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Editorial 
02       

      Amigos associados e leitores da revista AREA NEWS,  

     Existem vários fatores determinantes que influenciam no 

crescimento e desenvolvimento das cidades. Entre eles podemos 

enumerar os sistemas de drenagem urbana, aterro sanitário, 

horto florestal e Plano Diretor, que precisam ser bem planejados 

e elaborados para o bom desenvolvimento dos centros urbanos e 

rurais.  

São observadas diferenças relevantes entre cidades bem e 

mal planejadas. Uma cidade que desenvolve a contento serviços 

de drenagem urbana, de aterro sanitário, de horto florestal, 

dentro de um Plano Diretor bem elaborado, cria condições de 

benefícios a seus habitantes e ao meio ambiente, enquanto que 

uma cidade mal planejada torna-se vulnerável a inundações, a 

riscos ambientais, ao desemprego, entre outros prejuízos.    

Torna-se necessário perceber que a solução e prevenção 

desses problemas ambientais e sociais volta-se para os poderes 

executivo e legislativo das esferas federal, estadual e municipal, 

e dos próprios habitantes envolvidos dessas esferas de poder, 

que devem participar em busca de melhorias através de projetos 

de conscientização e conhecimento dos planos diretores 

participativos.    

Desta forma fica um apelo a toda sociedade: participe, 

colabore, cuide e valorize esse bem ilustre que Deus nos deu que 

é o meio ambiente.  

Engenheiro Civil Antonio Carlos Bueno Gonçalves 

Presidente da AREA 

 

  

 

 

 

 

Entender o verdadeiro significado do natal é 

vivenciar o nascimento do Salvador todos os dias 

de nossa vida 
A AREA deseja a todos seus associados e amigos um 

abençoado Natal e que a luz do Espirito Santo 

transborde sobre seu coração bondade, amor, 

sabedoria e muita saúde sobre sua vida. 



                        

 

03 Acessibilidade é desafio para pessoas com deficiência em todo o país 
                                                   Thais Leitão – Repórter da Agência Brasil 

Brasília – Os direitos das pessoas com deficiência finalmente estão chegando aos meios de comunicação e sendo integrados ao discurso do 

Estado, mas as mudanças concretas de efetivação de cidadania ainda ocorrem de maneira lenta, diz a superintendente do Instituto Brasileiro 

dos Direitos de Pessoas com Deficiência (IBDD), Teresa d'Amaral. Segundo ela, a legislação brasileira sobre o tema é excelente, mas não 

houve, nos últimos anos, efetivação dos direitos dessa parcela da população. 

"Isso significa, entre outras coisas, falta de acessibilidade nos transportes públicos, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, em 

restaurantes, em universidades, em hotéis e em espaços públicos, em geral.”  Teresa ressalta que a questão da acessibilidade é a que mais 

chama a atenção quando se fala em pessoas com deficiência, porque, na maioria dos casos, ocorre desrespeito a um dos direitos mais básicos, 

o de ir e vir. Esse direito praticamente não existe para pessoas com deficiência na maioria das cidades brasileiras, lamenta. 

A superintendente do IBDD lembra que, embora a fabricação de ônibus sem acessibilidade no país seja proibida desde 2008, há demora na 

renovação da frota e os equipamentos são subutilizados. “Muitas vezes, falta a chave para acionar a estrutura que garante a cadeirantes o acesso 

em ônibus. Quando se tem a chave, o equipamento está quebrado, ou o motorista não sabe muito bem como usá-lo. Quando se consegue 

tudo isso, o ônibus está cheio, e as pessoas não têm paciência de esperar que o cadeirante suba, porque já demorou demais para encontrar 

tudo.” 

De acordo com Teresa, essas “dificuldades diárias” são encontradas em “praticamente todos os meios de transporte”. Ela defende uma 

atuação mais efetiva do Estado, mas também uma mobilização mais intensa da sociedade, que precisa compreender que os direitos das 

pessoas com deficiência não são “regalias”.  

A estudante Viviane Aleluia, de 25 anos, tem paralisia cerebral leve e diz que “coleciona” relatos de desrespeitos a seus direitos na jornada 

diária nos transportes públicos. Em um dos episódios, Viviane não conseguiu sentar nos bancos reservados a deficientes físicos, que já estavam 

ocupados, e acabou prendendo o pé no vão entre o vagão e a plataforma em uma das estações de metrô no Rio de Janeiro. 

“Como não tinha lugar e ninguém cedeu o seu, eu fiquei em pé ao lado da porta. Em uma das estações, fui empurrada pela multidão que 

tentava sair do vagão, caí e minha perna esquerda ficou presa. Acabei com um hematoma no local”, conta Viviane. 

Para discutir o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para esses brasileiros foi realizada em Brasília a 3ª Conferência Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, que marcou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído em 1992 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas. 

O tema do evento foi “Um Olhar” através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: Novas Perspectivas e Desafios. Cerca 

de 2 mil pessoas de todos os estados brasileiro participaram dos quatro dias de debates sobre educação, esporte, trabalho, reabilitação 

profissional, acessibilidade e saúde, entre outros temas. 

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o governo apresentou na conferência um balanço do Plano Viver 

sem Limites, lançado em novembro do ano passado. A iniciativa, que inclui ações nas áreas de acessibilidade, educação, assistência social, 

trabalho e saúde, tem previstos investimentos de R$ 7,6 bilhões até 2014. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que 

corresponde a 23,91% da população brasileira.  

Edição: Nádia Franco  

 

                          



                        

 

 

04 Mensagem do Presidente do CREA-SP 

Quando fomos convidados a colaborar com um artigo para publicação neste 

conceituado veículo de comunicação da nossa Associação Regional de Engenheiros e 

Arquitetos de Pirassununga, decidimos fazê-lo não apenas como Presidente do CREA-

SP, mas também como cidadão brasileiro que atua na luta classista há quase quarenta 

anos. Como Presidente do CREA-SP não posso deixar de alertar as autoridades em 

atividade na área pública municipal para a necessidade de contratação de profissionais 

registrados e habilitados pelo Conselho que possam ocupar cargos técnicos na 

administração local, principalmente quando o Planejamento das Cidades do Interior é 

exigido pela sociedade como fator preponderante para o desenvolvimento ordenado 

dos municípios e a valorização de princípios humanos praticamente abandonados nos 

grandes centros. 

