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A humanidade se fez sob descobertas. Da roda, do 
fogo, da agricultura, dos métodos industriais, dos 

sistemas construtivos, de organização espacial e 
de um volume incalculável de soluções tecnológicas 

que aceleraram o mundo especialmente nas últimas 
duas décadas. 

Nessas décadas também é crescente a construção 
de conhecimento sobre como promover novos meios 
de produção, de geração de riquezas e postos de 

trabalho, por exemplo, utilizando o meio ambiente 
com racionalidade.

Interessante é que as duas pontas, a da utilização 
e a da preservação, dependem de nós, engenheiros 
arquitetos e agrônomos. São as nossas atividades 

que impactam o meio ambiente e são o nosso 
conhecimento, a nossa experiência e a tecnologia 
que nós produzimos que serão capazes de melhorar 

as condições para os seres humanos.

Esta edição da Painel tem como reportagem 
especial um exemplo muito claro disso, que é a 
possibilidade de obter pagamento por serviços 
ambientais. É oportunidade para quem investe e 

também para quem trabalha nessa área.
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ESPECIAL

Estão no campo as maiores oportunidades para 
produtores e engenheiros agrônomos da região ganharem 
com o mercado de Pagamento de Serviços Ambientais
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MERCADO DE CARBONO
e o POTENCIAL REGIONAL
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2021 foi um ano de marcos auspiciosos para o meio ambiente. No Brasil, 
começou com a lei 14.119, que logo em janeiro regulamentou por aqui o mer-
cado de Pagamento de Serviços Ambientais (PSA). Na Escócia, em outubro, o 
Brasil esteve entre os 200 países a assinarem o Pacto de Glasgow - documento 
final da COP26 [Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáti-
cas de 2021], que, entre outras medidas, regulou os mercados de carbono e 
o comércio de emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, causa do 
aquecimento global.

Ambos os eventos oficializaram um mercado que já existia na prática (leia 
mais em “Cronologia do Mercado de PSA”), mas de forma tímida no Brasil: o 
de títulos verdes, comercializáveis entre os países signatários do Pacto, que se 
comprometeram a cumprir metas de redução de emissão de carbono e gases 
equivalentes na atmosfera.

Na prática, o “mercado de carbono” – como é comumente chamado – emite 
para agentes privados, responsáveis por projetos que reduzam ou evitem essas 
emissões, títulos certificados que podem ser vendidos no mercado internacional 
a países cujo conjunto das atividades econômicas ficam devendo no cumpri-
mento de suas metas de redução.

O que este cenário tem a ver com a região de Ribeirão Preto? Tudo, se-
gundo a consultora especialista em Direito Socioambiental Samanta Pineda, 
que participou ativamente das duas semanas de debates que resultaram no 
Pacto de Glasgow. “O mercado de carbono é a ponta de um iceberg de opor-
tunidades ambientais que podem se abrir para o Brasil”, diz ela, emendando 
que a região de Ribeirão Preto, em particular, tem muito a ganhar com ele. Os 
agentes econômicos - no campo, produtores rurais e engenheiros agrônomos 
- só precisam saber como. 

GRANDES OPORTUNIDADES
A ONU (Organização das Nações Unidas) lista 65 serviços ambientais 

passíveis de remuneração no mercado de carbono. Dentre eles, muitos já têm 
o seu estudo de valor no Brasil, como créditos de água, de biodiversidade, de 
solo, de paisagem, de educação ambiental, só para citar alguns elegíveis para 
o agro da região. 

Samanta lembra ainda que uma 
mudança de 2012 no Código Flo-
restal estabeleceu, em seu artigo 41, 
quatro procedimentos que poderiam 
ser remuneráveis para o mercado de 
PSA. “Lá está, inclusive, que tanto 
a APP quanto a Reserva Legal [veja 
Glossário], que são obrigações legais 
do produtor rural, podem ser elegíveis 
para esse mercado”, pontua. Graças 
a isso, a Reserva Legal, que sempre 
foi um passivo (gerador de despesa) 
– afinal, demanda gente para cuidar, 
prevenir incêndios, impedir a entrada 
de caçadores e ladrões de madeira 
ou qualquer outro recurso -, pode se 
tornar um ativo (gerador de receita).

