
Lei de Uso e Ocupação do Solo recebe revisões 
profundas e mexe com o setor da construção civil

NOVA LEI ATINGE 
O SETOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL

ANO XIII  
Nº 305
AGOSTO/2020

A E A A R P
Associação de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Ribeirão Preto

PAINEL
revista 

Vidro 
Leve, versátil e sustentável 

 
Verde 

Cobertura florestal dobra em Ribeirão Preto 
 

Vindas 
Mapa mostra hotéis históricos da cidade





PA
LA

VR
A 

D
O

 P
RE

SI
D

EN
TE

O mundo foi pego de surpresa pela pandemia da COVID-19. Comércio, 
indústria, atividades consideradas não essenciais pararam. Neste mês de 
agosto, a adoção de novos protocolos de convivência para a necessária 
retomada da economia proporciona-nos a oportunidade de refletir sobre 
o que é essencial.

Em março, quando adotamos o trabalho remoto na AEAARP, suspen-
demos todos os eventos do ano. No mês seguinte, em abril, faríamos 
uma grande festa, para celebrar o aniversário da associação, dar as boas-
-vindas aos conselheiros que seriam eleitos neste ano para a renovação 
de 1/3 e nos confraternizaríamos. Happy hours, saraus, eventos sociais 
temáticos, palestras, semanas técnicas, foi tudo adiado.

O desafio imposto por este momento mostrou-nos, porém, que nós 
deveríamos permanecer juntos. Isto por que a saída sustentável da atual 
situação sanitária do mundo passa obrigatoriamente pelas atividades 
que desempenhamos nas engenharias, na arquitetura e na agronomia.

E, se um novo momento da humanidade nos é apresentado, é nossa 
obrigação abrir esse novo mundo para os nossos associados. Mais que 
isso, essa é a vocação da AEAARP.

A primeira iniciativa foi realizar lives semanais em nosso perfil no Insta-
gram. Para se ter uma ideia, de maio até agora, mais de duas mil pessoas 
assistiram aos vídeos que ficam disponíveis no IGTV. No Facebook os ví-
deos alcançaram outras milhares de pessoas. Simultaneamente, seguimos 
com a produção das semanas técnicas. Já aconteceram a de Agronomia 
e a de Arquitetura, ambas remotamente, com recorde de público.

Sob o ponto de vista de uma associação de classe como a nossa, com 
os propósitos e atividades que representamos, o essencial é produzir 
conhecimento, possibilidades, conexões e contatos. Ainda que o mundo 
tenha estado em marcha lenta por um período, nós temos a responsabi-
lidade de formular alternativas para que as pessoas tenham segurança 
e qualidade de vida.

O essencial, para nós, é a valorização profissional sempre buscando 
formas de não parar. A Painel, por exemplo, não parou. É, inclusive, 
uma forma de entrar nas casas dos nossos associados, de estarmos em 
suas mãos, transmitindo o que é nossa essência: conhecimento, debate 
e oportunidade.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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Texto-base traz Outorga Onerosa do Direito de Construir 
e licenciamento eletrônico simplificado

A revisão da Lei 
de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo

Ribeirão Preto terá em breve uma nova Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo. Considerada a peça legislativa mais 
importante para regulamentar o desenvolvimento urbano, a 
Lei estabelece parâmetros da ocupação do território da cidade.

A revisão acontece por determinação da Lei Complementar 
nº 2.866/2018, que institui no Artigo 177 a obrigatoriedade 
da revisão das Leis Complementares ao Plano Diretor do 
município. Atualmente está em vigor a Lei Complementar de 
Parcelamento, Uso e Ocupação nº 2.157/2007. Em 2012, a 
Lei Complementar nº 2.505/2012 foi considerada incons-
titucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) e revogada.  

“A Lei de Uso e Ocupação do Solo é a mais importante, 

não apenas para o setor da construção mas também para 
a sociedade, uma vez que define parâmetros que levam a 
cidade a um equilíbrio socioeconômico de desenvolvimento 
e crescimento”, afirma o engenheiro civil José Batista Ferreira, 
presidente da Associação das Incorporadoras, Loteadoras e 
Construtoras (Assilcon) e diretor regional do SindusCon-SP.

O texto-base da proposta de revisão atual estabelece altera-
ções nos parâmetros técnicos da taxa de ocupação, coeficiente 
de aproveitamento, recuos, gabarito e o dimensionamento de 
quadras e lotes. “A revisão da Lei traz novos conceitos para o 
Parcelamento do Solo considerando o perfil social e econômico 
variado da cidade”, explica Edsom Ortega Marques, secretário 
municipal de Planejamento e Gestão Pública.
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No dia 12 de agosto, a 
jornalista Daniela Antunes, 

editora da Painel, entrevistou 
a arquiteta e urbanista 
Catherine D’Andrea, 

diretora da Secretaria de 
Planejamento, na live da 

AEAARP no Instagram. Veja a 
íntegra no IGTV da conta e no 

Facebook.com/AEAARP.

O mapeamento do zoneamento das 
atividades não residenciais foi refeito e o 
conceito de uso misto foi modificado em 
diversas regiões da cidade, dentre elas, 
o bairro Alto da Boa Vista. A lei também 
autoriza a verticalização no Boulevard e 
prevê a identificação e regramento de 
zonas de corredores comerciais permi-
tindo a criação de novas centralidades.

“Esses mecanismos são importantes 
para evitar que a cidade se expanda 
de maneira desnecessária, sobretudo 

1- Indução de ocupação das áreas vazias internas ao perímetro urbano com aden-
samento populacional para otimização de infraestrutura e mobilidade urbana.

2- Alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo visando maior 
potencial construtivo e densificação em áreas internas ao Anel Viário.

3- Adequação de parâmetros de ocupação da zona leste e indicação de 
elaboração de Plano Estratégico para esta zona.

4- Regramento para instituição de restrição cartorial.
5- Previsão Licenciamento Eletrônico e simplificado.
6- Regramento para instalação de Usos e Atividades na Zona Urbana e na 

Zona de Expansão Urbana.
7- Incentivos para empreendimentos que contribuam para melhor qualidade 

do espaço urbano.
8- Regulamentação das figuras Condomínio de Lotes e Controle de Acesso 

para loteamentos.
9- Regulamentação da arrecadação dos imóveis abandonados.
10- A criação de quadro de parâmetros onde se apresenta todos índices 

urbanísticos permitidos em cada zona.
11- Criação da Câmara Técnica de Legislação Urbanística.

PRINCIPAIS MUDANÇAS 

Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto

porque a expansão eleva enormemente os custos de manutenção de ruas, praças, 
avenidas, o que onera toda a população”, destaca Thiago Marrara, professor de direito 
urbanístico e administrativo na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da 
Universidade de São Paulo (USP).

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo deverá ser enviada à Câmara neste ano
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Outorga Onerosa 
A Outorga Onerosa do Direito de 

Construir foi incluída no projeto de lei 
e estabelece que empreendimentos 
que forem projetados acima do coefi-
ciente de aproveitamento básico até o 
limite estabelecido para o zoneamento 
deverão arcar com uma outorga one-
rosa pelo direito de construir além do 
permitido para aquele local, a ser depo-
sitada no Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FUNDURB). 

