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Arquitetura Paulista: Av. Eng.Luis Carlos Berrini

Com mais de 60 projetos construídos na região 
da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, um 
dos maiores centros empresariais da capital 
paulista, o premiado arquiteto Carlos Bratke 
(1942-2017) deixou sua marca na Arquitetura 
e Urbanismo brasileiros. 
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Todo começo de ano aparecem as contas, entre elas a do CAU, e as 
pessoas se perguntam: por que precisamos de um Conselho profissional?

O CAU foi criado com a seguinte função: “... orientar, disciplinar e fisca-
lizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel ob-
servância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território 
nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquite-
tura e Urbanismo. “

Além disso, é uma autarquia federal, obrigada a obedecer a todas as legis-
lações de controle, sendo fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Muitas de suas atividades, portanto, são dirigidas pela Lei, o que torna 
impossível realizar uma série de papéis que devem ser exercidos por entida-
des como IAB, sindicatos, associações, entre outras.

Mesmo assim, conseguimos muitos avanços desde a saída do antigo 
sistema Crea/Confea. A profissão ficou mais valorizada, e alcançamos escla-
recer nosso papel, com a definição das atribuições privativas dos arquitetos 
e urbanistas. 

E o CAU vem realizando anualmente uma campanha de defesa profis-
sional que é veiculada nos principais veículos de comunicação. 

Muitos profissionais estão sendo autuados por exercício irregular da 
profissão, em um processo crescente para um Conselho profissional ainda 
jovem. Em São Paulo, o nosso Conselho, além de já ter penalizado vários 
profissionais com suspensão ou advertência, cancelou recentemente o re-
gistro de uma profissional pela primeira vez.

Mas o Conselho ainda sofre cobranças que fogem à sua função. Por 
exemplo, a fiscalização do salário mínimo – que é papel dos sindicatos. 
Cabe à autarquia somente a orientação, através da notificação dos órgãos 
públicos, conseguindo, quando possível, avanços em alguns casos. 

Muitas das denúncias apontadas são feitas de maneira incompleta, di-
ficultando a localização e a comprovação da irregularidade, impedindo a 
aplicação das penalidades desejadas. 

Apesar disso, o número de processos no CAU/SP vem crescendo verti-
ginosamente, denunciando um reconhecimento do papel do Conselho, e ao 
mesmo tempo, uma aspiração da sociedade. 

Na Lei de criação do CAU, é indicada sua sustentabilidade financeira, 
com a imposição de taxas e anuidades para o cumprimento de sua função. 

Em nosso caso, o valor da anuidade foi indicado na Lei, inclusive com o 
índice de correção. Caso isso não seja respeitado – abrindo mão de recur-
sos federais – seus dirigentes respondem por improbidade administrativa.

É por isso que a existência de um Conselho é importante, tanto para o 
arquiteto e urbanista como para a sociedade, que precisa de mecanismos 
que resguardem a atuação de bons profissionais.

Gilberto Belleza
Presidente

Por que um conselho?

O número de processos 
no CAU/SP 
vem crescendo 
vertiginosamente, 
denunciando um 
reconhecimento do 
papel do Conselho, e 
ao mesmo tempo, uma 
aspiração da sociedade

palavra do presidente
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Olhando para dentro
Nesta edição, temos como tema principal a “Arquite-

tura de Interiores”, apresentando a riqueza de alguns tra-
balhos feitos por arquitetos e urbanistas que participaram 
do Seminário promovido pelo GT Arquitetura de Interiores. 
As obras enfatizam os espaços corporativos e o quanto é 
necessário um profissional habilitado para realizá-los. 

Recentemente, a profissão de “Designer de Interio-
res e Ambientes” foi regulamentada no Congresso Nacio-
nal, mostrando uma preocupação dos “não arquitetos e 
urbanistas” de se firmarem nesse mercado. Porém, a lei 
12.378/2010 é clara, distinguindo nitidamente atribuições 
exclusivas da nossa profissão.

Na seção “Ponto de Vista”, vejam o peculiar trabalho 
de se projetar espaços museológicos e exposições de arte.

O “Planejamento Urbano” é outro assunto que vem à 
tona, já que estamos com novas administrações munici-
pais. Na seção “Em Debate”, apresentamos depoimentos 
de dois ex-prefeitos e arquitetos e urbanistas (quiçá todos 
o fossem...), complementada por uma entrevista com a 
Professora Arquiteta e Urbanista Elisabete França, com 
uma visão moderna sobre o tema.

Confira os resultados do Concurso da Sede do 
CAU/BR, cuja equipe vencedora é aqui de São Paulo, com 
lindas imagens dos estudos classificados.

Agora um assunto importante: denúncias de diplomas 
falsos vêm ocorrendo com muita frequência. Um diploma de 
pós-graduação falso já levou a um cancelamento de registro. 

Outro assunto importante: pagamento de anuidades 
atrasadas. A boa notícia é que dá para parcelar em até 25 
vezes. Vale a pena ficar em dia com o CAU e poder trabalhar 
sossegado. Lembrem-se que fazer alguém assinar por você 
é falta ética, infringindo a regra do nosso Código de Ética e 
Disciplina de “acobertamento”. A multa é bem maior....

Abaixo temos nosso e-mail para qualquer tipo de con-
tribuição, sugestão de temas, críticas, dúvidas, que coloca-
remos nas próximas edições com as respostas e que podem 
ser comuns aos colegas.

Boa leitura!

Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP
* cecom@causp.gov.br
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curtas do cau

Uma arquiteta e urbanista 
de São Paulo foi punida com o 
cancelamento de seu registro 
profissional, na maior penali-
dade já aplicada pelo CAU/SP 
em um caso de falta ética.

A profissional foi denun-
ciada por falsificação de do-
cumentos, infringindo seis 
Regras do Código de Ética e 
Disciplina do Arquiteto e Ur-
banista.

Em dezembro, o Plenário 
do CAU/BR, em julgamento 
de grau de recurso, manteve a 
decisão tomada pelo Plenário 
do CAU/SP na primeira quin-
zena de abril, confirmando o 
cancelamento do registro.

Com olhos vendados e bengala ou munidos de 
cadeira de rodas, tampões auriculares e muletas, um 
grupo de arquitetos e urbanistas participou de uma 
experiência desafiadora durante o Workshop sobre 
Acessibilidade realizado em novembro, na sede regio-
nal de Santos.

O workshop é fruto do convênio assinado entre 
o Conselho e a Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, e que vai oferecer este trei-
namento em cada um dos dez escritórios regionais.

Não há custo para participar. As datas e horários dos 
próximos devem ser divulgados no site oficial do CAU/SP. 

Seminários abrem debates sobre 
Fiscalização e qualidade do ensino

Entre novembro e dezembro, o Conselho promoveu uma série de se-
minários para debater a qualidade do ensino em Arquitetura e Urbanis-
mo, e o aperfeiçoamento da fiscalização do exercício profissional.

Nos dias 24 e 25/11, a área de Ensino e Formação realizou 2 se-
minários em separado com o objetivo de discutir os limites dos cursos 
de graduação, as experiências práticas em ambiente profissional, e o 
aprimoramento da formação continuada.

“É importante analisar qual é o perfil dos cursos que estão surgin-
do. Cada vez mais vemos que os cursos estão se distanciando da nos-
sa prática profissional”, comentou a diretora de Ensino e Formação do 
CAU/SP, Débora Frazatto.

Promovido pela Diretoria Técnica para fornecer subsídios ao planeja-
mento de 2017, o Seminário da Fiscalização, no dia 12/12, reuniu fiscais 
e conselheiros para debater questões como as dificuldades no combate 
ao exercício ilegal da profissão e à prática da “Reserva Técnica”.
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CAU/BR mantém 
decisão do 
CAU/SP de 
cancelar registro 
profissional 

Em Santos, arquitetos experimentam dificuldades da 
falta de acessibilidade
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“Tudo pode ser diferente aos olhos 
de um arquiteto e urbanista”. Na come-
moração do Dia do Arquiteto e Urba-
nista (15 de dezembro), o vídeo divul-
gado pelo CAU/SP para a data investiu 
no diferencial dos profissionais de AU 
para transformar sonhos em realidade.

O vídeo comemorativo está disponível no canal do Conselho no 
portal YouTube (https://www.youtube.com/user/comunicacaocausp).

Em Brasília, a Câmara dos Deputados fez uma Sessão Solene na 
data, com a presença de representantes do CAU/BR e CAU/SP. 

A contratação de empresas para grandes obras públicas basea-
da apenas em um anteprojeto técnico foi uma das maiores críticas 
feitas pelos presidentes dos CAU-UFs ao projeto de lei 559/13, apro-
vado recentemente no Senado Federal.

Se promulgado, o projeto vai revogar a Lei das Licitações 
(nº 8.666/93). Reunidos na capital paulista no início de dezembro 
durante a reunião ordinária do Fórum de Presidentes, os represen-
tantes dos CAU-UFs divulgaram uma nota pública sobre o PLS.

“As principais mudanças aprovadas representam um verdadeiro 
retrocesso em relação à Lei de Licitações vigente”, afirmam os titu-
lares dos 27 CAU estaduais no comunicado.

O PLS 559 já foi encaminhado para votação na Câmara dos 
Deputados. 

Prédio da FAU-USP 
é o foco de livro 
patrocinado pelo 
CAU/SP

Em novembro, foi lançado o livro 
“O edifício da FAU-USP de Vilanova 
Artigas”, com organização de Anto-
nio Carlos Barossi.

A série de artigos está estrutu-
rada em 3 partes: “Arquitetura e 
construção”; “Arquiteto e contexto” 
e “Presente e futuro”, com a colabo-
ração de arquitetos e historiadores.

A obra também traz plantas de-
talhadas e fotos 
histór icas do 
edi f íc io,  con-
siderado como 
um dos princi-
pais projetos de 
Vilanova Artigas 
(1915-1985).

CAU facilita acesso 
dos arquitetos à 
tecnologia BIM

No Dia do Arquiteto e Urbanista 
(15/12), o CAU/BR firmou parce-
ria com a empresa Graphisoft para 
oferecer o benefício de até 40% de 
desconto aos profissionais registra-
dos na aquisição da assinatura 
anual do programa ArchiCAD 20 
Solo (tecnologia BIM).

O CAU/SP, através da Diretoria 
de Relações Institucionais, iniciou 
o diálogo com a empresa ainda 
em meados de 2015 para realiza-
ção dessa parceria, que visa a uma 
maior adesão no cenário brasileiro 
ao uso das ferramentas disponibili-
zadas por esta tecnologia.
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Fórum de presidentes critica 
mudanças em lei de licitações  

Homenagem aos profissionais no 
Dia do Arquiteto e Urbanista

A foto publicada na 5ª edição da Revista Móbile na matéria 
“CAU/UFs destinarão 2% Assistência em Habitação Social”, 

na página 17, é de autoria do fotógrafo Pedro Kok, e não 
“Acervo CAU/SP”, como foi informado.
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presidência

PlenáriO,
o órgão máximo das decisões do CAU

A cada mês, os con-
selheiros eleitos 
do CAU/SP se reú-

nem para tomar algumas das 
decisões mais importantes 
da autarquia, compondo o 
órgão deliberativo máximo do 
Conselho: o Plenário.

No Plenário do CAU, as 
deliberações são tomadas 
por maioria simples dos 

63 conselheiros titulares, 
auxiliados pelas Comissões 
Permanentes: Legislação 
e Normas, Ética e Disciplina, 
Ensino e Formação, Orça-
mento e Contas, e de Exer-
cício Profissional. Os con-
selheiros suplentes podem 
assistir à sessão, com di-
reito a voto na ausência do 
titular.
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Alterações do regimento 
interno, mudanças dos mem-
bros do Conselho Diretor ou 
de integrante de Comissões 
Permanentes são as exce-
ções em que se exige os vo-
tos de, pelo menos, 3/5 (três 
quintos) dos conselheiros.

As deliberações plená-
rias são publicadas no site 
oficial e no Portal da Trans-
parência. Por exemplo, na 
reunião plenária de 27 de 
outubro, o Plenário aprovou 
o Planejamento Estratégico 
de 2017, o Plano de Ação e 
Orçamento e o relatório para 
aquisição da sede própria 
entre outros itens da pauta.

Eleger o presidente e o 
vice da autarquia, apreciar a 
prestação de contas, decidir 
a aplicação de recursos para 
iniciativas que promovam 
a Arquitetura e Urbanismo, 
e autorizar a celebração de 
convênios e parcerias estão 
entre as várias competências 
do Plenário.

Mas uma das mais im-
portantes diz respeito às san-
ções aplicadas contra profis-
sionais acusados de infringir 
o Código de Ética e Disciplina 
do Arquiteto e Urbanista.

Nesses casos, a Comissão 
de Ética instrui o processo, ou-
vindo as testemunhas e par-
tes, e realizando as diligências 
necessárias. Posteriormente, 
encaminha um relatório fun-
damentado para apreciação 
do Plenário, que julga e de-
cide pela condenação ou ab-
solvição do profissional.

O profissional pode ain-
da apelar dessas decisões no 
Plenário do CAU/BR.

Cabe ainda ao Plenário 
julgar em segunda instân-
cia os recursos de decisões 
tomadas pela Comissão de 
Exercício Profissional (CEP) 
no que diz respeito a autos 
de infração, multas e outras 
penalidades.

Em setembro, por exem-
plo, o Plenário julgou um 

recurso interposto por uma 
empresa de decoração con-
tra um auto de infração deci-
dido pela CEP (e que foi man-
tido pelo órgão deliberativo).

A CEP também analisa e 
sugere assuntos de interes-
se da categoria profissional, 
das entidades de classe e 
associações profissionais, e 
igualmente encaminha ao 
Plenário para deliberação.

Recentemente, foi o Ple-
nário do CAU/SP que decidiu 
pelo cancelamento do re-
gistro de uma arquiteta que 
apresentou documentações 
falsificadas para o exercício 
da profissão. 

São essas atividades 
que o transformam na ins-
tância máxima das discus-
sões das atividades do nos-
so Conselho. n

Foi o Plenário 
do CAU/SP que 
decidiu pelo 
cancelamento 
do registro de 
uma arquiteta 
que apresentou 
documentações 
falsificadas
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Trabalhar com registro profissional interrompido 
é fAlTA éTiCA
Pedir a suspensão de 

seu registro profis-
sional no CAU é um 

direito do arquiteto e urba-
nista. Continuar exercendo 
a profissão após essa sus-
pensão é má prática, a que 
o Conselho está atento, atra-
vés da área de Fiscalização: 
todos os pedidos são acom-
panhados para verificar se 
os solicitantes não mantêm 
o exercício profissional.

Quando o profissional 
solicita a interrupção do re-
gistro, evita ações e cobran-
ças futuras de anuidades 
a partir do momento deste 
requerimento.

O pedido é feito através 
do Sistema de Informação e 
Comunicação do CAU (SIC-
CAU), acessível através do 
site do CAU/SP, por meio do 
preenchimento de um for-
mulário simples.

A partir desta etapa, o 
requerimento é analisado 
pela Comissão de Exercício 
Profissional, sendo averi-
guado se o arquiteto, de fato, 
deixou de atuar na área. 

É importante que todos 
os Registros de Responsabili-
dade Técnica (RRTs) emitidos 
estejam com Baixa – indi-
cando que o trabalho técnico 
prestado como arquiteto e 
urbanista foi concluído.