“As Áreas de Preservação Perma-
nente não são passíveis de manejo, 
porque são beiras de rios, entornos 
de nascentes etc., mas as Reservas 
Legais, geralmente grandes exten-
sões de áreas, são absolutamente 
passíveis de manejo. Se eu o fizer, 
além dos créditos de carbono das ár-
vores em crescimento, vou ter a ma-
deira para vender”, explica Samanta, 
e acrescenta: “ninguém faz [na região] 
porque é um volume pequeno de ma-
deira, mas se a gente juntar todas as 
reservas legais da região de Ribeirão 
Preto, vai ter uma indústria madeireira 
forte e um grande sequestrador de 
gases de efeito estufa”, diz a consul-
tora, para quem não vale a desculpa 
de não entender de madeira, pois o 
produtor pode arrendar o manejo. 
“Pega alguém para fazer. Os nossos 
engenheiros estão aí: os florestais, os 
agrônomos”, dispara.

E por falar nesses profissionais, a 
consultora acredita que, com a oficia-
lização do mercado de carbono, en-
genheiros agrônomos nunca tiveram 
uma oportunidade tão grande e tão 
rica de um trabalho que pode dar um 
retorno efetivo, por bastante tempo. D
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“Porque tem muito 
aventureiro, só que os 

engenheiros agrônomos é que 
têm a capacidade de olhar e 
de entender os processos. 
São quem conhece o solo 
e a dinâmica brasileira. 
Então eles estão com uma 

oportunidade gigante na mão, 
de se unir às nossas grandes 

escolas. A gente pode 
desenvolver as metodologias 

brasileiras, tanto de 
inventário de emissões, 
quanto de desenvolvimento 

desses projetos” , diz.

PROJETOS
Agora, por falar em projetos, é por eles que se inicia o 

processo de consecução de créditos de PSA, que inclui 
os de carbono. Samanta também dá a dica de por onde 
começar: “porteira adentro, olhando para dentro do seu 
processo. Um plantador de cana, de soja, de milho, de 
floresta vai olhar e fazer uma conta [de quanto sua ativida-
de emite de carbono ou equivalente na atmosfera, contra 
quanto sequestra ou evita emitir] desde o comecinho, 
desde como ele trata o solo até quando esse produto sai 
da porteira dele”, ensina. Segundo ela, em entidades como 
FGV (Faculdades Getúlio Vargas), Esalq (Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”) e Embrapa Clima há várias 
“réguas” oficiais já disponíveis para os técnicos fazerem 
essas medições.

Feito o cálculo, o segundo passo é se perguntar “o que 
posso melhorar” no sentido de reduzir ou evitar emissões 
nesses processos. A esta devem se seguir outras pergun-

ESPECIAL
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tas decorrentes, como: “posso fazer plantio direto? Posso usar bioinsumo, 
colocar biocombustível no meu maquinário? Tenho como fazer manejo da 
reserva legal?”. 

E a partir do momento que o produtor – ou seu engenheiro contratado – 
constatar que a conta pode gerar créditos, o projeto pode ir para o papel, para 
ser apresentado a uma registradora oficial, que checará se ele é Mensurável, 
Reportável e Verificável (MRV).

Existem várias registradoras oficiais do mercado de carbono, dentro e fora do 
Brasil (leia também “A fake news do mercado de carbono”). Suas metodologias 
variam pouco, mas seguem um fluxograma mais ou menos comum. No caso 
de um projeto de plantio de dez hectares de floresta, por exemplo, ele deve 
discriminar detalhadamente o plano desse plantio: que espécies serão usadas, 
quantas mudas, em que período será feito, etc. 

No momento em que este projeto é apresentado, a registradora faz a pri-
meira auditoria, para checar se as informações prestadas são verdadeiras, se 
as técnicas propostas fazem sentido, etc. 

Aprovado o projeto, é hora de executá-lo – no caso de nosso exemplo, fazer 
o plantio das mudas. Nesta fase é feita uma segunda auditoria, para verificar a 
sua veracidade: se as mudas discriminadas foram plantadas, se estão vingando, 
se o plantio seguiu o plano, enfim, se tudo foi feito como planejado. 