Segundo o texto-base, os recursos 
serão investidos em melhorias urbanas 
com caráter distributivo, a fim de mini-
mizar os déficits da cidade em relação 
aos equipamentos, zeladoria, mobilida-
de, infraestrutura e moradia, tal como 
previsto no Estatuto da Cidade.

A expectativa do poder público, de 
acordo com o texto da proposta, é criar 
incentivos urbanísticos que poderão 
reduzir ou até zerar a Outorga Onerosa 
em determinadas regiões da cidade. A 
determinação será aplicada após 5 anos 
da publicação da Lei no Diário Oficial 
do Município.

De acordo com Edsom Ortega, a me-
dida estimulará a ocupação da cidade 
em áreas já consolidadas ou próximo 
a elas, otimizando os equipamentos e 
infraestruturas existentes, e, ao mesmo 
tempo, não impedirá o crescimento 
físico da cidade, mas se utilizará de 
contrapartidas e mitigações dos efeitos 
causados por estes novos vetores. 

O mecanismo é criticado pelos em-
presários do setor da construção civil. 
“O coeficiente de aproveitamento, que 
antes ia até cinco vezes, foi reduzido 
para a cidade toda a uma vez a área do 
terreno, sendo possível construir mais 
mediante pagamento de contrapartida, 
além das atuais taxas já exigidas”, alega 
o arquiteto e urbanista Silvio Contart, 
sócio do Vila do Ipê Empreendimentos. 

Segundo ele, o instrumento pode ser 
visto tanto como uma forma de controle 
urbanístico quanto como um mecanis-
mo arrecadatório usado para comple-
mentar a capacidade de investimento 
da cidade. Em sua opinião, existem 
problemas nos dois casos.

Silvio defende que sejam avaliados os 

possíveis efeitos colaterais da aplicação 
da Outorga Onerosa. “O problema é 
que a análise dos resultados positivos 
ou negativos leva tempo. Quando se 
quer arrecadar é preciso entender os 
impactos do custo adicional na cadeia 
produtiva da indústria da construção e 
a resiliência do setor. A capacidade de 
investimento do município não deve 
ser recuperada penalizando apenas um 
setor”, argumenta. 

O engenheiro civil Fernando Junquei-
ra, vice-presidente da AEAARP, salienta 
que a implantação da Outorga Onerosa 
pode gerar impactos econômicos no 
setor imobiliário e na cidade. “A ação 
pode afetar o investimento no setor 
da construção civil e a geração de em-
pregos, tão importante para retomada 
da economia do país neste momento”. 

Na opinião de Thiago Marrara, profes-
sor de direito urbanístico da Universi-
dade de São Paulo, a outorga onerosa 
pode ser positiva desde que os recursos 
gerados com a venda do direito de cons-
truir sejam aplicados adequadamente 
nos objetivos previstos no Estatuto da 

Coeficiente de aproveitamento (CA) - relação entre a área edificada computável e a área do lote
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Este terreno tem 1000m2 e um 
Coeficiente de Aproveitamento (CA) 1.0

Sendo assim, o proprietário pode 
constrir 1000m2. Caso ele queira 
construir até o coeficiente 5.0, o 
máximo permitido, ele tem de pagar 
pela diferença: a Outorga Onerosa

5.0
Para alcançar o 
coeficiente máximo é 
preciso pagar o Outorga 
Onerosa, que permite 
construções maiores

1.0
O novo plano permite 
construções até o coeficiente 
1.0, que é equivamente ao 
tamanhoa do lote em 
metros quadrados

Incentivo
Construções com áreas 
abertas destinados 
à população ganham 
incentivos para utilizar uma 
parte maior do coeficiente 
de aproveitamento

Exemplo

}

}
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cenciamento de projetos, sejam eles de edificações ou urbanísticos”, argumenta o 
arquiteto e urbanista José Antonio Lanchoti, professor universitário e Conselheiro 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP.

O licenciamento é eletrônico desde 2019, incialmente para projetos de até 700 
m2. A lei vai ampliar essa ferramenta, que poderá conferir celeridade às aprovações 
de projetos na Prefeitura.

“Adicione-se também a necessidade de que essas medidas venham acompanha-
das, no futuro, de mais treinamento dos setores envolvidos e desburocratização”, 
enfatiza Thiago, especialista em direito urbanístico.

Cidade, como a criação de espaços de 
lazer e áreas verdes, a regularização de 
áreas urbanas ilegais ou precárias, a 
execução de projetos habitacionais e 
outras políticas de interesse geral.

“É preciso, porém, que os índices 
estejam definidos adequadamente, 
sobretudo para evitar que a oferta de 
unidades habitacionais fique demasia-
damente prejudicada”, enfatiza. 

Licenciamento eletrônico
O projeto de lei traz um novo re-

gramento para os licenciamentos na 
cidade. Segundo Edsom Ortega, está 
previsto o licenciamento eletrônico e 
simplificado, com a possibilidade de 
emissão de diretrizes de forma ele-
trônica, como as de uso do solo, por 
exemplo, além da unificação das dire-
trizes necessárias para o processo de 
licenciamento, a partir da classificação 
dos usos e atividades compatíveis em 
cada zona urbanística.

“O grande avanço que a construção 
civil aguarda há muito tempo é a agi-
lidade na tramitação dos processos e 
a simplificação, eletronicamente em 
várias situações, previstas no novo Li-
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O primeiro Plano Diretor de Ribeirão Preto foi apresentado pelo 
engenheiro civil José de Oliveira Reis, em 1945, a pedido do prefeito 
Alcides de Araújo Sampaio. 
O engenheiro propôs no documento uma organização racional por 
meio da implantação de “superquadras” retangulares, delineadas 
por áreas verdes internas, implantação de vias perimetrais, radiais 
e transversais para formar corredores comerciais e uma estrutura 
urbana que pudesse abrigar, com conforto e qualidade de vida, uma 
população de 400 mil pessoas.  
O trabalho foi concluído e entregue, em 1945, quando Alcides já 
não era mais prefeito. O plano foi debatido nas décadas seguintes, 
mas não foi implantado. Em 1995 Ribeirão Preto aprovou o primeiro 
Plano Diretor. Foi este também o ano de falecimento de Oliveira Reis.

1º PLANO DIRETOR 
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Outra alteração é a receptividade 
de peças normativas já existentes e 
que serão incorporadas sob a forma de 
lei municipal, como a regulamentação 
do controle de acesso a loteamentos, 
condomínio de lotes, regularização fun-
diária, desapropriação de imóveis com 
pagamento em títulos, arrecadação de 
imóveis abandonados, dentre outros. 

Com relação ao regramento para 
instalação de Usos e Atividades na Zona 
Urbana e na Zona de Expansão Urbana, 
o antigo Índice de Risco Ambiental (IRA) 
foi desvinculado dos empreendimentos 
e foi implementado o índice “I” compa-
tibilizado com a Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE). “A 
alteração estabelece um equilíbrio entre 
a lei e o novo Código do Meio Ambien-
te”, ressalta Edsom Ortega. 

“As alterações do Índice de Risco 
Ambiental (IRA) reclassificaram ativi-
dades, tornando viáveis para alguns 
tipos de empreendimentos e também o 
alinhamento com as políticas estaduais”, 
afirma Fernando Junqueira. 