Vale lembrar que, a par-
tir da Resolução do CAU/BR 
nº121, de 2016, a aprovação 
do pedido da interrupção 
não está mais condicionada 
à quitação da anuidade.

No entanto, é funda-
mental ressaltar que as anui-
dades devidas devem ser 
pagas, mesmo após a sus-
pensão do registro.

Como previsto na Re-
solução Nº 18, os valores 
restantes serão cobrados de 
maneira proporcional até o 
mês de solicitação. O pro-
fissional deve quitar essas 
anuidades, evitando cobran-
ças futuras, inclusive por 
meio de dívida ativa.

Após o deferimento da 
solicitação, o registro do 
profissional é interrompido 
por prazo indeterminado. O 
profissional perde acesso 
às suas funções no SICCAU, 
nem pode exercer qualquer 
atividade que caracterize 
exercício profissional em Ar-
quitetura e Urbanismo.

A qualquer tempo, a rea-
tivação pode ser solicitada no 
caso de retorno das atividades.

DENUNCIE PRÁTICAS 
DESLEAIS

Quando um arquiteto e 
urbanista exerce a profissão 
apesar do registro interrom-

pido, pratica uma concor-
rência desleal em relação 
aos demais colegas. E más 
práticas profissionais podem 
ser denunciadas através do 
SICCAU.

Ao formalizar a denún-
cia, o denunciante deve 
incluir o endereço da obra 
ou do serviço prestado pelo 
arquiteto que supostamente 
realiza a má prática. Tam-
bém pode ser incluído o en-
dereço do local de trabalho 
em que este profissional 
presta serviços de Arquitetu-
ra e Urbanismo.

A  f i s c a l i z a ç ã o  d o  
CAU/SP verifica as denún-
cias “in loco” para confirmar 
os dados informados, desde 
que as informações forne-
cidas pelo SICCAU sejam 
consistentes.

Constatada a infração, 
o profissional recebe uma 
Notificação da Fiscalização, 
solicitando a reativação de 
seu registro e o pagamento 
proporcional da anuidade 
devida no exercício corrente 
até a data da fiscalização.

Se em dez dias o pro-
fissional notificado não se 
manifestar – para regulari-
zar a situação ou contestar 
a denúncia – recebe multa 
de cinco a dez vezes o valor 
da anuidade vigente. n

Quando um 
arquiteto e 
urbanista 
exerce a 
profissão 
apesar do 
registro 
interrompido, 
pratica uma 
concorrência 
desleal em 
relação 
aos demais 
colegas
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DiPlOmAs fAlsOs 
são problema grave 
combatido pelo Conselho
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n o final de 2016,  
o P l e n á r i o  d o 
CAU/BR condenou 

uma arquiteta que falsificou 
diplomas de mestrado e dou-
torado à perda do registro 
profissional – a pena mais 
alta já imposta pelo Conselho 
em razão de uma falta ética 
por falsidade ideológica.

A decisão confirmou uma 
deliberação prévia do CAU/SP, 
e mostra a gravidade deste 
assunto para a autarquia. 

Somente no Estado de 
São Paulo, foram detectados 
quinze casos de documentos 
acadêmicos falsos – entre 
certificado de conclusão de 
curso, diploma de graduação 
(o maior número) e pós-gra-
duação nos últimos 4 anos –, 
conforme a Diretoria de Ensi-
no e Formação do CAU/SP. 

Prevista no Código Penal, 
a falsificação de títulos pode 
afetar de forma negativa as 
Instituições de Ensino Supe-
rior (IES), e por consequên-
cia a qualidade do ensino da 
Arquitetura e do Urbanismo 
e a própria sociedade.

“Cabe ao MEC a autori-
zação para o funcionamento 
dos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo e, através de 
suas avaliações, o controle 
dos seus perfis e padrões de 
qualidade, dentre os quais a 
qualificação e titulação dos 
docentes e coordenadores 
de curso. Com a comprova-
ção de títulos falsos, a pró-

Somente 
no Estado 
de São 
Paulo, foram 
detectados 
quinze 
casos de 
documentos 
acadêmicos  
falsos

Se o processo ainda está 
em andamento, o recém-
-formado pode solicitar seu 
registro profissional indi-
vidualmente no SICCAU, 
tornando-se necessária a 
conferência de veracidade 
de documentos acadêmicos 
junto à instituição de ensino 
superior de formação.

DENÚNCIAS
Prof iss ionais  podem 

encaminhar uma denúncia 
anonimamente através do 
SICCAU, mas é necessária a 
apresentação de cópia de do-
cumento acadêmico que jus-
tifique o chamado para que a 
Diretoria de Ensino e Forma-
ção verifique junto à IES a ve-
racidade do documento.

Em casos de falsificação, 
o processo é aberto pela Di-
retoria de Ensino e Formação 
com a indicação de denún-
cia de falsidade ideológica 
e, a partir desse relatório, o 
Departamento Jurídico do 
CAU/SP encaminha para 
providências pelo Ministério 
Público. n

pria IES é colocada em sus-
pensão perante o MEC bem 
como sua autorização para 
funcionar e formar profis-
sionais”, comenta a diretora 
Débora Frazatto.

Desde o início das ati-
vidades do Conselho, em 
2012, houve preocupação 
com a veracidade dos docu-
mentos apresentados para 
formalizar o registro profis-
sional. A verificação inicial 
se dava sobretudo quando 
características estéticas e 
formais bem como de con-
teúdo dos documentos não 
seguiam o padrão das IES. 

Essa verificação foi in-
corporada à rotina da DEF, 
responsável atualmente pelo 
acompanhamento de solici-
tações e efetivação desses 
registros.

CADASTRAMENTO 
DAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO

As Instituições de Ensino 
Superior podem cadastrar 
uma série de informações, 
inserir documentos compro-
batórios do curso e os dados 
de seus formandos no Siste-
ma de Informação e Comu-
nicação do CAU (SICCAU). 
Esse procedimento agiliza a 
obtenção de registros pro-
fissionais de egressos no 
CAU, uma vez que não será 
necessária a confirmação de 
veracidade dos documentos 
acadêmicos. 
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técnica

PrOTejA seUs DireiTOs: 
saiba como acionar a fiscalização do CAU/sP

Concorrência desleal, atuação de leigos 
como arquiteto, obras sem responsá-
vel técnico. O profissional pode tomar 

uma atitude contra essas irregularidades, 
fazendo uma denúncia para o CAU/SP: uma 
de suas mais importantes atividade-fim é a 
fiscalização do exercício profissional.

Além da equipe de fiscais alocada na 
sede central, o Conselho conta com um fiscal 
em cada uma das dez sedes regionais distri-
buídas pelo Estado.

Com 646 municípios, a 
tecnologia é o suporte ne-
cessário para realizar esse 
trabalho em um dos maiores 
Estados da federação, com 
o auxílio do computador, do 
tablet, do celular e de ferra-
mentas como o IGeo (sistema 
de georreferenciamento) e o 
Sistema de Informação e Co-
municação do CAU (SICCAU).
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dereços estão disponíveis no 
site oficial.

Feita  a  denúncia, o 
CAU/SP assume o compro-
misso de fornecer uma res-
posta à demanda no prazo 
de 30 dias. É a fase de aná-
lise do fato denunciado para 
verificar a pertinência à le-
gislação.

Se o fiscal considerar a 
denúncia válida, é preciso 
proceder à averiguação “in 
loco”. 

Caso o funcionário não 
constate a irregularidade, o 
passo seguinte é preparar 
um relatório de fiscalização e 
arquivamento.

Mas se a irregularidade 
realmente for confirmada, o 
fiscal deve fazer uma notifi-
cação preventiva ao denun-
ciado, que terá um prazo de 
10 dias para apresentar sua 
defesa ou regularizar o fato.

Esgotado esse prazo, e 
não havendo manifestação, 
é emitido um auto de infra-
ção e começa a montagem 
do processo. A depender da 
gravidade do caso, no limite, 
o denunciado pode ter seu re-
gistro profissional cancelado.

Esse mesmo procedi-
mento operacional padrão 
se aplica aos casos de rotina. 
O fiscal visita condomínios, 
feiras, canteiros de obras e 
quaisquer locais em que o 
trabalho de um arquiteto e 
urbanista seja necessário.

O mesmo vale para os 
episódios de sinistro, em que 

Essas ferramentas auxi-
liam na fase de pesquisa de 
dados e planejamento das 
ações e rotas da fiscalização 
antes que os funcionários 
saiam a campo.

E as denúncias ampliam 
o alcance desse trabalho. 
Basta considerar que, so-
mente na cidade de São 
Paulo, são registrados entre 
1.000 e 2.000 lançamentos 
imobiliários todos os meses 
(Secovi, 2016). A colabora-
ção é necessária.

O canal para enviar uma 
denúncia é o SICCAU por 
excelência. Na página espe-
cífica para essa demanda, 
o usuário deve fornecer os 
dados para a localização da 
possível irregularidade bem 
como uma breve descrição. 
O Sistema também permite 
ao denunciante acrescen-
tar imagens ou documentos 
à denúncia para aumentar 
ainda mais a eficiência do 
trabalho de fiscalização.

As identificações do de-
nunciado, assim como a do 
denunciante, são importan-
tes, mas opcionais. O direito 
ao anonimato nesse caso 
está previsto expressamen-
te na Resolução Nº 22 do 
CAU/BR.

Como opção, o cidadão 
interessado também pode 
encaminhar sua manifesta-
ção pessoalmente na Sede 
principal e nos escritórios 
regionais, por e-mail ou pelo 
telefone. Os contatos e en-

Os tipos mais frequentes de denúncias
 » Problemas relacionados a atividade pro-

fissional ou falta de conduta ética;

 » Problemas em empreendimentos reali-
zados por arquiteto e urbanista;

 » Não-cumprimento de contrato firmado;

 » Reclamação quanto a direito autoral ou 
execução em desconformidade com o 
projeto;

 » Ausência de responsável técnico em 
empreendimento ou serviço;

 » Atuação de leigos no lugar de arquiteto 
ou se passando por arquiteto;

 » Desrespeito à legislação em sites (concor-
rência desleal, venda de projeto etc);

 » Desrespeito à legislação por empresas 
(sem registro no CAU, sem profissional 
responsável ou não pagam o salário mí-
nimo profissional).

um acontecimento de re-
percussão pública aciona 
o CAU/SP. Os fiscais visitam 
o local do incidente – por 
exemplo, um desabamen-
to – em uma ação imediata 
para coletar informações.

Posteriormente, o fun-
cionário averigua o envol-
vimento do arquiteto. Se 
confirmada a responsabili-
dade técnica, segue a no-
tificação preventiva com o 
mesmo prazo regulamentar 
de 10 dias. n

Feita a 
denúncia, 
o CAU/SP 
assume o 
compromisso 
de fornecer 
uma resposta 
à demanda 
no prazo de 
30 dias
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financeiro

Aproveite as condições 
facilitadas para 
fiCAr em DiA COm O CAU 

C onsciente das difi-
culdades enfrenta-
das pelos arquitetos 

e urbanistas nesta conjuntu-
ra de crise, o CAU/BR ofere-
ce uma série de condições 
facilitadas para profissionais 
que estão com as anuidades 
em atraso. 

Essas condições facili-
tadas permitem o parcela-
mento das dívidas por vários 
meses além de abreviarem 
alguns custos para o profis-
sional.
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É importante lembrar 
que, para cumprir sua mis-
são institucional, o CAU ne-
cessita de que os profissio-
nais fiquem em dia com a 
autarquia.

Sem verbas federais, o 
Conselho depende principal-
mente do pagamento dessas 
taxas para cumprir suas ta-
refas de fiscalizar o exercício 
profissional e zelar pelo aper-
feiçoamento da Arquitetura e 
Urbanismo no país. 

As facilidades valem so-
mente para anuidades de 
2012 a 2016. Se o profissio-
nal estiver com dois exercí-
cios atrasados, pode parce-
lar a dívida em até 10 vezes.

Profissional pode parcelar em até 25 vezes o pagamento 
de anuidades em atraso, e sem pagar juros de mora

Para três exercícios em 
débito, pode parcelar em 
até 15 vezes; para quatro, 
em até 20 vezes, e por fim, 
se estiver com o pagamento 
de 5 anuidades pendentes, é 
possível parcelar em até 25 
meses.

O CAU abriu mão do juro 
de mora no cálculo dos dé-
bitos pendentes. Os valores 
passados, no entanto, vão 
ser corrigidos pela taxa Selic 
acumulada desde o primei-
ro dia de atraso até o último 
dia do mês anterior ao paga-
mento da dívida.

Também será acrescido 
juro de 1% no mês do paga-
mento.
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Essas facilidades são 
válidas até 30 de junho de 
2017.

Após essa data, valem as 
condições tradicionais: além 
da taxa Selic acumulada, mais 
um juro de 1%, o CAU/SP vai 
cobrar um juro de mora que 
pode atingir 20% do valor 
do débito.

Por força de lei, o CAU/SP 
é obrigado a cobrar os pro-
fissionais, incorrendo, caso 
contrário, em crime de preva-
ricação de seus dirigentes.

Já foram enviadas as 
notificações aos devedores 
inadimplentes. Se não houver 
manifestação do arquiteto, os 
débitos cobrados e não pagos 

(ou não contestados) serão 
inscritos na dívida ativa.

A lista dos devedores 
inadimplentes já foi publica-
da no site oficial do CAU/SP 
(http://www.causp.gov.br/re-
lacao-de-inadimplencias/), 
e pode ser consultada por 
meio do número de CPF.

A opção de pagamento 
é feita através do Sistema de 
Informação e Comunicação 
do CAU (SICCAU), que emite 
os boletos nas condições es-
colhidas pelo profissional. 

A falta de pagamento 
das anuidades pode afe-
tar o exercício da profissão. 
Após o vencimento da anui-
dade - no dia 1º de junho de 

Para cumprir 
sua missão 
institucional, 
o CAU 
necessita 
de que os 
profissionais 
fiquem em 
dia com a 

autarquia

cada ano -, o profissional, ou 
empresa, que não saldar seus 
compromissos recebe uma no-
tificação informando que em 
30 dias será aberto processo 
administrativo que poderá re-
sultar em suspensão do regis-
tro profissional.n

 

2 anuidades vencidas

3 anuidades vencidas

4 anuidades vencidas

5 anuidades vencidas

Válido somente para anuidades de 

2012 a 2016
Podem ser parceladas 

em até 10 vezes

Podem ser parceladas 
em até 15 vezes

Podem ser parceladas 
em até 20 vezes

Podem ser parceladas 
em até 25 vezes
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relações institucionais

PArCeriA do CAU/sP com sebrae/sP 
entra em nova fase

q uando o CAU/SP convidou os arqui-
tetos e urbanistas a assistirem a uma 
palestra conduzida pelo Sebrae/SP 

no início deste ano no ABC paulista, as inscri-
ções esgotaram dias antes do evento.

Mais do que uma prova de interesse pelo 
tema, a palestra mostrou a sede dos profissio-
nais por conhecimento que ajude a aprimorar 
seus negócios – questão ainda mais necessá-
ria nesta conjuntura de crise.

Assim como qualquer empresa, os escri-
tórios de Arquitetura e Urbanismo precisam 
aprimorar sua capacidade de gestão. E o 
CAU/SP quer ajudar neste aspecto.