  Esses profissionais são os mais capacitados para enfrentar as questões abordadas nesta edição da AREA 

NEWS, ou seja, são eles os especialistas da área tecnológica que podem ajudar a Prefeitura a solucionar os 

problemas de drenagem urbana, de aterro sanitário, de acessibilidade, de poluição visual e de limpeza urbana, 

além de projetos de implantação de áreas verdes, programas de arborização e todas as demais demandas que 

envolvam a proteção do meio ambiente. 

Como Presidente do CREA-SP podemos, também, colocar o Conselho e suas instâncias de Fiscalização à 

disposição da administração pública, não apenas no caso de Pirassununga como de todos os municípios da região, 

desde que solicitados para atuar em favor de determinada causa de interesse social, como fizemos com o 

Ministério Público Federal, que há pouco mais de um ano solicitou ao Crea-SP um levantamento de acessibilidade 

em todas as casas lotéricas no Estado. Mais de 5.000 estabelecimentos foram vistoriados pela Fiscalização do 

Conselho e o resultado do trabalho auxilia hoje o MPF a solucionar o problema da acessibilidade junto a essas 

concessionárias de serviços da Caixa Econômica Federal. 

  Agora, como cidadão brasileiro que prega a Engenharia como defensora da sociedade, de fato, 

gostaríamos de sensibilizar os leitores formadores de opinião para que não permitam a ocorrência de erros 

comuns em  muitas cidades brasileiras, como deslizamentos, alagamentos e enchentes que levam doença à 

população e todo ano matam inocentes pelo país afora; que não permitam que o lixo se transforme num insolúvel 

problema de saúde pública; e que permitam a proliferação de projetos de acessibilidade em favor dos cidadãos 

com dificuldades de mobilidade, a manutenção dos serviços de limpeza em moldes logísticos delineados pelos 

mais prementes princípios da sustentabilidade e a implantação do verde em cada espaço passível de realização.                       

  Só assim teremos as nossas cidades do Interior como orgulho nacional e como ponto de honra da 

Engenharia Brasileira. 

 

Eng. Civil Francisco Kurimori 



                        

 CIDADE 

  Em alguns momentos no decorrer de 2007 e, pela primeira vez na 

historia da humanidade, o número de pessoas vivendo em cidades ultrapassou o 

das que vivem em zonas rurais. Em 2030, a população urbana será o dobro da que 

vive na área rural. 

Os novos recordes virão acompanhados de um grande desafio – tornar 

este crescimento sustentável para não deixa-lo se transformar em uma sentença 

de morte para o Planeta Terra. 

  “Quanto tempo ainda temos para começar a agir”? É o que questiona o 

presidente emérito do Conselho de Diretores do Instituto do Clima do Reino 

Unido, Sir Crispin Tichell. 

 Em 1950, quando a população urbana era de apenas 30%, o total de 

emissões globais de CO₂ correspondia a um bilhão de metros cúbicos. Hoje são 

sete bilhões.  

“Nós falharemos se não atacarmos o problema agora e nos adaptarmos às 

mudanças climáticas, afirma o diretor do painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), Rajendra K. Pachauri”. 

Em 2015, segundo previsões das Nações Unidas, 36 megalópoles terão 

mais de oito milhões de habitantes. Duas destas estarão na África, uma nos 

países Árabes, 22 na Ásia, três na Europa, seis na América Latina e Caribe e 

duas na América do Norte. 

 

CIDADE ILEGAL 

 

Uma das grandes critica ao planejamento urbano moderno é a 

representação ideológica da cidade com exclusão urbanística de uma gigantesca 

área de ocupação ilegal do solo urbano. 

Para a Arquiteta e Urbanista Ermínia Maricato, o urbanista brasileiro não 

tem comprometimento com a realidade concreta, “mas com uma ordem que diz 

respeito a uma parte da cidade apenas”. 

No artigo “As ideias fora do lugar fora das ideias” (publicado no livro A 

Cidade do Pensamento Único: Desmanchando Consensos), Ermínia afirma que as 

ideias do planejamento e regulação urbanística são aplicadas a uma parcela da 

sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. “Para a cidade 

ilegal não há planos, nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em duas dimensões e 

características. Trata-se de um lugar fora das ideias”, define.  

Entre as consequências de planejar o crescimento das cidades a partir 

desta visão estão à insustentabilidade ambiental, a falta de relações democráticas 

e igualitárias, os prejuízos para a qualidade de vida urbana e a exclusão da 

cidadania. “A segregação territorial e todos os corolários que a acompanham – 

falta de saneamento ambiental, riscos de desmoronamentos, riscos de enchentes, 

violência – estão a ele vinculados, explica Ermínia.   

A Urbanista ressalta que este processo politico e econômico construiu 

uma das sociedades mais desiguais do mundo e que “teve no planejamento 

urbano modernista/funcionalista, importante instrumento de dominação 

ideológica: ele contribuiu para ocultar a cidade real e para a formação de um 

mercado imobiliário restrito e especulativo”. 

 Por Paula Scheidt, CarbonoBrasil            

                                                           http://www.institutocarbonobrasil.org.br 
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             Por Dr. Luiz Carlos Aceti e Dra. Maria Flávia C. Reis 

              Dentro do Conceito de meio ambiente urbano existe o uso do espaço público, ou seja, a utilização do espaço 

(solo), que deve ser disciplinado por leis claras e principalmente aplicáveis. 

            O espaço em questão é onde se movimentam as pessoas: calçadas, prédios, praças, ruas, avenidas, parques, etc. 