Para José Antonio Lanchoti, a revisão 
da Lei reflete a compreensão das mu-
danças urbanísticas que o município 
passou nos últimos anos e a neces-
sidade de novas e contemporâneas 
adequações para direcionar o futuro. 

“Vemos a possibilidade de atualização 
de parâmetros mais eficientes e eficazes 
para a realidade das demandas da cidade, 

ao mesmo tempo que permite a inserção 
de temas atuais como o planejamento 
setorizado e a revisão da distribuição das 
atividades econômicas na cidade, de for-
ma a aquecer a oferta de emprego”, diz.

Segundo o secretário de Planejamen-
to, para a elaboração do texto-base fo-
ram realizadas vinte audiências públicas 
e onze audiências técnicas. Das 400 
contribuições apresentadas, 70% foram 
acolhidas. “A participação da sociedade 
foi fundamental para a identificação de 
demandas represadas e do perfil social e 
econômico consolidado desde a última 
revisão da Lei”, afirma o secretário. 

Na avaliação de Silvio Contart, a par-
ticipação da sociedade foi limitada em 
função da complexidade do assunto e 
natureza técnica dos temas e o resul-
tado refletiu mais em uma visão aca-
dêmica e de governo do que a posição 
da sociedade.

“Esperávamos como resultado desse 
processo uma lei mais simples, clara, de 
fácil leitura, interpretação e aplicação. A 
lei determina a atuação da construção 
civil, e pode tanto fomentar quanto 
paralisar o setor”, afirma.

De acordo com Fernando Junqueira, 
a proposta de fazer uma lei concisa não 
foi atendida, tornando-a extensa e com-
plexa. “O número de artigos aumentou 
consideravelmente, tornando a análise 
mais difícil para os técnicos que atuam 
na elaboração de projetos”, argumenta. 

 “Uma lei mais detalhada realmente 
exige mais tempo e dedicação para sua 
compreensão.  A vantagem é que ela 
dispensará a necessidade de se criar 
outras leis de complementação ou 
decretos de regulamentação. A lei deta-
lhada, se for bem-feita, tem a vantagem 
de colocar em prática rapidamente vá-
rios instrumentos de desenvolvimento 
urbano”, argumenta o advogado Thiago.

Fase final
Atualmente o Projeto de Lei de Parce-

lamento, Uso e Ocupação do Solo está 
em fase de análise técnica legislativa 
e jurídica na Casa Civil da Prefeitura 
Municipal. Segundo o secretário de Pla-
nejamento, a previsão é que o projeto 
de lei seja encaminhado ainda neste 
semestre para Câmara Municipal.

Ao chegar à Câmara Municipal, as 
emendas e sugestões dos vereadores 
poderão ser feitas durante 30 dias. Após 
esse período, o texto será encaminhado 
à Comissão Permanente de Justiça que 
terá mais 30 dias para análise, assim 
como as demais comissões permanentes 
envolvidas e serão feitos os chamados 
para as audiências públicas. Segundo a 
assessoria de imprensa da Câmara, o 
projeto de lei será colocado em pauta 
e a votação será em duas etapas - pri-
meira e segunda discussões, nos termos 
legislativos. Para ser aprovado, precisará 
da maioria absoluta de votos favoráveis.
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Para o engenheiro civil José Batista Ferreira, presidente da 
Associação das Incorporadoras, Loteadoras e Construtoras 
(Assilcon) e diretor regional do SindusCon-SP, o projeto da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo deveria contemplar 
estudos setoriais antes de estabelecer diretrizes para o setor.

Em sua opinião, qual é a importância da revisão da Lei de Parcela-
mento, Uso e Ocupação do Solo para o setor da construção civil?
A Lei de Uso e Ocupação do Solo é a mais importante não apenas 
para o setor da construção, mas também para a sociedade, uma 
vez que é ela quem define parâmetros que levam a cidade a um 
equilíbrio socioeconômico de desenvolvimento e crescimento. 
O município já está há mais de seis anos elaborando uma nova 
lei, o Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós empre-
endedores consideramos muito tempo para se apresentar um 
projeto, o qual, apesar dos exaustivos trabalhos dos técnicos, 
ainda não está finalizado e nem foi enviado para o Legislativo. 
O setor vem acompanhando praticamente todas as audiências 
públicas e reuniões técnicas. E nossa conclusão é a de que este 
PL não atende o que a cidade precisa para seu seguro desenvolvi-
mento sustentado, inclusive para os próximos cinco anos quando 
a lei continuará sendo complementada, como prevê o próprio PL. 
Os empresários vêm empreendendo imersos num ambiente 
complexo de leis discricionárias e insegurança jurídica. O PL, ao 
invés de diminuir amplia ainda mais essa insegurança.
Com ativa participação nesses últimos três anos e meio do atual 
governo (valorosa abertura concedida pelo próprio Executi-
vo), os empresários sentem-se frustrados por não terem sido 
consideradas importantes sugestões no PL, que certamente 
assegurariam melhor desenvolvimento da cidade. 

Quais são os principais pontos da revisão para a construção civil?
O crescimento por meio da ocupação de novos espaços há dé-
cadas está dentro de um contexto insuficiente de infraestrutura 
básica, como: captação, reservação e suprimento de água; afas-
tamento e tratamento dos esgotos; micro e macrodrenagem; 
além dos resíduos sólidos, para os quais ainda não temos um 
plano consistente. 
No nosso entendimento é imprescindível que a cidade tenha, 
realmente, o total de cadastros das redes existentes e projetos 
antecipados por microbacias hidrológicas, para depois avançar. 
Situação que ainda não temos apesar dos avanços obtidos nos 
três últimos anos. 
O PL apresentado não dá esta prioridade para o crescimento de 
Ribeirão Preto. Com isso, são iniciativas próprias do setor que 
determinam os rumos deste progresso, que deveria partir de 
um planejamento sustentável do poder público, assegurando 
crescimento sem passivos para a sociedade.
Esperamos que agora, com o novo Marco Regulatório de 
Saneamento Básico para as Cidades Brasileiras, sancionado 

ENTREVISTA
recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, a proposta dos 
empresários de planejar a cidade projetando antes as infraes-
truturas sejam consideradas, ao invés de utilizar de aplicação 
de outorga onerosa para regular o crescimento da cidade. Uma 
inovação proposta, agora confirmada pelo novo marco regula-
tório que assegura o desenvolvimento das cidades, planejada 
de acordo com preceitos constitucionais.
 
Em sua opinião, alguma mudança poderá beneficiar ou preju-
dicar o setor?
O projeto está teoricamente baseado no Estatuto da Cidade e 
em conceitos acadêmicos, sem termos estudos técnicos com 
dados atualizados e aprofundados da cidade.  
Ribeirão Preto há décadas é carente de informações para seu 
efetivo planejamento, considerando não só passivos habitacio-
nais, como também projeções, vocações da cidade outros. Isso 
resultou em propostas no PL que não dão segurança jurídica 
para o empreendedor.
Lembro que temos um Plano Diretor aprovado, o qual depois 
se percebeu que tinha importantes falhas que acarretam imper-
feições nas Leis Complementares. Como exemplo, a proposta 
do PL de realizar estudos setoriais por mais cinco anos, o que 
definitivamente causa uma enorme insegurança para todos. 
Pelo tamanho da cidade não se justifica finalizar uma Lei tão 
técnica e importante deixando estudos setoriais para depois. 

