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A reportagem de capa desta edição da revista Painel provoca uma 
reflexão muito relevante para nós da AEAARP. Uma pesquisa con-
cluiu que a introdução de plantas exóticas em projetos paisagísti-
cos pode afetar a população de insetos, inclusive os polinizadores.

Isto é: uma flor pode até ser bonita, mas ela pode influir no ciclo 
de vida de uma colmeia e provocar prejuízos para uma gigantesca 
cadeia produtiva. A solução está na técnica, no conhecimento e 
na escolha das espécies.

É a mesma situação quando debatemos a questão dos puxadi-
nhos, dos projetos de construção feitos por leigos e da dispensa 
da responsabilidade técnica em todas as áreas habilitadas pelo 
Sistema CONFEA/CREA e CAU-BR.

Em 2018 lançamos o gibi educativo que trata deste tema de 
forma lúdica. O casal João e Maria sonhava com a casa nova e 
chamou o Zé Faz Tudo e o Mané Trovão para tocar a obra, que ao 
final apresentou problemas estruturais, elétricos, sanitários e de 
conforto térmico.

Na construção, na mecânica, em projetos, nas escolhas, de ma-
teriais à plantas, é muito claro para nós, técnicos, a relevância 
estratégica das nossas atividades. Os avanços experimentados 
pela sociedade reforçam nossas responsabilidades e a necessidade 
de, por meio de entidades de classe, promovermos esse diálogo 
com a população e trabalharmos pelo convencimento por meio 
da conscientização.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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PAISAGISMO EXÓTICO
Pesquisas mostram que plantas exóticas podem ser 
prejudiciais à fauna de insetos, especialmente de abelhas

6
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Existem no Brasil milhares de espécies de árvores nativas e outras conhecidas 
como exóticas – plantadas pelo homem em ambientes distintos de sua origem – 
em áreas de preservação e áreas urbanas arborizadas que compõem o paisagismo 
de muitas cidades. O problema é que algumas são nocivas à biodiversidade. 

Estudos apontam que espécies como a Espatódea (Sphatodea campanulata) e 
o Neem ou Nim (Azadirachta indica) produzem substâncias tóxicas nas flores que 
provocam a mortandade de insetos, principalmente abelhas, e pássaros que se 
alimentam na natureza. Isso porque o néctar e o pólen produzidos por elas atuam 
como inseticidas. Essas são muito conhecidas e usadas em paisagismo pela beleza 
das flores, mas não são as únicas vilãs; existem diversas plantas exóticas com o 
mesmo grau prejudicial. 

A analista da Embrapa Ana Carolina Martins de Queiroz realizou um estudo 
no meliponário científico da Embrapa Amazônia Oriental, localizado em Belém 
(PA) em 2012, e comprovou que o pólen e o néctar produzidos nas flores da Es-
patódea, que tem origem africana e é encontrada em diversas regiões do Brasil, 
também conhecida como bisnagueira, tulipa africana, tulipeira-do-Gabão, xixi-de-
-macaco e chama-da-floresta, provocou a mortalidade da maioria das abelhas que 
fizeram parte do experimento. 
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“Dividimos as abelhas em dois recipientes e oferecemos alimentos, para parte 
delas, como os que consumiam na natureza e, para outra, só com o pólen e o néc-
tar da Espatódea. Com isso, foi possível verificar que as colônias que se alimenta-
ram do pólen e néctar dessa espécie apresentaram sintomas de envenenamento e 
a taxa de mortalidade foi significativamente maior”, explica a analista. A conclusão 
do estudo alertou, principalmente, para os perigos dessa espécie em locais onde 
se pratica a meliponicultura – criação de abelhas sem ferrão.
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Assim como a Espatódea, o Neem ou Nim, que é uma árvore do sudeste da Ásia 
e do subcontinente indiano, encontrada com mais frequência no Nordeste do 
Brasil, também oferece riscos a fauna de insetos. O agrônomo, PhD e professor 
titular da Universidade Federal do Ceará, Breno Magalhães Freitas, orientou uma 
tese de doutorado que constatou essa intoxicação das abelhas Apis – abelhas 
classificadas como sociais – pelo néctar do Neem. No entanto, ele ressalta que as 
abelhas nem sempre se alimentam dessa espécie; isso acontece apenas em certa 
época do ano. “Em períodos em que florescem outras plantas no mesmo momen-
to, as abelhas podem beber menos o néctar do Neem ou até nem tocarem nessa 
espécie, dependendo muito da escassez de florada”, comenta Breno. 

Breno destaca ainda uma curiosi-
dade observada no estudo. Em algu-
mas situações particulares, o Neem 
deixa de ser um problema. “Durante 
a florada do Neem, paralela à outras 
espécies, o maior fluxo de néctar esti-
mula a rainha a aumentar a postura e, 
apesar de aumentar a mortalidade das 
crias dentro da colônia por haver mais 
delas, a colônia acaba ficando mais 
forte”, conclui. 

O agrônomo salienta também que 
não existem plantas assassinas de abe-
lhas com necessidade de eliminá-las, 
mas existem situações, principalmente 
quando se usa muito essas espécies 
em arborizações de cidades, em que 
podem causar problemas graves. “Por 
isso, as plantas exóticas devem ser evi-
tadas e serem substituídas pelas nati-
vas, que são as plantas com quais as 
abelhas evoluíram e a grande maioria 
não apresenta qualquer problema”, diz 
o agrônomo.