             Frequentemente somos bombardeados com placas nas calçadas e prédios, luminosos de todos os tamanhos, 

paredes e muros expondo os mais diversos anúncios. 

             Pode não parecer, mas certamente cansam nossa visão. Pouco sobra para apreciar uma árvore ou pássaro, se é 

que uma cidade grande ainda os tem.  

            O poder público tem o dever de regulamentar o uso desse espaço utilizando critérios que projetam 

esteticamente o ambiente, além da saúde das pessoas. 

            Os municípios, através dos poderes Executivo e Legislativo, deveriam ter uma preocupação maior quanto ao 

direito Ambiental Urbano. As cidades, especialmente as mais antigas, são pouco ou nada projetadas. Assim, suas 

regiões centrais são os piores lugares para as pessoas transitarem, pois as ruas são apertadas, escuras, os prédios antigos 

em maioria estão em péssimo estado de conservação, e para piorar, existe uma imensa quantidade de propaganda e 

poluição (sonora, do ar, etc.) 

            As cidades antigas cujas regiões centrais são semelhantes ao relato acima deveriam ser modificadas 

radicalmente. As Prefeituras deveriam aos poucos transferir o centro dessas cidades para outras regiões, realizando 

previamente o devido planejamento, o que provocaria a valorização de outros bairros, ocorreria a abertura de frente de 

trabalho, e o centro antigo poderia se tornar uma região cultural, com teatros, cinemas, etc. 

          Outra alternativa, seria as prefeituras exigirem judicialmente que todos os proprietários de imóveis urbanos em 

condições precárias realizassem as reformas necessárias. 

          Frise-se que, para uma cidade poder dizer que zela pelo Direito Ambiental Urbano, não é simplesmente tombar 

os prédios “históricos” do centro da cidade. 

A maioria das pessoas confunde o que é construção histórica com construção velha. 

          Construção histórica é aquela que tem um verdadeiro valor cultural, por sua linha arquitetônica; pela forma ou 

época que foi construída; ou ainda se naquele local ocorreu um fato importante para a história. Construção velha é 

aquela que esta desgastada pelo tempo e pelo uso, e não tendo conteúdo cultural. 

          Assim para que uma cidade respeite o Direito Ambiental Urbano, deve antes pensar no bem estar de sua 

população. 

          Imaginem cidades do tamanho de São Paulo – SP, Campinas-SP, Rio de Janeiro-RJ, etc., estando limpas, 

havendo o respeito do poder público para com o cidadão, disciplinando a mídia (placas, luminosos, etc.) exigindo a 

restauração de todos os prédios históricos, e a reforma de todos os prédios velhos, e ainda, plantando em toda a 

cidade, ou, em lugar pré-determinado como praças, parques, bosques, etc., árvores frutíferas onde os pássaros e 

pequenos mamíferos pudessem viver. Com certeza a vida seria muito diferente! 

          Está comprovado que a poluição diminui anos de nossas vidas! Quanto mais poluição existe em uma cidade, 

menos os respectivos moradores irão viver! 

          E a saída não é a população dos grandes centros se mudar para as cidades menores. A saída é cada cidadão 

aprender a respeitar o meio onde vive. 

 

          Uma cidade preocupada com o Direito Ambiental irá por certo atrair empresas que precisam “aparecer” 

perante a sociedade como “empresas amigas do meio ambiente”. Assim, é fácil observar que basta apenas um pouco 

de visão para que qualquer cidade possa melhorar a condição de vida de sua população. 

 

            Fonte: http://www.redeambiente.org.br 
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Universalidade, integralidade e equidade, constituem os princípios fundamentais de uma politica de 

saneamento ambiental. A estes podemos agregar ainda a participação e controle social dos cidadãos, a 

titularidade municipal e a gestão pública transparente. 

A garantia de oferta e acesso aos serviços de saneamento a todos, respeitando as características locais e 

identidades culturais das comunidades, se traduz na universalidade. Dar acesso aos serviços de saneamento 

ambiental de qualidade é direito social básico e deve ser assegurado, indistintamente, a todos os cidadãos. 

 A integralidade abrange ações de saneamento ambiental praticadas de forma íntegra (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos e controle ambiental), 

visando a maximização dos resultados. 

 Já a equidade garante o mesmo nível de qualidade do tratamento de água e esgoto. O padrão de serviços 

oferecidos à população não deve ser discriminado segunda classes sociais. As taxas ou tarifas cobradas pelos 

serviços devem ser instrumentos de justiça social e não fator de exclusão do acesso ao saneamento. 

 A capacidade que os cidadãos têm de interferir na gestão pública, direcionando as ações para os 

interesses da comunidade, bem como a presença formal dos vários segmentos da sociedade no interior do 

aparato estatal, legítima e suscita o controle social do poder público. A isso, somamos a competência dos 

municípios para gerir seus serviços de saneamento. O município é responsável pela sua organização e prestação, 

podendo fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, associado a outros municípios ou não. 

 Como resultado disto tudo temos a gestão pública, onde os serviços de saneamento ambiental são, por 

definição, prestados sob regime de monopólio, essenciais e vitais para o funcionamento das cidades e para a 

determinação das condições de vida da população urbana e rural. 

 Os benefícios devem ser a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da economia. 

 

 

  

Desenvolvimento, inclusão social, promoção e proteção da saúde, preservação e conservação do meio 

ambiente, promoção do desenvolvimento institucional do setor de saneamento ambiental, promoção da eficácia 

da ação governamental e promoção da cidadania. 

 Estas são as principais finalidades da política de saneamento ambiental. A legislação diz que o município 

tem autonomia e competência para organizar, regular, controlar e promover a realização dos serviços de 

saneamento ambiental de área local.  

                                                                     http://www.sintaema.org.br/artigos/167-saneamento-ambiental-.html 
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É dever do município efetivar os meios necessários para seu desenvolvimento, principalmente, no 

aspecto econômico. 