Qual é sua opinião sobre a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir (Art. 200,201 e 202).
Os governos de Ribeirão Preto se justificam, para propor leis 
tributárias, como IPTU e ISS, comparando-se a municípios com 
alíquotas maiores. Entendemos que, se outras cidades são mal 
administradas e precisaram de mais impostos, isso não deve 
ser a referência para nós. Temos que buscar outras soluções.
A Outorga Onerosa é um exemplo. Não se trata, em minha 
opinião, de uma política urbana obrigatória. Sua proposta está 
sendo usada como política arrecadatória de planejamento 
para o desenvolvimento da cidade sem antes estudar toda sua 
infraestrutura, enquanto o correto seria primeiro ter todos os 
dados para depois planejar!
Da maneira como se propõe, de continuar os estudos setoriais 
nos próximos cinco anos para então aplicar a Outorga Onero-
sa, não teremos uma cidade planejada previamente, mas sim 
apenas depois da lei.
Apresentamos sugestões, que o município implante um setor 
técnico específico, multidisciplinar, reunindo as esparsas 
secretarias, não só para planejar, acompanhar e aprimorar o 
desenvolvimento sustentado da cidade, como também para 
atualizar sistematicamente os valores dos imóveis – PGV - 
Planta Genérica de Valores, que no PL estão vinculados a 
Outorga Onerosa. 

ENTREVISTA
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Parque Municipal do Morro de São Bento

Ribeirão Preto possui 5.982 ha de 
vegetação nativa, o que representa 
9,2% dos 65.095 ha de superfície do 
município, aponta o novo Inventário 
Florestal do Estado de São Paulo, di-
vulgado pela Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente. A cidade tem 
menos de 10% de cobertura e dobrou 
a área de vegetação nativa nos últimos 
17 anos. Em 2003, o município regis-

Conheça os tipos de vegetação que existem na área urbana

EM 17 ANOS, RIBEIRÃO PRETO DOBRA 
ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA
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Meio Ambiente

trava 2.535,67 ha, 3,89 % da sua área 
total. Já em 2009, a vegetação nativa 
ocupava 4.046 ha, 6,22% da área do 
município. 

O levantamento mostra que o esta-
do de São Paulo possui 5.670.532 ha 
de vegetação nativa, o equivalente a 
22,9% do território paulista. Nos úl-
timos dez anos a área aumentou em 
214.000 ha (4,9%). Segundo Marco Au-

rélio Nalon, pesquisador científico do 
Instituto Florestal e coordenador do in-
ventário, o estudo mapeou a cobertura 
vegetal nativa do estado, quantificando 
e qualificando as suas diferentes fito-
fisionomias e biomas. “Os resultados 
obtidos retratam de forma fiel a vege-
tação nativa, seus tipos vegetacionais, 
sua quantificação e sua distribuição no 
território paulista”, diz.
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Dos 645 municípios paulistas,             
48 municípios encontram-se acima 

de 50% do território coberto com 
vegetação nativa, 151 na faixa entre 
20% a 50%, 97 na faixa entre 15% a 

20%, 216 na faixa entre 10% a 15% e 
133 estão na faixa com menos de 10% 

de cobertura vegetal nativa. 
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Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de SP

Para a bióloga Olga Kotchetkoff 
Henriques, autora da tese de douto-
rado Caracterização da vegetação na-
tural em Ribeirão Preto e membro da 
Sociedade de Defesa Regional do Meio 
Ambiente (SODERMA), o aumento da 
cobertura de vegetação nativa se deve 
aos reflorestamentos no período, tan-
to nas margens de rios, nascentes e la-
goas como em outras áreas e que pas-
saram a ser incluídas no levantamento. 
“Além disso, a utilização de tecnolo-
gia mais avançada na elaboração do 
Inventário Florestal atual permitiu a 
detecção de fragmentos menores que 
nos inventários anteriores”, afirma.

A cobertura de vegetação nativa de-
sejável seria 20% da área de cada muni-
cípio, alega Marco Aurélio. Entretanto, 
segundo ele, a distribuição da vegeta-
ção nativa no estado é desigual, estan-
do mais intensamente presente na faixa 
litorânea, Vale do Ribeira, Vale do Para-
íba e Serra da Mantiqueira. Na região 
oeste do estado a ocorrência é baixa na 
maioria dos municípios. “O lado positi-
vo é que na região oeste tem se verifi-
cado as melhores taxas de regeneração 
da vegetação nativa”, ressalta. 

Do ponto de vista da biodiversidade, 
o pesquisador explica que o índice de 
20% de cobertura também pode ser 

considerado favorável para o início da 
recuperação de alguns ecossistemas 
mais ameaçados, como o Cerrado, e 
restauração dos serviços ambientais, 
fortalecendo a capacidade de resiliên-
cias às mudanças climáticas, regulando 
o ciclo da água e incrementando a pro-
dução de alimentos. 

Olga afirma que a cobertura vegetal, 
principalmente a natural, está relaciona-
da à diversos serviços ambientais que 
são importantes para o suporte da vida 
no planeta, como os serviços de provi-
são - quando o ecossistema influencia 
a produção de alimentos e matérias pri-
mas; serviços reguladores - quando o 
ambiente atua na manutenção de ciclos 
e processos do planeta em funciona-
mento, como o hidrológico, sequestro 
de carbono, controle de enchentes e de 
erosão, controle de pragas e doenças; 
serviços culturais - turismo, lazer, práti-
ca de esportes, contemplação, pesquisa 
e aprendizagem e os serviços de suporte 
- que sustentam outros serviços, como a 
produção primária e a formação de solos. 

“Conhecer o estado real da situação 
florestal permite melhorar a conserva-
ção dos fragmentos, desenvolver políti-
cas públicas que favoreçam a conserva-
ção, otimizar e planejar melhor o uso da 
terra, entre outros”, destaca a bióloga.

Inventário Florestal do Estado de São Paulo

acima 50%

20% a 50%

15% a 20%

10% a 15%

menos de 10%

COBERTURA VEGETAÇÃO NATIVA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Jequitibá na Estação Ecológica de Ribeirão Preto 
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Estação Ecológica de Ribeirão Preto

Cobertura vegetal em Ribeirão Preto
A baixa cobertura vegetal nativa em 

Ribeirão Preto se deve ao processo de 
ocupação do território, que ocorreu 
com desmatamento para a implantação 
de grandes áreas cultivadas, justifica 
Olga. “No início da ocupação não exis-
tiam mecanismos reguladores para o 
desmatamento.  Nas áreas favoráveis ao 
cultivo, com solos férteis e sem empeci-
lhos geográficos, a extensão do desma-
tamento foi muito elevada”, argumenta.

A bióloga destaca que a obrigação 
legal de preservar 20% da cobertura 
nativa surgiu em 1965, com o Código 
Florestal. Nesta data o município já 
apresentava cobertura vegetal inferior 
a 20%. Segundo ela, os fragmentos 
que existem no município situam-se 
em locais sem aproveitamento agríco-
la ou foram conservados porque eram 
úteis para as fazendas de café. “O café 
é uma espécie de ambiente sombrea-
do, como aquele do interior de flores-
tas.  Uma parcela das matas nas fazen-
das era conservada para a produção 
das mudas de café, que somente eram 
levadas a campo após um tempo de 
desenvolvimento na sombra das árvo-
res maiores”, explica.