No estado de Santa Catarina existe uma lei desde 2019 – Lei Estadual nº 17.694 – que proibe a 
produção de mudas e o plantio de árvores Espatódea em todo território. Isso porque essa região 
do país tem grande quantidade de plantas dessa espécie que integram o paisagismo das cidades 
Em matéria publicada pelo portal G1 de Santa Catarina no mês de abril deste ano foi feito um 
outro alerta: quem descumprir a lei poderá pagar multa de R$ 1 mil por planta ou muda produzida 
e, se houver reincidência, o valor poderá ser dobrado. 
Segundo a engenheira florestal com doutorado em Conservação da Natureza, fundadora e 
diretora executiva do Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, localizado 
em Florianópolis (SC), Sílvia Ziller, o caso da Espatódea não deve ser tratado de forma individual, 
mas contemplar a problemática de espécies exóticas que causam dano ambiental como um todo. 
“O estado de Santa Catarina tem uma lista oficial de espécies exóticas invasoras que devem ser 
consideradas no conjunto, a grande parte de uso ornamental. Plantas movidas da Floresta Atlântica 
para outros ecossistemas no Brasil podem ser tão problemáticas quanto outras que chegam de fora 
do país, pois estão ‘fora de casa’ e também são exóticas, mesmo estando no mesmo país”, explica.
O Instituto Hórus disponibiliza no site (https://institutohorus.org.br/) uma base de dados que 
atualmente tem uma lista com aproximadamente 200 plantas e é possível identificar quais são 
nativas para cada região e quais são consideradas exóticas.
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Um estudo realizado em Ribeirão Preto (SP), por pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP) e publicado na revista Apidologie – principal revista científica 
do setor de abelhas no mundo – apontou que de 289 plantas que floresceram na 
área de estudo, 80% do alimento armazenado em colônias da abelha Mandaguari, 
popularmente conhecida como abelha sem ferrão, foram coletados em apenas 
nove espécies de 66 plantas que as abelhas utilizaram. Dessas nove, quatro são 
exóticas: eucaliptos, calabura e romã.

As espécies analisadas que representaram esse percentual foram: eucalip-
tos (Eucalyptus moluccana e. grandis), aroeira (Myracrodruon urundeuva), aroeira-
-vermelha (Schinus terebinthifolius), pitanga (Eugenia uniflora), sansão-do-campo 
(Mimosa caesalpiniifolia), calabura (Muntingia calabura), embirão-de-sapo (Serjania 
lethalis) e romã (Punica granatum) foram as que tiveram armazenamento de ali-
mento considerável nas colônias. 

Nem só malefícios

Segundo um dos pesquisadores que participou do estudo, Cristiano Menezes, 
essa descoberta foi de grande importância para a conscientização de que é pos-
sível direcionar a construção de paisagens em áreas urbanas que, além de serem 
bonitas, ofereçam também alimentos para polinizadores, em especial abelhas, 
beija-flores e borboletas. “O plantio dessas espécies potencializa a produção de 
pólen e mel e ajuda na sobrevivência das colônias em ambientes ocupados pelo 
homem”, relata Cristiano. 
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MUITO ALÉM DO BELO
Raul Cânovas combina espécies nativas com exóticas, quando necessário

ESPECIAL

O paisagista Raul Cânovas é um exemplo de profissional 
que se preocupa não só com a beleza do jardim, mas também 
com o bem-estar que ele proporcionará ao meio ambiente e 
às pessoas ao redor. De nacionalidade argentina, ele atua no 
Brasil há décadas com escritório instalado na capital paulista. 

Raul é defensor do uso de plantas nativas nos projetos 
de paisagismo. O Brasil, segundo ele, possui de 20% a 22% 
de toda vegetação mundial. “Temos centenas de espécies 
nativas que se ajustam melhor em termos de clima, aspec-
tos cenográficos e harmonização com a paisagem. Então, 
naturalmente temos que procurar entre essas opções para 
ressaltar nossa riqueza florística”, enfatiza.

Ele destaca também a importância de divulgar as carac-
terísticas da paisagem brasileira em registros como fotogra-
fias, por exemplo. “Nos meus projetos, 80% das plantas, em 
especial árvores e palmeiras, são nativas. Isso porque me 
preocupo com o aspecto ecológico e também com a ima-
gem que vamos levar ao mundo de paisagens que identifi-
cam o Brasil. Não excluo e nem sou a favor da erradicação 
das plantas exóticas, pois uso em projetos paisagistas que 
elaboro quando não há possibilidade de substituir por espé-
cies nativas. Então, se eu tiver de plantar 10 árvores em um 
jardim, me sinto à vontade em poder escolher uma ou duas 
que sejam exóticas”, ensina.

Assista aqui a palestra de 
Raul Cânovas na Semana de 
Agronomia da AEAARP de 2020
https://aeaarp.org.br/video/
palestra-raul-canovas-semana-
de-agronomia-2020
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EROSÕES “VIZINHAS” 
INTERAGEM ENTRE SI
Pela primeira vez na ciência, pesquisadores concluíram que uma voçoroca 
é capaz de afetar outras ao seu redor, gerando efeitos em cadeia; 
atividade humana é uma das responsáveis pelo surgimento das crateras
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Voçoroca é uma palavra de origem Tupi que dá nome a grandes erosões for-
madas nas áreas rurais e que provocam danos sociais, econômicos e ambientais. 
Cientistas em todo o mundo têm estudado maneiras de estabilizar o processo de 
erosão e recuperar as áreas degradadas. Um novo trabalho realizado por pesqui-
sadores da USP, em São Carlos, e da Embrapa deve ajudar a prevenir o avanço das 
crateras e colocar em prática projetos mais eficientes de resgate do solo. Pela pri-
meira vez na literatura científica mundial, um complexo de voçorocas foi analisado 
e os cientistas confirmaram que algumas erosões interagem entre si, provocando 
impactos em cadeia.