A busca por novas alternativas e oportunidades que gerem emprego e renda, que fortaleçam as 

atividades locais e, ainda, melhorem a arrecadação dos tributos municipais são condições 

indispensáveis para colocar o município em um ciclo virtuoso de crescimento. 

O município precisa criar a ambiência adequada para que os potenciais econômicos se consolidem e 

possam desta maneira garantir melhores condições de renda para a população local. 

Melhorar a distribuição de renda significa um número maior de pessoas no mercado consumidor. Com 

isso, a economia se torna mais dinâmica e fortalece a arrecadação de tributos, criando condições para 

que os serviços públicos, como a educação, saúde e assistência social, etc., sejam prestados com mais 

qualidade. 

Mas como fazer isto? 

O Plano Diretor é um instrumento básico da politica de desenvolvimento do município. Mas ele não é o 

único. O Plano Diretor faz parte de um conjunto de instrumentos que devem ser utilizados na 

promoção do desenvolvimento municipal.  

Consideração a serem cumpridas: 

a) Planos Nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social; 

b) Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

c) Planejamento municipal, por meio da disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, 

do zoneamento ambiental, do plano plurianual, das diretrizes orçamentarias e do orçamento anual, da 

gestão orçamentaria participativa, dos planos, programas e projetos setoriais e planos de 

desenvolvimento econômico e social; 

d) Institutos tributários e financeiros; 

e) Institutos jurídicos e políticos. 

Assim não é correto acreditar que o Plano Diretor irá resolver todos os problemas do município. A 

função do Plano Diretor é estabelecer as diretrizes e estratégias relacionadas a diversos temas da 

realidade local. A efetividade dessas medidas, no entanto, depende da especificação, nos outros 

instrumentos, do conteúdo do Plano Diretor. 

Podemos exemplificar esta situação de uma maneira simples: de nada adiantara o Plano Diretor 

estabelecer uma política urbana que esteja voltada para a universalização do saneamento básico se a 

lei orçamentária do município não contiver as rubricas que permitam a realização da despesa para a 

construção da rede de esgoto. 

Do mesmo modo, não conseguiríamos colocar o município no rumo do desenvolvimento econômico se 

não existirem, além do Plano Diretor, outros planos, projetos e leis consolidem e viabilizem a 

concretização das diretrizes e propostas Articular e envolver os diversos agentes que atuam no 

município, públicos e privados, comprometendo-os com o desenvolvimento local é condição 

fundamental para o êxito do projeto, como demostram as experiências de sucesso ocorridas no Brasil. 

A elaboração do Plano Diretor pode se transformar na oportunidade para criar o ambiente ideal 

necessário para a construção deste projeto de desenvolvimento. 

Fonte: www.sebraesp.com.br 
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PLANO DIRETOR 

POR QUE O PLANO DIRETOR DEVE SE ORIENTAR A APARTI DE UM PROJETO DE 

DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

Então, o que fica evidenciado é que precisa 

existir um projeto em nível municipal capaz de 

estimular o desenvolvimento e que o Plano 

Diretor deve ser orientado a partir deste projeto, 

sob pena de se transformar em algo útil ou até 

mesmo em um grande empecilho.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os solos e o meio ambiente 
09 ARTIGO 

A vida dos homens e animais domésticos está condicionada aos elementos indispensáveis à 

subsistência. O meio ambiente em que vivem deve ter ar puro, para atender a uma das funções 

orgânicas básicas - a respiração; água potável, para satisfazer às necessidades hídricas, e 

alimentos com boa qualidade e em quantidades suficientes. A fonte fornecedora desse 

combustível, que faz a máquina-homem ou animal viver, caminhar e exercer outras atividades é 

o solo. É desse elemento que o homem retira direta ou indiretamente o seu alimento. O solo 

deve ser fértil, para atender às demandas da população, em quantidade e qualidade. Se o solo 

for deficiente em um elemento químico, as plantas nele cultivadas serão carentes nessa 

qualidade. 

Quando o homem deixou de ser nômade, sentiu necessidade de prover sua subsistência e da 

família. Ao retirar a manta vegetal que cobria o terreno para, em seu lugar, realizar uma 

exploração, o homem expõe o solo à ação direta da água da chuva e/ou vento que, pela ação 

erosiva provoca o seu desgaste, portanto, a perda de nutrientes indispensáveis às culturas. A 

terra carreada pelas enxurradas vai se depositar em leito dos rios e de reservatórios e, após uma 

chuva forte, ocasiona inundações provocando danos ambientais. Quando o agricultor e/ou 

pecuarista usam fertilizantes e outros produtos químicos, em terrenos não devidamente 

protegidos contra os efeitos erosivos da água da chuva, essas substâncias são carreadas 

juntamente com a terra para cursos d'água, ocasionando sua degradação, alterando as condições 

ambientais e prejudicando diretamente a subsistência da flora e da fauna aquáticas e, também, 

dos seres humanos e dos animais que dependem desta fonte para atender às suas necessidades 

de água. 

A manutenção das características produtivas dos solos é uma atividade indispensável à 

subsistência humana, pela importância do fornecimento direto ou indireto dos alimentos; 

porque a ação erosiva da água da chuva, carreando a terra para locais indesejáveis, acarreta uma 

série de prejuízos ao meio ambiente, com consequências sócio-econômicas. 

Os objetivos das práticas conservacionistas são eliminar a ação da água da chuva e do vento 

sobre os terrenos, a fim de evitar danos ambientais; que os solos atendam às necessidades 

alimentares da população atual e mantenham suas qualidades potenciais para satisfazer às 

solicitações das gerações futuras. 

Complementarmente, os Conservacionistas trabalham para que a cobertura vegetal e os restos 

culturais sejam incorporados ao solo, eliminando a queima, cuja consequência imediata é a 

poluição do ar ambiental, ocasionando danos à saúde do homem e dos animais, além dos 

estragos sobre os terrenos e o maléfico efeito estufa. 