A principal formação vegetal nativa 
em Ribeirão Preto é a Floresta Esta-
cional Semidecidual, pertencente ao 
bioma da Mata Atlântica, que recobre 
cerca de 75% da área do município e 
7% do território paulista. A vegetação 

Araraquara - 13,3 % 

Ribeirão Preto - 9,2% 
Franca - 16,6% 
São Carlos - 22,5 % 

ÁREA DE VEGETAÇÃO - 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO
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apresenta fisionomia florestal, com ár-
vores atingindo até cerca de 30 metros 
de altura e elevada variedade de es-
pécies, como perobas, jequitibá, pau-
-d’alho, pau-pereira e cabreúva.

A Estação Ecológica de Ribeirão Pre-
to (EERP) é um dos maiores fragmen-
tos de Floresta Estacional Semidecidu-
al do município, com 154,16 ha. Criada 
como Reserva Estadual Florestal em 
1957, foi transformada em Estação 
Ecológica em 1984.

Segundo a bióloga Alessandra Celia 
Pinezi, gestora da EERP, a Estação é a 
melhor representação dos ecossiste-
mas da floresta atlântica, que no passa-
do ocupava grande parte do município 
e da região, e a única possibilidade de 
se estabelecer corredores ecológicos 
que permitam recuperar parte das fun-
ções ecológicas nesta área, contribuin-
do para o deslocamento de animais, a 
dispersão de sementes e o aumento da 
cobertura vegetal.
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Macaco prego na EERP
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Córrego Serraria na EERP

A localização também contribui para 
proteção da bacia hidrográfica do rio 
Pardo, sendo referência para o conhe-
cimento científico das espécies nativas 
para projetos de recuperação de áreas 
degradadas. Na EERP foram inventaria-
das mais de 300 espécies, entre fauna e 
flora, algumas ameaçadas de extinção. 

 “A EERP também tem grande impor-
tância para a educação voltada às dis-
ciplinas que tratam das ciências da na-
tureza, sendo um espaço valioso para a 
transmissão dos conhecimentos sobre 
o patrimônio natural e sua conserva-
ção. Também pela sua raridade e pela 
proximidade de universidades apresen-
ta-se como espaço potencial para o de-
senvolvimento de pesquisas científicas 
sobre os ecossistemas nela abrigados 
com seus componentes e processos 
ecológicos”, explica Alessandra.

A Floresta Estacional Semidecidual 
também é encontrada no Parque Muni-
cipal do Morro de São Bento - área de 
proteção ambiental desde 1990. Embo-
ra 20 vezes menor que a Estação Eco-
lógica de Ribeirão Preto, o Parque conta 
com quase o mesmo número de espé-
cies arbóreas. “A cidade é privilegiada 
em possuir um fragmento de vegetação 
nativa urbano, favorecendo o contato da 
população com a natureza e proporcio-
nando oportunidades únicas de educa-
ção ambiental”, ressalta a bióloga Olga.

O Parque ainda é exemplo de um 
subtipo da Floresta Estacional Semi-
decidual, associada a solos rasos e 
pedregosos, como o existente no Alto 
do Morro de São Bento. “O solo mui-
to raso possui capacidade reduzida de 
armazenar água, o que ocasiona defici-
ência hídrica para a vegetação. A mata 
nesta condição é formada por pratica-
mente apenas duas espécies – angicos 
e aroeiras – que perdem totalmente as 
folhas durante a época seca do ano, 
rebrotando com o início das chuvas”, 
explica Olga.

O Cerrado está presente no municí-
pio, principalmente na zona leste, com 
predomínio do Arenito Botucatu (rocha 
porosa que absorve água), associado 
ao Aquífero Guarani. Está distribuído 
principalmente na forma de cerradão, 
formação florestal onde ocorrem es-
pécies associadas ao Cerrado, como 
pequi, pau terra, açoita cavalo, pau de 
tucano, óleo de copaíba e outras. No 
estado foi a vegetação que mais sofreu 
desmatamento e atualmente está pre-
sente em 1% da área (239 mil ha).

As Matas Paludícolas, formação flo-
restal em áreas com saturação hídrica 
do solo, também são encontradas no 
município. Em geral associadas a cur-
sos d’água e ocorrem nas margens do 
ribeirão da Onça, rio Pardo e rio Ta-
manduá, por exemplo.
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Parque Municipal do Morro de São Bento
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Projeto

A construção civil consome 26,3% da pro-
dução anual de vidro no Brasil. Em 2018, o 
setor utilizou cerca de 1.827.180 toneladas 
de vidros, do total de 4.762.760 toneladas 
produzidas no país, segundo estudo da Ex 
Ante Consultoria Econômica. “Apesar de 
muitas vezes passar despercebido devido à 
transparência - sua principal característica 
- o vidro agrega sofisticação, luz e leveza”, 
destaca a engenheira civil Vera Andrade, co-
ordenadora técnica da Associação Brasileira 
de Distribuidores e Processadores de Vidros 
Planos (Abravidro).

O material proporciona iluminação na-
tural, conforto térmico e acústico, além de 
reduzir o peso estrutural do edifício e os 
custos de manutenção. Ainda segundo a en-
genheira, o vidro acelera o processo cons-
trutivo e valoriza o empreendimento. 

Iluminação natural, menor peso estrutural da 
construção e custos de manutenção reduzidos 

são alguns benefícios desse material

Arquitetura deVIDRO
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Edifício do Ministério da Educação

O vidro foi utilizado pela primeira vez na arquitetura para vedação 
de janelas no período romano e como vitrais na Idade Média. Com o 
passar do tempo, a matéria-prima ganhou visibilidade na arquitetura. 

No período da Revolução Industrial (1760 - 1840) começou a 
ser produzido em larga escala e foi reconhecido pelo mercado da 
construção civil. A partir do século XX, no movimento moderno, 
o vidro tornou-se um dos principais elementos construtivos, 
reforçando a importância da luz natural nos ambientes.

No Brasil, o material passou a ser utilizado com mais frequência 
na arquitetura na década de 1930. O edifício Gustavo Capanema, 
sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, 
entregue em 1947, foi a primeira fachada feita de vidro em escala 
monumental no país. 

Na década de 1950, arquiteta italiana Lina Bo Bardi 
projetou a Casa de Vidro, na região do Morumbi, 
em São Paulo, considerada referência da arquitetura 
moderna brasileira. A fachada de vidro com vista para 
a natureza é o principal destaque do projeto, inclusive 
dando-lhe o nome. A casa foi construída para ser 
residência de Lina e seu marido, o também italiano 
Pietro Maria Bardi. O casal residiu na Casa de Vidro 
por mais de quarenta anos. 
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No mesmo período, os edifícios 
projetados por Oscar Niemeyer em 
Brasília marcaram o uso intensivo 
do vidro, tornando-o um elemento 
marcante da arquitetura brasileira.
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Palácio do Planalto, em Brasília
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Casa de Vidro, em São Paulo

O mercado oferece vários tipos de 
vidros. Para proporcionar os melho-
res resultados é importante que as 
necessidades de cada projeto sejam 
avaliadas e que os sistemas de fixação 
(perfis, ferragens, selantes etc.) sejam 
especificados em função do tamanho, 
espessura e do tipo de vidro escolhido, 
além de serem instalados conforme os 
parâmetros técnicos fornecidos pelos 
fabricantes.

