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Conselhos de classe foram grande conquista de setores 
profissionais no Brasil. O de engenharia e agronomia – 
Sistema CONFEA/CREA – é dos mais antigos e, junto 
com o recém-criado CAU, de arquitetura e urbanismo, 
tem grande peso na economia brasileira, na produção 
industrial, acadêmica, no desenvolvimento de tecnologias 
e soluções para cidades.

A tarefa dos conselhos é garantir que os profissionais 
executem atividades para as quais estão legalmente habi-
litados. Portanto, os conselhos têm o importante papel de 
proteger a sociedade do mau profissional, do leigo etc. A 
associação de classe existe para promover a valorização do 
profissional e o sindicato para defender direitos e deveres.

Encaminhamos ao deputado Rodrigo Maia, presidente da 
Câmara dos Deputados, a manifestação da Associação que 
trata da importância dos conselhos de classe. Sugerimos 
que, individualmente, cada associado faça a sua própria 
manifestação – por e-mail ou carta. Juntos e organizados 
somos fortes e com os nossos conselhos as pessoas estão 
mais seguras.
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Desde 2018, está em vigor a Lei Municipal 14.045/2017 
que estabelece regras de gestão para o compartilhamento 
dos postes em Ribeirão Preto. Os postes da cidade, cerca de 
80 mil, têm dono: a concessionária de energia elétrica que, 
na maioria das cidades paulistas, é o Grupo CPFL. Ela com-
partilha esse espaço, mediante aluguel, com outras empresas 
prestadoras de serviços – de telefonia, internet etc – que 
penduram seus fios e equipamentos para fazer seus sinais 
chegarem às casas das pessoas.

“Ocorre que, as empresas usam os espaços de maneira 
indiscriminada, causando transtornos à cidade, uma vez que 
os cabos, quando se soltam – o que não é raro – ficam no 
lugar por muito tempo, e ninguém se responsabiliza”, observa 
o engenheiro Luiz Umberto Menegucci, diretor administrativo 
da AEAARP.

São as agências reguladoras de telecomunicações (ANATEL) 
e de energia elétrica (ANEEL) que normatizam a utilização 
dos postes em todo o país. O engenheiro Március Vitale, do 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (SEESP), 
afirma que a questão é de segurança da população e de 
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A questão dos 
postes  

Novas tecnologias e serviços fizeram as cidades avançarem, mas também as tornaram 
mais poluídas em razão do cabeamento aéreo de internet, TV a cabo e energia 

elétrica; entenda como funciona e quem é responsável por isso

poluição visual. Ele integra um grupo que debate o tema no 
SEESP, propondo soluções.

Os postes são concessões públicas outorgadas à explora-
ção por distribuidoras de energia elétrica. A atual legislação 
concede às empresas de telecomunicação o direito de uso 
compartilhado dessa infraestrutura, que é pública, porém 
gerida e explorada comercialmente por empresas privadas. O 
direito é garantido por lei, a de número nº 9.472 de 16 de julho 
de 1997, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações.

A concessão do direito inclui, além dos postes, “dutos, con-
dutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora 
de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de 
interesse público, de forma não discriminatória e a preços e 
condições justos e razoáveis”.    

Para disciplinar essa relação, a ANATEL, a ANEEL e a ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) fixaram diretrizes em reso-
luções conjuntas editadas em 1999, 2001, 2014 e 2017. As 
regras valem para os 46 milhões de postes de distribuição de 
energia elétrica de todo o Brasil. No estado de São Paulo são 
7 milhões de postes. 

Especial

AEAARP
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normas ABnT

As normas que regem o tema são:

ABNT NBR 8451-1:2011 Versão Corrigida:2012 - Postes de concreto 
armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de 
energia elétrica - Parte 1: Requisitos

ABNT NBR 8451-2:2013 - Postes de concreto armado e protendido 
para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 
2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica

ABNT NBR 8451-3:2011 - Postes de concreto armado e protendido 
para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 
3: Ensaios mecânicos, cobrimento da armadura e inspeção geral

ABNT NBR 8451-4:2011 - Postes de concreto armado e protendido 
para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 
4: Determinação da absorção de água

ABNT NBR 8451-5:2011 - Postes de concreto armado e protendido 
para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 
5: Postes de concreto para entrada de serviço até 1 kV