                                                                                                                                                                                                          

 

 Fonte: www.agronline.com.br/artigos 

wwhttp://www.agronline.com.br/arti



             

             

 

A “baixa” de responsabilidade técnica por um projeto, obra ou serviço, deveria ser hábito de todo o profissional, além 
de uma exigência de Lei, mas nem todo profissional procura fazer o exigido... E depois vêm as consequências, algumas 
até bem casuísticas.  
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ARTIGO 

Todas as atividades técnicas registradas pelos profissionais por meio de ART estão 

sujeitas obrigatoriamente a comunicação de baixa no CREA. 

Resolução do CONFEA nº. 1025/09 – Art. 14. – O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de 

execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função. 

Mas, vamos a alguns casos que podem elucidar bem o que pode acontecer sem a devida “baixa”. 
Caso 1 – OBRA PARALISADA SEM BAIXA... 

A obra estava paralisada já uns sete anos, mas criança é criança e lá foram  os amigos obra a dentro fazer uma exploração. De 
repente um pisou em falso e vapt! Uma vigota despencou sei lá de onde e bateu em cheio na cabeça do menino. 

Traumatismo craniano. Inquérito, BO, processo, acusações de todo lado e quem vai pagar pelo fatídico. É claro, o engenheiro 
responsável que inocentemente não havia dado “baixa” da obra. (Obra paralisada precisa dar baixa?) 
No momento em que houve o acidente quem era o responsável pela obra? Mas Senhor Juiz a obra estava parada a mais de sete anos 
e eu que sou o responsável por isso? 

Bem, que documento prova que a responsabilidade técnica do profissional havia cessado? Claro, a “baixa da ART”... Que 
infelizmente não existia! Na eventualidade de uma paralisação de obra, deve-se dar baixa e em uma retomada uma ART 
complementar vinculada a inicial prorroga o prazo de execução. O valor para registro de ART de obra ou serviço, neste caso 
corresponderá à taxa mínima, uma vez que não mudou os valores do objeto ou da atividade técnica contratada. 

Pergunto: A tranquilidade de não ser responsável por um problema como este, não compensa a solicitação de baixa e a 
retomada com uma ART complementar? 
Caso 2 – OBRA TERMINADA, MAS SEM O HABIT-SE, E CLARO SEM BAIXA... 

O Proprietário ficou realmente sem dinheiro com a finalização da obra, protelou os documentos para o habite-se, afinal não 
tinha nem dinheiro para pagar o ISS nem para quitar o ISSQN, não tirou o habite-se entrou na residência e foi morando. 

Passa ano sai ano e como a Prefeitura não está nem aí com o habite-se, (já cobra o IPTU), nem vai proibir o proprietário de 
morar no que é seu, vai rolando. De repente o proprietário vende a casa e o novo dono é bastante exigente, quer tudo certinho, e 
então sai o habite-se (quatro anos depois da real conclusão da obra), e o incauto engenheiro então tem “agora definido pelo habite-se 
a “baixa” da ART.”. Mas espere o “novo dono” quer retificação de alguns problemas da obra recém-entregue. (afinal a ART estava em 
aberto); tem uns defeitinhos aqui e ali, uma pequena marca de infiltração na parede próxima ao rodapé, por falta de 
impermeabilização da viga baldrame, uma fissura na laje perto da viga, o mau funcionamento de instalações elétricas, infiltração de 
águas pluviais, queda de reboco e o “novo dono” quer tudo arrumadinho, afinal o engenheiro é responsável por isto, 
independentemente da obra já ter mais de quatro anos de uso, a baixa da ART não diz isto, diz que foi ontem... Infelizmente é isto que 
diz a “baixa”; a reponsabilidade do engenheiro só cessa quando o habite-se ou a baixa foi requerida. A sua responsabilidade pelos 
pequenos vícios aparentes, ficam caracterizadas e dentro do prazo decadencial. Resolução 1025 – Art. 13. Para os efeitos legais, 
somente será considerada concluída a participação do profissional em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da 
ART correspondente. 
Caso 3 – OBRA PÚBLICA, EXECUÇÃO PELA PREFEITURA ART DE EXECUÇÃO SEM BAIXA... 

Desta feita um meticuloso profissional recolheu além da ART de cargo e função obrigatória do cargo público que ocupava 
uma ART de execução de obra (ART múltipla – serviços de rotina), das obras que acompanha como engenheiro nas obras da 
prefeitura, (caso raro ainda, mas é obrigatório o registro de ART para qualquer atividade além da ART de cargo e função) em função 
das responsabilidades de cada um tem perante a Sociedade. 
Terminada a Cobertura da quadra de esportes, o profissional infelizmente esqueceu-se de dar baixa da sua responsabilidade 
especifica de execução. Quando deixou a obra não existia muro e achava que nunca mais voltaria à obra, afinal sua “responsabilidade” 
estava finalizada, a estrutura concluída.  

 
 
 
  
 
 

Fonte: Informativo On Line Dicas do Pernambuco 



         
E ai vem o pior... Pelo fato de ter sido o responsável técnico pela obra, o engenheiro foi indicado por homicídio 

culposo, sem intenção de matar... 
 O projeto inicial previa a construção de uma mureta circundando a quadra de esportes, entretanto, não constava 
no projeto a construção de um pequeno bloco de cimento sobre a mureta para a sustentação da placa de inauguração. O 
bloco foi erguido (sem sua anuência) apoiando sobre a mureta de proteção da quadra e completamente fora dos padrões 
exigidos. Alguns meses após a obra, durante a aula de educação física, um menino tentou escalar o muro da quadra, mas o 
bloco de concreto se desprendeu e desabou sobre a vítima, que caiu inconsciente. A criança foi levada ao hospital, mas 
faleceu no mesmo dia por traumatismo craniano. “Um laudo de vistoria feito após o acidente por engenheiros profissionais 
revelou que a mureta de cimento não estava amarrada à estrutura do muro, e que não foi feita a solidarização com ferro 
dos pilares”. “A magistrada condenou o engenheiro a dois anos e oito meses de detenção em regime aberto”. Sua pena, 
por ser primário, foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Prestará serviços a um local ainda a ser escolhido 
durante oito horas semanais, em todo o período que durar a pena. O engenheiro também deverá pagar o valor de 16 
salários mínimos em prestação pecuniária a duas entidades sociais. (Caso verídico)... 
http://www.tjgo.jus.br/bw/?p=42241  
  Caso 4 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONSTRUTORA NÃO APRESENTOU O ÁLVARA DE DEMOLIÇÃO, E COMO 
NÃO TINHA DADO BAIXA NA SUA RESPONSÁBILIDADE...  