Para a arquiteta Claudia Mitne, es-
pecializada em soluções em vidros ar-
quitetônicos, o vidro é versátil e pode 
ser utilizado em locais de clima quente 

ou frio, sozinho ou agregado em facha-
das, com requisitos extremos de segu-
rança, além de ser 100% reciclável. “A 
tecnologia aplicada sobre o produto ao 
longo dos anos permitiu soluções para 
diversas aplicações do vidro na cons-
trução civil”, diz.

Segundo o arquiteto e urbanista 
Eduardo Salata Orsi, a evolução tecno-
lógica e de exigência de mercado nas 
últimas três décadas revolucionou o 
uso do vidro na arquitetura, tornando 
o material protagonista em grandes fa-
chadas e nos tetos de grandes projetos 
arquitetônicos mundo afora.  

“O vidro é um material que vem 
oferecendo ótimos níveis de evolução 
tecnológica. Temos os vidros autolim-
pantes que facilitam a manutenção de 
grandes fachadas, além dos vidros ca-
pazes de suportar grandes variações de 
temperatura e ventos como é o caso 
dos usados no edifício Burj Khalifa, em 
Dubai, nos Emirados Árabes, que se 
mantém íntegros apesar das tempes-
tades de areia. Os vidros também são 
oferecidos em dimensões imensas e em 
espessuras avantajadas, como na sede 
da Apple, na cidade de Cupertino, Cali-
fórnia, nos Estados Unidos”, detalha.
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- Vidro laminado: composto de duas ou mais chapas de vidro 
interligadas por uma ou mais camadas intermediárias. Filtram 
até 99,6% dos raios ultravioleta e reduzem a entrada de 
ruídos externos, proporcionando conforto acústico. Em caso 
de quebra, seus cacos ficam presos à camada intermediária, 
evitando a abertura do vão. Diversas composições podem 
ser feitas agregando outros benefícios, como controle solar, 
autolimpeza, translucidez e antirreflexo.

- Vidro temperado: esse vidro recebe tratamento térmico 
(aquecido e resfriado rapidamente), o que o torna mais 
resistente mecanicamente (até cinco vezes mais do que 
o vidro comum) e a choques térmicos. Pode ser utilizado 
em instalações autoportantes, com ferragens, devido à 
resistência mecânica superior. Em caso de quebra, estilhaça-
se em pequenos fragmentos pouco cortantes.

- Vidro aramado: é um vidro obtido por fundição e laminação 
contínuas, que possui uma malha de arame de aço dentro da 
sua massa. Em caso de quebra, os fragmentos do vidro ficam 
presos à tela metálica, evitando a abertura do vão, reduzindo 
o risco de acidentes.

- Vidro insulado: também chamado de duplo, é constituído 
por duas ou mais chapas de vidro separadas por um perfil 
espaçador, que forma uma câmara interna preenchida com 
ar ou algum tipo de gás. O sistema de envidraçamento 
insulado pode ser composto por qualquer tipo de vidro 
(temperado, laminado, colorido, incolor, revestido ou de 
baixa emissividade), o que torna possível combinar vidros 
de propriedades diferentes. 

- Vidro serigrafado: vidro temperado que, antes de passar pelo 
forno de têmpera, recebe uma aplicação de tinta (esmalte 

TIPOS DE VIDRO

cerâmico), resultando em um acabamento de alta resistência. 
Atualmente, por meio de impressão digital, é possível imprimir 
no vidro qualquer imagem ou reproduzir texturas complexas, 
como as de pedra ou madeira, com qualidade extrema.

- Vidros de controle solar: desenvolvidos com tecnologia 
que garante o controle eficiente da intensidade de luz e do 
calor transmitidos para os ambientes internos, os vidros de 
controle solar são grandes aliados do conforto ambiental 
e da eficiência energética nas edificações. Este vidro pode 
ser laminado, insulado e alguns tipos podem também ser 
serigrafados ou temperados.

- Vidro low-e: impede a troca de calor entre dois ambientes, 
sem impedir a transmissão luminosa. Isso é possível por 
meio de uma fina película de óxidos metálicos aplicada em 
uma das faces do vidro. Em países tropicais, como o Brasil, 
com temperaturas altas, o low-e funciona como um aditivo 
aos vidros de controle solar. Eles podem ser temperados, 
laminados, insulados, curvados e até serigrafados. 

- Vidro comum float: transparente, incolor ou colorido em sua 
massa, ele é a matéria-prima que dá origem a outros tipos 
de vidro, temperado, laminado, de controle solar, insulado e 
espelho, entre outros. Possui faces paralelas e planas. 

- Vidro comum impresso: conhecido também como fantasia 
ou texturizado, o impresso é um vidro plano translúcido, 
incolor ou colorido, que apresenta em uma de suas faces 
um desenho impresso que permite a passagem de luz e 
a privacidade. Também pode ser usado para dar origem a 
outros tipos de vidro.

Fonte: Vera Andrade, coordenadora técnica da Associação Brasileira de 
Distribuidores e Processadores de Vidros planos (Abravidro)

A NBR 7199 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações - 
indica o tipo de vidro a ser usado (laminado, temperado, aramado etc.) em cada 
aplicação (fachadas, coberturas, claraboias, divisórias, guarda-corpos, portas etc.). 
A norma oferece a metodologia de cálculo de espessura para vidro apoiado em 
dois, três ou quatro lados.

“Para garantir a segurança, as determinações das normas técnicas devem ser res-
peitadas, como a obrigatoriedade da utilização de vidro de segurança nas aplicações 
verticais, tanto em ambientes externos quanto internos, instalado abaixo de 1,1 m 
em relação ao piso, em qualquer pavimento. Deve-se também verificar qual o tipo de 
vidro de segurança é o adequado, pois em algumas aplicações, como guarda-corpos, 
somente o laminado e o aramado são permitidos”, detalha Vera. 

O arquiteto e urbanista Gianfrancesco Mano, do Estúdio 12B Arquitetura, é 
adepto do vidro em seus projetos. Em uma obra comercial em Ribeirão Preto, Gian-
francesco escolheu vidros laminados fixos para a fachada do pavimento térreo e 
superior, além de uma porta de acesso em vidro. “A escolha pelo vidro na fachada 
proporcionou leveza que, em contraste com o concreto aparente, ressaltou as ca-
racterísticas contemporâneas da edificação”, argumenta.

Projeto comercial com utilização de vidro
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No projeto de uma casa de alto pa-
drão em Bonfim Paulista, o arquiteto 
optou pelo vidro laminado fixo na área 
superior. Já na área inferior utilizou vi-
dros que permitem a abertura, finaliza-
dos por esquadrias de alumínio preta. 
Segundo ele, o grande pano de vidro 
foi proposto a fim de aproveitar a vista 
do horizonte, além de atrair os olhares 
para a fachada.

Já no projeto de uma casa no esti-
lo celeiro, o encontro entre o telhado 
e a porta de correr foi aplicado vidro 
laminado fixo. “O objetivo deste pano 
de vidro foi realizar a conexão do teto 
da casa ao céu, criando a sensação de 
unificação entre a sala e a área externa 
da residência”, detalha. 