Se aprovado na segunda auditoria, a registradora emite o registro do 
projeto para emissão dos créditos. Eles podem ser vendidos tanto no Brasil, 
para produtores que precisam compensar alguma degradação feita em suas 
propriedades, quanto em outros países, para atividades que emitem muitos 
gases do efeito estufa.

OS PREÇOS
Cada tonelada de carbono ou gás equivalente evitada na atmosfera gera 

um crédito. O cálculo de quantos créditos um projeto pode gerar leva em 
conta o ciclo de sua atividade. Funciona mais ou menos como uma conta de 

banco. Por exemplo: se sua atividade 
tem potencial de gerar 50 toneladas 
de carbono, mas, ao longo de todos 
os seus processos, são adotadas 
medidas que sequestram ou evitam 
emissões de um total de 20 toneladas 
de carbono, você recebe 20 títulos 
de créditos.

E existem créditos de sequestro 
(CBIO) e de emissão evitada (REDD) 
– veja Glossário. “Se eu troquei um 
filtro da minha indústria que emitia 
1X de carbono - dentro da legalidade 
de um licenciamento ambiental - por 
um novo que emite menos 2X, por 
este diferencial eu posso ter créditos 
de não emissão [REDD]”, exemplifica 
Samanta Pineda.

Quem define quanto vale cada 
crédito é o mercado. Entre as va-
riantes que fazem um crédito ser 
mais valioso que outro está seu 
potencial de sequestro de carbono. 
“Por exemplo, eu estou comprando 
créditos de carbono de uma floresta. 
Se esta floresta já está no seu ápice, 
ela pouco ou nada sequestra. Então 
esse crédito não vale muito. Mas 
se eu estou plantando uma floresta 
de uma espécie em extinção, como 
araucárias, esse crédito vale muito 
mais”, pontua a consultora.

De acordo com ela, inovações 
tecnológicas, que são pouco utiliza-
das ou dependem de um investimento 
grande, também tornam o crédito 
mais valioso.

Florestas preservadas sem ne-
nhum tipo de manejo – portanto não 
sequestram mais carbono (já têm 
estocado o máximo que seu caule 
e o solo podem armazenar) – geram 
só créditos de emissão evitada. “Aí, 
quando você desmata, teoricamente 
emite, mas nem todo desmatamento D
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emite gases de efeito estufa. Se você 
fizer um uso adequado do solo e dessa 
biomassa, pode ser um desmatamento 
‘carbono neutro’”, explica Samanta.

CANA: O GRANDE 
POTENCIAL
A região de Ribeirão Preto tem 

como vocação econômica majoritá-
ria a prestação de serviços, seguida 
pela industrial. Nas indústrias, os 
engenheiros mecânicos, de materiais, 
de produção e técnicos afins podem 
incrementar processos que reduzam 
emissões, lançando mão de tecno-
logias ou algum tipo de otimização. 
Mas as atividades que mais podem 
ganhar com o mercado de carbono, 
na região, estão no campo e o maior 
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potencial, segundo Samanta Pineda, está na cultura de cana-de-açúcar. “Pela 
forma como processamos a cana, tanto para geração de etanol quanto para 
a geração de açúcar, porque é realmente uma economia circular. A gente não 
deixa sobrar nada”, diz. 

Vejamos: enquanto as florestas têm um potencial limitado de sequestro do 
carbono, as lavouras de cana o fazem todos os anos. E graças a tecnologias 
do Agro, a degradação de sua biomassa na usina não deixa mais resíduos 
descartáveis na natureza. “A gente faz a cogeração de energia do bagaço e, 
da torta de filtro, que também era um subproduto da fabricação do etanol e do 
açúcar, temos feito fertilizantes”, comenta a consultora.

Também já se aproveita outro subproduto da cana que causava impacto 
ambiental: a vinhaça [resíduo pastoso e malcheiroso que sobra da destilação 
fracionada do caldo de cana fermentado para produção do etanol]. Hoje ele 
compõe um bioinsumo usado para enriquecimento de solo.