ABNT NBR 8451-6:2013 - Postes de concreto armado e protendido 
para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 
6: Postes de concreto armado e protendido para linhas de transmissão 
e subestações de energia elétrica – Requisitos, padronização e ensaios

ABNT NBR 16202:2013 - Postes de eucalipto preservado para redes 
de distribuição elétrica — Requisitos

ABNT NBR 14744:2001 - Poste de aço para iluminação

As resoluções disciplinam, por exem-
plo, quais os tipos de infraestruturas 
que usarão os espaços compartilhados, 
regras para resolução de conflitos, de-
fine valores de referência a serem co-
brados no aluguel de postes e a última, 
de 2017, atualiza a primeira, de 1999.

Segundo a ANATEL, as normatizações 
não regulam a quantidade de cabos 
ou equipamentos a serem fixados nos 
postes. “Cabe às distribuidoras detalhar 
as regras de utilização dessa infraestru-
tura e realizar a boa gestão dos postes, 
atividade pela qual são remuneradas 
pelos prestadores ocupantes”, informou 
a assessoria de imprensa da agência. 

Cabe à empresa que ocupa o poste, 
ainda de acordo com a agência, observar 
a legislação local, o plano de ocupação e 
a conformidade técnica com as normas 
de postes de cada distribuidora.

A CPFL informa que os postes têm 
capacidade de suportar esforços entre 
200kg e 1.200kg, dependendo do 
modelo de construção de cada um. 
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Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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no calçadão central  de 
Ribeirão Preto.

A primeira é a normati-
zação do uso do subsolo 
urbano. Március afirma que, 
em geral, muitas cidades bra-
sileiras não têm planejamen-
to ou lei que regule o uso do 
subsolo. Na prática, significa 
que os montes de cabos aé-
reos seriam apenas enterra-
dos, transferindo o problema 
para debaixo da terra, literalmente. 
Para se ter uma ideia, no Brasil existem 
cerca de 10 mil provedores de internet, 
fora os prestadores de serviços de 
televisão, telefonia, etc.. O subsolo já 
é ocupado por redes de água, eletrici-
dade, esgoto e gás. Em alguns lugares, 
conforme relato de Március, o projeto 
de transferir a fiação aérea para infra-
estrutura subterrânea é dificultado pelo 
fato de que cada prestadora de serviços 
reivindica a instalação de seu próprio 
duto, sem acordo de compartilhamento 
da infraestrutura de rede.

A tecnologia, esclarece Március, 
permite que os dados que passam por 
um grande número de cabos ópticos 
tradicionais, por exemplo, sejam subs-
tituídos por microcabos que podem 
ser instalados em um único microduto 
com várias vias e menos agressivo à 
paisagem urbana – até mesmo se per-
manecerem pendurados nos postes.

A questão, portanto, não é onde 
colocar os fios. Mas, como coloca-los, 
o que necessita de planejamento, boa 
engenharia e ocupação racional do 
subsolo urbano.

Há ainda outra questão: a destina-
ção da fiação. As empresas de tele-
comunicações que colocam os cabos 
nos postes são as responsáveis pela 

De
sig

ne
d 

by
 Fr

ee
pi

k manutenção e retirada dos mesmos. 
Muitas não retiram os “cabos mortos”, 
no jargão do setor, por questão de lo-
gística – precisam destinar uma equipe 
para retirar algo que não é usado na 
rede. Além disso, a destinação correta 
desses cabos, especialmente os óticos, 
é complexa.

Os postes das grandes cidades supor-
tam hoje redes de TV a cabo, de cabos 
metálicos e ópticos de operadoras e 
provedores de internet, redes primárias 
e secundárias de energia, transformado-
res, braços de iluminação pública, am-
plificadores e dispositivos (armários de 
distribuição aéreos, caixas de emenda 
óptica e reservas técnicas).

Além disso tudo, segundo o enge-
nheiro Március, os postes têm dezenas 
de canos galvanizados fixados em suas 
estruturas para subidas de lateral (tubos 
galvanizados que interligam as redes 
subterrâneas com a rede aérea por onde 
passam os cabos de telecomunicações). 
“Antigamente os postes suportavam 
os cabos, hoje os cabos suportam os 
postes”, fala o engenheiro.