O profissional é responsável técnico pela empresa na execução das obras. Embora alegue que já havia deixado à 
empresa a responsabilidade pela ART de cargo e função do profissional o vincula aos problemas acontecidos. A demolição 
em ruinas era parte integrante do edital no qual a empresa saiu vencedora. A maneira errônea como foi realizado a 
demolição infelizmente atingiu os dois operários. Quem é o responsável? 
 O engenheiro demissionário responsável técnico deveria ter requerido por meio de solicitação formal ao Conselho, 
apresentado parecer técnico descrevendo a fase em que se encontravam as obras/serviços, antes de se desvincular, da 
empresa. 
 Como fato, ocorreu no dia anterior à sua demissão, isto não lhe dá o direito de achar que não é o responsável 
técnico da empresa e de fugir das suas responsabilidades perante a justiça... 
 A responsabilidade no caso caracteriza-se pela denominada responsabilidade subjetiva, isto é, mediante a 
comprovação de culpa ( postura negligente, imprudente ou imperita). Vale dizer que não basta à existência de um dano e 
sua relação de casualidade com ato, sendo fundamental que seja provado, cabalmente, que aquele dano tenha sido 
causado em razão de ato negligente, imprudente ou imperito do profissional. Portanto sempre ao término da atividade 
técnica desenvolvida pelo profissional, ou seja, o profissional registra a ART, concluiu o serviço, ele fica obrigado a proceder 
com a baixa da ART de execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função, este procedimento é 
feito direto, pelo próprio profissional. 
 
 No caso do CREA-SP, através do CREA-NET no site, em serviços de ART – Consulta a ART – Baixar. Pronto, simples, 
rápido e necessário.  
 
A BAIXA DA ART OCORRE QUANDO: 
1. Conclusão de Obra ou serviço 
2. Rescisão Contratual 
3. Substituição de responsável técnico 
4. Paralisação de Obra ou Serviço 
5. Baixa Unilateral 
6. Baixa Parcial da ART 

Uma ART pode ser baixada pelo responsável técnico através do sistema após o login com senha no site do seu 
CREA. 
Existem alguns serviços cuja baixa da ART é automática. São eles: análise, anteprojeto, assessoria, assistência 
técnica, avaliação, classificação, consultoria, controle de qualidade, desenho técnico, ensaio, estudo, 
experimentação, laudo, levantamento, mensuração, orçamento, parecer, perícia, pesquisa, planejamento, 
prescrição, projeto, regularização, relatório, supervisão, vistoria, entre outros.  
Dar “baixa” em uma ART significa que o profissional e/ ou empresa comunica ao Conselho a respeito do 
encerramento de um contrato de prestação de serviço.  

11 

Anote o 
Código 

 

043 

   Fonte: Informativo On Line Dicas do Pernambuco 

http://www.tjgo.jus.br/bw/?p=42241


 

 

 

 

 
 

        
        Nessas cidades é necessário maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública. 
        Os resíduos das atividades humanas vêm se acumulando e degradando o ambiente natural, o que faz com que os 
recursos fiquem mais escassos e consequentemente mais caros.  
        O que ocorre é que a maioria da população não se preocupa com a quantidade de material descartável que gera e 
continua a utilizar mais do que reciclar, sacos plásticos, metais, eletrônicos, que com o advento da modernidade se 
tornam rapidamente defasados, madeira, vidro, além do desperdício de alimentos e de muitos outros materiais que 
rapidamente são considerados inúteis, indesejáveis ou descartáveis.  
 Um aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana, 
são provenientes de residências, indústriais, hospitais, construções e consiste em camadas alternadas de lixo a terra 
que evita mau cheiro e a proliferação de animais. 
 Um aterro segue princípios da engenharia de confinar resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao 
menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou em intervalos 
menores, se necessário. Deve ser impermeabilizado e possuir registro, ter quantidade de lixo controlada e conhecer 
que tipos de resíduos estão sendo depositados. Na maioria, os aterros sanitários são construídos em locais afastados 
das cidades em razão do mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa 
contaminação pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado líquido contendo componentes tóxicos que flui 
do lixo para o solo e corpos d’agua.  
 Atualmente existem normas que regulamentam a implantação dos aterros, e uma dessas regras é a implantação 
de mantas impermeabilizantes que evitem essa infiltração. É necessário também que haja a retirada desse líquido, por 
sistema de drenagem eficiente, com posterior tratamento dos efluentes sem que agrida o meio ambiente. Gases 
também são liberados e podem ser aproveitados como combustíveis, o que pode trazer benefícios financeiros. Outras 
maneiras ambientalmente mais viáveis são a reciclagem, a compostagem, a reutilização e a redução. 
 Com a reciclagem, materiais que podem ser reciclados não vão para o aterro. Mas para que isso seja possível, é 
necessário que ocorra a coleta seletiva do lixo, ou seja, a separação dos diferentes componentes que utilizamos. 
 Com a reciclagem os materiais são transformados em matéria-prima para a produção de um novo produto, 
reduzindo assim a utilização de fontes naturais. Um exemplo é a reciclagem de latinhas de alumínios. Reutilizar 
significa usar de novo, dando ou não uma nova função para o objeto considerado sem utilidade, como quando alguém 
transforma a embalagem de leite longa vida em caixa para presente. 
 Para evitar o desperdício de alimentos, muitas pessoas criam galinhas a fim de aproveitar tanto os ovos como os 
restos alimentares humanos. Já a compostagem é um conjunto de técnicas. O homem utiliza a compostagem para 
controlar o processo biológico dos micro-organismos ao transformarem a matéria orgânica em um material chamado 
composto semelhante ao solo; utilizado como adubo por ser rico em nutrientes minerais e húmus. 
 Esse processo aumenta a presença de fungicidas naturais e a retenção de água pelo solo. 
 Outro interessante modo de reduzir a quantidade de lixo produzindo é o consumo consciente, ou seja, comprar 
aquilo que realmente irá utilizar, sem exageros para que não ocorram desperdícios.  
                                                                         