Um grupo de trabalho do Departamento de Geotecnia (SGS) da Escola de Enge-
nharia de São Carlos (EESC) e do Instituto de Geociências da USP viajou mais de 
400 km até a bacia hidrográfica do córrego do Palmital, entre as cidades de Lavras 
e São João del-Rei (MG), pertencente à bacia do Alto Rio Grande. Nesta bacia, 
que tem mais de 58 milhões de m³, 65 voçorocas foram mapeadas. Algumas delas 
com centenas de m², com formas, tamanhos e profundidades diferentes, além de 
vários declives e ramificações.

A professora da EESC e uma das coordenadoras do estudo, Valéria Guimarães 
Silvestre Rodrigues, que esteve no local, conta que a região é difícil de ser estu-
dada. “Nós fomos a campo, medimos e coletamos amostras do solo. É uma região 
geologicamente muito complexa, formada por diferentes tipos de materiais ge-
ológicos. Alguns locais são de difícil acesso. Conectadas por cursos d’água, uma 
voçoroca acaba influenciando na dinâmica de outras”, relata.  Ou seja, trabalhar 
na recuperação de apenas uma voçoroca não estabiliza, na maioria das vezes, o 
processo erosivo, já que ela pode estar conectada com outras voçorocas. De acor-
do com a docente, pesquisas já mostraram que crateras recuperadas de forma 
isolada acabam tendo o processo erosivo retomado. 

Passado e futuro
Com a ajuda de imagens de satélites, drones e sistemas computacionais (fractal 

e multifractal), os pesquisadores da USP realizaram um estudo histórico e con-
seguiram observar como o processo erosivo evoluiu com o passar do tempo e 
compreender a conexão entre as voçorocas localizadas em uma mesma bacia hi-
drográfica. As transformações ocorridas nos terrenos ao longo dos anos, como 
as mudanças em sua declividade, além do caminho percorrido pelo fluxo d’água 
por entre as voçorocas, permitiram aos especialistas atestar que algumas crateras 
interferiam em outras, gerando novos deslizamentos e impedindo que as afetadas 
se recuperassem. Este estudo refere-se à tese de doutorado de Ligia Sampaio 
Corte Real, ex-aluna da EESC e que foi orientada pela professora Valéria, tendo 
como coorientador o pesquisador Silvio Crestana da Embrapa Instrumentação, de 
São Carlos.  

De acordo com os cientistas do projeto, a avaliação desses impactos é crucial 
para entender a vulnerabilidade ambiental e orientar novas medidas para lidar 
com o problema. “A reunião de todos os dados dessas voçorocas é uma experiên-
cia única no Brasil. Temos o conhecimento mundial mais avançado para abordar 
a recuperação dessas áreas. É algo fantástico e eu me sinto orgulhoso, pois não 
são comuns estudos completos assim”, comemora Silvio, que foi um dos coorde-
nadores da análise.  



14
Revista Painel

A partir da interpretação desses da-
dos, os cientistas também concluíram 
que grande parte da responsabilidade 
pelo surgimento de tantas erosões, 
que não alcançam todo esse tama-
nho do dia para a noite, é do próprio 
ser humano. Composta originalmente 
de Mata Atlântica e Cerrado, a região 
estudada começou a ser desmatada 
a partir do século 18, com o início do 
Ciclo do Ouro, no qual o produto era 
exportado pela Colônia Portuguesa. 
Durante décadas, a mineração domi-
nou a dinâmica da economia brasileira. 
Além da própria exploração do solo e 
da construção de estradas não pavi-
mentadas e sem sistemas de drenagem 
adequados, a demanda por alimentos 

da população que começou a se for-
mar ao redor das minas e as próprias 
mudanças climáticas que trouxeram 
chuvas e secas mais intensas provoca-
ram grandes modificações no terreno. 
“Algumas práticas agrícolas, como a 
monocultura e a pastagem – que já foi 
utilizada em quase 50% da bacia hidro-
gráfica, aumentaram a erosão e reduzi-
ram a fertilidade do solo ao longo dos 
anos. As queimadas também impedi-
ram a restituição de matéria orgânica. 
Além disso, algumas das estradas con-
tinuam a ser utilizadas, aumentando o 
escoamento para os solos mais susce-
tíveis”, explica Valéria. 

Atualmente, com o declínio do Ciclo 
do Ouro, a maior parte do entorno das 

voçorocas é habitada por pequenos 
agricultores, que vivem da produção 
tradicional de leite. São famílias que 
veem suas propriedades tendo áreas 
reduzidas pela erosão do solo. “Não 
são fazendeiros com grandes recur-
sos”, explica Rogério Ferreira, um dos 
orientadores da pesquisa e pesquisa-
dor da Embrapa Territorial, de Cam-
pinas. Nascido na região estudada 
pelos cientistas em Minas Gerais, o 
especialista afirma que os moradores 
locais acabaram se acostumando com 
as erosões na paisagem, sem consi-
derar, muitas vezes, o risco que elas 
oferecem.