Outra vantagem da região é que quase não se queima mais as lavouras 
de cana para colheita manual, pois ela é feita majoritariamente de forma 
mecanizada. Além do que, um dos produtos gerados a partir da cultura é um 
biocombustível [etanol], muito menos impactante do que a queima do petróleo 
- combustível fóssil recordista em emissões.
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A FAKE NEWS DO MERCADO DE CARBONO
Mal foi oficializado e o mercado de carbono 
já tem suas próprias fake news (notícia falsa 
em inglês), na forma de falsos projetos e 
falsas vendas de créditos ambientais. “Os caras 
fotografam uma mata qualquer [pra fazer um 
projeto fake] e vendem um crédito de carbono 
de um local onde você nem sabe onde é”, 
comenta a consultora especialista em Direito 
Socioambiental Samanta Pineda.

Essas práticas, que segundo ela têm ocorrido 
muito no Brasil ultimamente, também foram 
consideradas greenwashing (veja Glossário), 
nome que já era dado à promoção de discursos, 
anúncios, propagandas e campanhas publicitárias 
com características ecologicamente/
ambientalmente responsáveis, sustentáveis, 
verde, eco-friendly etc., que não correspondiam 
à verdade. A intenção é a mesma: criar uma 
falsa aparência de sustentabilidade, induzindo 
o consumidor a erro, uma vez que, ao comprar 
o produto ou serviço – e agora créditos –, ele 
acredita que está contribuindo para a causa 
ambiental e/ou animal. 

A forma mais eficiente de evitar cair neste 
logro, de acordo com Samanta, é checar 
sempre se quem oferece os créditos é uma 
registradora oficial, relacionada no Painel 
Intergovernamental da ONU (IPCC). Uma entrada 
rápida no site da organização já esclarece essa 
dúvida. “A mais conhecida do Brasil é a Verra. 
Ela tem a sua metodologia, os documentos para 
apresentar projetos e, se te der o registro, 
você tem um crédito que valoriza conforme o 
mercado, mesmo se ficar parado. Porque é uma 
registradora com credibilidade nos mercados 
nacional e internacional e tem muitos critérios 
rigorosos com relação às auditorias”, diz a 
consultora.

Inclusive, os maiores consumidores de créditos de 
carbono do mundo – Europa, Estados Unidos, Índia, 
China, que mais emitem – exigem algumas dessas 
registradoras oficiais para fazer negócio.
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Cientista de todo o mundo assinam o relatório do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), sobre impactos, adaptação e vulnerabilidades 

Países têm de investir em 
medidas de adaptação 

aos efeitos do clima

MEIO AMBIENTE
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“Há uma série de medidas que foram adotadas nos 
últimos anos em diferentes regiões do mundo com 
o objetivo de reduzir os riscos climáticos, mas 
que estão mais associadas à mitigação, como a 
redução das emissões de gases de efeito estufa”, 
diz Jean Ometto, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) e autor-líder do capítulo 12 e do capítulo especial sobre florestas 
tropicais do relatório.

“A adaptação tem de 
ser uma ação objetiva 
e efetiva. E para que 
aconteça é preciso 
primeiro reconhecer 
que os impactos das 
mudanças climáticas 
já estão ocorrendo”, 

diz Jean

Aconscientização sobre os riscos climáticos e as ações para reduzi-los 
aumentaram globalmente. A implementação de medidas de adaptação, 
contudo, ainda é insuficiente diante da magnitude dos impactos das 

mudanças climáticas que já têm sido observados em todas as regiões habitá-
veis do planeta e que podem se agravar em um cenário de aquecimento global 
acima de 1,5 ºC dos níveis pré-industriais.

A avaliação é de um grupo internacional de cientistas autores do novo re-
latório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), sobre 
impactos, adaptação e vulnerabilidades.

Entre os autores estão cinco cientistas brasileiros, dos quais quatro par-
ticiparam da elaboração do Sumário para os Tomadores de Decisão (SPM) 
publicado conjuntamente com o relatório.

“As medidas de adaptação, po-
rém, têm sido muito pontuais e 
localizadas”, afirma Jean, que tam-
bém é membro da coordenação do 
Programa FAPESP de Pesquisa sobre 
Mudanças Climáticas Globais.

Na avaliação dos autores da 
publicação, os governos nacionais 
e locais, bem como as empresas e 
a sociedade civil, têm reconhecido a 
crescente necessidade de adaptação 
às mudanças climáticas. Pelo menos 
170 países – entre eles o Brasil – e 
muitas cidades, como São Paulo, 
incluíram a adaptação em suas po-
líticas e processos de planejamento 
relacionados ao clima.

