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“ADmIro oS PoetAS. o que eleS DIzem 
Com DuAS PAlAVrAS A gente tem que 
exPrImIr Com mIlhAreS De tIjoloS.”

Arquiteto e Urbanista João Batista Vilanova Artigas (1915-1985)



Na prática: O arquiteto e urbanista idealiza e organiza 
espaços internos e externos, com base em critérios de 
estética, conforto e funcionalidade. Projeta e coordena a 
construção ou a reforma de prédios. Faz o projeto, os de-
senhos técnicos, detalhamento, documentação técnica, 
determina materiais que serão utilizados, considerando 
as especificidades e objetivo do projeto, a disposição dos 
objetos, a ventilação e a iluminação. Acompanha a cons-
trução, determina os materiais, as técnicas e gerencia os 
custos e a mão de obra. O urbanista estende a aplicação 
desses critérios no planejamento e organização do cresci-
mento e desenvolvimento de bairros e cidades.
O termo arquitetura vem do grego “arché”, que quer dizer 
“primeiro” ou “principal” e “tékton”, que significa “cons-
trução”.

o que FAz

ArquIteto e urBAnIStA



Criatividade pode até ser um atributo relacionado à infân-
cia, mas quando ela funciona de verdade sua importân-
cia ganha outras proporções. Forma e função. Aprender 
como fazer isso leva anos de estudos e empenho. Então, 
quando olhar para o trabalho de um arquiteto e urbanis-
ta  lembre-se que o preço não está nas linhas, no papel, 
mas no valor da melhor solução para a cada situação. 

o Projeto Se trAnSFormA em oBrA

CrIAtIVIDADe



MASP (Museu de Arte de São Paulo) – Arquiteta e Urbanista Lina Bo Bardi  

“A finalidade da casa é a de proporcionar uma vida conveniente e con-
fortável, e seria um erro valorizar demais um resultado exclusivamente 
decorativo.”

Lina Bo Bardi



Um projeto e obra bem concebidos e energeticamente eficientes 
possuem um custo de construção e manutenção melhor, pois o 
Arquiteto e Urbanista é o profissional que domina os melhores 
processos construtivos para a construção, resultando num 
excelente investimento a médio longo prazo.
Com ajuda de um Arquiteto e Urbanista é possível ter:
- Um projeto personalizado: belo e funcional
- Uma obra realizada corretamente, sem desperdício de materiais
- Economia de gastos e otimização de tempo
- Cumprimentos dos prazos
- Conforto e segurança
- Valorização do seu patrimônio
Lei 12.378/10 - lei que regulamenta o exercício da Arquitetura 
e Urbanismo. Ética e profissionalismo certificados garantem a 
realização com segurança e qualidade do seu projeto, construção 
ou reforma.
Quando for construir ou reformar, procure um profissional 
especializado.
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VAlor e reSPonSABIlIDADe

o trABAlho Do ArquIteto e urBAnIStA 
não tem PreÇo, tem VAlor



Um Conselho profissional a serviço da sociedade 

A missão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, conforme parâmetros 
éticos e atento à adequada formação acadêmica. A valorização 
profissional frente às discussões sobre mobilidade e acessibilidade 
urbanas, atribuições profissionais, campanhas pela habitação 
social e preservação do patrimônio arquitetônico, sustentabilidade 
e ética são questões primordiais para o Conselho. Para isso, o CAU 
conta com os avanços da tecnologia de informação – que suportam 
suas ações de fiscalização e a relação direta com os profissionais –, 
estruturado por sedes regionais de atendimento, distribuídas em dez 
municípios, além da sede na capital paulista. O patrocínio de eventos 
e publicações relacionadas à Arquitetura e Urbanismo faz parte das 
iniciativas do nosso Conselho. Assim, o CAU/SP está colaborando para 
a divulgação de nossa profissão e valorizando o papel de arquitetos e 
urbanistas na sociedade e na cultura brasileira. 

Gilberto Belleza 
Arquiteto e Urbanista
Presidente do CAU/SP

PAlAVrA Do 
PreSIDente
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