“Eu mesmo só me dei conta da quan-
tidade de voçorocas que havia por ali, 
em Nazareno, São João del-Rei e Tira-
dentes, quando fui estudar Agronomia 
e uma colega comentou com um mem-
bro do nosso grupo sobre o quanto o 
local era degradado”, lembra. Cleusa 
Cunha, que nasceu na região e hoje em 
dia trabalha com reflorestamento em 
voçorocas, confirma que a quantidade 
de crateras tem aumentado, principal-
mente, em épocas de chuva. “Muitos 
agricultores colocam gado em regiões 
de declínio onde corre a água e, assim, 
o processo erosivo aumenta. Alguns fi-
cam preocupados com esses buracos, 
que estão chegando muito perto de 
suas propriedades e até das estradas 
asfaltadas”, relata.

Silvio Crestana explica que o desen-
volvimento de voçorocas causa pro-
blemas em cadeia: “As crateras levam 
embora porções de terras de proprie-
dades rurais e, às vezes, cobrem me-
tade das terras de um agricultor. Além 
disso, deixam o solo desnutrido e ain-
da podem atingir bacias hidrográficas. 
Por causa dos grandes buracos, muitos 
agricultores acabam precisando ven-
der suas terras desvalorizadas, o que 
também provoca impacto social”. O 
pesquisador Rogério Ferreira ressalta 
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que, atualmente, os produtores rurais 
estão mais informados sobre os peri-
gos, mas precisam de ajuda para en-
frentar a situação. “As grandes minera-
doras da região têm usado técnicas de 
bioengenharia para recuperar algumas 
erosões. Essas ações são exigidas pela 
legislação. Já os agricultores, precisam 
de recursos para melhorar suas ativi-
dades de pecuária e agricultura para 
terem mais capital”, ressalta.

Os cientistas da USP defendem que 
medidas de prevenção, mitigação e 
recuperação precisam ser colocadas 
em prática para conservar o local. Eles 
alertam que, em casos como a erosão 
em grande escala, o problema de per-
da do solo é irreversível, mas o manejo 
adequado pode estabilizar esse impac-
to. “Mudanças no uso da terra podem 
ajudar a estabilizar a erosão, assim 
como medidas de drenagem adequa-
da, tanto superficiais como subsuperfi-
ciais. Para recuperar voçorocas é preci-
so fazer o caminho inverso e recompor 
os nutrientes do solo. O primeiro pas-
so é plantar gramíneas, que são mais 
resistentes, e leguminosas, que ajudam 

a formar a primeira camada de nutrien-
tes do solo, melhorando suas proprie-
dades químicas, físicas e biológicas. Em 
seguida, é preciso plantar árvores que 
sejam adaptadas àquele ambiente. É 
um processo caro, complexo e de mui-
tos anos, e é importante ressaltar que 
um determinada voçoroca precisa ser 
abordada como parte de um sistema 
complexo”, relata Rogério.

Silvio Crestana lembra que um mé-
todo validado em São Carlos pode 
ajudar na recuperação dessas áreas: o 
Sistema Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta, estratégia aplicada em mais 
de 15 milhões de hectares no Brasil e 
que envolve a aplicação dos três sis-
temas dentro de uma mesma área, de 
forma que contemple e beneficie todas 
as atividades. “Com essa combinação 
de práticas sustentáveis, é possível 
melhorar os nutrientes e a fertilidade 
do solo e ainda evitar que a agricultura 
provoque erosões. No que diz respeito 
ao solo, há maior quantidade de maté-
ria orgânica, maior ciclo de nutrientes, 
melhores condições para o desenvol-
vimento de microrganismos, maior 

infiltração de água e menor perda de 
umidade. Ao possibilitarmos maior pro-
dução em um mesmo espaço, se reduz 
a pressão pela abertura de novas áreas 
e pelo desmatamento. Esse conheci-
mento precisa chegar aos gestores pú-
blicos e privados.”, defende Silvio.  

O trabalho, que contou com finan-
ciamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), foi publicado em revis-
tas científicas conceituadas interna-
cionalmente, como a Environmental 
Monitoring and Assessment e a CATE-
NA. Além de Valéria, Silvio e Rogério 
e Ligia, a pesquisa contou com a par-
ticipação dos alunos de mestrado e 
doutorado Raul Cassaro, Maria Paula 
de Oliveira, Osni José Pejon, Vinicius 
Martins Ferreira e Joel Barbujiani Sígo-
lo. Representando os moradores da 
região, Cleusa Cunha agradeceu pelo 
trabalho desenvolvido. “É muito im-
portante ter essas pessoas trabalhan-
do com isso, porque eles podem ajudar 
a proteger o ambiente e acabar com as 
erosões”, finaliza. 

Fonte: USP
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Ouça o PainelCast

CARREIRAS: 
começo, meio e 
sucesso!

PAINELCAST
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As empresas buscam profissionais 
capazes de solucionar problemas. 
Neste contexto, o que diferencia o 
“tarefeiro” do líder é a capacidade de 
se adaptar e de propor alternativas 
diferentes.

O consultor de carreiras Dimas Fa-
cioli compara a carreira profissional a 
uma empresa. “Você é seu produto; 
empresas investem e reinvestem para 
aprimorar, é o que você deve fazer 
também para atender às necessidades 
do mercado”, disse ele na entrevista 
para o oitavo episódio do PainelCast, o 
canal de podcasts da AEAARP.