                                                                             
                                                                        FONTE: EQUIPE BRASIL ESCOLA - ESCRITO POR GIORGIA LAY-ANG - BIOLOGA

         O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em nossa escola ou em qualquer 

outro local polui o meio ambiente e agrava consideravelmente a situação do país, isso quando as cidades possuem um 

aterro sanitário, pois muitas possuem apenas depósito a céu aberto onde pessoas que do lixo retiram seu sustento, 

podem se contaminar com doenças. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o 

transporte e o lançamento final das águas superficiais. Inclui ainda a hidrografia e os talvegues. É constituído por uma série de medidas 

que visam a minimizar os riscos a que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos causados pelas inundações e 

possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. O sistema pode ser dividido 

em: 

MICRODRENAGEM 

São estruturas que conduzem as águas do escoamento superficial para as galerias ou canais urbanos. 

É constituída pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios. 

 

MACRODRENAGEM 

São dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais provenientes do sistema de micro drenagem urbanas. 

É constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos d’água, independente da execução de obras específicas e tampouco da 

localização de extensas áreas urbanizadas, por ser o escoadouro natural das águas pluviais. 

 

Os sistemas de drenagem urbana são sistemas preventivos de inundações, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades 

sujeitas a alagamentos ou marginais aos cursos d’água. 

A enchente é um fenômeno natural do regime do rio, e todo rio tem sua área de inundação. As inundações passam a ser um 

problema para o homem quando ele deixa de respeitar os limites naturais dos rios, ocupando suas áreas marginais.  

 

As inundações urbanas podem ser: 

• em áreas ribeirinhas: os rios possuem dois leitos - o leito menor em que a água escoa na maioria do tempo e o leito maior. Este 

último costuma ser inundado pelo menos uma vez a cada dois anos; 

• devido à urbanização: o aumento da densidade de ocupação por edificações e obras de infraestrutura viária resulta em maiores áreas 

impermeáveis e, como consequência, o incremento das velocidades de escoamento superficial e a redução de recarga do lençol 

freático. 

A recarga do aquífero se processa através das águas de chuva ou pelas águas de um rio, quando este percorre um leito poroso. O 

aquífero subterrâneo é o responsável pelo abastecimento de toda nascente d’água e a impermeabilização do solo poderá elimina-las e, 

consequentemente, os rios desaparecerão. Em áreas urbanas é comum a inundação localizada devido ao estrangulamento do curso 

d’água por pilares de pontes, adutoras, aterros e rodovias que reduzem a seção de escoamento do rio. 

Um dos efeitos causados pela urbanização são as enchentes, - lentas ou rápidas, que se avolumam no decorrer dos dias - podendo 

causar prejuízos materiais e provocar mortes. A principal causa das enchentes deve-se à ocupação desordenada do solo, não só no 

território municipal como também a montante em toda a área da bacia de contribuição, e ao sistema de drenagem urbana que 

transfere os escoamentos para jusante, sem qualquer preocupação com a retenção de volumes escoados. Um sistema de drenagem 

eficiente é o que drena os escoamentos sem produzir impactos nem no local nem a jusante. 

A estratégia utilizada para os problemas de drenagem urbana esteve, durante anos, voltada para a retificação dos rios, córregos e o 

revestimento de suas calhas, com graves consequências ambientais, destacando-se: aumento das velocidades de escoamento e, 

consequentemente, a transferência de inundação para jusante; eliminação de ecossistemas aquáticos; processos erosivos nas margens 

dos cursos d’água e elevados custos para o município, sem, necessariamente, obter resultados efetivos. 

Atualmente, o sistema de drenagem urbana aponta para a preservação dos cursos d’água, sua despoluição e a manutenção das várzeas 

de inundação, de forma que não sejam necessárias obras estruturantes, reduzindo-se custos de implantação e problemas provocados 

pelas mesmas, tirando proveito de seu potencial urbanístico como áreas verdes e parques lineares. 

 
            FONTE - FUNDAÇÃO ESTADUAL D O MEIO AMBIENTE 
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ACADEMIA VIDA: Oferece aos associados e dependentes da AREA descontos nas mensalidades e redução da taxa única de avaliação sendo que haverá 

necessidade de no mínimo 05 interessados (mensalmente), para permanecer esse valor. O valor será reajustado sempre que existir reajuste nos valores da 

Academia, ficando isento qualquer taxa de matricula ou desistência. 

CENTRO DE ESTÉTICA RENATA: Descontos nos tratamentos capilares, corporais e faciais com duração de dois meses. (Telefone 3562-2616). 

KNN IDIOMAS: Descontos nas mensalidades dos cursos. (Telefone 3562-5725) 

FISK: Descontos  nas mensalidades dos cursos de inglês, espanhol e informática e Português para brasileiros. (Telefone 3563-2363) 

FATECE: Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação – (Telefone 3561-1543). 

