino, 
do projeto Terra sem Plástico.

AEAARP lança a campanha 
Civilidade nas Ruas

Revista Painel
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Objetivo é unir esforços e sensibilizar a população 
para a convivência harmoniosa com a cidade
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Social
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Anualmente, engenheiros agrônomos reúnem-se na AEAARP para celebrar o 
seu dia – 12 de outubro. Apesar da coincidência com o feriado católico – é dia 
de Nossa Senhora e Dia das Crianças – a data nada tem a ver com essas duas co-
memorações: foi neste dia, em 1933, que a profissão foi regulamentada no Brasil.

A primeira escola de agronomia do Brasil foi fundada em 1875, na Bahia. Os 
cursos, no nordeste e no sul do país, surgiram com o intuito de qualificar a mão de 
obra, incorporando tecnologia ao conhecimento empírico do homem do campo.

Festa
Talvez uma das características imutável entre os engenheiros agrônomos é 

a disposição para festas com jeito de roça. “A comissão que organiza o almoço 
sempre procura proporcionar esse ambiente para os associados”, fala o engenheiro 
agrônomo Alexandre Tazinaffo, diretor da AEAARP.

A AEAARP recebeu associados, seus familiares e amigos com um cardápio 
de comida mineira, do prato principal até a sobremesa. Tudo harmonizado com 
cerveja gelada, refrigerante, suco e água ao som de música brasileira e regional. 
Os associados plantaram uma árvore, Alecrim de Campinas, fizeram muita festa 
e poses para as fotos que publicamos nesta edição da Painel.

Almoço dos 
Agrônomos
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1 -  Giulio Prado, Afonso Reis Duarte, Carlos Alencastre, Alexandre Tazinaffo, Antônio 
Duarte Nogueira Júnior, Geraldo Geraldi e Ronaldo Zaccaro

2 -  Wilson Emílio Costa, Adriana Degasperi e Silvio Degasperi

3 -  José Mário Jorge, Gilberto Marques Soares e Pedro Faria Júnior

4 -  Jorge Kobayashi, Dirce Rodrigues Caceres, Dilson Rodrigues Cáceres, Sueli Marta 
Lopes Cáceres, Lenira Messias, Cláudio Luiz Messias, Gabriela Cocenza Caceres

5 -  Callil João Filho e Gilberto Marques Soares

6 -  Giulio Prado, Carmem de Azevedo Souza Muradas, Maurício Teixeira Muradas e 
Alexandre Tazinaffo

7 -  Mavione Rocha Cerri e Cesar Cerri

8 -  Ercilia Pamplona, Jamil Bichuette, Gabriel Rossi Bichuette, Marta Rossi e Geraldo 
Fernandes Santos

9 - Tatiana Aparecida Riul, Jefferson de Paula Silva e Genésio Abadio de Paula

1 2

3

5 6

4
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7

Parceiros do Almoço:

Apis Flora | Colorado Máquinas | Inovagro | Pedro 
Redentor Guide | Américos Bar, Bar do Português, 
Empório Américos, Rock & Rib´s e Sushi Américos
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10 - Clarissa Chuffalo Pereira, Luiz Ricardo Manfrim Roque, Paulo Peixoto e 
Ricardo Gonçalves

11 - Jhonatan Ferraz, Gilberto Marques Soares e Lia Brioschi Soares 

12 - Juarez Tovan Lanin de Carvalho, Antônio Carlos Giovanini, Arlindo Clemente 
Filho e Geraldo Geraldi

10

11 12
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O Cantinho do Céu recebeu da 
AEAARP R$ 7 mil arrecadados no 
Almoço Solidário promovido pela 
entidade. A iniciativa reuniu parceiros 
que atuam em atividades ligadas à 
engenharia, arquitetura e agronomia.

“Com o apoio dos parceiros, conse-
guimos amortizar o custo e garantir o 
maior valor possível para a instituição, 
fruto da venda dos convites”, explica 
o engenheiro Rodrigo Araújo, diretor 
social da AEAARP e idealizador desse 
modelo.

Em 2017 a Associação realizou 
evento semelhante e em 2018 a 
doação para o Cantinho do Céu foi 
proveniente da Noite de Gala no 
Theatro Pedro II.

Veja a cobertura fotográfica do 
evento, que teve como atração musi-
cal a Turma do Bebel.

reúne associados 
e amigos

Solidariedade

Revista Painel
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1 -  Jacques Laure, Paulo Marcio Araújo, Fernando 
Junqueira, Rodrigo Araújo, Marlene Basali, Carlos 
Henrique de Oliveira, Marcos Canini e Valdair Mar-
ques de Araújo Júnior

2 -  Mariana Laure, Jacques Laure, Sílvia Camargo e 
Maria Luiza Laure

3 -  Fernando Correa da Silva, Carla Correa da Silva, Lais 
Correa da Silva e Fernando Correa da Silva Filho