“Antigamente”, ainda segundo ele, os 
manuais técnicos de procedimentos da 
holding Telebras, que controlava as 28 
empresas operadoras estaduais mais a 
Embratel, regulamentava a utilização 

A companhia substitui aqueles que 
apresentam defeitos ou representam 
riscos, conforme o plano de manuten-
ção. Não há, porém, busca ativa de 
mau uso dos postes.

Isto é, os cabos que por ventura 
não estão ligados a redes de energia 
ou telecomunicações são de inteira 
responsabilidade das empresas que os 
colocaram ali. 

Não há também da CPFL resposta 
clara para um questionamento: como 
é a fiscalização e se é aceitável que um 
poste tenha inúmeros fios. À essa ques-
tão, a assessoria de imprensa da compa-
nhia respondeu que a CPFL atende às 
normas técnicas, sem informar, porém, 
qual é o número da referida norma.

Solução
Uma das possibilidades apontadas 

pelo engenheiro Luiz Umberto é a 
instalação de infraestrutura subter-
rânea, semelhante ao que já foi feito 
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dos postes. Isso, antes das privatizações 
e da criação das agências reguladoras. A 
Telebras determinava para as operado-
ras de telecomunicações a implantação 
de cabos aéreos metálicos em postes 
com até 200 pares.

“Em um ramal, quando a quantidade 
de pares era superior ao especificado, 
a rede tinha necessariamente de ser 
subterrânea”, conta o engenheiro. 
Os postes eram ocupados por: cabos 
metálicos aéreos de telefonia de até 
200 pares, caixas de emendas, redes 
primárias e secundárias de energia, 
braços de iluminação pública, fios ex-
ternos de telefonia e, em alguns casos, 
os tradicionais transformadores. Mas, 
era uma época sem internet, redes 
de dados, provedores e o grande nú-
mero de serviços ofertados a pessoas 
físicas e jurídicas que exigiam energia, 
comunicação e compartilhamento de 
informações.

As empresas proprietárias dos postes 
definem em cada um deles os espaços 
de 500 mm, com cinco pontos de fixa-
ção, distantes 100 mm um do outro, que 
podem ser utilizados pelas operadoras e 
provedores de internet. “O que passar 

deste limite estará fora do padrão atu-
almente definido pelas concessionárias 
de energia”, de acordo com Március.

Ele ressalta que, além de poluir vi-
sualmente as cidades, tecnicamente 
as manutenções das redes aéreas são 
custosas e a qualidade dos serviços 
ofertados instáveis, além de não aten-
derem às Normas Regulamentadoras 
NR 10 – Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade 10 e NR 35 
Trabalho em Altura.

No passado, o lugar do poste onde se 
concentravam fios e equipamentos foi 
apelidado pelos técnicos de zona “T”, em 
razão da formação da letra quando com-
binados o concreto e os cabos. Március 
“brinca” com essa denominação: “Hoje, 
seria zona do terror”.  

Para ele, a solução é a utilização de re-
cursos tecnológicos já disponíveis, que 
possibilitam a organização dos cabos 
no subterrâneo e nos postes, de forma 
segura e agradável aos olhos. 

“Existem pequenos dutos, os micro-
dutos, onde é possível lançar microca-
bos ópticos em cada um deles. Com 
projeto mais específico, é possível co-
locar um número maior de microcabos, 

usando normas sobre compartilhamen-
to de redes que precisam ser detalhadas 
no projeto”, explicou o consultor. Há aí 
engenharia, no projeto e na definição de 
soluções para implantar a infraestrutura. 

Dois caminhos podem ser seguidos 
para reduzir o volume de cabos aéreos. 
Um deles é enterrá-los em uma vala 
aberta, o que também resolveria a po-
luição visual. Outro aglutiná-los em um 
microduto aéreo ou subterrâneo.

“A grande vantagem da microtecnolo-
gia subterrânea é que dá para usar o es-
paço entre o meio fio e a capa asfáltica 
entre a calçada e a rua, onde é possível 
abrir uma microvala. Nela, que tem cer-
ca de três centímetros de largura e 30 
centímetros de profundidade, é possível 
instalar alguns microdutos. Depois, a 
microvala é tampada com asfalto frio”, 
detalha o engenheiro.