Casa com vidro laminado
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Projeto de casa celeiro com vidro laminado
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Radiação sol x vidro 
A radiação solar influencia direta-

mente no conforto térmico nas edifi-
cações. Cada tipo de vidro possui um 
comportamento específico em relação 
a radiação solar. Com o avanço tecno-
lógico, a categoria de vidros de contro-
le solar, que popularmente são chama-
dos de refletivos, evoluiu. 

Hoje, o mercado brasileiro tem à dis-
posição vidros que protegem contra 
o calor mesmo com alta transmissão 
luminosa e baixa reflexão. É possível 
optar por um material que atenda às 
necessidades de cada projeto consi-
derando o clima da região, os efeitos 
da obra sobre seus arredores e deles 
sobre ela, entre outros fatores. 

Dentre os benefícios que os vidros 
de controle solar proporcionam estão: o 
desempenho diferenciado para controle 
solar em relação à transmissão e à 
reflexão de luz e calor; redução em até 
80% da passagem de calor por radiação 
solar para o interior do ambiente, 
garantindo isolamento térmico; 
barreira contra os raios ultravioleta 
(UV), quando laminado; economia 
de consumo de energia elétrica pela 
diminuição do uso do ar-condicionado, 
consequência do controle térmico 
que o vidro proporciona; controle da 
luminosidade incidente no vidro; e por 
fim, racionalização no uso da luz elétrica.

Vera ressalta a importância de ob-
servar que cada trabalho requer uma 
solução específica. “Atualmente os vi-
dros de proteção solar vêm sendo am-
plamente aplicados também em obras 
residenciais e estão contribuindo com 
o aumento do conforto térmico dos 
usuários”, afirma.

O arquiteto Eduardo Salata Orsi é au-
tor de inúmeros projetos utilizando o vi-
dro de controle solar. No projeto de um 
centro de compras em Ribeirão Preto, o 
arquiteto optou pelo vidro laminado de 
controle solar com polivinil butiral (pe-
lícula plástica e elástica aplicada entre 
as chapas de vidro) na cor verde para as 
fachadas, marquises e coberturas.

Fachada com vidro laminado de controle solar
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O mesmo vidro foi escolhido para as 
fachadas e coberturas de um edifício na 
zona sul de Ribeirão Preto e na fachada 
e caixilhos do Ginásio de Esportes José 
Fávaro Jr, do colégio Liceu Albert Sabin.

Para ele, o desenvolvimento de um vi-
dro que permite a entrada da luz solar nos 
ambientes, mas com bloqueio dos raios 
ultravioleta, foi importante para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas, permi-
tindo o desfrute do visual, sem descon-
forto térmico. “A criação desse tipo de 
vidro permitiu que, nós arquitetos, am-
pliássemos nossos horizontes de criação, 
oferecendo ambientes mais iluminados e 
integrados ao ambiente exterior, termi-
camente e acusticamente confortável e, 
sobretudo, seguros”, conclui Eduardo. 
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Vidro laminado de controle solar foi usado 
na fachada do edifício

Uso de vidro laminado de controle solar no Ginásio de 
Esportes José Fávaro Jr, no colégio Liceu Albert Sabin
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Evento on-line contou com público do Brasil e do exterior

Neste ano, a AEAARP realizou o evento on-line  entre os 
dias 3 e 6 de agosto. A arquiteta e urbanista Sílvia Camargo 
explica que o evento recebeu uma grande contribuição dos 
convidados – arq Gustavo Penna, arq Tiago Ricotta, arq 
Isay Weinfeld e arq Adriana Levisky – trazendo informação 
e interagindo com profissionais e estudantes participantes. 

Participaram do evento, como mediadores das palestras, 
o arquiteto e urbanista Carlos Palladini, o engenheiro civil 
Fernando Junqueira e o arquiteto e urbanista Fernando 
Freire. A arquiteta e urbanista Sílvia Camargo também me-
diou uma das palestras, além de ter sido a coordenadora do 
evento, na condição de Diretora de Arquitetura da AEAARP.

A diretoria de Arquitetura reuniu empresas patrocinadoras 
que doaram uma tonelada e meia de alimentos, destinados 
a entidades da cidade. Portobello Shop Ribeirão Preto, 
Perplan, Lucenera,  MaxiAr e Corporativa.Office aderiram à 
ação. “Nos eventos técnicos da AEAARP, tradicionalmente 
solicitamos um quilo de alimento não perecível aos inscritos. 
Como esse foi on-line, garantimos as doações por meio dos 
patrocinadores”, conta a arquiteta Sílvia.

Os convidados 
Gustavo Penna, autor de projetos como o da Expominas 

(Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais), o Memorial 
da Imigração Japonesa, na Pampulha (Belo Horizonte-MG), 
o novo Estádio do Mineirão, a Escola Guignard (considerada 
uma das 30 obras mais relevantes da arquitetura no Brasil), 
dentre outros, foi o primeiro palestrante Há mais de 40 anos 

11ª SEMANA DE 
ARQUITETURA 
DA AEAARP 

REGISTRA PERTO DE 1 MIL 
PARTICIPANTES DIÁRIOS

Arq Gustavo Penna - Memorial da Imigração Japonesa.

Sala Zoom com Arq Tiago Ricotta

no mercado da arquitetura, ele é autor de livros, recebeu 
prêmios nacionais e internacionais e teve trabalhos expostos 
em bienais e publicações do ramo.

No segundo dia, o tema foi tecnologia e o impacto das 
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Bate papo com arq Isay Weinfeld. Arquitetura, ética, respeito, e muito mais.

ferramentas nos escritórios de arquitetura, com a participa-
ção do arquiteto Tiago Ricotta. Ele liderou e palestrou sobre 
projetos de tecnologia em empresas e congressos no Brasil 
e no exterior e fala sobre o tema no podcast Fala Bim, do 
qual é co-fundador.

O arquiteto Isay Weinfeld abriu, no terceiro dia, um 
bate-papo com a plateia. Além de ser autor de projetos 
arquitetônicos marcantes, como hotéis do Grupo Fasano 
(o de São Paulo fez em co-autoria com o arquiteto Marcio 
Kogan), em Porto Feliz (Brasil), Punta del Este (Uruguai), 
Square Nine Hotel (Sérvia) e o Edifício La Petite Afrique 
(Monaco), Isay atua também como cenógrafo, designer de 
mobiliário e cineasta.

No último dia, a arquiteta Adriana Levisky, vice-presidente 
da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (As-
BEA), foi a palestrante do último dia. Ela é conselheira do 
Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo (CMPU) 
e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 
(CAU/SP); e membro representante da FecomercioSP na 
Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) e no Con-
selho de Preservação da Paisagem Urbana (CPPU). O foco 
do trabalho de Adriana é urbano e institucional, em projetos 
que harmonizam a cidade e seus equipamentos públicos.Arq Adriana Levisky. Praça Victor Civita
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Primeiro hotel 
de Ribeirão 

Preto é de 1890
Atividade hoteleira foi fundamental para receber os imigrantes 

A cultura cafeeira atraiu imigrantes de diversas localidades do Brasil e do mundo. 
O surgimento das estradas de ferro no final do século XIX facilitou o acesso à cidade, 
impulsionando a vinda de empresários, políticos e trabalhadores. Segundo a histo-
riadora e educadora patrimonial Sandra Firmino Abdala, a construção dos hotéis 
supriu a necessidade de hospedagem das pessoas, principalmente dos imigrantes 
europeus, que vieram para a cidade para desenvolver seus negócios, em sua maioria, 
na área de prestação de serviços. “Era muito comum famílias inteiras se hospedarem 
durante meses até que conseguissem alugar ou comprar um imóvel residencial”, diz. 