Projeto ajuda 
arquitetos 
empreendedores 
a aprimorar 
capacidade de 
gestão

Por isso, desde 2014, a 
instituição mantém um con-
vênio com o Sebrae/SP – o 
projeto Arquiteto Empreen-
dedor, que fornece treina-
mento gratuito e online nas 
áreas de Administração, Es-
tratégia, Finanças, Inovação, 
Legislação, Marketing e Re-
cursos Humanos. 

Acessível pelo site ofi-
cial, a plataforma de educa-
ção online já foi acessada por 
centenas de profissionais. 



19

     Janeiro n Fevereiro 2017

ria de Relações Institucionais 
do Conselho reuniu-se com a 
entidade e já mapeou quais 
os temas de maior interesse 
dos profissionais de Arquite-
tura e Urbanismo.

A intenção é gerar cada 
vez mais benefícios aos ar-
quitetos e urbanistas, um 
grupo efetivamente empre-
endedor, como demonstra o 
Censo do CAU/BR realizado 
em 2012.

Este levantamento mos-
trou que 20,67% dos arqui-
tetos e urbanistas ouvidos 
possuíam pessoa jurídica 
relacionada à Arquitetura e 
Urbanismo. E que 91,84% 
dos escritórios eram micro-

empresas, com no máximo 
19 funcionários. 

A mesma pesquisa reve-
lou ainda que muitos sócios 
são, ao mesmo tempo fun-
cionários e diretores, dividin-
do tarefas, o que é típico no 
universo das microempresas 
e do empreendedorismo em 
geral. Portanto, capacitação 
nos vários aspectos de ges-
tão de empresas torna-se 
mais do que necessário para 
o progresso profissional. n

Intenção é 
gerar cada 
vez mais 
benefícios 
aos 
arquitetos e 
urbanistas

Os cursos de Criatividade e 
de Empreendedorismo estão 
entre os mais procurados.

Em janeiro, houve mu-
danças nessa parceria, e o 
Conselho realizou o primeiro 
evento presencial utilizando 
a infraestrutura da sede do 
Sebrae em Santo André, no 
dia 24.

Devido à procura, a pa-
lestra “Faça 2017 o melhor 
ano de seu escritório” – com 
um consultor de negócios do 
Sebrae/SP - teve de ser repli-
cada no dia 26.

Outras palestras estão 
sendo programadas, e devem 
ser anunciadas regularmente 
no site do CAU/SP.  A Direto-
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em debate

Prefeitos arquitetos e o 
Planejamento Urbano
Se todos os prefeitos delegassem o Planejamento Urbano das cidades 
a arquitetos e urbanistas, seria ótimo. Mas, e se os próprios prefeitos 
fossem arquitetos e urbanistas? Na prática, há bons exemplos

P rofessor universitário e 
doutor em Arquitetura 
e Urbanismo pela Uni-

versidade Presbiteriana Macken-
zie, Lacir Baldusco foi prefeito 
de Itapecerica da Serra por dois 
mandatos consecutivos de 1997 
a 2004. Natural de Batatais, no 
interior de São Paulo, formado 
em Arquitetura e Urbanismo pela 
Faculdade Farias Brito, de Guaru-
lhos, José Mauro Dedemo Orlan-
dini se elegeu para a prefeitura de 
Bertioga em 2008, conquistando 
a reeleição em 2012. A seguir, os 
dois contam sobre suas experiên-
cias à frente das duas cidades na 
área de planejamento urbano.  
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A construção de uma nova realidade social
Prof. Dr. Arquiteto Lacir Baldusco (*)

Um arquiteto como prefei-
to nos parece, inicialmente, uma 
equação perfeita para promover as 
transformações necessárias para 
reverter o atual processo de degra-
dação de nossas cidades e dar res-
paldo a uma nova agenda urbana, 
entre elas, a defendida pelas Na-
ções Unidas.

Tal sentimento deve-se ao 
fato de termos a cidade como 
objeto principal de nossas inter-
venções, o que nos leva a ter uma 
compreensão peculiar do seu 
desenvolvimento. Esse atributo, 
inerente à nossa atividade profis-
sional, por si só, não é suficiente. 
Outras questões que permeiam 
todo o processo administrativo e 
que são ditadas pelas condições 
políticas, econômicas e legais po-
dem levar as expectativas da eu-
foria ao desânimo, da esperança 
à decepção.

Poderíamos elencar uma série 
de ações inovadoras promovidas 
por prefeitos arquitetos, dentre 
elas, os casos de Curitiba, com 
seu sistema de planejamento inte-
grado, e de Itapecerica da Serra, 
por seu pioneirismo na implanta-
ção dos Planos Diretores de Bair-
ro, que deixaram o seu legado, 
melhoraram as cidades e promo-
veram o seu desenvolvimento. 

Entretanto, ciente de que a 
maioria dos gestores municipais 
que assumiram recentemente a 
gestão de suas cidades e encon-
traram suas estruturas adminis-
trativas desmanteladas – causa e 

consequência da má gestão –, com 
estruturas deficitárias e obsoletas 
frente aos desafios impostos pela 
crise econômica e moral que as-
sola o País, nos cabe ressaltar que 
possuímos uma legislação urbana 
que respalda a estruturação de um 
sistema de planejamento municipal 
e disponibiliza instrumentos  para 
que as intervenções projetadas se-
jam materializadas conforme des-
crito no Estatuto da Cidade.

Não será por falta de ampa-
ro legal que a instituição de uma 
agenda para a restruturação e 
recuperação do meio urbano não 
se realizará, mas única e exclusi-
vamente pela falta de interesse 
político de se institucionalizar um 
processo de planejamento cujos 
resultados nem sempre serão visí-
veis em uma única gestão.

No entanto, para uma mudan-
ça de paradigma da gestão local, o 
prefeito, além de ser promotor da 
oferta de serviços públicos, deve 
assumir o papel de articulador, 
gestor e fomentador do desenvol-
vimento mediante a implementa-
ção de um novo modelo de plane-
jamento que integre as dimensões 
territorial, ambiental, social e cul-
tural. Para isso, é necessário:

 » Mudança institucional e cul-
tural de uma máquina públi-
ca burocrática, lenta, para 
uma administração pública 
gerencial, ágil, focada no ci-
dadão e orientada para resul-
tados.

 » Recuperar a capacidade de 
investimento, como decor-
rência de uma gestão orça-
mentária austera, eficiente e 
transparente.

 » Maximizar os recursos e po-
tencialidades locais, valen-
do-se de parcerias com o 
setor privado e organizações 
não governamentais.

 » Criar mecanismos de parti-
cipação da comunidade na 
gestão do município, sensi-
bilizando-a para o diálogo e 
criando espaços que possam 
abrigar críticas, anseios, opi-
niões e o exercício do contro-
le social.
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 » Institucionalizar um modelo 
de planejamento urbano e 
territorial por meio de planos, 
projetos e da valorização do 
desenho urbano na escala do 
cidadão.

Portanto, as transformações 
da cidade contemporânea são 
resultado de uma multiplicidade 
de causas e fatores correntes, os 
quais somos incapazes de alterar 
ou mesmo impedir, se pensarmos 
apenas nas ações intramunici-
pais, compartimentadas e discri-
cionárias.

Por fim, ressalta-se a neces-
sidade de promover o comparti-
lhamento do conhecimento entre 
municípios delineando políticas 
globais que respeitem as caracte-
rísticas locais e proporcionem um 
território compacto, policêntrico, 
economicamente vigoroso, social-
mente justo, fisicamente bonito, 
ambientalmente correto, moder-
no e democrático. 

(*) presidente do Graprohab, foi prefeito do 
município de Itapecerica da Serra

Arquitetura e desenvolvimento
José Mauro Dedemo Orlandini (*)

“Para ser prefeito de-
veria ser obrigatório 
ser arquiteto”. Um 

dia ouvi essa frase e hoje penso ter 
fundamento! As faculdades de Ar-
quitetura foram, no início da déca-
da de 1970, o berço de muitas ma-
nifestações políticas de nosso País.

Eu, jovem tímido da cidade 
interiorana paulista de Brodowski, 
com olhar singelo e caipira, ja-
mais participei de atos ou debates 
políticos no curso de Arquitetura.

Formado em 1979, pela facul-
dade Farias Brito, em Guarulhos, 
mudei para Bertioga – na época 
distrito de Santos, por entender 
ser este um local promissor com 
grande potencial de campo de 
trabalho. 

Em 1984, Santos deixava de 
ser área de segurança nacional e, 
por meio de eleições diretas, ele-
geu prefeito Oswaldo Justo. 

Por ironia do destino – pois 
não nos conhecíamos, o então 
prefeito Justo nomeou-me Admi-
nistrador Regional de Bertioga, 
cargo que ocupei ao longo de dois 
anos e meio, iniciando minha tra-
jetória no setor.

Em 1991, Bertioga ganhou 
autonomia como município. Em 
1992, primeira eleição do novo 
município, fui candidato e me tor-
nei o primeiro prefeito eleito da 
cidade. Sem dúvida, a minha for-
mação acadêmica foi de vital im-
portância para este desafio.

Além de ser uma nova cidade 
com muita estrutura a ser criada, 
Bertioga está próximo a São Pau-
lo, grande polo emissor de turis-
tas para o litoral, que exigia um 
planejamento a curto, médio e 
longo prazo.

Nascia junto do novo municí-
pio a Riviera de São Lourenço, que 

Não será por falta 
de amparo legal 
que a instituição de 
uma agenda para 
a restruturação e 
recuperação do 
meio urbano não se 
realizará, mas única 
e exclusivamente 
pela falta de 
interesse político

Itapecerica da Serra
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teve na sua concepção a ousadia 
de fazer um modelo de planeja-
mento urbano com equilíbrio am-
biental e econômico.

A Riviera de São Lourenço é 
um patrimônio de Bertioga e te-
mos muito orgulho deste empre-
endimento como modelo de ocu-
pação urbana, além de ser grande 
parceira na gestão do município.

Quando retomava o cargo de 
prefeito em 2009, observava a pe-
rigosa divisão socioeconômica e 
cultural que se avizinhava entre a 
Riviera e a comunidade de Bertio-
ga. Tínhamos uma realidade a ser 
encarada: trazer para além dos 
limites do empreendimento o tão 
necessário desenvolvimento. 

Nos últimos oito anos esse 
objetivo norteou o nosso trabalho. 
Nossas praias são o atrativo maior, 
então a reurbanização da orla se 
fez necessária. Convidamos para 
este projeto o meu amigo e profes-
sor arquiteto Ruy Ohtake.

A iniciativa deu certo e resul-
tou em desenvolvimento econômi-
co e social, atraindo empresários 
da construção civil, que atuavam 
apenas na Riviera de São Lou-
renço, para a praia da Enseada, 
gerando emprego, renda e valori-
zação imobiliária. 

Perto da orla da Enseada, 
também reurbanizamos o centro 
histórico da cidade, na região do 
Forte São João, propiciando me-
lhorias aos comerciantes, visitan-
tes e moradores. Hoje dá orgulho 
ver as pessoas curtindo aquela 
região, principalmente na época 
do verão.

Ainda no tocante ao desen-
volvimento urbano, outras duas 
iniciativas foram fundamentais: 
a repaginação da Avenida 19 de 
Maio, principal avenida de acesso 

ao centro. A obra facilitou a loco-
moção de veículos, contemplando 
ciclovia, estacionamento, ilumina-
ção e novo paisagismo. 

A segunda foi a reurbaniza-
ção da avenida Anchieta, que liga 
o centro a vários bairros da cida-
de. Foi uma das maiores obras de 
mobilidade de Bertioga. A via teve 
pista duplicada, ciclovia ilumina-
da, com execução da macrodre-
nagem do canal e rede de galerias 
para águas pluviais. 

Da mesma forma como ocor-
reu na Enseada, os empresários 
acreditaram no projeto e a insta-
lação de novos comércios e lança-
mentos imobiliários têm ocorrido 
no local. 

Claro que ninguém faz nada 
sozinho. As melhorias realizadas 
foram fruto de uma visão profissio-

nal com uma equipe de profissio-
nais competentes.

Com 12 anos de mandato à 
frente da Prefeitura Municipal de 
Bertioga, vejo hoje a necessidade 
da criação de uma ferramenta de 
apoio à gestão, a exemplo do Ins-
tituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba, o IPPUC, para 
garantir agilidade e continuidade 
no planejamento da cidade. 

Nesse período, tivemos muitas 
dificuldades e não conseguimos 
realizar tudo, mas penso que de-
mos largos passos para alicerçar o 
desenvolvimento local. O desafio na 
vida pública é assim: a cada ciclo 
novas necessidades e demandas, 
por isso o planejamento estratégico 
é fundamental. O trabalho não para!

(*) Arquiteto e ex-prefeito de Bertioga/SP

Riviera de São Lourenço
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Cidades em Xeque
Tornar as cidades mais inclusivas e garantir melhor 
qualidade de vida à população é o que se espera das 
novas administrações municipais. Desafios não faltarão 
pelos próximos quatro anos

Hoje, Elisabete França 
atua como diretora da 
área de Planejamento e 

Fomento da CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano, do Estado de São 
Paulo. Como superintendente da 
Secretaria Municipal de Habita-
ção de São Paulo, onde esteve 
entre 2005 e 2012, evidenciou 
a importância do papel do ar-
quiteto e urbanista para o pla-
nejamento das cidades com a 
criação do concurso Renova SP, 
entre outros trabalhos de desta-
que. Na entrevista a seguir, ela 
faz uma avaliação sobre alguns 
dos principais problemas que 
muitas cidades ainda enfrentam.
   
As políticas públicas que priori-
zam os pedestres estão avançan-
do de maneira sustentável nas 
cidades brasileiras ou ainda falta 

muito planejamento por parte do 
poder público?
O tema da utilização dos espaços 
públicos para a fruição dos mora-
dores da cidade é recente. O que 
vemos, em geral, são calçadas es-
buracadas, parques mal cuidados, 
ruas sem iluminação, rios cobertos 
ou poluídos, árvores plantadas sem 
planejamento e por aí vai. Como re-
sultado, nossas cidades são pouco 
atraentes e convidativas e os espa-
ços públicos são compreendidos 
como vias de circulação. Ou seja, 
só servem para o vai e vem das pes-
soas e não para o estar, o lazer e o 
descanso. Claro que há exceções. 
E a mais conhecida é a experiên-
cia de Curitiba, iniciada nos anos 
1970, sob a coordenação do ar-
quiteto Jaime Lerner, quando pre-
feito, cabendo também destacar o 
trabalho desenvolvido pelo colega 
Luiz Paulo Conde, no Rio de Janei-

ELISABETE FRANçA
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ro, nos anos 1990, com o Projeto 
Rio Cidade. Mais recentemente, o 
tema é retomado, agora centrado 
nas ciclovias, que vêm ganhando 
espaço em um número conside-
rável de cidades brasileiras e seu 
planejamento tem integrado os 
planos de mobilidade, o que é um 
avanço significativo se conside-
rarmos a cultura rodoviarista do 
país. Mas, para avançarmos mais, 
a prioridade dos governantes e da 
sociedade deve ser as calçadas, 
considerando que o modo ‘a pé’ 
é a opção adotada por milhões 
de pessoas na maior parte das ci-
dades brasileiras. E, aí, estamos 
muito atrasados, porque não é um 
item da pauta das políticas públi-
cas e dos arquitetos e urbanistas, 
responsáveis pelo desenho des-
ses espaços públicos. Destaque-
-se ainda que o projeto do espaço 
público também não faz parte dos 
nossos currículos, o que deveria 
ser uma preocupação das nossas 
entidades.
 