O progresso nesse tema, no en-
tanto, tem sido desigual e há grandes 
lacunas entre as medidas de adap-
tação tomadas e as que são neces-
sárias em muitas regiões do mundo, 
especialmente em países com menor 
renda. Essas lacunas são causadas 
pela falta de financiamento, compro-
misso político, informações confiáveis 
e senso de urgência. Isso tem tornado 
as pessoas e ecossistemas mais 
vulneráveis a serem atingidos pelos 
impactos das mudanças do clima, 
sublinham os cientistas.

“ “
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“A má adaptação pode ser evitada 
com planejamento e implementação 
de ações de adaptação flexíveis, 
multissetoriais, inclusivas e de 
longo prazo, com benefícios para 

muitos setores e sistemas”, 
ressaltam os cientistas.

“ “
Limites à adaptação
Os autores do relatório também apontam que a adaptação é essencial para 

reduzir danos, mas, para ser eficaz, deve ser acompanhada de reduções am-
biciosas das emissões de gases de efeito estufa uma vez que, com o aumento 
do aquecimento, a eficácia de muitas opções de adaptação diminui ou pode 
tornar-se inviável.

“Há algumas regiões no mundo que já estão vivendo uma situação de não 
retorno, apresentando uma margem de manobra para adaptação muito baixa”, 
diz Jean.

A pobreza e a desigualdade, que são questões sensíveis a países como 
o Brasil, também impõem limites de adaptação significativos, resultando em 
impactos inevitáveis para mulheres, jovens, idosos, minorias étnicas e religio-
sas, além de povos indígenas e refugiados, destacam os cientistas.

Também há lacunas na compre-
ensão da adaptação às mudanças 
climáticas, como quais ações têm o 
potencial de reduzir o impacto climá-
tico e se podem ter consequências 
não intencionais ou efeitos colaterais, 
chamadas de má adaptação. Entre es-
sas ações está a construção de muros 
marítimos, que podem proteger em 
curto prazo áreas costeiras do avanço 
do mar, mas podem destruir ecossis-
temas inteiros durante as obras, como 
recifes de coral.
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A desigualdade, não só socioeconômica, 
mas também de acesso a serviços básicos 
como água e saneamento, aumenta a 
vulnerabilidade de núcleos sociais. 
Sociedades com altos níveis de 
desigualdade são menos resilientes às 
mudanças climáticas”, diz Jean.

Fonte: Agência Fapesp

De acordo com números apre-
sentados no relatório, quase metade 
da população global – entre 3,3 e 3,6 
bilhões de pessoas – vive hoje em pa-
íses com alta vulnerabilidade humana 
a mudanças climáticas.

Concentrações globais de alta 
vulnerabilidade estão surgindo em 
áreas transfronteiriças que abrangem 
mais de um país como resultado 
de questões interligadas relativas à 
saúde, pobreza, migração, conflito e 
desigualdade.

Desde 2008, mais de 20 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo 
foram deslocadas anualmente por 
condições extremas relacionadas 
a eventos de clima, sendo as tem-
pestades e inundações as causas 
mais comuns.

“A diminuição da disponibilidade 
de água e da capacidade de cultivo 
agrícola em algumas regiões já tem 
induzido movimentos migratórios 
em algumas regiões do mundo”, 
afirma Jean.

Globalmente, a exposição a im-
pactos causados pelo clima, como 
ondas de calor, precipitação extrema 
e tempestades, em combinação com 
a rápida urbanização e falta de pla-
nejamento estão aumentando a vul-
nerabilidade de populações urbanas 
marginalizadas.

A pandemia de COVID-19 deverá 
aumentar as consequências adversas 
das mudanças climáticas, uma vez 
que os impactos financeiros levaram 
a uma inversão nas prioridades e 
restringiram a redução da vulnerabi-
lidade, indica o relatório.