CNA – Inglês Definitivo e Espanhol: Descontos no valor normal das mensalidades relativas aos cursos de Inglês e Espanhol intensivo e  nos cursos 

extensivos, matriculas abertas sem taxa de inscrição. (Telefone 3563-2421 – Site: www.cna.com.br)  

AMERICAN IDIOMAS: Descontos especiais sobre o valor normal das mensalidades relativas ao curso de Inglês (Telefone 3561-3890 – E-mail: 

atendimento@americanidiomas.com.br – Site: www.americanidiomas.com.br)  

Psicóloga Dra. Flavia Cristina Borrajo Devitte: Descontos nas sessões de Psicoterapia individual ou em grupo.(Endereço: Rua Dom Pedro II, nº.1692 – 

Telefone 9704-7643) 

SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA E ABNT: O Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA e a ABNT se juntaram para disponibilizar as Normas Técnicas Brasileiras para 

os profissionais de Engenharia e Agronomia do Brasil. O profissional terá acesso às Normas Técnicas com 50% de desconto via internet. Basta ser inscrito 

no Sistema CONFEA/CREA ou associado à MÚTUA e estar em dia com suas obrigações. O profissional interessado terá apenas que comparecer na Unidade de 

Gestão de Inspetoria do CREA-SP, que funciona na Sede da AREA para usufruir este beneficio. (Informações www.creasp.org.br)  

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA: Descontos  nas mensalidades no s cursos de graduação, e 5% nas mensalidades nos cursos de Pós Graduação. (3561-

2762 – Site: www.unip.br/ead)  

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS: Descontos sobre os custos das disciplinas dos cursos calculados de acordo com a tabela normal dos preços dos cursos nas 

unidades de Piracicaba, Limeira, Araras e Rio Claro e  outros valores nas demais unidades. (Departamento Comercial Araras Telefone 19 3547-9160 – E-mail: 

Sabrina.salome@ibe.edu.br)  

MORADIA ECONOMICA: Em parceria com a Prefeitura Municipal de Pirassununga, onde atendemos famílias através de assistência gratuita dos nossos 

profissionais associados na construção de suas casas. Associados da Área Civil e Arquitetura podem participar do rodizio deste Convênio e será 

remunerado pela administração pública.  

UNIMED PIRASSUNUNGA: Serviços prestados por médicos cooperados em rede própria ou contratados do sistema UNIMED Pirassununga.  

Cobertura ambulatorial: consultas, procedimentos de diagnose e terapias, diálise e hemodiálise, cirurgias oftalmológicas, acupuntura e terapia de crise. 

Principais coberturas: emergências e urgências, serviços ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas e UTI sem limitação, internação psiquiátrica, 

quimioterapia e radioterapia, doenças infecto-contagiosas, transplante de rim e córnea, cirurgias refrativas, órteses e próteses no ato cirúrgico, 

reconstrução mamária e remoção inter-hospitalar.  

Pronto atendimento 24 horas exclusivo para o conveniado UNIMED com moderna infra-estrutura (9 leitos com TV, ar condicionado, banheiro privativo) equipe 

de enfermagem e médico plantonista.  

Farmácia UMIMED com medicamentos a preço de custo. 

Programa Bem Viver de saúde preventiva voltada a dar uma melhor qualidade de vida ao conveniado, reeducação alimentar com orientação de nutricionista, 

controle do diabetes, pressão arterial, obesidade, atividade física com orientador.  

AUDITÓRIO: Sala com capacidade para 100 pessoas com televisão, DVD, Equipamento de som com microfone completo e ventiladores, estrutura para 

composição de mesas ideal para realização de eventos, cursos, treinamentos e reuniões.  

PALESTRAS CURSOS E TREINAMENTOS: Em parceria com a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA ou participação individual de outras 

entidades são realizadas constantemente na sede da AREA palestras, cursos e treinamentos aos profissionais que abordam temas da área tecnológica e 

outros interesses que contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento da Engenharia, Arquitetura e Agronomia de nossa Cidade e Região.  

 

 

VALORES CONVÊNIO UNIMED: 

 

 

 

De 0 a 18 anos = R$ 59,87 

De 19 a 23 anos=R$ 76,02 

De 24 a 28 anos=R$ 86,01 

De 29 a 33 anos=R$ 97,32 

De 34 a 38 anos=R$ 102,47 

De 39 a 43 anos=R$ 146,64 

De 49 a 53 anos= R$ 240,68 

Acima de 59 anos=R$ 359,17 

 

http://www.cna.com.br/
mailto:atendimento@americanidiomas.com.br
http://www.americanidiomas.com.br/
http://www.creasp.org.br/
http://www.unip.br/ead
mailto:Sabrina.salome@ibe.edu.br
http://3.bp.blogspot.com/-tb3yo5bSqNI/UQANSueh_yI/AAAAAAAACbc/qAKddd9xjTo/s1600/455.png


 

 

Rua: Duque de Caxias, nº. 1.501 – Sala 07 – Edifício Pioneiro 
(19) 3561-3456 
E-mail: ana_goncalves@hotmail.com  

 

Fone/Fax: 3565-9100 

Avenida Newton Prado, nº. 3.608 – Pirassununga – SP 

E-mail: eletrotudo@terra.com.br 

TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS 

mailto:ana_goncalves@hotmail.com
mailto:eletrotudo@terra.com.br


                                                                                                     

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia e que a esperança seja 

um objetivo concretizado. 

No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de inspiração para realizar e sentir que a 

vida é um presente iluminado que Deus nos deu. 

Que todos os dias do ano novo sejam iluminados para você e sua família.  

A Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA 

Através de seu Presidente, Diretores e Funcionários deseja a todos um Feliz Natal cheio 

de paz e um ano novo de muitas realizações.  



 

                                          

                      

                                                                                                                            

                                                            

 

     

                                          

 

 

 

Cel.: (19) 9654-6233 
Cel.: (19) 8242-2192 
Cel.: (19) 9826-409 

Telefone: (19)3562-1248 

 

 

CB Locações de Bombas 

Vendas e Programação 

 

e-mail: contato@construtorabertoli.com.br 

 

Rua Amador Bueno nº255 - Centro - Pirassununga 

http://www.construtorabertoli.com.br/construtorabertoli/bombas.html


 



 