“Pelas pequenas dimensões da mi-
crovala”, continua, “não existe a neces-
sidade de recompor a capa asfáltica 
em toda a via, o que resulta numa obra 
mais econômica, além de evitarmos que 
serviços de recomposição mal acabados 
sejam realizados,  causando enormes 
problemas para a população”.
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Em Bauru (211 km de Ribeirão Preto), 
a Comissão de Infraestrutura Aérea 
Urbana (Coinfra) adotou a estratégia do 
diálogo. O poder público suspendeu a 
aplicação de multas, a concessionária de 
energia (também lá a CPFL), empresas 
de telecomunicações e internet com-
prometeram-se a retirar os fios “mortos”.

O cronograma definido no acordo se 
estenderá até 2020. Já foram retirados 
1.500 quilômetros de cabos que equi-
valem a 34 toneladas de fios. 

O engenheiro Carlos Kirshner repre-
senta o Sindicato dos Engenheiros do 
Estado de São Paulo (SEE) na Coinfra e 
explica que o êxito da estratégia do diálo-

go não eliminou ações punitivas por parte 
do poder público, que são aplicadas em 
casos de redes clandestinas, por exemplo. 

O sucesso do projeto de Bauru tal-
vez seja sintetizado em uma frase do 
engenheiro Carlos: “as outras partes 
não são tratadas como inimigas”. Isto é, 
conversando todos se entendem.

O caso Bauru  
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Luiz Umberto Menegucci, engenheiro civil

Somos ufanistas por natureza, característica que nos im-
pede de ver e sentir que, comparados à realidade de cidades 
europeias, norte-americanas e mesmo várias sul-americanas, 
estamos muito atrasados quando se trata de questões urba-
nas. Sejamos realistas: nossas cidades não são bonitas. Ribei-
rão Preto inclusive, que nasceu e cresceu sem planejamento, 
como a maioria das cidades brasileiras. Ruas e calçadas, por 
exemplo, atendem às necessidades de uma época, sem qual-
quer previsão sobre o volume de pessoas, carros, ônibus ou 
outros tipos de transporte que poderiam existir no futuro.

As ruas e calçadas são estreitas, os canteiros centrais das 
avenidas não são adequados e, objeto deste artigo, a fiação é 
aérea (redes elétricas, de dados, telefonia, dentre outros) e polui 
a cidade. Se não planejamos o passado, por falta de conheci-
mento ou cultura da época, essa desculpa não mais nos cabe. 
Nós temos o dever de planejar a cidade para que as próximas 
gerações não sofram as consequências da omissão, porque já 
não se trata mais de falta de conhecimento ou informação.

Em passado recente, a administração municipal aprovou 
a Lei da Cidade Limpa. A exemplo da cidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto conseguiu remover imensos outdoors que 
agrediam a paisagem urbana e disciplinou o tamanho dos 
letreiros em fachadas de estabelecimentos comerciais. Mas, 
não conseguiu (ou sequer tentou) interferir nos cabos ligando 
os postes de todas as ruas e avenidas da cidade. 

Enterrar os fios, como foi feito no calçadão do centro da 
cidade, é uma solução. A questão dos fios aéreos não é me-
ramente estética. Veja algumas desvantagens:

• maior necessidade de manutenção, aumentando os 
custos;

• riscos de rompimentos por conta de ventos fortes, chu-
vas, desgaste do tempo, quedas de árvores, vandalismo, 
caminhões e acidentes de trânsito;

• riscos de acidentes com o rompimento dos fios;
• vulnerabilidade e manutenção cara;
• exigência de trabalho de manutenção em alturas 

elevadas 
O cabeamento elétrico aéreo foi adotado em nosso país por 

ser mais barato, mas o fato é que os custos de manutenção 
deste modelo acabam sendo mais elevados com o decorrer 
do tempo.

Dentre os benefícios que o cabeamento elétrico subterrâ-
neo tem a oferecer, estão:

• redução dos riscos de rompimentos acidentais;
• redução de conexões clandestinas (“gatos”);
• eliminação da poluição visual;
• baixo índice de manutenção, reduzindo custos;
• reduz o risco de queima de equipamentos eletrônicos, 

pois o modelo não é condutor de sobretensões;
• quando necessária, a manutenção é mais rápida, eficien-

te e não coloca a vida dos técnicos em risco;
•  Possibilita principalmente a adequação de arborização 

urbana sem interferências.
A oportunidade de pautarmos a questão é agora, quando a ci-

dade se empenha em debater alterações no Plano Diretor. É hoje 
que temos o dever de planejar como a cidade será no futuro.

