
Mudanças no 
preenchimento de ART 
para peritos judiciais

Curso sobre Sistemas 
Prediais, Hidráulicos 
e Sanitários

Áreas Contaminadas 
e o Mercado 
Imobiliário

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO realiza, com apoio do CREA-SP, nos 
dias 5 e 7 de abril, das 18:30 às 22:30, o curso de 
Vistoria Cautelar de Vizinhança, totalmente gratuito e 
On-line pela plataforma Zoom!

A Atividade será ministrada pelo Professor e Eng. 
Civil Jonathas de Alencar Lopes, da Trivio.

Confira todas as informações sobre esse curso na 
página 3.
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A3 TREINAMENTO E EDUCAÇÃO ONLINE TRADERS

Associados da AEAO e familiares 
têm 10% de desconto nos cursos da 

A3 Treinamento e Educação!

Os associados da AEAO contam com  10% de 
desconto em qualquer curso sobre Mercado 

Financeiro oferecido pela Online Traders

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Inscreva-se para o curso gratuito 
sobre Vistoria Cautelar de Vizinhança



Atendendo as solicitações dos prof is-
sionais de perícia judicial, o Crea-SP im-
plementou hoje algumas mudanças no 
preenchimento de ART para este público, 
com o objetivo de melhorar e facilitar o 
processo.

Aprimorando o modelo de ART de 
"Obras e Serviços", estabelecido pela Re-
solução 1025 do Confea, trazendo particu-
laridades específ icas da área e em busca 
de minimizar possíveis dúvidas, o Crea-
-SP estabeleceu algumas adaptações no 
documento. Agora, ao acessar o sistema 
Creanet, esses prof issionais terão à dis-
posição no menu "Serviços ART" o item 
"Preenchimento de ART de Perícia Judi-
cial" onde terão, inclusive, campos já pre-

enchidos, tornando o procedimento mais 
ef iciente.

Com a mudança, as principais ativida-
des técnicas que devem ser registradas 
nas ARTs de peritos judiciais são:

Arbitramento
Vistoria
Laudo
Parecei
Perícia
Estudos
Levantamentos

Em breve traremos mais detalhes so-
bre o assunto, como o passo a passo com-
pleto.
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Inscreva-se para o curso gratuito sobre 
Vistoria Cautelar de Vizinhança

AEAO promove curso gratuito sobre Sistemas 
Prediais, Hidráulicos e Sanitários – Princípios 
básicos para elaboração de projeto

PARTICIPE!
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A Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Osasco – AEAO realiza, 
com apoio do CREA-SP, nos dias 5 e 
7 de abril, das 18:30 às 22:30, o curso 
de Vistoria Cautelar de Vizinhança, 
totalmente gratuito e On-line pela 
plataforma Zoom!

A Atividade será ministrada pelo 
Professor e Eng. Civil Jonathas de 
Alencar Lopes, da Trivio.

A Vistoria Cautelar de Vizinhança 
é o trabalho de constatação e tem 
como objetivo registrar, através da 
vistoria de vizinhança, a real situa-
ção de segurança e de conservação 
dos imóveis que já existem ao redor 
da futura construção. No curso será 
possível adquirir conhecimento téc-
nico e experiência para possíveis per-
cepções dos registros nas vistorias.

A Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Osasco – AEAO realizou nos dias 22, 
23 e 24, das 18:30 às 22:30 horas, um curso 
inteiramente gratuito e online sobre Siste-
mas Prediais, Hidráulicos e Sanitários – Prin-
cípios básicos para elaboração de projeto. 
A atividade, transmitida pela plataforma Zoom, 
foi apresentada da pelo Professor Engenheiro, 
Roberto de Carvalho Junior.

Na abertura da atividade, o CREA-SP conce-
deu uma palestra institucional e durante o curso, 
os participantes puderam absorver conhecimen-
tos técnicos e práticos de forma didática sobre o 
tema.

O curso contou com certificado de conclusão.
Não perca a chance de se atualizar e fique por 

dentro de todas as atividades que a AEAO dispo-
nibiliza em nosso site aeaosasco.org.br!

“Não basta a simples condi-
ção da foto, se faz necessárias às 
constatações das manifestações 
patológicas e noção prognóstica, 
exige do vistoriador uma visão 
privilegiada relacionada à segu-
rança, habitabilidade, sustentabi-
lidade e as exposições dos fatores 
externos e internos das edifica-
ções, visando atender ao disposto 
na NBR 12722/1992 – Discrimina-
ção de serviços para construção 
de edifícios”, pontua Jonathas de 
Alencar Lopes, Engenheiro Civil e 
Professor do curso.

O curso também conta com 
abertura de uma palestra institu-
cional do CREA-SP.

https://www.aeaosasco.org.br/inscreva-se-para-o-curso-gratuito-sobre-vistoria-cautelar-de-vizinhanca/


Profissionais participam de palestra sobre 
finanças promovida pela AEAO

Presidente da AEAO, Eng. Leandro 
Fogaça, participa de evento do CREA-SP 

neste mês. Confira:

Colégio de Inspetores que 
aconteceu nos dias 18 e 19/03, 

em São José dos Campos, com a 
presença do presidente da AEAO, 
Leandro Fogaça, e os presidentes 
de outras associações da região, 

como, Joel Kruger, Raphael Queiroz 
e Marcelo Rodrigues; além dos 

inspetores, Renan Fogaça, Adriano 
Souza, Cláudio Bueno, Edgar 

Francisco e Paulo Fiorita.
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A Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO realizou na 
terça-feira, 22 de feverei-
ro, a primeira atividade de 
capacitação e atualização 
do ano: uma palestra sobre 
Planejamento Financeiro e 
Decisões de Investimentos 
– O que esperar de 2022?