D
an

ie
la

 A
nt

un
es



16D
an

ie
la

 A
nt

un
es

GEOLOGIA

EIS A QUESTÃO
Decreto que altera a legislação de exploração 
de cavernas, grutas, lapas e abismos é tema 

de debate de técnicos e juristas

Explorar
OU NÃO,
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O Brasil tem 20 mil cavernas catalogadas que estão no centro de um debate impor-
tante: o Decreto 10.935/22, de autoria do Governo Federal, mantém a classificação 
das cavidades naturais por grau de relevância de baixa a máxima, de acordo com 

sua complexidade geológica e ambiental, e revoga integralmente o Decreto 99.556/90, 
que impedia a realização de qualquer atividade capaz de causar impactos irreversíveis em 
cavidades de grau máximo de relevância. Os termos do novo decreto estão em discussão 
no Supremo Tribunal Federal (STF).

O passeio dura, em média, 1 hora e 30 minutos e é monitorado por estudantes de diver-
sos cursPesquisadores das Geociências – principalmente Espeleologia, área da Geologia 
que estuda as cavidades subterrâneas – argumentam que cavernas, grutas e afins são 
elementos naturais importantes para o meio ambiente e para a história do planeta Terra.

Segundo o geólogo Celso Graminha, esses espaços registram informações relativas 
aos processos geológicos, exercem importante papel no armazenamento de água (carga 
e recarga de aquífero), protegem e conservam minerais e formações geológicas, abrigam 
espécies da fauna e da flora, conservam informações sobre civilizações antigas em sítios 
fossilíferos e arqueológicos, e são utilizadas como locais turísticos, religiosos e educacionais.

“As cavernas são grandes reguladores hídricos no meio ambiente e registros da evolução 
da natureza. Abrigam espécies raras, que só crescem naquele habitat. Um exemplo é o 
bagre-cego, peixe sem olho e com antenas muito grandes, prova viva de como a evolução 
das espécies ocorre conforme o meio”, reforça Celso. 

O geólogo não tem o número exato de cavidades naturais catalogadas na região de 
Ribeirão Preto, mas aponta como mais importantes os conjuntos de Rio Claro, Altinópolis, 
Analândia e Brotas. Nesses municípios, as cavernas são exploradas turisticamente, o que 
agrega importância econômica, mas não comparável à importância ambiental.

“Uma das captações de água de Altinópolis 
é feita na nascente de uma caverna. Tanto 
as cavernas de Altinópolis quanto as de 
Analândia estão associadas ao arenito 
Botucatu, mesmo formador do Aquífero 
Guarani [lençol freático que abastece a 
região de Ribeirão Preto]”, exemplifica o geólogo. 

Celso analisou o novo decreto a pedido da Painel e opina que as alterações propostas 
podem apresentar riscos em razão da atividade calcária. Ele acredita que a maior parte das 
cavernas brasileiras estão ligadas a terrenos calcários – basicamente minério de cimento. 

Outros empreendimentos que podem influenciar nesses espaços, segundo o geólogo, 
seriam grandes represas hidrelétricas. “Se o homem vai lá entupir de água ou retirar minério, 
pode comprometer os recursos naturais para as futuras gerações”, alerta.

O engenheiro ambiental e civil Luiz Fernando Pereira Diniz observa que obras lineares, 
como estradas, ferrovias, infraestrutura de gás e energia elétrica podem impactar o meio 
ambiente se forem próximas de cavernas. Apesar de Luiz Fernando concordar que a mi-
neração pode exaurir recursos naturais, ele pondera que, a depender do empreendimento, 
pode haver preservação. 

O engenheiro ambiental opina que o decreto abre espaço mais para uma grande dis-
cussão do que para a exploração desenfreada.
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“Havendo 
regramento para 
que se estude as 
áreas e potenciais 
com seriedade e 
independência, 
sem lobbies, pode 
ser válido”, diz. 

Ele defende a discussão generosa 
sobre o assunto, que contemple as 
visões das academias, dos técnicos e 
demais pessoas ou comunidades que 
possam ser impactadas pela decisão. 
“Não se aprova uma lei como essa 
sem abrir para o debate com represen-
tantes da sociedade”, conclui.