O oitavo episódio do PainelCast tem dicas de planejamento 
de carreira; trabalhar para ser feliz é o objetivo final
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Dimas Facioli alerta 
que 60% das pessoas 

que nascem hoje terão 
profissões que ainda 

não existem.

Para todos, ele fala, autoconhecimento e investimento em cursos de espe-
cialização e pós-graduação são ferramentas imprescindíveis para atender às 
necessidades do mercado – cada vez mais exigente e complexo – e alcançar 
seus objetivos.

E se nada der certo? “Resolver o problema, reagir, reinventar e reconstruir. A 
gente tem de trabalhar para ser feliz. E existem profissionais que são felizes na 
posição de cumpridor de tarefas, e tudo bem”, afirmou.

Os processos de seleção têm sido cada vez 
mais automatizados. Dimas Facioli fala que o 
recrutador avalia todos os detalhes incluídos 

nessas apresentações. “70% daqueles que incluem 
currículos na nossa ferramenta não incluem 
todos os detalhes, prejudica a seleção e eles 

não recebem a avaliação do currículo”, afirma. A 
ferramenta é www.inovajob.com.

Dimas conversou com a engenheira 
Fabíola Narciso, a arquiteta Mirela Idino 
e o agrônomo Bruno Prota. O episódio 
está disponível nas principais platafor-
mas de streaming e na galeria de vídeos 
do site da AEAARP – www.aeaarp.org.br.

Na entrevista, o consultor fala sobre 
os profissionais que estão em início de 
carreira – e têm a “vaga-sonho” como 
objetivo principal –, sobre aqueles que 
já exercem a profissão e têm perspec-
tivas de crescimento e daqueles que 
se consolidaram no mercado e seguem 
trabalhando.
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Vista da Rua Amador Bueno da Residência Garcia Lea

Para além da fachada

MODERNISMOS

O arquiteto Manoel Carlos de Soutello chegou a Ribeirão 
Preto junto com Cássio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha. 
Foi, porém, professor de Cássio no Mackenzie, onde tam-
bém se formou arquiteto na primeira turma daquela facul-
dade (1939). Em Ribeirão, foi um dos primeiros docentes 
da faculdade de Arquitetura do Centro Universitário Moura 
Lacerda, também o primeiro a oferecer o curso na cidade.

Uma das obras remanescentes de Manoel Soutello, a 
Residência Garcia Leal, na Rua Amador Bueno, chama a 
atenção pela solução estrutural e distribuição pouco usual 
à época de sua construção, que aconteceu em 1956.

Ao fundo do lote, havia um desnível de sete metros, 
quatro dos quais foram aterrados. “Fiz um sobrado inver-
tido, sabe, você olha da rua é uma casa térrea, em cima 
tem a sala de estar, cozinha, sala de jantar, terraço, você 
desce para os quartos, depois desce mais um andar tem 
uma sala de jogos, o apartamento de empregada, lavan-
deria e uma piscina”, detalhou Manoel em uma entrevista 
concedida em 1989.

Na mesma entrevista o arquiteto contou que em “uma 
bela noite”, as pessoas que moravam na vizinhança tiveram 
de desocupar as casas durante a noite pois o terreno esta-
va cedendo.

“A única casa que não aconteceu nada foi a que construí 
(...) por que eu fiz uma fundação que valia a pena (...) fiz 
uma ancoragem na rocha”, disse.

A construção pode parecer comum para quem a vê da 
rua. A inovação no projeto e a tecnologia utilizada, do “so-
brado invertido”, é evidente até hoje para quem passa pela 
Avenida Caramuru e a observa pelos fundos.

Quando eu mudei aqui para Ribeirão Preto, a construção 
estava totalmente na mão de construtores licenciados, jun-
to comigo, veio uma enxurrada de engenheiros e mais um 
arquiteto, só dois arquitetos, e tinha três ou quatro enge-
nheiros, antes estava tudo na mão de licenciados, de modo 
que a construção aqui, imagina que qualidade que tinha, 
não só a qualidade da construção, mas também do proje-
to. Era desenhista que fazia o projeto, e licenciado fazia a 
construção. 

Entrevista de Manoel Carlos de Soutello a Gabriel Luis 
de Figueiredo em 1989

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma 
produção moderna através de uma perspectiva urbana – Fernando Gobbo
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Vista da Avenida Caramuru da Residência Garcia Leal

Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de Ribeirão Preto referente à Residência Garcia Leal
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Pesquisa mostra que 
municípios paulistas não 
estão preparados para as 

mudanças climáticas

A maioria dos municípios do Estado 
de São Paulo está mal preparada para 
lidar com os impactos das mudanças cli-
máticas. Essa é a má notícia. A boa no-
tícia é que os municípios mais bem pre-
parados estão justamente nas regiões 
metropolitanas do Estado, onde vive a 
maior parte da população paulista.