Pode-se dizer que nos últimos 
anos avançaram as políticas pú-
blicas que priorizam os empre-
endimentos habitacionais para a 
população de baixa renda ou os 
projetos mais recentes são tão 
inconsistentes quanto o progra-
ma de casas populares do BNH 
durante a ditadura?
O Brasil tem uma cultura de pro-
dução ‘em escala’ de habitações 
destinadas às famílias de baixa 
renda, que pode ter surgido a par-
tir do modelo soviético de constru-
ção massiva pós-guerra ou da ten-
tativa de copiar as experiências 
modernistas dos países europeus. 
São modelos que reproduzimos e 
que não respondem às particula-
ridades brasileiras. Assim foi com 

o BNH, quando se apostou na 
produção de centenas de conjun-
tos habitacionais localizados em 
regiões distantes daquelas onde 
se concentravam os empregos, 
distantes dos serviços públicos e 
demandando uma infraestrutu-
ra de alto custo. Como resultado, 
observamos a transformação des-
ses conjuntos em novas favelas, 
com comércio improvisado, novas 
construções de moradias, suca-
teamento dos prédios por falta de 
manutenção e outros problemas 

maiores, especialmente os rela-
cionados à escalada de violência 
nessas comunidades. E decidimos 
repetir o mesmo modelo no século 
XXI! Como resultado, temos a pro-
dução de ‘um milhão de moradias’ 
para o segmento de 0 a 3 salários, 
o que é um número considerável 
em termos de investimento para 
o setor da habitação social, porém 
adotando um modelo que prescin-
de da integração com a cidade, da 
diversidade existente no território 
brasileiro e a contratação de pro-
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Na sociedade 
complexa como a que 
vivemos, apostar em 
um único programa 
habitacional, 
reproduzível por 
todas as regiões do 
país, é um grande 
equívoco

“

jetos. Sem dúvida, perdemos uma 
oportunidade de retomar o que na 
década de 1950 e 1960 fizemos 
de melhor em relação à Arquite-
tura habitacional, cuja melhor ex-
pressão é o Conjunto Pedregulho, 
no Rio de Janeiro. Na sociedade 
complexa como a que vivemos, 
apostar em um único programa 
habitacional, reproduzível por to-
das as regiões do país, é um gran-
de equívoco. Os gestores públicos 
devem desenvolver políticas pú-
blicas que ofereçam uma cesta 

de soluções adequadas para cada 
situação, como por exemplo aqui 
em São Paulo, onde temos que 
apostar na urbanização de fave-
las, na requalificação de prédios 
deteriorados na região central 
para fins de moradia, apostar na 
locação como alternativa à aqui-
sição subsidiada da casa própria 
e, muito importante, atrair o setor 
privado para a produção de ha-
bitação para os setores de baixa 
renda, seja no tradicional modelo 
de aquisição, mas buscando alter-
nativas como é o caso da locação.
 
O crescimento das favelas nas 
grandes metrópoles tem sido 
cada vez maior e hoje mais de 
6% da população brasileira mora 
nelas. É possível consolidar as fa-
velas e melhorar a qualidade de 
vida de seus habitantes? Quais 
foram os principais êxitos e fra-
cassos no enfrentamento desse 
problema, principalmente em 
São Paulo? 
Esse é o tema urbano da atuali-
dade. Segundo o Censo 2010, 11 
milhões de brasileiros viviam em 
favelas naquele ano, número esse 
mais do que subestimado. Estu-
dos realizados a partir dos PLHIS 
(Planos Locais de Habitação de 
Interesse Social) ou ainda PLHIS 
que se utilizaram dos cadastros 
das companhias de água ou ener-
gia, apontam para uma população 
50% acima dos números do Cen-
so. Se considerarmos os índices 
relacionados ao acesso ao sanea-
mento básico nas cidades, temos 
uma situação urbana assusta-
dora: 48% das moradias no país 
não têm acesso à rede de coleta 
de esgotos, de acordo com Insti-
tuto Trata Brasil. E, ainda temos 
o problema dos custos elevados 

do aluguel que, nesse momento 
de crise, leva milhares de famílias   
a morarem em favelas. Provavel-
mente estamos falando de mais 
de 35 milhões de pessoas viven-
do em favelas e, portanto, temos 
que retomar o tema das urbani-
zações, que se perdeu em função 
do programa único de produção 
passiva de moradias. Nesse sen-
tido, temos boas experiências de-
senvolvidas na década de 1990, e 
podemos retomar o tema conside-
rando os êxitos e fracassos dessas 
experiências. Acredito que tive-
mos bons resultados aqui em São 
Paulo, considerando as urbaniza-
ções de favelas desenvolvidas en-
tre 2005 e 2012, só para fazer um 
corte temporal. Tomemos o caso 
de Paraisópolis onde vivem cerca 
de 80 mil pessoas, com acesso a 
100% de ligações de água, 80% 
de coleta de esgotos residenciais, 
milhares de famílias que viviam 
em áreas de risco transferidas 
para os novos conjuntos habita-
cionais e, com acesso a um núme-
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Engraçado ver a 
admiração que alguns 
arquitetos têm por 
experiências similares 
em outras cidades de 
países vizinhos (como 
Medellin) ao mesmo 
tempo que torcem o 
nariz para o Renova SP

“ro considerável de equipamentos 
públicos (CEU, ETEC, UBSs, etc). 
As famílias garantiram seu direi-
to de viver em um bairro onde o 
acesso ao trabalho é mais fácil 
e vivem em melhores condições 
considerando o acesso à infraes-
trutura e serviços públicos.  Claro 
que os projetos de urbanização 
podem ser aprimorados, conside-
rando todos os aprendizados que 
acumulamos. Porém, não imagino 
qual melhor alternativa o poder 
público pode oferecer a esses mo-
radores. 

Como enfrentar a questão da 
mobilidade urbana do ponto de 
vista da maioria em um país que 
foi moldado pela cultura do auto-
móvel e no qual a indústria auto-
motiva ainda é um dos pilares da 
economia?
É um desafio enorme a ser en-
frentado pelos gestores públicos 
e desenvolvedores de políticas 
públicas. Passamos as últimas dé-
cadas estimulando a produção de 
automóveis através de elevados 
subsídios à essa indústria, o que 
resultou no aumento do número 
de carros circulando e nos en-
garrafamentos diários que os mo-
radores enfrentam, reforçando o 
mito da indústria locomotiva como 
um dos pilares da economia.  Pa-
ralelamente a isso, vemos que 
bilhões foram investidos em infra-
estruturas de transporte público, o 
que resulta em um incremento do 
seu uso, porque hoje temos mais 
corredores especiais, integração 
entre modais, ônibus e metrô con-
fortáveis, o que é positivo para as 
cidades. Temos então que resol-
ver essa contradição que criamos: 
queremos incentivar o uso do 
automóvel fornecendo subsídios 

à indústria locomotiva e aos com-
bustíveis ou queremos melhorar o 
sistema de transporte público? Jo-
gar nas duas posições é uma polí-
tica pública ambígua e que não vai 
levar a bons resultados. As cida-
des que apresentam bons resul-
tados relacionados à mobilidade e 
ao incentivo ao transporte público 
têm estratégias bem definidas so-
bre o tema, e temos que aprender 
com esses bons exemplos. 

O Brasil tem avançado na preser-
vação da memória paisagística, 
urbanística e arquitetônica de suas 
cidades, em especial no Estado de 
São Paulo? Destacaria alguns bons 
exemplos e também, se preferir, 
casos mais problemáticos de des-
truição desse patrimônio?
O Brasil não tem avançado e o que 
vemos é uma memória sendo des-
truída sem apoio e sem incentivo, 
salvo casos excepcionais. Não 
existem políticas consistentes e 
amplas que recuperem conjuntos 

urbanos, edifícios e monumentos 
especiais, e também não existe 
uma política de atração da inicia-
tiva privada para atuar em apoio 
à recuperação desse patrimônio. 
Claro que sempre temos exceções 
e, no caso de São Paulo, alguns 
bons exemplos devem ser desta-
cados, desde a recuperação das 
estações ferroviárias e edifícios 
que foram recuperados e trans-
formados em museus e centros de 
arte até os esforços que têm sido 
desenvolvidos para a recuperação 
da Vila de Paranapiacaba. Mas 
ainda temos muito a fazer.  

Quando estava como Superinten-
dente da Secretaria Municipal de 
Habitação de São Paulo (2005-
2012), a Senhora criou um con-
curso (Renova São Paulo) para 
selecionar escritórios de Arquite-
tura para elaboração de projetos 
públicos de reurbanização. Qual 
a importância dessa iniciativa 
para a administração municipal 
e para a cidade?
O concurso público Renova SP, 
visando a elaboração de projetos 
para áreas precárias da cidade 
pode ser considerado um mar-
co na gestão pública na área da 
habitação. Outros concursos si-
milares já tinham sido realizados 
(Favela Bairro e Morar Carioca) 
e seguimos essa linha das boas 
práticas, acreditando que o con-
curso público é a melhor manei-
ra de selecionar os projetos para 
a transformação dos espaços da 
cidade. É engraçado ver a admira-
ção que alguns arquitetos têm por 
experiências similares em outras 
cidades de países vizinhos (como 
Medellin) ao mesmo tempo que 
torcem o nariz para o Renova SP, 
no melhor estilo ‘santo de casa 
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não faz milagres’. Nos alegra ver 
que essa tradição do concurso 
público vem sendo retomada pe-
los colegas à frente da Secretaria 
de Habitação do Distrito Federeal 
que, desde 2016, adotaram esse 
modelo de contratação para os no-
vos empreendimentos de habita-
ção e de equipamentos públicos.

Qual o papel do arquiteto e urba-
nista quando dirigente público?
Essencialmente ser um bom pro-
fissional da Arquitetura e por em 
prática o que aprendeu na escola, 
na vida profissional e, como é o 
meu caso, como dirigente de en-
tidade. Na escola aprendemos a 
desenhar espaços públicos com 
qualidade visando proporcio-
nar ao usuário oportunidades de 
fruição; aprendemos a projetar a 
habitação que atenda às neces-
sidades mínimas da família em 
espaços criativos; e, aprendemos 
a pesquisar e desenvolver novos 
programas, matérias e técnicas 
construtivas, sempre buscando 
soluções inovadoras e em confor-
midade com necessidades que 
se apresentam a cada momento. 
Na vida profissional aprendemos 
a lidar com boas soluções e res-
trições orçamentárias; respeito às 
demandas dos clientes; respeito à 
ética da profissão. Como dirigente 
de entidades buscamos as melho-
res oportunidades para a partici-
pação dos arquitetos na constru-
ção das cidades. E então, se você 
vira dirigente público, é só colocar 
em prática esses aprendizados. 
Nada muito complicado.

Como o arquiteto pode contribuir 
para melhorar nossas cidades?
Essa é a ‘missão’ da profissão: 
projetar espaços que qualifiquem 

a cidade. Só os arquitetos apren-
dem esse ofício e, portanto, nos 
cabe estar em luta permanente 
para sermos reconhecidos como 
tal, especialmente através das 
nossas entidades de represen-
tação. É o que estamos fazendo 
quando o CAU e o IAB travam uma 
batalha no Congresso para garantir 
a contratação de projetos com-
pletos, quando nos apresentamos 
para o poder executivo municipal 
com a carta aos prefeitos e outras 

iniciativas que se reproduzem 
pelo país. É um caminho longo e 
cheio de obstáculos, mas se que-
remos garantir nossa presença 
como profissionais do projeto das 
nossas cidades, temos que seguir 
em frente com muita obstinação 
e com a participação massiva dos 
arquitetos. n

Ac
er

vo
 C

AU
/S

P







Revista do CAU/SP                                                                            

capa

do interior para o 
exterior 

Despontam cada vez mais 
no País bons exemplos de 
Arquitetura de Interiores, 

principalmente as de grande escala, 
como aeroportos, estações de metrô, 
estádios de futebol, prédios públicos, 

shopping centers     

POR VINíCIUS ABBATE

D
iv

ul
ga

çã
o



     Janeiro n Fevereiro 2017

33

Banheiro do Estádio do Maracanã
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o  que distingue a Ar-
quitetura das outras 
atividades artísticas 
é o fato de ela tra-

balhar com uma dimensão tridi-
mensional na qual está incluída 
o homem, escreveu o arquiteto 
e historiador italiano Bruno Zevi 
(1918-2000). A pintura, pontua 
Zevi, atua sobre duas dimensões; 
a escultura atua sobre três dimen-
sões, mas o homem fica de fora, 
olhando do exterior essas três 
dimensões. “Por sua vez, a arqui-
tetura é como uma grande escul-
tura escavada, em cujo interior o 
homem penetra e caminha”. 

Dentro desse quadro geral no 
qual o homem penetra e caminha, 
destaca-se a singularidade da Ar-
quitetura de Interiores. Ela pode 
ser definida como o conjunto de 
atividades relacionadas ao plane-
jamento e aos projetos aplicados 
aos ambientes envolvendo solu-
ções estéticas e funcionais que 

A seguir, alguns bons exem-
plos de Arquitetura de Interiores.

ESTÁDIOS, AEROPORTOS, 
ESTAÇÕES 

Com a autoridade de quem 
lidera um escritório responsável 
pela reforma do Estádio Mario Fi-
lho, mais conhecido como Mara-
canã, além de uma série de pro-
jetos de estações de metrô, trem 
e monotrilho, o arquiteto Daniel 
Fernandes diz que estruturas des-
se tipo, em especial os relativos 
ao transporte, têm característi-
cas próprias, como dimensões 
gigantescas. Uma única área, por 
exemplo, pode ter mais de 3 mil 
m² e extensões de mais de 150 
metros, destinadas a um grande 
número de pessoas. 

Tais características exigem so-
luções arquitetônicas adequadas. 
“É muito difícil o usuário de uma 
estação de metrô movimentada, 
por exemplo, perceber um dese-
nho de piso no horário de pico. 
Consequentemente, o teto acaba 
tendo uma relevância maior na 
ambientação do espaço”, explica 
Fernandes, cujo escritório tam-
bém tem em seu portfolio os pro-
jetos de Arquitetura de Interiores 
da Arena Pernambuco; o retrofit 
do Terminal do Aeroporto Inter-
nacional Governador Franco Mon-
toro (Guarulhos); o aeroporto de 
Nacala, em Moçambique. 

promovem intervenções nas ca-
racterísticas dos espaços.

“Os edifícios que têm muitos 
interiores diferentes dentro de um 
mesmo projeto podem ser consi-
derados de grande escala”, expli-
ca a arquiteta Denise Guarezzi, 
coordenadora do Grupo de Tra-
balho de Arquitetura de Interiores 
do CAU/SP. “Essa classificação 
abrange aeroportos, estações de 
metrô, estádios de futebol, prédios 
públicos, shopping centers etc. Os 
demais edifícios dividem-se entre 
média e pequena escalas, propor-
cionalmente”, completa.

Pa r a  a  c o o r d e n a d o r a  d o 
GT  d o  CAU/SP, quando se diz 
Arquitetura de Interiores, parte-se 
do princípio de que o espaço – in-
terno ou externo –, já está edifica-
do e independente da sua escala. 
“Esse espaço pode ser finalizado, 
modificado, adequado, restaurado, 
reconstruído, reabilitado, reutili-
zado, conservado. O diferencial de 
um edifício de grande escala é que 
dentro dele existem muitos interio-
res a serem trabalhados”, pontua.