Em fevereiro, representantes da Comissão Auxiliar de 
Fiscalização – CAF/São Carlos, do CREA-SP e a Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) 
estiveram na prefeitura de Brotas, para visita orientativa 
quanto aos riscos naturais contra a vida e ao patrimônio 
causados por movimentos gravitacionais de rocha e solo, 

que são as quedas, tombamentos, rolamentos, deslizamentos 
e escorregamentos. Esses fenômenos são comuns em regiões 

de cachoeiras, trilhas, córregos e rios, principais 
características das áreas visitadas pelos turistas que 

buscam Brotas, município internacionalmente conhecido pelas 
atividades ao ar livre como rafting, tirolesa, boia cross, 

rapel e trilhas.

As orientações técnicas transmitidas aos gestores da cidade 
foram de que sejam realizados mapeamentos de riscos geológico 
nas áreas onde ocorrem as atividades turísticas e que sejam 

atendidas as normas técnicas de engenharia mecânica e 
engenharia de segurança relacionadas às atividades.

Em discussão
O STF debate a validade do decreto a partir de uma ação de ADPF (Arguição 

de descumprimento de preceito fundamental) com pedido de medida liminar 
para suspender seus efeitos. Até o fechamento dessa edição, a medida ainda 
tramitava no tribunal.
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Campanha valoriza 
patrimônio de 
SÃO PAULO

CAU/SP lança ação que incentiva 
as pessoas a compartilhar 
imagens e informações sobre o 
patrimônio cultural paulista

PATRIMÔNIO

ACAU/SP, por meio de sua Co-
missão de Patrimônio Cultural 
(CPC-CAU/SP), convida toda a 

sociedade a participar da Campanha 
“Patrimônio Vivo”, que tem como 
objetivo a divulgação e valorização do 
patrimônio cultural paulista.

A campanha é aberta a todos, in-
dependentemente da área de atuação.

Para participar, use o QRcode para 
acessar o formulário do Conselho. 

Por meio do formulário é possível 
enviar informações, fotos e vídeos 
de bens considerados relevantes 
para o estado de São Paulo, para 
a sua cidade ou para a sua região, 
além de imagens de casos bem 
sucedidos de intervenção ou mesmo de 
exemplares que estão em mau estado 
de conservação.

Também possível utilizar sua 
própria rede social para divulgar 
esses patrimônios. Basta marcar o 
perfil do @causp e usar a ‘hashtag’ 
#patrimoniovivocausp nas postagens.

Podem ser enviadas imagens de bens materiais e imateriais protegidos por algum órgão de preservação, como a Residência Anderson Gatás
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A Campanha “Patrimônio Vivo” engloba os bens materiais e imateriais já 
protegidos por algum órgão de preservação (nacional, estadual ou municipal), 
bem como aqueles que ainda não receberam o devido reconhecimento.

O objetivo do Conselho é “conhecer as diversas vivências e relações de 
identificação da população com os patrimônios culturais paulistas”. Com a 
coletânea de imagens, o CAU/SP pretende constituir um amplo panorama do 
patrimônio cultural em todo o estado.

As imagens e vídeos, que 
devem ser de autoria própria, 
passarão a integrar o acervo 
audiovisual do CAU/SP, 
podendo ser utilizadas em 
outras campanhas, sempre com 
o devido crédito de autoria.

Fonte: CAU/SP

“A Painel é o instrumento da AEAARP para 
registrar e contar a história da nossa 
cidade sob o ponto de vista das nossas 
profissões”, fala a arquiteta Adriana 
Bighetti, diretora de comunicação da 

Associação. Na última década, a publicação 
tem dedicado generoso espaço para o 

debate sobre a preservação do patrimônio 
cultural da cidade. A série Modernismos, 
que circulou em todas as edições de 2021, 
foi reunida em um caderno especial da 

Painel, com todos os artigos publicados. 
“É um documento histórico que pode sempre 
ser consultado e também atualizado quando 

necessário”, fala a arquiteta.
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PODCAST

NO AR!

Criado em 2008, em parceria com a França, o Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos (PROSUB) objetiva a produção de quatro submarinos 
convencionais e do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.

O papel dos franceses no projeto é o de transferência de conheci-
mento da tecnologia para construir o submarino. Desenvolver o reator 
e todo aparato para a propulsão por energia nuclear é responsabilidade 
dos brasileiros.

O projeto contempla também a construção de um complexo de infra-
estrutura industrial e de apoio à operação dos submarinos com estaleiros, 
base naval e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) no 
município de Itaguaí (RJ).