Esse é o panorama traçado por um 
estudo que acaba de ser publicado por 
pesquisadores da Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) da USP, em colaboração 
com autores de outras instituições, 

Levantamento da USP mediu a capacidade dos municípios paulistas de se 
adaptarem aos efeitos — presentes e futuros — das mudanças climáticas globais

que mediu a capacidade dos muni-
cípios paulistas de se adaptarem aos 
efeitos — presentes e futuros — das 
mudanças climáticas globais. Para isso, 
os autores criaram um Índice de Adap-
tação Urbana (UAI, em inglês), que leva 
em conta 26 indicadores de políticas 
públicas, relacionadas a cinco grande 
temas que influenciam essa capacida-
de: habitação, mobilidade urbana, agri-
cultura sustentável, gestão ambiental e 
resposta a impactos climáticos.

Todos os 645 municípios do Estado 

SUSTENTABILIDADE

de São Paulo foram avaliados com rela-
ção à presença ou ausência de políticas 
e serviços públicos municipais relacio-
nados a esses temas. Resultado: dois 
terços (66%) dos municípios paulistas 
têm baixa capacidade de adaptação, 
e apenas dez municípios (1,5% do to-
tal) receberam nota próxima de 1, que 
seria a “nota máxima” do índice. Feliz-
mente, os municípios mais bem avalia-
dos são justamente os mais populosos 
do Estado, incluindo São Paulo, Cam-
pinas e várias de suas cidades vizinhas.
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UAI MUNICÍPIOS PAULISTAS

MAPAS: ÍNDICE DE ADAPTAÇÃO URBANA (UAI)

DIMENSÃO HABILITAÇÃO

DIMENSÃO GESTÃO AMBIENTAL

DIMENSÃO AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

DIMENSÃO MOBILIDADE URBANA

DIMENSÃO DE RESPOSTA AOS 
IMPACTOS CLIMÁTICOS

“O índice busca qualificar um pouco melhor o debate sobre adaptação às mu-
danças climáticas no nível municipal”, diz ao Jornal da USP a pesquisadora Ga-
briela Di Giulio, professora do Departamento de Saúde Ambiental da FSP, que 
liderou a pesquisa no âmbito do projeto CiAdapta – Cidades, Vulnerabilidade e 
Mudanças Climáticas. O primeiro autor do estudo, publicado na revista Climatic 
Change, é o engenheiro ambiental Eduardo Neder, que fez seu mestrado na FSP, 
orientado por Gabriela e pelo professor Arlindo Philippi Junior, que também as-
sina o trabalho.

Os dados usados na avaliação são provenientes de bases de dados públicos, 
como o Perfil dos Municípios Brasileiros e o Censo Agro, produzidos pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que permite que o índice seja 
atualizado regularmente (isto é, se o IBGE ainda tiver recursos orçamentários para 
continuar fazendo esses levantamentos nos próximos anos). 

Entre os indicadores considerados na análise estão a presença de planos mu-
nicipais de habitação, políticas de saneamento básico e controle de poluição, po-
líticas de mobilidade urbana e de incentivo ao uso de bicicletas, leis de proteção 
ambiental e da biodiversidade.

“Estamos falando de coisas muito básicas”, afirma Gabriela. “É o mínimo que 
os municípios precisam ter para aumentar sua capacidade de adaptação; e mes-
mo esse mínimo não está sendo cumprido.” Quase metade dos municípios, por 
exemplo, não possui planos de habitação ou conselhos municipais para orientar, 
de forma participativa, a ocupação de seus territórios. A maioria, por outro lado, 
possui planos de gestão de resíduos sólidos.

É natural que os municípios mais populosos sejam os que agregam o maior 
número de indicadores, já que são eles os que mais necessitam dessas políti-
cas públicas para sua gestão no dia a dia. Quando se trata da capacidade de 
resposta a emergências climáticas, porém, são poucos os municípios que estão 
devidamente preparados — esse foi o tema com a pior avaliação em geral no Es-

0,0000 - 0,2000
0,2001 - 0,4000
0,4001 - 0,6000
0,6001 - 0,8000
0,8001 - 1,0000
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tado. Os indicadores nesse quesito incluem políticas de prevenção a enchentes 
e deslizamentos, existência de uma Defesa Civil, mapeamento e prevenção da 
ocupação de áreas de risco.

“Não é à toa que quando os extremos climáticos acontecem os resultados nos 
municípios são devastadores”, avalia Gabriela. “Quando você olha para essa ca-
pacidade de resposta a riscos climáticos específicos, ela ainda é muito fraca. 
Isso nos chamou a atenção.” A maioria dos municípios possui apenas a Defesa 
Civil, e nada mais.

As projeções para o Sudeste brasileiro preveem aumento da ocorrência de ex-
tremos climáticos nos próximos anos e décadas, principalmente relacionados à 
precipitação, com maior ocorrência de tempestades, o que aumenta significati-
vamente o risco de enchentes e deslizamentos — daí a necessidade de políticas 
voltadas para o planejamento urbano de habitação e transportes, por exemplo.

MUDANÇA CLIMÁTICA NAS CIDADES
Uma ressalva importante é que o estudo não mediu a efetividade nem o grau de 

implementação das políticas públicas ou dos serviços públicos associados a elas, 
apenas a existência ou não dessas políticas. Ainda assim, a expectativa é que o ín-
dice possa ser aperfeiçoado com o tempo e que os resultados ajudem os gestores 
municipais a enxergar pontos fracos que precisam ser melhorados frente ao agra-
vamento das mudanças climáticas. Gabriela espera que o estudo auxilie também 
na compreensão do caráter transversal do tema, já que muitos gestores podem 
não enxergar, a princípio, a conexão que esses diferentes temas — ha-
bitação, mobilidade, agricultura, meio ambiente — têm com sua 
capacidade de adaptação às mudanças climáticas.