As intervenções nos espaços 
podem contemplar alterações na 
estrutura, nas instalações prediais 
e nas condições de conforto am-
biental, e também modificações 
de layouts, acabamentos, lumino-
tecnia, elevações ou rebaixamento 
de pisos e tetos, esquadrias, alve-
narias e divisórias.
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Na Arquitetura de Interiores, 
o profissional também se depara 
com a multiplicidade de ambien-
tes, usos e atividades na mesma 
edificação. Em aeroportos ou es-
tádios existem ambientes que são 
usados por públicos diferentes de 
diversas formas, como saguões 
de check-in, áreas de embarque, 
áreas comerciais, lounges, cama-
rotes, circulações horizontais e 
verticais, arquibancada, e assim 
por diante. “Cada espaço apre-
senta uma necessidade diferente 
em termos de ambiência e, ao 

mesmo tempo, deve estar dentro 
de um mesmo conceito pensado 
para o todo”, diz Fernandes.

Ele acredita que é preciso fun-
dir ao máximo o projeto de interio-
res com a própria estrutura da edifi-
cação e as soluções formais. Assim, 
o projeto fica menos vulnerável a 
eventuais cortes de custos, que afe-
tam principalmente a especificação 
dos materiais de acabamento.

Com relação ao mobiliário e aos 
acabamentos, o custo-benefício e 
as características ligadas à manu-
tenção e à durabilidade são extre-

mamente relevantes. “Qualquer 
espaço, seja público ou privado, 
aberto ou não, promove uma me-
lhor percepção por parte do usuá-
rio, gerando não só conforto, mas 
fidelização, satisfação e retorno aos 
investimentos realizados”, finaliza 
o arquiteto Daniel Fernandes.

BIBLIOTECAS E PRÉDIOS 
PÚBLICOS

Um outro bom exemplo de 
Arquitetura de Interiores em São 
Paulo é o projeto de recuperação 
e modernização da Biblioteca 

Aeroporto de Nacala, em Moçambique
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Mário de Andrade (BMA), no cen-
tro da cidade, de autoria da arqui-
teta Renata Semin.

Ela explica que havia algu-
mas premissas para a realização 
do projeto: disponibilização para 
a população de um equipamento 
público; organização e qualifica-
ção do acervo; fortalecimento da 
identidade da biblioteca segundo 
o binômio “História” e “Aproxima-
ção com público”; e caracteriza-
ção da BMA como projeto indutor 
no processo de recuperação da 
área central da cidade. 

“Diante da escala do edifício 
e da importância do equipamen-
to para a cidade, foi realizado um 
plano integrado que coordenou as 
diversas disciplinas técnicas com-
plementares entre si: Arquitetura, 
Restauro, Acústica, Engenharia 

de Fundações, de Estruturas e de 
Instalações”, diz. 

Além disso, ao longo do proje-
to foram adotados critérios como: 
acessibilidade, com a criação de 
plataformas mecânicas, rampas, 
dispositivos para uso seguro e 
confortável, sinalização para os 
frequentadores; sustentabilida-
de, com sistema de climatização, 
exigência para conservação e 
preservação das coleções, que 
conta com filtragem, registros de 
segurança e controle de umida-
de e temperatura; e conforto am-
biental, com especial atenção ao 
controle da iluminação natural e 
luminárias projetadas com rebate-
dores para iluminação indireta. 

Já o conforto acústico para as 
salas de pesquisa e para a biblio-
teca circulante foi obtido com a 

Biblioteca Mário de Andrade (BMA)

criação de espaços de circulação 
voltados para a Rua da Consola-
ção, que atuam como atenuadores 
do ruído externo.  

“A Biblioteca Mário de Andra-
de reafirmou sua vocação como 
espaço público, tornando-se re-
ferência para a requalificação do 
centro de São Paulo”, afirma.

ESCOLAS E ESPAÇOS DE 
CONVIVÊNCIA

O projeto da Escola Senai São 
Caetano do Sul, de autoria de Va-
lério Pietraroia e Claudia Nucci, 
arquitetos do NPC Grupo Arquite-
tura, foi vencedor do Prêmio APCA 
2016, na categoria “Obra de Arqui-
tetura”. 

De acordo com eles, por se 
tratar de uma escola técnico-in-
dustrial, os espaços de aprendiza-
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gem foram concebidos de manei-
ra a desempenhar com eficiência 
suas funções. 

Dessa forma, salas de aulas, 
laboratórios e oficinas foram trata-
das com atenção especial ao uso 
das condições naturais de ilumi-
nação e ventilação. Esse fato é re-
levante já que o terreno tem uma 
vegetação exuberante, que contri-
bui para o bem-estar dos usuários.

Outro aspecto fundamental 
do projeto é que todos os espaços 
intermediários (pátios, galerias 
de circulação, passarelas etc.) 
foram tratados com o mesmo 
cuidado, pois, de acordo com os 
autores, também são espaços de 
aprendizagem.

O mesmo ocorreu com os es-
paços complementares da Esco-
la (auditório, refeitório etc.), que 
mantêm estreita relação com as 
áreas externas, configurando-se 
em continuidade com elas.

“Consideramos que as edifica-
ções públicas devem primar pela 
qualidade de seus espaços inte-
riores, cujo caráter deve refletir o 

respeito com o ambiente natural e, sobretudo, com o 
ambiente construído”, diz Pietraroia.    

“Essa postura contribui para que a obra obtives-
se o seu reconhecimento e, ao mesmo tempo, sig-
nificasse um ganho de qualidade espacial, para que 
o edifício cumpra o seu papel social como escola”, 
afirma Nucci. 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA
Projeto do arquiteto José Ricardo Basiches, a 

FIT2YOU Academia Boutique tem três níveis (anda-
res), e um eixo lateral junto à porta de acesso define a 
circulação no térreo.

Construída em 2012, no bairro do Itaim Bibi, em 
São Paulo, tem 322m² em área de terreno e 507m² de 
área construída. Em 2015, o projeto foi vencedor da 
quinta edição do Prêmio Casa Claudia, na categoria 
“Espaços Comerciais”. 

Para o autor, a linguagem adotada pela Arquite-
tura de Interiores acompanha, neste caso, aspectos 
como sofisticação e tecnologia. Após a passagem 
pelo controle biométrico, está localizado o espaço dos 
equipamentos, com pé direito duplo. E há um espaço 
para o café, na área de acesso.

 “O uso de diferentes materiais (espelhos, reves-
timento vinílico, revestimento cimentício e aço inox 
colorido), aliado ao projeto de iluminação, que mes-
clou o uso de luz quente e fria, resultou em um espaço 
diferenciado, onde cada material define os volumes 

As edificações 
públicas 
devem 
primar pela 
qualidade de 
seus espaços 
interiores, 
cujo caráter 
deve refletir o 
respeito com 
o ambiente 
natural e, 
sobretudo, 
com o 
ambiente 
construído

Escola Senai São Caetano do Sul
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arquitetônicos, interna e externa-
mente”, explica Basiches.

A circulação no térreo é mar-
cada pelo desenho de piso e forro 
diferenciados e pela parede reves-
tida em alumínio composto na cor 
preta, com aberturas iluminadas 
por LED. A parede se estende até 
a escada e continua no pavimen-
to superior. Já a programação das 
cores dos LED define o tempo de 
cada tempo de treino.

No pavimento superior, há um 
novo eixo de circulação marcado 
por uma passarela revestida em 
aço inox, na cor verde, que serve 
de ligação entre os vestiários e a 
bancada de instrutores.

No mezanino, estão as áreas de 
administração e uma sala de acade-
mia VIP. A fachada é marcada pelo 
volume superior revestido em aço 
inox verde e pela parede inferior em 
concreto aparente, que ficam entre 
paredes laterais revestidas em alu-
mínio composto na cor preta.

LOJAS DE COMÉRCIO E 
SUPERMERCADOS

A arquiteta Denise Guarezzi 
realizou diversos projetos de Ar-
quitetura de Interiores no Estado 
de São Paulo, em especial, para lo-
jas de comércio, tanto de rua como 
de shopping centers. Os mais im-
portantes são duas grandes livra-
rias, que estão instaladas em dois 
shoppings centers da capital. 

“Para elaborar o projeto de 
uma loja são necessárias muitas 
pesquisas prévias, já que são usos 
muito diversificados, com público 
alvo e necessidades diferentes. 
Não existe uma fórmula. As lojas 
– ou praças de alimentação – de 
shoppings centers são espaços de 
uso público de pequena escala, 
mas com um trabalho complexo, 
que envolve muitos itens”, avalia. 

Para ela, o desafio é, nesses 
casos, dentro de um espaço re-
duzido, atender a um programa 
extenso de mudanças, adequan-

do-se às regras de horário e pra-
zos, com responsabilidade para 
a compatibilização do projeto de 
arquitetura com os demais, tais 
como estrutura, elétrica, hidráuli-
ca, instalações de ar condicionado 
e gás, além da iluminação, vitrines, 
prevenção de combate a incêndio. 

“E, quando se trata de uma re-
forma de unidade que já está em 
funcionamento, existe a preocu-
pação de elaborar um projeto viá-
vel para ser executado em etapas, 
uma vez que o atendimento não 
pode parar”, lembra.

Já a arquiteta Jovita Torrano 
faz projetos para a área de varejo, 
como lojas, supermercados, cen-
tros comerciais e áreas de alimen-
tação (restaurantes, Food Hall, 
praças de alimentação).

Ela explica que um mercado 
compõe-se de “diferentes lojas” 
dentro de uma só: padaria, açougue, 
peixaria, venda de flores, rotisseria, 
perfumaria, com funcionamentos e 

FIT2YOU 
Academia 
Boutique
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loja, e uma faixa, da mesma cor, 
envolvendo toda a loja para rece-
ber a comunicação visual.

O mobiliário é executado em 
madeira freijó e a estrutura metá-
lica é cinza chumbo, que permite 
destacar o produto. A iluminação 
utiliza diferentes soluções, desde 
pendentes industriais nas áreas 
de check-out e pé-direito duplo, 
até luminárias lineares nos planos 
verticais de exposição e spots em 
trilhos nas mesas e adega. 

ARQUITETOS E DESIGNERS
A reforma de um ambiente 

também pode fazer parte de pro-
jetos de arquitetura de interiores 
– em média e pequena escala, 
como explica a arquiteta Denise 
Guarezzi –, já que é uma área de 
atuação do arquiteto e urbanista. 
Essa atividade pode ser exercida 
em qualquer espaço já edificado, 
tanto no que diz respeito aos seus 
interiores, como quanto a sua es-
trutura externa, e independe de 
seu uso ou de sua escala.

A regulamentação que trata do 
tema Arquitetura de Interiores e re-
formas é o artigo 2º da Resolução 

CAU/BR nº 51, de 2013, que dispõe 
sobre os campos de atuação privati-
vos do arquiteto e urbanista.

“O profissional arquiteto e ur-
banista, ao realizar uma atividade 
técnica de Arquitetura de Interio-
res, deve emitir um RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica), 
instrumento legal que garante os 
serviços prestados e protege con-
tratante e contratado”, diz Denise.  

A profissão de arquiteto e ur-
banista é regulamentada por Lei 
Federal, o que lhes assegura o 
direito do exercício da profissão, 
sob fiscalização do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de cada 
Estado. 

Já o designer de Interiores não 
tem sua profissão regulamentada 
e não tem conselho profissional 
próprio. Recentemente, a profis-
são obteve reconhecimento, ten-
do, entretanto, que respeitar as 
atribuições privativas das profis-
sões regulamentadas que tenham 
atividades correlatas. n

equipamentos específicos.
“Além dos diferentes ambien-

tes dentro de um único espaço, o 
grande desafio é a definição dos 
dois principais fluxos: o de clientes, 
para garantir uma boa experiência 
de compra, e o da mercadoria, 
para garantir um abastecimento 
e armazenamento eficientes”, diz.

“Após essas definições básicas, 
a atmosfera pretendida definirá a 
Arquitetura de Interiores: materiais 
de acabamento, comunicação vi-
sual, luminotécnica e equipamen-
tos de exposição”, completa.

O conceito desenvolvido por 
ela para a rede de Supermerca-
dos St. Marché já foi implantado 
em 18 unidades. Internamente, 
foi criada uma alameda, que “con-
vida” o cliente para um passeio 
pelos setores da loja, materializa-
da por meio do piso de réguas de 
madeira Cumaru.

No restante da loja a utilização 
do piso de concreto, ausência de 
forro, estrutura e instalações apa-
rentes, definem uma base cinza 
e neutra que destaca a cerâmica 
retangular verde-esmeralda nas 
paredes dos principais setores da 

Supermercado St. Marché

Desenho de móveis
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Desafios e inovações 
da residência 
em Arquitetura e Urbanismo
POR MARIA LUCIA REFINETTI MARTINS* 

em 07 de dezembro de 2016 realizou-se a 
formatura da primeira turma do Programa 
de Residência em Arquitetura e Urbanismo: 

Planejamento e Gestão Urbana da FAU-USP, com 
um Seminário para refletir e debater sobre a natu-
reza da Residência em Arquitetura e Urbanismo, a 
experiência realizada, os desafios e as oportunida-
des que se apresentam na atualidade e os desdo-
bramentos dessa experiência de articulação entre o 
ensino e a pratica profissional.

Formatura da primeira turma do Programa de Residência em Arquitetura e Urbanismo

A primeira turma de alunos do Programa 
de Residência da FAU-USP fez da própria 
cidade seu laboratório de estudos
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Traduzindo falas em desenho

Participaram da mesa os pro-
fessores: Angela Gordilho, Coor-
denadora do Programa de Resi-
dência Técnica em Arquitetura 
e Urbanismo da UFBA (iniciado 
em 2013), João Marcos Almeida, 
ex Pró-reitor Adjunto de Cultura 
e Extensão USP, Evelise Oliveira 
Telles, Coordenadora da Câmara 
de Formação Profissional USP, e 
Débora Frazatto, Diretora de Ensi-
no e Formação do CAU/SP.

O Programa de Residência na 
FAU-USP teve suas normas apro-
vadas em 2010, mas sua implanta-
ção viabilizou-se apenas em 2015. 
Essa primeira turma, de 32 resi-
dentes, foi selecionada entre qua-
se 300 candidatos, provenientes 
de diversos Estados do país, forma-
dos há no máximo cinco anos. Par-
ticiparam em período integral, du-
rante um ano, com bolsa (de valor 
similar ao mestrado), do desenvol-
vimento de atividades acadêmicas 
e práticas, estas últimas desenvol-
vidas sob a forma de convênio com 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura Municipal de 
São Paulo - SMDU-PMSP, tendo 
como trabalho prático a participa-
ção no desenvolvimento dos Pla-
nos Regionais das Subprefeituras 
da cidade de São Paulo. 

O Programa de Residência 
em Arquitetura e Urbanismo: 
Planejamento e Gestão Urbana 
da FAU-USP é um projeto no âm-
bito das atividades de extensão 
previstas no Estatuto da USP. 
Visa o aprofundamento do co-

nhecimento especializado e da 
atuação social do arquiteto e ur-
banista através de um conjunto 
de atividades práticas e teóricas 
academicamente supervisiona-
das, nos moldes da Residência 
em Áreas de Saúde.