Fiação aérea 
   e as cidades

Revista Painel
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Há 45 anos a família de Danilo César Penariol se dedica ao cultivo do 
amendoim na fazenda Pau D´Alho, em Jaboticabal (SP). É a terceira geração 
da família à frente do negócio, que começou em 1974 com os avós. Eles são 
um dos primeiros produtores de amendoim da região e mantêm 650 hectares 
de plantação, entre terras próprias e arrendadas. 

A cultura comercial do amendoim no Brasil é relativamente recente. Começou 
nos anos de 1950, alcançou bons resultados até a década de 1970 e sucumbiu 
a outras culturas, como a soja e a cana-de açúcar, que receberam incentivos e 
investimentos em tecnologia, aumentando as áreas plantadas.

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) incentivou a cultura da cana-
de-açúcar a partir de 1975, quando surgiu o Programa. Os proprietários de 
terras passaram a arrendar as áreas para a promissora indústria canavieira, 
que exigia técnica para o manejo do solo. Uma das possibilidades dessa 
técnica é a alternância da cultura da cana com o amendoim, que, apesar de 
tecnologicamente e comercialmente enfraquecido, não sai de cena.

Família Penariol – 1981 

Declínio e 
ascensão
Tecnologia e planejamento fortaleceram a cultura do 
amendoim, que dobrou a produção nos últimos anos

O amendoim é uma leguminosa originária da América do Sul. 
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Plantação de Amendoim 

Segundo o engenheiro agrícola 
Rouverson Pereira da Silva, docente 
do Departamento de Engenharia Ru-
ral da Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV) da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) de Jaboti-
cabal (SP), o amendoim proporciona 
controle biológico da cultura da cana, 

Benefícios do Amendoim

Agronômicos

- fixação de nitrogênio no solo

- quebra o ciclo de pragas e doenças da cana

- reciclagem de nutrientes no solo

Econômicos

- cultura que não precisa de grande escala para ter rentabilidade

- pequeno ou médio produtor consegue ter boa renda com o amendoim 

- possibilidade de ter receita no momento em que a área estaria sem cultivo

- a renda com o amendoim amortiza o plantio de cana em 20%

reduzindo a infestação por pragas, e 
contribui com a manutenção da fer-
tilidade do solo por meio da fixação 
de nitrogênio.   

A rotação de cultura foi oportuna 
para que produtores mantivessem suas 
lavouras de amendoim. “É a principal 
cultura de rotação com a cana-de-açú-

car no estado de São Paulo, cultivado 
nas áreas de renovação de canavial”, 
explica o agrônomo José Antônio Ros-
sato Júnior, presidente da Cooperativa 
Agroindustrial (Coplana). O amendoim 
impulsiona outra indústria, a de alimen-
tos, aumentando as possibilidades de 
ganho dos produtores. 

A mecanização dessa lavoura acon-
teceu a partir dos anos de 1980 e, 
segundo a Coplana, foi a estratégia 
para a cultura prosperar. A tecnologia 
foi importada da Argentina e Estados 
Unidos e impactou em toda cadeia 
produtiva: as máquinas exigiam novas 
variedades – do tatu, ou ereto, para o 
runner, que é rasteiro. Pesquisadores 
da Embrapa e do Instituto Agronômi-
co de Campinas (IAC) chegaram a um 
cultivar mais produtivo, nutritivo e 
resistente. A introdução de secadoras 
no armazenamento evita o surgimento 
de fungos e melhora a produtividade e 
a rentabilidade. 
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“A revolução da mecanização e a secagem do amendoim deram condições para 
que a cultura crescesse. De 20 anos para cá houve um boom na produção”, conta 
o presidente da Coplana. Com ganhos em produtividade e em qualidade, o amen-
doim passou a atender a indústria alimentícia nacional, substituindo importações 
da Argentina. No ano 2000 começou a ser exportado. 

Renata Martins Sampaio, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
explica que o crescimento da cultura nos mercados interno e externo se deve ao 
aprimoramento dos processos para melhorar a qualidade do produto, atendendo 
às exigências e demandas do mercado. 