“A realidade brasileira demanda que, dada a recor-
rência de eventos extremos, os municípios estejam 
cada vez mais estruturados para promover ações 
adaptativas, que demandam não apenas in-
vestimentos em tecnologia e infraestrutura, 
mas também o fortalecimento de ações 
intersetoriais e transversais que conside-
rem a importância do protagonismo dos 
cidadãos nos processos decisórios, le-
vando em conta as assimetrias sociais 
e populações vulneráveis nas nossas 
cidades”, diz o professor Pedro Jaco-
bi, do Instituto de Energia e Ambiente 
(IEE) da USP e coordenador do proje-
to temático Governança Ambiental da 
Macrometrópole Paulista face às Mu-
danças Climáticas, da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), que não participou desse estudo 
específico, mas acaba de lançar um livro so-
bre o tema, focado na macrometrópole pau-
listana. “A aplicação dos dados só se torna viá-
vel associando, de um lado, a sua disponibilidade 

e, de outro, a efetiva implementação 
de agendas adaptativas nas cidades.”

O projeto CiAdapta é financiado 
pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o estudo é assinado, também, 
por pesquisadores da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), da Uni-
versidade Federal de Itajubá (Unifei) e 
da Universidade de Michigan, nos Es-
tados Unidos.

Os próximos passos do projeto in-
cluem estender a mesma avaliação a 
todos os municípios brasileiros e cru-
zar esse índice de capacidade adap-
tativa com dados de vulnerabilidade 
socioclimática — para demonstrar não 
só a capacidade de resposta, mas o ta-
manho do risco a que cada município 
está exposto.

Fonte: Jornal da USP
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AVALIAR IMÓVEIS 
É ATRIBUIÇÃO DE 
ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS
Decisões judiciais reconhecem a atribuição prevista em resoluções do 

CREA e do CAU; AEAARP manifestou-se sobre o tema em 2014

LEGISLAÇÃO
Revista Painel
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Decisões recentes da Justiça Federal reconhecem que 
avaliação de imóveis é responsabilidade exclusiva de enge-
nheiros, arquitetos e urbanistas. Essa atividade demanda 
conhecimentos específicos relativos a projetos de Arquite-
tura, construção civil, patologias, estatística, entre outras 
áreas do conhecimento, além da aplicação de normas téc-
nicas relativas ao assunto – como a NBR 14.653 e normas 
do Ibape-SP. Por isso deve ser feita por profissionais es-
pecializados, conforme determinações de juízes em vários 
estados do Brasil.

Nos conselhos – CREA e CAU – a atribuição profissio-
nal para a atividade é descrita nas resoluções 218/1973, 
Art. 7º, e 21/2012, Art. 2º, respectivamente. Entre as 
etapas que compõem a avaliação de um imóvel, deve-se 
identificar não apenas o valor de um bem, mas também 
identificar as condições de segurança, sustentabilidade e 
habitabilidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acór-
dão publicado no início deste ano, definiu que não se 
admite a nomeação de corretor de imóveis para a perí-
cia. Processo foi iniciado por uma empresa que aluga um 
imóvel não residencial. Na ação de revisão de aluguel, o 
proprietário nomeou corretor de imóveis para a perícia, 
enquanto a empresa defendia a nomeação de profissio-
nal especializado. 

NOS ESTADOS
No Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Estado 

(TJRS) decidiu, em acórdão, que a avaliação de imóveis, 
rurais e urbanos, deve ser realizada por profissionais de Ar-
quitetura e Urbanismo ou Engenharia. Na decisão, os de-
sembargadores anularam uma ação de desapropriação cuja 
avaliação foi feita por corretor de imóveis.

Em Minas Gerais, um caso de recuperação de imóvel 
por uma administradora de consórcios levou à mesma 
conclusão. Os desembargadores do Tribunal de Justiça 
do Estado suspenderam uma avaliação feita por profis-
sional não-habilitado. “O corretor de imóveis não tem 
conhecimentos técnicos e específicos que o habilitem a 
determinar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel 
objeto da lide”, diz a decisão.

No Paraná, em um caso de perícia judicial, o Tribunal de 
Justiça entendeu pela “necessidade de conhecimentos es-
pecíficos para a realização de perícia, por se tratar de uma 

perícia mais aprofundada, que deverá analisar rigorosa-
mente todos os detalhes pertinentes ao caso”.

CAMPANHA NACIONAL
A arquiteta Cirlene Mendes da Silva, co-coordenadora 

da Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Engenharia 
e Avaliações do Ibape-SP destaca que avaliação de bens 
imóveis sempre foi atribuição de arquitetos e engenheiros. 
“Não é de hoje que temos problemas com corretores de 
imóveis atuando nesta área”, afirma. “Essa atividade não 
pode ser “opinativa”, além do fato de que não é ético quem 
determina valor de um Bem, ao mesmo tempo, vendê-lo”.

Em 2012, a AEAARP se manifestou publicamente sobre 
a questão quando a Prefeitura Municipal promoveu a re-
visão da Planta Genérica de Valores utilizando serviços de 
profissionais ligados ao Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis (CRECI). À época, o engenheiro João Paulo Fi-
gueiredo posicionou-se publicamente, na imprensa e em 
editorial da Painel.

“O corretor de imóveis, por lei, nunca pode assinar um lau-
do técnico de avaliação de imóvel”, pontua João Paulo que à 
época da manifestação pública presidia a Associação e atua 
no setor há mais de três décadas.