1

2 3
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8

O Cantinho do Céu
A instituição foi fundada em 1983 
com o intuito de oferecer cuidado 
integral a pacientes com paralisia 
cerebral, com sequelas severas, 
múltiplas e irreversíveis, decor-
rentes principalmente de anóxia 
neonatal (ausência ou diminuição 
do oxigênio durante o parto). Atu-
almente atende 60 pacientes, 70% 
deles residentes na instituição.

m (16) 3624.9797
Q @corporativa.office | E @Corporativa.Office | K www.corporativaoffice.com.br
o Av. José Adolfo Bianco Molina, 2141 | Ribeirão Preto - SP

ESCRITÓRIOS SÃO 
A NOSSA VOCAÇÃO

MOBILIÁRIO CADEIRAS
MÓVEIS 
DE DESIGNDIVISÓRIAS GUARDA-VOLUMES MÓVEIS ESCOLARES

ARQUIVO 
DESLIZANTE

PISO 
ELEVADO

4 -  Carlos Palladini, Rodrigo Araújo, Luís Umberto Menegucci e 
Fernando Junqueira

5 - Juliana dos Santos Ribeiro, Osvaldo Azevedo e Laura Diniz 
Lemes da Cunha

6 -  Diretores e conselheiros da AEAARP com a Turma do Bebel

7 - Ercília Pamplona, Odalecio Costa Martins,, Lili Martins e 
Alessandra Silva Martins

8 - Fernando Junqueira, Paulo Márcio Araújo, Gislaine Fernandes 
e Rodrigo Araújo

9 - Marlene Basali, Jacqueline Basali Pitta, Robson Pitta,   
Vinicius Alle,  Janaína Basali e Bruna Camilo

4 5

6 7

9
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AEAARP anuncio Painel - LOCAÇÃO

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 15:17:31

Apoiaram a 10ª Semana de Arquitetura da AEAARP

A E A A R P
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quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 15:17:31
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Decisão Normativa Nº 1.116 
de 26 de abril de 2019

CREA-SP

Estabelece que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia e da 
Agronomia são classificados como serviços técnicos especializados

Art. 1º Estabelecer que as obras e os serviços de Engenharia e de Agronomia, que 
exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), são serviços técnicos especializados.

§ 1° Os serviços são assim caracterizados por envolverem o desenvolvimento de 
soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, por abarcarem risco 
à sociedade, ao seu patrimônio e ao meio ambiente, e por sua complexidade, exigindo, 
portanto, profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.

§ 2° As obras são assim caracterizadas em função da complexidade e da multiprofis-
sionalidade dos conhecimentos técnicos exigidos para o desenvolvimento do empreen-
dimento, sua qualidade e segurança, por envolver risco à sociedade, ao seu patrimônio 
e ao meio ambiente, e por demandar uma interação de concepção físico-financeira 
que determinará a otimização de custos e prazos, exigindo, portanto, profissionais 
legalmente habilitados e com as devidas atribuições.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de abril de 2019.
Publicada no DOU de 3 de maio de 2019, 

Seção 1 – página 54

AEAARP
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O Congresso Mundial de Arquitetura, realizado pela União Internacional dos 
Arquitetos (UIA) em parceria com Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), 
ocorre em julho de 2020, no Rio de Janeiro. O evento tem como objetivo 
reunir os arquitetos e urbanistas para expor seus projetos sem qualquer 
forma de discriminação. 
Com o tema “ Todos os Mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, o evento 
aborda a condição urbana contemporânea através da diversidade e 
multiplicidade de formas de construção das cidades e promove a reinserção 
da profissão no meio social. 
Na Semana de Arquitetura da AEAARP, que aconteceu de 19 a 22 de agosto,  
a estudante do curso técnico em edificações, Ana Zinato, foi sorteada para 
participar do evento. A Capacitech, parceira do evento, ofereceu passagens 
aéreas de ida e volta, estadia e a inscrição no evento.

AEAARP anuncio Painel - ART

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 12:20:22

Nilbo Botelho Ferreira                                  
Arquiteto

Bruno Prota Guimarães de Oliveira          
Engenheiro agrônomo

Claudio Luiz Messias                                     
Engenheiro agrônomo

Fernando Teixeira Frota Soares                
Engenheiro agrônomo

Renato Augusto Damasceno                      
Engenheiro ambiental

Sergio Henrique Perri Dorado                    
Engenheiro eletricista

Pedro Aparecido Dentello                           
Engenheiro mecânico

Vanderlei Soares Reis                                    
Engenheiro químico

Avilson Ferreira Almeida                              
Engenheiro civil

Adje de Mello Sobiesiak                
Engenheiro civil

Wagner Antonio Francisco Ávila               
Engenheiro civil

Marco Antonio Silveira                                 
Engenheiro civil

Marcos Antonio Caprio                                 
Engenheiro civil

Roberto Wagner Claret Martins                
Engenheiro civil

Lucilia Valentim Silvério                                               
Tecnóloga em eletricidade

Luciano Guidetti Garcia de Lima                
Estudante de Agronomia

Ricardo Haruo Sato                                        
Estudante de Engenharia da 
computação

novos Associados
Notas

NOVEMBRO 29: Festa do Ano

A E A A R P

Agenda
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