O primeiro hotel de Ribeirão Preto foi inaugurado na década de 1890 em um 
casarão na Av. Jerônimo Gonçalves, 375, em frente à Estação Ferroviária de Ri-
beirão Preto. Fundado pelo português Joaquim Marques, o local recebeu o nome 
de Pensão Aurora Familiar. “Ele veio de Portugal para trabalhar na construção da 
ferrovia Mogiana e viu que seus patrícios e engenheiros não tinham onde dormir 
na região. Por isso, decidiu montar uma hospedagem em frente à estação ferro-
viária”, conta Augusto Marques, bisneto de Joaquim Marques e hoje responsável 
pela administração do hotel.

Na década de 1910, o casarão deu lugar a um edifício robusto e moderno para 
a época e passou a se chamar Hotel Aurora. Cerca de trinta anos depois, o edifí-
cio recebeu expansões, sendo a mais significativa a construção do Salão Nobre, 
que se tornou palco de grandes bailes, jantares políticos, festas e casamentos. 
Já na década de 1970, uma nova edificação de três andares foi erguida sobre 

Pensão Aurora Familiar, inaugurada na década de 1890
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Hotel Aurora, construído na década de 1910

Não satisfeito em ter construído o 
primeiro edifício de Ribeirão Preto, An-
tônio Diederichsen esteve à frente da 
construção do primeiro edifício alto de 
Ribeirão Preto, na Rua São Sebastião, 
509. Inaugurado em 1951, com 12 
andares (o dobro do primeiro), o pré-
dio foi sede do Hotel Umuarama. De 
autoria do arquiteto Antônio Terreli, o 
projeto foi inspirado nos grandes edifí-
cios da época, especialmente o Edifício 
Altino Arantes, em São Paulo. 

Com 174 apartamentos, era um 
hotel de luxo. Na entrada, um tapete 
vermelho seguia até o saguão, o piso 
era de mármore de Carrara e o lustre 
de cristal da Boêmia. Nos dormitórios 
havia o requinte do mobiliário e ba-
nheiros privativos. Administrado pelo 
imigrante grego João Constantino Mi-
loná, tornou-se referência em hotelaria 
no interior do estado.

As atividades do Hotel Umuarama fo-
ram encerradas em 1969. O prédio ficou 
fechado por um ano e depois foi vendido 
à Companhia de Hotéis Bradesco. Fun-
cionou com o nome de Hotel Bradesco, 
depois com o nome de Hotel Vila Real e, 
atualmente, é o Monreale Hotel.

O sucesso do hotel na região cen-
tral, motivou João Constantino Miloná 
a construir um novo hotel Umuarama 
no Jardim Recreio, bairro projetado 
para atender a demanda de habitação 
resultante da implantação do campus 
da Universidade de São Paulo. 

Inaugurado em 1962, com o nome 
Umuarama Recreio, o hotel possuía 72 
apartamentos e seus primeiros hós-
pedes foram professores estrangeiros 
contratados pela USP. Por décadas foi 
referência turística, hospedando auto-
ridades, artistas e os grandes clubes 
de futebol, como a Seleção Brasileira 
e o Santos FC, na época do Pelé, que 
vinham disputar campeonatos com os 
tradicionais times da cidade: Botafogo 
e Comercial. Em 1994, suas atividades 
foram encerradas e atualmente o pré-
dio está abandonado. 

o antigo prédio e o nome do hotel foi 
alterado para Aurora Hotel. Os hóspe-
des eram, em sua maioria, represen-
tantes comerciais. 

A proximidade com a Estação Fer-
roviária de Ribeirão Preto era algo em 
comum entre os hotéis. “Neste período 
tivemos grande transformação na área 
comercial da cidade, principalmente na 
região da estação ferroviária. A hotela-
ria foi indispensável para a moderniza-
ção urbana”, destaca Silvia. 

Na rua Álvares Cabral, em frente à 
praça XV de Novembro, estava o Central 
Hotel, que mais tarde recebeu o nome 
de Palace Hotel (hoje Centro Cultural 
Palace). Inaugurado em 1926, o edifício 
foi o primeiro da cidade construído para 
fins comerciais e considerado um dos 
mais luxuosos do estado de São Paulo.

Juntamente com o Central Hotel, 
o Grande Hotel era um dos mais co-
biçados e prestigiados da cidade nas 
primeiras décadas do século XX. O 
hotel funcionava no 5º andar do Edifí-
cio Diederichsen, primeira construção 
vertical da cidade, localizado na Rua 
Álvares Cabral, 469. 

Inaugurado em 1936, o prédio de 6 
andares foi construído pelo empresário 
Antônio Diederichsen. De uso misto, 
abrigava também o Café Única, a cho-
peria Pinguim, salas comerciais e apar-
tamentos residenciais. Os hóspedes ti-
nham vista privilegiada para a Praça XV 
de Novembro e para o Theatro Pedro II.

Central Hotel, que depois recebeu o nome de Palace Hotel

Grand Hotel, no Edifício Diederichsen

Hotel Umuarama foi o primeiro prédio alta da cidade
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o registro dos profissionais que se inscrevam para exercer 
atividades das áreas da Engenharia ou da Agronomia;” (NR)

“Considerando que o parágrafo único do art. 192 da Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código 
de Processo Civil, estabelece que o documento redigido em 
língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos 
quando acompanhado de versão para a língua portuguesa 
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou 
firmada por tradutor juramentado,” (NR)

Art. 3º Alterar o caput do art. 38 da Resolução nº 1.007, 
de 5 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 16 de dezembro de 2003 – Seção 1, pág. 
70/74, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38. A suspensão temporária do registro pode ser apli-
cada pelo Crea ao profissional que incorrer em nova reinci-
dência das seguintes infrações, respectivamente:” (NR)

Art. 4º Revogar as alíneas “g” e “h”, inciso I, § 1º, do art. 4º 
da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro de 
2003 – Seção 1, pág. 70/74.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 2020

Resolução Nº 1.125, 
de 4 de junho de 2020

Art. 1° Alterar o preâmbulo da Resolução n° 1.007, de 5 
de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 16 de dezembro de 2003 – Seção 1, pág. 70/74, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRO-
NOMIA – CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere 
a alínea “f” do art. 27 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, e” (NR)

Art. 2° Alterar o primeiro, o sexto e o nono considerando 
da Resolução n° 1.007, de 5 de dezembro de 2003, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro de 
2003 – Seção 1, pág. 70/74, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“Considerando que os diplomados nas áreas abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea somente poderão exercer suas pro-
fissões após o registro, previsto na Lei n° 5.194, de 1966, no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea;” (NR)

“Considerando que as alíneas “h” e “o” do art. 34 da Lei nº 
5.194, de 1966, concedem atribuições aos Conselhos Regio-
nais para examinar os requerimentos e processos de registro 
em geral, expedindo as carteiras profissionais ou documen-
tos de registro e organizar, disciplinar e manter atualizado 
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Altera a Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, que “dispõe sobre o 
registro de profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de 

Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências”