ONDE OUVIR
Os episódios do PainelCast estão disponíveis 
no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon 

Music e na galeria de vídeos do site da AEAARP

www.aeaarp.org.br
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Paisagismo é trabalho da área de 
Agronomia ou de Arquitetura? Para 
além das brincadeiras que surgem 
entre os profissionais, escolher o me-
lhor lugar para uma planta e ir muito 
além do ornamento exige técnica e 
conhecimento.

No terceiro episódio da tem-
porada 2022 do PainelCast,  o 
engenheiro agrônomo Alexandre 
Tazinaffo conta como deixou de 
ser  um prof iss ional  “da roça” 
para assumir uma carreira urbana, 
como é a do paisagismo.

Ele trabalha nesse ramo desde 
que estava na faculdade. Começou 
como uma forma de complementar 
renda na juventude e com o tem-
po desenvolveu um estilo próprio, 
principalmente em projetos tropicais 
usando espécies nativas.

No episódio 3 do PainelCast ele 
falou sobre sua experiência e escla-
rece uma das falsas polêmicas em re-
lação ao exercício profissional: quem 
faz jardim é arquiteto ou agrônomo. 
“Depende”, diz ele. 
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INSTITUCIONAL

Mercedes Furegato Pedreira de Freitas 
o, Luís Antônio Bagatin e Fábio Narciso, 
todos engenheiros, tomaram posse no Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (CREA-SP). Eles foram 
eleitos para o Conselho por indicação da 
AEAARP para as áreas de mecânica e segu-
rança do trabalho.
Giulio Prado, presidente da Associação, 
foi reconduzido como conselheiro na câmara 
técnica de mecânica.
Do grupo, Fábio foi o único que tomou posse 
remotamente. Os demais, se encontraram com 

Conselheiros 
tomam posse no 

Crea-SP

Cerimônia 
aconteceu em 
São Paulo

Di
vu

lga
çã

o

o presidente do Conselho, Vinícius Mar-
chese, na plenária de posse em São Paulo.

Mulher
Mercedes Furegato é a primeira mulher eleita 
pela Associação para integrar o Conselho do 
CREA-SP. Ela faz parte do grupo AEAARP Mulher.
Ela é engenheira civil e de segurança do 
trabalho graduada pelo Instituto Poli-
técnico de Ribeirão Preto, atual Centro 
Universitário Moura Lacerda.
Seu mandato como conselheira é para o tri-
ênio 22/25.
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DECISÃO NORMATIVA
Nº 111, 

DE AGOSTO DE 2017

CAPÍTULO I SEÇÃO II
Art. 1º Estabelecer diretrizes para análise das informações 
constantes das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 

registradas, bem como os procedimentos a serem adotados quando 
houver indícios de acobertamento profissional.

Parágrafo único. O acobertamento profissional é caracterizado pelo 
uso indevido do nome do profissional, quando este se apresenta 
formalmente como responsável técnico por determinada obra ou 

serviço sem, no entanto, participar efetivamente dos trabalhos.

CAPÍTULO I
DA ANÁLISE DAS ARTs REGISTRADAS

SEÇÃO II
DA ANÁLISE QUALITATIVA

Art. 7º Além da análise quantitativa das ARTs, os Creas po-
derão adotar procedimentos qualitativos de análise dos dados 
constantes nos campos da ART para subsidiar a fiscalização 
do acobertamento profissional, quais sejam:

I – verificação da viabilidade de efetiva participação do 
profissional quando este atuar em mais de uma obra ou serviço, 

em face da distância geográfica dos diversos empreendimentos, 
com base nos campos de endereçamento constantes da ART, e que, 

a critério do Crea, torne impraticável a participação do profissional;
II – verificação da quantidade de ARTs de cargo ou função, por profissional, 

segundo a complexidade das atividades e serviços técnicos desempenhados, 
e que, a critério do Crea, torne impraticável a participação efetiva do profissional;

III – verificação dos profissionais que possuam ART de cargo ou função registradas con-
comitante a ARTs de obra ou serviço, como autônomo, e que, a critério do Crea e dada a 
complexidade das atividades e serviços técnicos desenvolvidos, torne impraticável a parti-
cipação efetiva do profissional;

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik



27