Veja a nota pública da AEAARP 
sobre o tema na edição Nº 214 
da Painel. Aponte a câmera do 

smartphone para o QrCode 
para abrir a edição.
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CREA-SP lançou o serviço em abril

SERVIÇO

Profissionais paulistas 
aderem à Carteira 
Profissional Digital

Até meados de maio, mais de 45 mil profissionais pau-
listas adotaram o modelo digital da Carteira Profissional 
do CREA-SP, lançada um mês antes pelo Conselho. 
Este formato substitui a versão física do documen-
to e tem a mesma autenticidade. Além de servir 
como identificação de profissionais de engenharia, 
agronomia e geologia, a carteira também pode ser 
utilizada como documento de identificação, depen-
dendo das regras do órgão em que for apresentada.

Antes de ser anunciada, a primeira versão foi libera-
da em fase de testes para 1% dos profissionais regis-
trados. O documento segue em versão beta, agora 
para todos os registrados. A ideia é contar sempre 
com a colaboração dos usuários para que conti-
nue em aperfeiçoamento.

“Nosso objetivo é sempre trazer o profissional 
para o centro de nossas ações. Com a nova Carteira 
Digital não é diferente. O feedback de todos é funda-
mental para que a experiência do usuário e os serviços 
oferecidos sejam cada vez melhores”, diz o presidente do 
Conselho, engenheiro Vinicius Marchese.
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COMO EMITIR A CARTEIRA DIGITAL

1  Faça o download ou atualize o aplicativo Crea-SP 
na Google Play Store (Android) ou na App Store 
(iOS)

2  Acesse sua conta com CPF e senha do Creanet

3  No Menu, clique em Carteira Digital

Depois desses passos, a carteira aparecerá na tela do 
smartphone. Um toque na parte frontal da carteira 
permite o acesso ao verso, onde está o QR Code pelo 
qual é possível verificar a autenticidade do documento.

Dúvidas devem ser enviadas para carteiradigital@
creasp.org.br.

A Carteira Profissional Digital não estará disponível para os profissionais 
que não tenham, desde que solicitaram o registro junto ao Conselho, se apre-
sentado em alguma das unidades do CREA-SP para colher foto e assinatura 
para a carteira impressa.

Veja como obter ou atualizar o 
cadastro no CREA-SP.

Educação 
financeira

Em parceria com a XPeed 
School, Enginvest e Allure, o CREA-
SP criou a Jornada de Educação 
Financeira com aulas on-line que 
ficarão disponíveis por um ano e 
não há data limite para inscrição.

O conteúdo aborda temas bá-
sicos e avançados, incluindo téc-
nicas de avaliação de empresas e 
ações do mercado financeiro.

Os interessados têm acesso a 
assessoria de investimentos com 
agente autônomo certificado e a 
um grupo no Telegram para falar 
de educação financeira, finanças 
pessoais, investimentos e su-
cessão patrimonial. Também são 
realizadas mentorias em grupos 
mensais e lives para cada um dos 
sete módulos. 

São 2.790 vagas reservadas 
aos profissionais registrados e 
adimplentes com o CREA-SP com 
desconto de 20,80% para profis-
sionais do Conselho. 

A plataforma reúne material de 
apoio, como e-books, apostilas, 
planilhas e leituras complemen-
tares. Ao final do curso, os alu-
nos recebem certificado de 230 
horas, com chancela da XPeed 
School e Enginvest. 

O download da Carteira Digital está disponível pelo aplicativo do CREA-SP, que 
registrou aumento de mais de 100% de usuários depois da inclusão da carteira 
digital entre os serviços.

INSCRIÇÕES
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O Conselho Federal de engenharia e agronomia – CONFEA, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alínea “f”, da 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, RESOLVE:

Art. 1º Discriminar as atividades e competências profissio-
nais do engenheiro de software e inserir o respectivo título na 
Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para 
efeito de fiscalização do exercício profissional.

Art. 2º Compete ao engenheiro de software as atri-
buições previstas no art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, 
combinadas com as atividades 1 a 18 do art. 5º, §1º, da 
Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a 
requisitos de software, sistemas e soluções de software, 
evolução de software, integração local e remota de siste-
mas de software.

Art. 3º As competências do engenheiro de software são 
concedidas por esta resolução sem prejuízo dos direitos 
e prerrogativas conferidos ao engenheiro, ao engenheiro 

RESOLUÇÃO Nº 1.100, 
DE 24 DE MAIO DE 2018

agrônomo, ao geólogo ou engenheiro geólogo, ao geógrafo 
e ao meteorologista por meio de leis ou normativos espe-
cíficos e aos demais profissionais da área da computação.

Art. 4º As atividades e competências profissionais serão 
concedidas em conformidade com a formação acadêmica do 
egresso, possibilitadas outras que sejam acrescidas na forma 
disposta em resolução específica.

Art. 5º O engenheiro de software integrará o grupo ou 
categoria Engenharia, modalidade Eletricista.

Parágrafo único. O respectivo título profissional será inseri-
do na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea 
conforme disposto no caput deste artigo e da seguinte forma:

I - título masculino: Engenheiro de Software;

II - título feminino: Engenheira de Software; e

III - título abreviado: Eng. Soft.

Discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro de 
software e insere o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do 
Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional

CREA-SP
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