A atividade foi gratuita 
e transmitida pela plata-
forma Zoom, apresentada 
pelo Rafael Mantuan,

Planejador Financeiro 
Pessoal e Gerente Geral do 
Banco Safra.



Conheça nossos canais de comunicação!  

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco
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Áreas Contaminadas e o Mercado Imobiliário
O autor, Claudio Bueno, é Técnico Am-

biental, Engenheiro Químico, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho e Engenheiro Civil. 
Empresário, diretor técnico e comercial na 
Bueno Mota Engenharia, atua como Consul-
tor Ambiental há mais de 17 anos, mais es-
pecificamente lidando com os mais diversos 
projetos dentro do gerenciamento de áreas 
contaminadas em todo o território nacional.

É sabido por todos que já não há mais 
tantas áreas disponíveis para a construção 
de novos empreendimentos e/ou, quando 
há, essas têm um custo elevado, o que na 
maioria das vezes, inviabiliza a construção. 

À vista disso, o interesse do mercado 
imobiliário por áreas consideradas conta-
minadas e/ou com potencial ou suspeita de 
contaminação, vem crescendo ano a ano, 
tendo em vista a possibilidade de construção 
nesses terrenos.

Mas afinal, é mesmo possível construir 
em áreas contaminadas? É seguro?

A resposta é: Depende.
Uma área é considerada contamina-

da quando o solo, a água subterrânea e/ou 
o vapor do solo apresenta concentrações 
de substâncias químicas acima de valores 
orientadores estabelecidos pelos órgãos am-
bientais reguladores. No entanto, essas áreas 
não necessariamente oferecem riscos à saú-
de humana e/ou meio ambiente, ou seja, ela 
pode estar contaminada, mas não oferecer 
riscos aos futuros moradores do local e/ou 
aos bens a proteger. 

De que forma essas áreas são origina-
das? Normalmente são áreas onde houve a 
manipulação e/ou disposição inadequada 
de substâncias químicas com potencial de 
poluição do solo, processos industriais, des-
carte inadequado de resíduos contamina-
das, entre outras diversas ações antrópicas 
que podem poluir o meio ambiente.

De acordo com a CETESB, o Gerencia-
mento de Áreas Contaminadas visa reduzir, 
para níveis aceitáveis, os riscos a que estão 

sujeitos a população e o meio ambiente em 
decorrência de exposição às substâncias 
provenientes de áreas contaminadas, por 
meio de um conjunto de medidas que asse-
gurem o conhecimento das características 
dessas áreas e dos riscos e danos decorren-
tes da contaminação, proporcionando os 
instrumentos necessários à tomada de de-
cisão quanto às formas de intervenção mais 
adequadas.

Abaixo a Figura 1 ilustra um modelo 
conceitual de contaminação, para melhor 
entender os mecanismos de contaminação 
do solo e água subterrânea, nesse caso, por 
meio de um vazamento de tanque de com-
bustível.

Figura 1 – Modelo conceitual de conta-
minação ilustrativo

Fonte: https://eradaagua.files.wordpress.
com/2012/02/posto-franca.jpg

Em suma, é seguro e, sim, é possível 
construir em terrenos provenientes de áre-
as contaminadas, desde que sejam imple-
mentadas as medidas necessárias a fim de 
controlar os riscos que a contaminação pode 
causar aos receptores. Essas medidas fazem 
parte do Plano de Intervenção, uma impor-
tante etapa do Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas que visa reduzir os níveis da 
contaminação existente nos meios impacta-
dos, a níveis aceitáveis através da execução 
de projetos de remediação.

Atualmente há diversas técnicas e me-
todologias, consagradas mundialmente, 
para a execução de projetos de remediação 
ambiental, a depender de uma série de vari-
áveis como o prazo estabelecido, os tipos de 
contaminantes, a geologia e hidrogeologia 
local, o uso futuro pretendido, entre outros 
aspectos importantes que devem ser consi-
derados na etapa de elaboração do projeto 
de remediação.

Os custos relacionados à descontamina-
ção de uma área contaminada podem variar, 
também, de acordo com as mais diversas va-
riáveis, incluindo o prazo que o interessado 
tem para viabilizar o seu projeto. Esses custos 
devem ao menos ser estimados e conside-
rados no estudo de viabilidade técnica-eco-
nômica do empreendimento para que os 
interessados tenham subsídios suficientes 
para a tomada de decisão quanto a compra 
ou não de uma área contaminada.

Vale ressaltar a importância de consultar 
profissionais experientes no mercado de Ge-
renciamento de Áreas Contaminadas ANTES 
de adquirir qualquer área com potencial ou 
suspeita de contaminação, ou até mesmo 
contaminada. Lembrando que uma área de-
socupada no presente não garante que ela 
esteve desocupada no passado e, com isso, 
pode ter abrigado alguma atividade com po-
tencial de poluição do solo e assim, ter o que 
chamamos de passivo ambiental. Inclusive 
há um jargão bastante conhecido no meio: 
Comprou o ativo, herdou o passivo. 

Claudio Bueno – Diretor da AEAO
Técnico Ambiental, Engenheiro Quími-

co, Engenheiro de Segurança do Trabalho e 
Engenheiro Civil 

Lembrete: Para serviços técnicos, con-
trate sempre um profissional habilitado e 
exija a emissão da ART – Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica.
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