Consiste em educação em 
serviço, com um ano de duração, 
posterior ao curso de graduação. 
Permitirá ao jovem profissional 
atuar em atividades de desenvol-
vimento de políticas públicas de 
intervenção na realidade sócio-
-espacial das cidades brasileiras 
a partir do eixo de habilitação em 
planejamento e gestão pública.

Tem como objetivos melhor 
qualificar arquitetos urbanistas por 
meio de um vínculo mais próximo 

da prática, em suas dimensões pro-
jetuais, econômicas e administra-
tivas, mas ainda num espaço mais 
generoso e independente, por estar 
inserido na academia. Do ponto de 
vista do interesse para sociedade, o 
programa contribui formando pro-
fissionais mais qualificados e com 
a produção de trabalhos finais que 
serão contribuições objetivas para 
a formulação e gestão de políticas 
urbanas. Serão, pela natureza do 
trabalho proposto pelo Programa, 
projetos e propostas realizadas 
com um olhar mais de perto da “ci-
dade real”, na busca de correlacio-
nar planos e projetos com percep-
ções, demandas e necessidades 
objetivas de grupos sociais reais, 
em localizações concretas.
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Este sentimento esteve inten-
samente presente entre os residen-
tes, que o expressaram no discurso 
de formatura, destacando: “como 
diz Frei Betto: onde o pé não pisa, 
a cabeça não sente.”

A Residência em Arquitetura 
e Urbanismo deriva do formato 
existente de Residência Médica, 
atividade de qualificação profis-
sional - técnica, prática e teórica. 
Mas, enquanto a Residência Mé-
dica aprofunda especializações na 
área do tratamento da doença, a 
formulação de Residência em Ar-
quitetura e Urbanismo advém de 
um olhar muito mais à Saúde Pú-
blica do que à Medicina propria-
mente. Fundamenta-se na ação 
dirigida não ao indivíduo, mas à 
sociedade. Em nossa Residência, 
o laboratório é a cidade.

É nesse contexto que a Resi-
dência na FAU-USP se delineou, 
voltada ao conceito de Projetos 
Urbanos de Interesse Social, como 
contraponto a um contexto que 
vem tornando a cidade um inves-
timento e ampliando as desigual-
dades territoriais. É assim que sua 
proposta dialoga com governos lo-
cais e buscará formar quadros ap-
tos a circular no cipoal legal-admi-
nistrativo e vislumbrar alternativas 
de uma cidade mais includente.

A Residência em Arquitetura e 
Urbanismo – área de especializa-
ção Planejamento e Gestão – tem 
por referência a Residência em Área 
Profissional da Saúde, instituída 
pela Lei Federal nº 11.129/2005, 
que define a Residência como 
“modalidade de ensino de pós-gra-
duação lato sensu, voltada para a 

educação em serviço e destinada 
às categorias profissionais que in-
tegram a área de saúde”. Explicita 
que a Residência se constitui em 
programa de cooperação inter-
setorial para favorecer a inserção 
qualificada dos jovens profissionais 
da saúde no mercado de trabalho, 
particularmente em áreas prioritá-
rias do Sistema Único de Saúde. 
Dispõe que “a Residência será 
desenvolvida em regime de dedi-
cação exclusiva e realizada sob 
supervisão docente-assistencial, 
de responsabilidade conjunta dos 
setores da educação e da saúde.”

A proposta de Residência em 
Arquitetura e Urbanismo – Área 
de Planejamento e Gestão Urba-
na estende a esse campo de co-
nhecimento a mesma formulação 
e correspondência, associando 

Intersetorialidade - residentes e funcionários
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educação (FAU-USP) e Desenvol-
vimento Urbano (SMDU).   

Numa outra vertente, do 
trabalho técnico, existe a Lei nº 
11.888/2008, que dispõe sobre 
Assistência Técnica Pública e Gra-
tuita e explicita que: além de asse-
gurar o direito à moradia, a assis-
tência técnica objetiva; otimizar e 
qualificar o uso e o aproveitamen-
to racional do espaço edificado e 
de seu entorno; regularizar a edi-
ficação e o assentamento; evitar 
a ocupação de áreas de risco e de 
interesse ambiental.

Estabelece, ainda, que “Os ser-
viços de assistência técnica objeto 
de convênio ou termo de parceria 
com União, Estado, Distrito Federal 
ou Município devem ser prestados 
por profissionais das áreas de Ar-
quitetura, Urbanismo e Engenharia 
que atuem como: servidores públi-
cos; integrantes de ONGs sem fins 
lucrativos; profissionais inscritos 
em programas de residência; do-
centes em atividades de extensão”.

O programa, que conta com 
atividades teóricas e atividades 
práticas, se desenvolve em três 
módulos, de quatro meses cada: 
os dois primeiros contém discipli-

nas em sala de aula (dois dias inte-
grais na semana) e atividade prá-
tica em campo (três dias integrais 
na semana). O terceiro módulo 
prevê, na parte didática, a finali-
zação e apresentação do trabalho 
prático individual, calcado ou de-
corrente do desenvolvido durante 
todo o período. 

As disciplinas oferecidas nesse 
programa 2014/2015 visam dar 
sustentação teórica, técnica e de 
gestão para o desenvolvimento de 
projetos e planos de caráter local 
para as diversas subprefeituras do 
município de São Paulo. Para tanto, 
os residentes foram alocados um a 
cada subprefeitura.

Cada módulo, com duas disci-
plinas, articula um conteúdo teóri-
co a um momento e tipo de prática. 
As disciplinas oferecidas são: Pro-
cessos e métodos de planejamento 
e gestão urbana, Processos, Pla-
nos e Projetos Urbanísticos de São 
Paulo (modulo 1), Gestão local e 
qualificação urbana, Contratos e 
gestão pública (módulo 2), O Esta-
do e a esfera pública, Orientação 
de Projetos (módulo 3).

Por associar “tempo acadê-
mico” e “tempo profissional”, o 
programa de Residência permite 
de um lado a pesquisa mais ampla 
e livre e de outro a percepção das 
pressões e contingências da ges-
tão pública dentro das condições 
legais, administrativas e financei-
ras. Nesse sentido difere do estágio 
profissional, em que a prática aca-
ba independente e desconectada 
do aporte acadêmico e do Mestra-
do Profissional que, na maioria dos 
casos, é restrito à instância acadê-
mica ainda que ofereça conteúdo 
profissional e prático.

Nos moldes como estabeleci-
do na presente proposta, com tra-
balho prático no apoio à produção 
de Planos Regionais para as sub-
prefeituras, de acordo com o Plano 
Diretor, fomenta o diálogo multies-
calar, entre o Plano, a Política Pú-
blica, a intervenção física, a gestão 
local do equipamento ou serviço.

Permite um olhar mais próxi-
mo da cidade real, considerando 
o dia a dia de quem vive em cada 
região e o diálogo com os Conse-
lhos Locais.

Entendemos que os estudos e 
debates desenvolvidos no CAU/SP 
no âmbito da Diretoria de Ensino 
e Formação, particularmente no 
GT de Formação Continuada, so-
mando-se à Deliberação Plenária 
do CAU que aprova as Diretrizes 
para elaboração do Plano de Ação 
2017, direcionando, no mínimo, 
2% da arrecadação líquida de 
cada CAU/UF e do CAU/BR para 
projetos de Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse So-
cial, assinalam a relevância des-
sa esfera de formação e prática e 
lançam importantes expectativas 
no sentido  da ampliação da pre-
sença de arquitetos e urbanistas 
na prática social, contribuindo 
com seu conhecimento para a 
construção de cidades melhores 
e mais justas. E nesse sentido, as 
experiências de Residência que 
vão se configurando apresentam-
-se e se propõem como contribui-
ção a esse objetivo. n

*Professora Associada da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo

A formulação de 
Residência em 
Arquitetura e Urbanismo 
advém de um olhar 
muito mais à Saúde 
Pública do que à 
Medicina propriamente
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Comissão organiza a 
prestação de contas do CAU/sP
A Comissão Permanen-

te de Orçamento e Con-
tas (CPOC) é constituída 

por um coordenador, um coorde-
nador adjunto e mais cinco mem-
bros, todos arquitetos conselheiros 
do CAU/SP e com experiência na 
área de prestação de contas em 
outras instituições profissionais, a 
exemplo do CREA, AsBEA, IAB etc. 

A CPOC tem um calendário 
de reuniões mensais e, quando 
necessárias, algumas extraordi-
nárias. Participam ainda o Diretor 
Financeiro, o Diretor Financeiro 
Adjunto (membros natos) e os 
profissionais do DGF (Departa-
mento de Gestão Financeira), en-
carregados de toda a área finan-
ceira do CAU/SP. 

Esta equipe prepara todos os 
relatórios financeiros que serão 
apresentados à Comissão para 
comentários e aprovação, os 
quais serão enviados à Plenária do 
CAU/SP e, nas ocasiões pré-deter-
minadas pelo CAU/BR, enviadas 
às aprovações, tanto do próprio 
CAU nacional, como do Tribunal 
de Contas da União (TCU).

Nessas reuniões são analisa-
dos os relatórios de receitas, des-
pesas e as previsões para o ano 
em curso e, nas ocasiões especí-

ficas, os Relatórios de Gestão e de 
Atividades para o ano seguinte. 

Durante o ano, de acordo 
com o andamento dos projetos 
e das atividades do Conselho, as 
previsões de receitas e despesas 
podem sofrer alterações, gerando 
novos relatórios, desta vez de Re-
formulação do Plano de Ação de 
todo o CAU/SP. 

O último Relatório de Ativida-
des, um compêndio com todas as 
informações fornecidas pelas direto-
rias, pelas comissões permanentes 
e especiais e pelos grupos de traba-
lho chegou a quase 1.000 páginas! 

Todos os relatórios são envia-
dos via e-mail aos conselheiros, 
para que os analisem, antes de se-
rem colocados para aprovação em 
Plenária. Nas sessões plenárias, 
os relatórios são apresentados de 
forma gráfica, simplificada, facili-
tando sua leitura por aqueles que 
não puderam se debruçar sobre 
os relatórios detalhados. 

Recentemente passou à in-
cumbência da CPOC a adminis-
tração dos processos de cobrança 
dos arquitetos e das empresas 
inadimplentes registrados no CAU. 

Todos aqueles que estão re-
gistrados e que – desde 2012 – 
nunca pagaram suas obrigações 

(anuidades) estão sendo notifica-
dos para que quitem suas dívidas, 
ou poderão tê-las incluídas na dí-
vida ativa da União. A maioria está 
saldando seus débitos. 

Quando, em resposta, há mani-
festação de algum colega apresen-
tando uma justificativa, a mesma é 
analisada pela CPOC e respondida 
caso a caso. A Resolução 121 do 
CAU/BR, de 19 de agosto de 2016, 
trata deste assunto e apresenta for-
mas de quitação das dívidas. 

A fim de aprimorar os seus 
conhecimentos e discutir experi-
ências, os membros da CPOC têm 
participado de cursos de atuali-
zação, reuniões com o CAU/BR e 
com outros CAUs/UF. 

O principal cuidado dos mem-
bros da CPOC é respeitar as nor-
mas e legislações pertinentes, para 
que a contabilidade do Conselho 
seja aprovada pelo TCU, o que tem 
ocorrido sistematicamente, com 
elogios pela qualidade e consis-
tência das informações. Transpa-
rência e cuidado no trato da coisa 
pública têm sido as palavras-chave 
nesse trabalho. n



gt meio ambiente

mananciais metropolitanos: 
e agora?
o início da gestão de no-

vos governos municipais 
é um momento oportuno 

para retomar o debate da susten-
tabilidade territorial das regiões 
metropolitanas.

A expansão desgovernada das 
cidades brasileiras, invadindo áre-
as de proteção dos mananciais e 
de preservação ambiental, alterou 
de forma quase irrecuperável os 
rumos do desenvolvimento urbano 
dos municípios, impondo um mo-
delo cada vez mais predatório de 
ocupação do solo e de comprome-
timento de seus atributos ambien-
tais, muito bem explicado no livro 
“A cidade invade as águas: qual a 
questão dos mananciais”, escrito 
pela arquiteta e urbanista Marta 
Dora Grostein, já nos anos 80. 
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uma infraestrutura caótica que 
pereniza a exclusão e a impossibi-
lidade de recuperação.

Condena-se a estrutura ur-
bana e metropolitana à lógica da 
ocupação improvisada, de baixo 
custo e baixa eficiência. 

Qual é o status da nova con-
juntura que estamos inauguran-
do com a posse dos prefeitos da 
Região Metropolitana em janeiro 
deste ano? 

Após 20 anos da promulga-
ção da lei de mananciais (Lei 
9.866/97), firma-se um novo 
marco legal: Áreas de Prote-
ção e Recuperação aos Manan-
ciais - APRMs da Guarapiran-
ga (Lei 12.233/06), da Billings  
(Lei 13.579/09), do Alto Juquery 
(Lei 15.790/15), do Alto Tietê 

Agora, as cidades invadem as 
serras.

Na Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP é possível verifi-
car visualmente inúmeras constru-
ções na paisagem, cada vez mais 
próximas da Serra da Cantareira 
e da Serra do Mar. Por sua esca-
la, a RMSP é o caso mais comple-
xo do Estado de São Paulo. Muito 
além do temor que ronda o dia-a-
-dia da população pela estrutural 
escassez hídrica da bacia do Alto 
Tietê e de suas bacias adjacentes, 
principalmente na região do Sis-
tema Cantareira, o problema da 
ocupação irregular e predatória 
nas franjas da metrópole remete 
a um urbanismo apócrifo, em que 
as edificações (moradias, serviços 
e equipamentos) se fundem com 
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agentes privados para cumprir obri-
gações de recuperar áreas degra-
dadas, contribuindo para o aumen-
to da produção de água na bacia.

Entretanto, em qualquer des-
sas esferas de atuação, é urgente 
a mudança de postura com vistas 
à inovação. Caberá aos arquitetos 
e urbanistas, e profissionais que in-
tervêm no espaço construído, vale-
rem-se da criatividade e disposição 
de debate com a sociedade para 
colocarem em prática projetos que 
valorizem a sustentabilidade am-
biental, projetos para cidades resi-
lientes e adaptadas às mudanças 
climáticas. Esse é um compromis-
so dos profissionais com o futuro.

Mãos à obra! n

No âmbito das políticas pú-
blicas deve-se promover imedia-
tamente a fiscalização integrada 
dos órgãos de controle estaduais e 
municipais, de forma compartilha-
da com a sociedade civil para que 
se congele qualquer ocupação 
futura em áreas inadequadas. Es-
tanca-se o processo de ocupação 
irregular e qualifica-se os espaços 
para o uso urbano futuro. Busca-
-se um pacto de zeladoria cidadã 
dos territórios.

Na escala da gestão dos mu-
nicípios, vários instrumentos es-
tão ao seu alcance. Mais recursos 
estão à disposição dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas com en-
trada da cobrança pelo uso das 
águas, desde 2010, além do Fun-
do Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro). Já vigoram em todas 
sub-bacias procedimentos claros 
para os processos de regulariza-
ção urbanística (PRIS – Planos 
de Recuperação de Interesse So-
cial), incentivando os municípios 
a compatibilizar seus planos dire-
tores com as normas da legislação 
de mananciais. 

Iniciativas importantes de pro-
teção de nascentes e restauração 
ecológica oferecem incentivos aos 

Cabeceiras (Lei 15.913/15) e da 
recém aprovada para o Alto Co-
tia. Encerra-se um ciclo que ‘cus-
tomiza’ a lei de mananciais aos 
diferentes territórios e realidades 
sociais da região. Faculta-se aos 
gestores municipais redirecionar 
seus investimentos em infraestru-
tura e promover a regularização 
urbanística e fundiária, em prol do 
não comprometimento das áreas 
de nascentes, de recarga de aquí-
feros, de unidades de conservação 
ambiental e da preservação de rios 
e reservatórios para abastecimen-
to de água.

O GT Meio Ambiente entende 
que estamos no momento adequa-
do para a retomada de estratégias 
urbanas integradas para proteção 
dos mananciais metropolitanos 
em todo o Estado.

Os arquitetos e urbanistas po-
dem ter um papel decisivo na for-
mulação de projetos inovadores 
na recuperação dos ambientes 
degradados e na proposição de 
soluções sustentáveis.

Há que se remeter a, pelo me-
nos, duas esferas de atuação.
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Titulares: 
Mirtes Maria Luciani
Paulo André Cunha Ribeiro
Eduardo Trani
Sergio Baldi
Telma Terezinha Souza Ribeiro

Substitutos: 
Elisete Akemi Kida
Fabricio Ribeiro dos Santos Godoi
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gt urbanismo - plano diretor

Planos Diretores:
entre a utopia criada e o 
direito em consolidação 

o s Planos Diretores Par-
ticipativos (PDP) entra-
ram de novo na agenda 

de debates dos municípios. Há 
poucos exemplos consolidados, 
seja no uso pontual e especial-
mente de uma aplicação “coe-
sa das normas urbanísticas” do 
Estatuto da Cidade, verdadeira 
“omissão” da gestão pública. Esta 
“omissão” criou um abismo entre 
a utopia inicial de um urbanismo 
progressista e a timidez como se 
viu a democratização das cidades, 
seus processos de decisões e as 
regulamentações dos instrumen-
tos de gestão territorial. 

Ao contrário, assiste-se a cres-
cente consolidação do direito ur-
banístico, não por um protagonis-
mo classista dos urbanistas, mas 
pelo crescente empoderamento 
dos cidadãos, de ONGs e técnicos 
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isolados, que aprendem a cobrar 
seus direitos ao Ministério Público 
(MP) e à Procuradoria da Justiça 
Estadual (PJE).

Em muitas cidades, o respei-
to ao PDP e à regulamentação 
dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade só se realizaram após os 
cidadãos acionarem o MP e a PJE. 
Dentre os direitos reclamados es-
tão o direito à informação e à par-
ticipação nas consultas populares, 
debates técnicos e audiências 
públicas para alterações de leis, 
aprovações de loteamentos e de 
outros projetos urbanos; os cida-
dãos também exigiram a criação 
dos Conselhos da Cidade e a re-
gulamentação dos instrumentos 
propostos no PDP,  especialmente 
os que viabilizam as cobranças de 
contrapartidas aos impactos de 
vizinhança e/ou ambientais, parte  

da mais valia fundiária urbana, e os 
de acesso e barateamento da terra 
para fins públicos entre outros.

O maior empoderamento do 
cidadão e a judicialização das 
questões urbanísticas fez com 
que muitos projetos que não res-
peitaram as leis parassem, estan-
do sub-judice por Ações Diretas 
de Inconstitucionalidades (ADIN) 
contra as Prefeituras e Câmaras 
Municipais, e os gestores (prefei-
tos, vereadores e técnicos) res-
pondendo por improbidades admi-
nistrativas.

Criamos uma força transfor-
madora em favor do direito e da 
democracia urbana, que agora 
passa a criminalizar aqueles que 
não a respeitam!

Como sugestões aos gestores 
e urbanistas apontam-se:
 » Aprofundar técnica e cientifica-

mente as possibilidades de re-
gulamentações dos instrumen-
tos do Estatuto da Cidade com 
respeito à metodologia partici-
pativa, sem o que se ampliará a 
judicialização das questões ur-
banísticas. O GT - Urbanismo e 
Plano Diretor publicou em 2016 
artigo orientativo sobre esta 
metodologia básica;

 » Reconhecer e respeitar o em-
poderamento social para evitar 
a judicialização das questões 
urbanísticas e a criminalização 
de gestores, o que cria enorme 
insegurança jurídica nas cida-
des e distensões sociais preju-
diciais. Nada pode substituir o 
bom debate democrático;

 » Criar um diálogo técnico entre 
o CAU, o MP, a PEJ, as ONGs 
de direitos urbanísticos e am-
bientais, os Gestores Públicos e 
os cidadãos fazendo avançar a 
qualificação da gestão, os Pla-
nos Diretores Participativos, a 
qualidade de vida, sustentabili-
dade e beleza das cidades. n

Titulares: 
Mario Yoshinaga
José Xaides de Sampaio Alves
Fabio Silveira Bernils          
Maria José Gomes Feitosa          
Rodrigo Fernandes Michelin          

Substitutos: 
Ana Cristina Gieron Fonseca          
Claudia Ribeiro



gt arquitetura paisagística

O Arquiteto no projeto da 
infraestrutura Verde 

A Infraestrutura Verde traz 
em questão a ênfase de 
projetos da paisagem 

com vista a retrabalhar os para-
digmas de eficiência e controle, 
dominantes até o fim do século 
passado, que eram primordiais no 
enfoque da engenharia civil para a 
infraestrutura urbana. 

Estas soluções se mostraram 
rígidas demais, disruptivas de-
mais, muito caras de construir e 
manter, sendo muito impopulares 

Áreas até então 
consideradas 
impróprias podem 
se transformar 
em excelentes 
oportunidades de 
atuação profissional

para lidar com as novas tensões e 
ameaças à sociedade atual. 

A ideia de Infraestrutura Verde 
propõe a incorporação de funções 
da infraestrutura nas paisagens, 
atendendo questões como diversi-
dade (biológica, social e estética) e 
complexidade. 

Importantes motores para essa 
mudança incluem desenvolvimen-
tos tecnológicos, saltos no conhe-
cimento científico dos sistemas 
naturais, mobilidade social que 
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naturais que as tornam habitáveis. 
Contrariamente ao antigo urba-

nismo, que se baseava na coerên-
cia, estabilidade e permanência do 
tecido urbano, esta rede flexível é 
o ajuste espacial necessário e ade-
quado à nossa realidade, capaz de 
ser feito através do projeto de pai-
sagens definidas pela mobilidade, 
mudança, ruptura e crescimento 
de nossas cidades. 

Abre uma grande oportunida-
de para os arquitetos que projetam 
a paisagem ampliarem seu campo 
de atuação no projeto dos espaços 
que antes eram ocupados por fun-
ções utilitaristas rígidas, como ca-
nais, redes de drenagem, sistemas 
viários, de transporte e demais in-
fraestruturas. 

Áreas que antes eram despre-
zadas como impróprias para uso 
ou fruição por qualquer um, ou 
qualquer coisa, como o tráfego de 
veículos, movimento de cargas, 
processos industriais ou escoa-
mento das águas, podem ser “des-

leva a uma paisagem urbana mais 
contestada e plural, e, talvez o mais 
importante, o crescente imperativo 
da sustentabilidade ambiental. 

Este último ímpeto alimentado 
por um clima mais instável e extre-
mo - tempestades maiores e mais 
frequentes, secas mais longas e 
intensas - e um legado tóxico dos 
antigos usos industriais, da dispo-
sição dos resíduos e da contamina-
ção dos rios urbanos. No entanto, 
o nome dessa infraestrutura pode 
ser enganador. 

A palavra verde presume um 
foco na vegetação, produzindo 
uma imagem que pode ficar restrita 
a parques, praças e outros espaços 
livres que priorizam a vegetação. 
Mas a Infraestrutura Verde abarca 
muito mais do que estes espaços 
livres tradicionais ou de canteiros e 
jardins para deter e tratar as águas 
das chuvas; abarca também a re-
cuperação de áreas contaminadas 
e de antigas indústrias, a readapta-
ção das ruas para maior mobilida-
de, lazer e a valorização do uso dos 
espaços públicos nas pequenas e 
grandes escalas. 

Não é apenas o plantio da ve-
getação, mas a recuperação da 
água e de seu acesso, a proteção 
a riscos ambientais, a economia e 
produção de energia, o conforto 
ambiental urbano e a saúde públi-
ca, e uma maior justiça social no 
usufruto dos recursos culturais e 
naturais. 

Infraestrutura Verde pode ser 
melhor entendida como um com-
plexo sistema flexível aberto e dis-
perso, capaz de ir se adaptando às 
circunstâncias em contínua trans-
formação, trabalhando com as 
diferentes pulsações e ritmos das 
paisagens urbanas e dos processos 

cobertas” e reaproveitadas numa 
escala nunca antes vista em nos-
sas cidades, cabendo aos arquite-
tos paisagistas papel de protago-
nistas neste campo de atuação.n 

Titulares: 
André Tostes Graziano 
Paulo Renato Mesquita 
Pellegrino
Fernando Zambeli
Juliana Ayres Montebelo
Sergio Marin de Oliveira

Substitutos: 
Suzel Marcia Maciel
Ana Maria Boverio Alves
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gt acessibilidade

lei da inclusão 
obriga cidades a serem mais acessíveis

A Lei 13.146/2015, também chamada de Lei 
Brasileira da Inclusão, prevê mudanças no 
Estatuto da Cidade, estabelecendo que a 

União, Estados e Municípios se articulem para melho-
rar as condições de acessibilidade. 

Em todas as áreas da Arquitetura e Urbanismo, 
a acessibilidade no conceito do Desenho Universal 
deve estar presente.  Abaixo, estão descritos alguns 
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dos principais itens mencionados 
da Lei:

ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS 
PÚBLICOS

O Estatuto das Cidades trans-
feriu ao poder público a respon-
sabilidade pela manutenção e 
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de uso público ou privadas de uso 
coletivo deverão ser executadas de 
modo a serem acessíveis. 

Também deve ser atestado o 
atendimento às regras de aces-
sibilidade para a aprovação, o li-
cenciamento ou a emissão de 
certificado de projeto executivo 
arquitetônico, urbanístico e de 
instalações e equipamentos tem-
porários ou permanentes e para 
o licenciamento ou a emissão de 
certificado de conclusão de obra 
ou de serviço. 

Da mesma maneira, a con-
cessão e a renovação de alvará 
de funcionamento para qualquer 
atividade são condicionadas à 
observação e à certificação pelos 
profissionais responsáveis dessas 
regras.

Com este breve relato, de-
monstramos a importância do 
CAU/SP ter um grupo de trabalho 
de acessibilidade para promover 
o tema, provando que se trata de 
uma área em ascensão entre os 
profissionais de Arquitetura e Ur-
banismo. 

Em parceria com a Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, o GT está promo-
vendo workshops de acessibilida-
de e desenho universal, voltados 
à prática profissional, nas 10 cida-
des sedes do CAU/SP. Em novem-
bro, Santos recebeu o primeiro 
workshop, e em 2017 será a vez 
dos demais escritórios regionais.n 
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Titulares: 
Silvana Serafino Cambiaghi
Mel Gatti de Godoy Pereira         
Douglas Ellwanger         
Ludimila de Fatima Biussi Afonso         
Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro         

Substitutos:         
Celio Jose Giovanni         
Marcia Helena Souza  

reforma das calçadas de todo os 
municípios do País, garantindo um 
passeio uniforme e acessível a to-
dos os brasileiros. Portanto, todas 
as cidades devem planejar e exe-
cutar “rotas” acessíveis e incluídas 
no planejamento urbano. 

HABITAÇÃO
O projeto e a construção de 

edificação de uso privado multi-
familiar devem atender aos 
preceitos de acessibilidade. As 
construtoras e incorporadoras 
responsáveis pelo projeto e pela 
construção das edificações, por-
tanto, devem assegurar percentual 
mínimo de suas unidades interna-
mente acessíveis.

AS LEIS DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
DEVEM CONTEMPLAR 
ACESSIBILIDADE TOTAL

Planos diretores municipais, 
códigos de obras, os planos de 
transporte e trânsito, os planos de 
mobilidade urbana e os planos de 
preservação de sítios históricos 
elaborados devem ser atualizados 
na questão da acessibilidade a par-
tir da publicação desta Lei, assim 
como atividades de fiscalização e a 
imposição de sanções.

APROVAÇÕES DE 
EDIFICAÇÕES 

A construção, a reforma, a 
ampliação ou a mudança de uso 
de edificações abertas ao público, 
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regionais

Contrastes do interior 
são desafios para escritórios regionais

A rquitetos e urbanistas 
desempenham um pa-
pel fundamental no de-

senvolvimento do interior paulista, 
que apresenta o seu próprio pano-
rama de desafios e oportunidades.

As Sedes Regionais são um 
bom indicador dessa realidade. 

O escritório de Campinas, a pou-
co mais de 100 km de São Paulo, 
atende 72 cidades pelas quais se 
espalham cerca de 5.500 profis-
sionais registrados e ativos.

Indo para Presidente Pruden-
te, onde fica a Sede Regional mais 
distante dos “grandes centros”, o 

Os atrativos e 
potencialidades do interior 
contrabalançam com 
algumas particularidades 
que também dificultam a 
vida dos profissionais
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contraste é ainda maior: esse escri-
tório é responsável por atender 94 
cidades, onde residem e trabalham 
somente 767 profissionais ativos.

E o interior tem os seus pró-
prios atrativos e potencialidades. 
Projetos residenciais e comerciais 
em grandes condomínios, e avan-
ços na infraestrutura urbana têm 
aberto novas frentes de trabalho 
para profissionais. 

Mas também enfrenta os seus 
próprios problemas, que os geren-
tes dos escritórios regionais conhe-
cem muito bem.

Alguns deles: nas prefeituras, a 
ocupação por leigos de cargos de 
chefia nas áreas de análise e apro-
vação de projetos; e a baixa remu-
neração dos poucos arquitetos e 

diferentes órgãos, instituições e 
organizações da sociedade civil 
instalados na região”, afirma o ge-
rente Alexandre Penedo, da Regio-
nal de São José dos Campos.

Em 2016, o projeto CAU ITI-
NERANTE levou uma equipe do 
Conselho para 40 cidades que não 
dispõem de representação local 
da autarquia, prestando serviços 
e orientações a mais de 300 pro-
fissionais.

O Conselho também está 
aprofundando seu projeto de Co-
municação Regional para ampliar 
e aperfeiçoar os canais de rela-
cionamento das Sedes Regionais 
com a sociedade para colabo-
rar na correção dos problemas 
identificados.n

A rede de atendimento do CAU/sP
Veja a distribuição dos profissionais com registro ativo pelos 
escritórios regionais e sede central

urbanistas encontrados nas repar-
tições. “Na sociedade, o desco-
nhecimento das práticas de Arqui-
tetura e Urbanismo e as vantagens 
proporcionadas leva a população a 
não contratar arquitetos”, consta-
ta ainda o gerente Gildo Severino, 
da Regional do ABC.

O CAU/SP tem procurado 
abordar cada uma destas ques-
tões, com campanhas para valo-
rizar o trabalho do profissional de 
Arquitetura e Urbanismo, procu-
rando esclarecer a sociedade, e 
com iniciativas para estreitar o re-
lacionamento com as prefeituras e 
demais instituições. 

“Existe um esforço local para 
levar a mensagem de apoio, par-
ceria e orientação do CAU para 

Campinas: 5.497

São José dos Campos: 2.500

ABC: 2.330

Ribeirão Preto: 2.105

Mogi das Cruzes: 2.000

Sorocaba: 1.730

Bauru: 1.460

Santos: 1.243

São José do Rio Preto: 1.096

Presidente Prudente: 767

São Paulo (capital): 30.244
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concurso

seDe iAB/Df + CAU/Br
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O Concurso Público Nacional para a contratação do projeto executivo completo 
de arquitetura e complementares para a construção da sede, em Brasília, 
do CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e do IAB/
DF - Instituto de Arquitetos do Brasil do Distrito Federal teve 210 trabalhos 
avaliados pela Comissão Julgadora. E o projeto vencedor é de um escritório de 
São Paulo. Confira os melhores colocados. 

1º LUGAR
Coordenadora: Tais Cristina da Silva
Cidade: São Paulo - SP
Equipe Completa: Arquitetas e Urbanistas: Tais Cristina 
da Silva, Gabriella Trombetti Ornaghi. Engenheiros: Paulo 
Manuel dos Santos Freire, Luis Carlos Garcia Iraola, 
Tsuruho Takaki Junior, Fernando da Costa.
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concurso

2º LUGAR
Coordenador: Bernardo Richter
Cidade: Curitiba - PR
Equipe Completa: Arquitetos 
e Urbanistas: Bernardo 
Richter, Pedro Amin Tavares, 
Fernando Caldeira de Lacerda. 
Engenheiro: Lauro Henrique 
Bittencourt Grollmann.
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3º LUGAR
Coordenador: João Paulo Meirelles de Faria
Cidade: São Paulo - SP
Equipe Completa: Arquitetos e Urbanistas: João Paulo Meirelles de Faria, 
Juliana Braga Costa, Leonardo Gomes Sette. Engenheiros: Roberto Fontana, 
Andrea Ramos de Lima Piza, Maria Elvira Correia Zarzur, Andrea Ramos de 
Lima Piza, Regina Manami Nakandakari.
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4º LUGAR
Coordenador: Frederico André Rabelo
Cidade: Goiânia - GO
Equipe Completa: Arquitetos e Urbanistas: Frederico André Rabelo, Manoel Balbino de Carvalho 
Neto, Fernando Celso Fittipaldi Bombonato, Bruno Cabral Nascimento, Jakelyne Martins Araújo. 
Engenheiros: Fernando Neves Martins, Marcelo Acar Pereira.

5º LUGAR
Coordenador: Alvaro Luis Puntoni
Cidade: São Paulo - SP
Equipe Completa: Arquitetos e Urbanistas: Alvaro Luis Puntoni, João Clark de Abreu Sodré, Raul 
Isidoro Pereira. Engenheiros: Saverio Lamana Neto, João Carlos Martins de Carvalho, Carlos Cotta 
Rodrigues, José de Araujo Neto.
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MENçãO HONROSA I
Coordenador: Renato Dal Pian
Cidade: São Paulo – SP
Equipe Completa: Arquitetos e Urbanistas: Renato dal Pian, Lilian de Almeida dal Pian. 
Engenheiros: Joevilson dos Santos Araújo, Valeria de Aguiar Paiva, Getulio Nagatomo, Herbert 
Muller dos Anjos, Marcelo Willian Pereira.

MENçãO HONROSA II
Coordenador: Marlon Rubio Longo
Cidade/UF: São Paulo – SP
Equipe Completa: Arquitetos e Urbanistas: Marlon Rubio Longo, Christian Anderson de Almeida 
Nobre, Ingrid Schmidt Ori. Engenheiros: Yopanan Conrado Pereira Rebello, Cinthia Duclerc 
Vercosa Nobre, Fabio Pimenta, Claudio Riva, Claudio Gosson Jorge.
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ponto de vista

Expografia como Arquitetura de Interiores

o projeto de espaços expo-
sitivos, ou Expografia, é 
uma atividade que pode 

ser considerada como pertinente 
ao âmbito da Arquitetura de Interio-
res quando, obviamente, se pensa 
na implantação de roteiros exposi-
tivos em ambientes internos (sejam 
museus ou instituições diversas 
como unidades do SESC, Shopping 
Centers, Galerias de Arte etc.). 

Trata-se de uma atividade de 
extremo rigor no desenho das am-
bientações que se prestam a exibir 
conteúdos diversos (sejam obras 
de arte ou coleções, por exemplo). 

Nessa atividade (e aqui apre-
sento minha forma de atuar neste 
universo há 30 anos), acredito que 
se deva criar um espaço claro, ní-
tido, enxuto e, absolutamente ri-
goroso onde o protagonismo visu-
al/espacial deva ser prerrogativa 
dos elementos expostos. Porém, 
não é a ausência de desenho e, 
sim, pelo contrário, um desenho 
criterioso com enxugamento de 
quaisquer maneirismos que pos-
sam vir a ser decorativos ou apên-
dices desnecessários. 

No dizer da curadora Adélia 
Borges, com quem tivemos o privi-
légio de trabalhar por várias vezes: 
“não estamos confeitando bolo!”. 

Foi assim, por exemplo, quan-
do desenhamos a exposição “Os-
car Niemeyer: clássicos e inédi-
tos”, no Itaú Cultural/SP e no Paço 
Imperial/RJ, com curadoria de 
Lauro Cavalcanti.

Em São Paulo, a ideia foi criar 
ambientes de planta regular dentro 
da arquitetura recortada do edifício 
do Itaú Cultural.

dos (telas, esculturas, miniatura de 
barro de bois de Mestre Vitalino etc.) 
exibir uma verborrágica criatividade, 
criando um sem-número de suportes 
diferenciados. Pelo contrário, dentro 
de uma visão à Mies Van der Rohe, nos 
esforçamos para criar uma família mí-
nima de suportes eficientes que mos-
trassem bem os objetos, mas sempre 
com a preocupação de que eles fos-
sem no menor número de indivíduos 
possíveis. 

Como no “samba de uma nota só”, 
em que o autor se propõe limites, em 
nosso trabalho, sempre procuramos 
diminuir o leque de nosso alfabeto para 
criar um desenho sólido e eficiente 
com economia de meios. 

A criação do espaço expositivo 
envolve, portanto, os pré-requisitos de 
uma ação de divisão/balanceamento 
de espaços, definição de padrão cro-
mático (tratamento de superfícies) de 
pisos, forros e planos verticais, bem 
como, a criação de mobiliário espe-
cífico (vitrines, bases, painéis, mesas 
etc.) num conjunto harmônico onde se 
acrescentam os trabalhos de desenho 
de luz e programação visual (textos, le-
gendas, inserção de imagens etc.). 

Isso faz com que o arquiteto seja 
um regente de uma equipe, dando o 
tom da coordenação/direção de arte 
desses projetistas complementares 
que construirão o espaço em conjunto, 
mas sob a coordenação deste. n
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Imaginamos espaços nítidos e 
com o caráter de praças onde se 
pudesse enxergar o todo das pa-
redes envoltórias e estas, por sua 
vez, abrigariam vitrines e mapote-
cas para apresentar bem o tesou-
ro de originais até então inéditos. 
Imaginamos adotar a cor branca 
para que se remetesse ao papel e 
se privilegiasse as cores dos dese-
nhos e fotografias. 

Como regra geral, buscamos 
enaltecer as características origi-
nais do local em que a exposição se 
instala, pois é o lugar, a geografia, o 
terreno onde se constrói o espaço 
expositivo. Sempre que possível, é 
importante ressaltar as característi-
cas originais do lugar onde estamos. 

Na coleção Paulina e José Ne-
mirovsky, por exemplo, na Estação 
Pinacoteca, tínhamos que blindar 
as janelas para proteger as obras 
da luz solar e dos raios ultravioleta 
nocivos à coleção.

Criamos, porém, algumas pe-
quenas “seteiras”, executadas com 
os painéis de gesso que encerra-
vam as salas e que permitiam, como 
troncos de pirâmide assimétricos, 
focar alguns detalhes da região da 
cidade em que estávamos. Também 
fizemos algumas curiosas gentilezas 
como enquadrar folhagens peculia-
res de uma árvore lindeira que, ao 
lado da Antropofagia, tela de Tarsila 
do Amaral, estabelecia uma curio-
sa conversa entre objeto real e sua 
representação visto que, naquele 
quadro, há uma expressiva folha-
gem pintada que muito tem a ver 
com a real existente lá fora. 

Da mesma forma, recusamos, 
nessa exposição de objetos varia-

Pedro Mendes da Rocha
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ouvidoria

CAU segue legislação ao realizar 
cobrança de débitos em atraso

o CAU foi criado pela Lei 
Federal nº 12 378/2010 
e, a partir daí, os profis-

sionais e empresas considerados 
ativos deixaram o sistema CREA/
Confea e, através de migração au-
tomática, foram inscritos no novo 
Conselho ao qual agora cabe a 
orientação, regulação e fiscaliza-
ção do exercício da Arquitetura e 
Urbanismo em todo o País. Novos 
profissionais, egressos a cada se-
mestre das diversas instituições 
de ensino, também devem provi-
denciar, se assim o desejarem, a 
inscrição no CAU, passando então 
a exercer as muitas atividades que 
nos são atribuídas, definidas prin-
cipalmente nas Resoluções de nº 
21 e 51 do Conselho, que dão um 
amplo retrato da abrangência de 
nossa profissão.

O CAU, portanto, é uma au-
tarquia federal dotada de perso-
nalidade jurídica e direito público, 
com a função legal de “orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício 

POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

de arquitetos e urbanistas, zelar 
pela fiel observância dos princí-
pios de ética e disciplina da classe 
em todo o território nacional, bem 
como pugnar pelo aperfeiçoa-
mento do exercício da Arquitetura 
e Urbanismo”.

Cabe à autarquia, que não 
conta com subsídios públicos, 
desenvolver esses trabalhos e 
prover a subsistência através da 
cobrança de anuidades e das ta-
xas referentes à emissão da docu-
mentação necessária ao exercício 
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profissional dos arquitetos e ur-
banistas e de suas empresas, tais 
como, principalmente, Certidões 
de Registro e Regularidades, Re-
gistros de Responsabilidade Téc-
nica (RRT), Certidões de Acervo 
Técnico (CAT), Registros de Di-
reito Autoral (RDA) e outros. O 
recolhimento de anuidades e ta-
xas, por outro lado, é determinado 
pela Lei Federal acima menciona-
da e pela Resolução nº 121 e tem 
caráter obrigatório para todos os 
profissionais com Registro Ativo 
no CAU.

O Conselho, por força da 
mesma legislação, é obrigado a 
promover essas cobranças e está 
impedido de conceder anistias, 
além das exceções já estabele-
cidas na Resolução, devendo os 
profissionais e empresas estar 
atentos a esses recolhimentos, 
bem como acompanhar a divul-
gação das Resoluções, Normas 
e Leis pertinentes ao Conselho. É 
conveniente lembrar sempre que 
é o registro ativo, e não a pre-
sença ou ausência de atividade 
na área, que submete os profis-
sionais ao legalmente obrigatório 
pagamento de anuidades. 

Por força dessas circunstân-
cias vê-se o CAU, atualmente, 
coagido a proceder a cobrança 
de débitos acumulados por par-
te de muitos colegas que correm 
o risco de inclusão na Dívida Ati-
va Federal. Para isso, receberam 
carta com alerta e instruções, que 
incluem a possibilidade de defesa 
pelo envio de Carta de Impugna-
ção a ser analisada por comissão 
específica e o parcelamento da 
dívida em até 25 vezes.

Aqueles que, por algum mo-
tivo, não estejam exercendo a 
profissão e queiram evitar a conti-
nuidade dessas cobranças devem 
solicitar imediatamente a inter-
rupção de Registro no CAU, mes-
mo que esteja em trâmite o pa-
gamento de anuidades e valores 
ainda pendentes. A cobrança da 
anuidade do ano em que for soli-
citada a interrupção terá um valor 
proporcional à data de cadastro 
do pedido.

A Resolução de nº 121, de 
19 de agosto de 2016 e em vi-
gor a partir de 31 de dezembro 
do mesmo ano, determina ainda 
em seu Artigo 6º que, em caso de 
inadimplência e após emissão de 
mensagem eletrônica informando 
a existência do débito e o prazo de 
30 dias para sua negociação, as-
segurado o contraditório, haverá 
a suspensão do registro do profis-
sional ou empresa no Conselho, 
sem prejuízo do débito existente 
mas, ao menos, evitando o au-
mento por acumulação, como nos 
anos anteriores.

Uma das mais frequentes 
queixas recebidas pela Ouvidoria 
a respeito dessa cobrança é a dos 
que alegam nunca ter recebido 
antes avisos ou boletos que, de 
fato, nunca antes foram enviados 
pelo CAU. Criado em pleno século 
XXI, o Conselho optou, desde o iní-
cio, por privilegiar a interlocução 
digital com a classe profissional, 
implantando para isso, sobretudo, 
o SICCAU e IGeo, além, natural-
mente, dos sítios de internet. 

Talvez, pelo inusitado, não te-
nha sido uma iniciativa prudente e 
foi essa, provavelmente, uma das 

causas de boa parte dos eventuais 
“esquecimentos” de pagamento 
cuja cobrança agora assombra al-
guns colegas. 

Parece, entretanto, ser uma 
opção sem volta, já que a lingua-
gem digital, hoje tão indissociável 
de nosso trabalho, veio para ficar. 
Cabe aos arquitetos e urbanistas, 
como já dito, acompanhar com 
atenção as deliberações do Con-
selho, mantendo sempre atuali-
zado e ativo seu canal de contato 
com o CAU. Queixas e observa-
ções enviadas ao Atendimento e 
à Ouvidoria têm contribuído com 
sugestões que podem aprimorar 
os programas disponíveis no sen-
tido de torná-los mais “amigáveis” 
aos usuários, sobretudo aos ainda 
menos familiarizados com as pla-
taformas digitais.

Por outro lado, o envio bimes-
tral da revista Móbile, mais uma 
importante fonte de comunicação 
e atualização sobre as atividades 
do Conselho, pode de alguma for-
ma suprir a presença física de do-
cumentos de que muitos ainda se 
sentem carentes. 

Contamos com isso e, pelo 
menos, assim esperamos. n



Revista do CAU/SP                                                                            

fique atento
CARRILHO DA GRAçA: LISBOA

23ª FEICON BATIMAT

Mostra realizada pelo Museu da Casa Brasileira, em São 
Paulo, dá destaque a reconhecidos projetos do premiado 
arquiteto português na capital lusitana, como a Escola 
Superior de Comunicação Social (1987-1993). A entrada 
é gratuita e a mostra fica em cartaz até o dia 19 de março. 
Mais informações no site www.mcb.org.br.

Mais de 1.400 marcas 
nacionais e internacionais, de 
diversos setores do mercado 
de arquitetura e da construção, 
devem participar da feira este 
ano, que será realizada de 
4 a 8 de abril no São Paulo 
Expo (Rodovia dos Imigrantes, 
Km 1,5 – Água Funda – São 
Paulo). Mais informações no 
site www.feicon.com.br.

EXPO TU CASA MONTERREy
Uma feira com diversos produtos e tendências 
para projetos de reforma, construção e decoração. 
De 10 de março a 12 de março, no espaço 
Cintermex, na cidade de Monterrey, no México. 
Mais informações no site www.expotucasa.mx.
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