A partir do início dos anos 2000, novas tecnologias de produção e beneficiamento 
passaram a ser alinhadas às novas práticas sanitárias e de armazenamento. Além 
disso, o amendoim tornou-se pauta de debates e fóruns com vistas ao fortaleci-
mento e aperfeiçoamento da cadeia.

“Novos arranjos técnicos, organizacionais e institucionais abriram espaço para 
o reposicionamento do amendoim brasileiro no mercado internacional e também 
ofereceu condições de planejamento e inserção no mercado interno do produto 
in natura e industrializado”, explica Renata. 
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Carretas secadoras do amendoim em vagem 

Plantio

O ciclo de cultivo do amendoim é de 120 dias. O grão é plantado em área 
de reforma do canavial entre setembro e outubro e colhido cinco meses 
depois.  Após a colheita, o amendoim é armazenado e passa pelo processo 
de beneficiamento, que consiste em deixar o produto em condições de ser 
processado e consumido. 

Segundo Rouverson, o amendoim é rentável no ano em que as condições 
climáticas estão boas, condição que afeta qualquer cultura. “É muito difícil 
produzir o amendoim. As perdas são elevadas, entre 5% a 10% da produção. 
Já tivemos perda de 30% entre a produção e a colheita”, ressalta. 

Ainda que difícil, o engenheiro agrícola acredita que o amendoim é uma boa 
opção para os produtores. “Tem tudo para ocupar espaço nobre na cadeia 
produtiva brasileira. Outros estados já começaram a plantá-lo, como Minas 
Gerais, Tocantins e Mato Grosso”, diz.

Produção na região
O Brasil ocupa o 13º lugar como produ-
tor de amendoim no mundo. Dados da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) mostram que em 2012 o país 
produziu 256.600 toneladas do amen-
doim em casca. A safra 2017/2018 
apresentou um volume bem mais sig-
nificativo: 501.800 toneladas e, deste 
total, 477.700 mil foram produzidas no 
estado de São Paulo, que concentrada 
90% da produção. 
Em 2018, a cultura registrou aumen-
to de 13% no seu valor da produção, 
totalizando R$ 871 milhões. O grão 
ocupa a 15º posição no ranking do 
Valor da Produção Agropecuária do 
estado de São Paulo, composto por 
54 produtos, com a cana-de-açúcar 
na primeira posição. De acordo com o 
Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
no período de 2007 a 2017, a produ-
ção paulista de amendoim cresceu em 
média 12% ao ano. 
A região da Alta Mogiana (Ribeirão 
Preto, Jaboticabal, Sertãozinho, Du-
mont) e Alta Paulista (Tupã, Marília) 
são as maiores produtoras de amen-
doim do estado, representando parte 
importante do PIB regional. 

Municípios exportadores

Os 10 principais municípios ex-
portadores estão localizados no 
estado de São Paulo e represen-
tam 97% do volume total expor-
tado. Em 2018, Tupã, foi respon-
sável por 23% do volume total 
das exportações de amendoim, 
seguido por Jaboticabal com 
18%, Taquaritinga 13%, Dumont 
11%, Borborema 10%, Pompeia 
10%, Marília 7%, Sertãozinho 2%, 
Quintana 2% e Herculândia 1%. 
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Jaboticabal respondeu por 23% da 
produção de amendoim no Brasil na 
safra de 2018, com 119.520 toneladas. 
O município é o segundo maior expor-
tador da leguminosa do país. A posição 
lhe rendeu o título de Capital Estadual 
do Amendoim, outorgado por meio da 
Lei Estadual n° 16.640, de 05 de janeiro 
de 2018. Mais de 50% do faturamento 
da Coplana, maior processadora do grão 
no país, tem origem no amendoim. Na 

Ciclo do amendoim na cooperativa
1 - Pré-limpeza

Assim que chega do campo, o amendoim em casca 
(ainda na vagem) passa por etapas de pré-limpeza.

2 - Secagem artificial

Antes do armazenamento, o amendoim 
em casca passa pela secagem artificial, 

que garante a redução da umidade.

5 - Blancheamento

É retirada a película do 
amendoim

4 - Seleção

A seleção eletrônica é mais uma 
etapa realizada para a padronização 
e qualidade do produto

3 - Armazenamento

Na sequência, o amendoim vai para o 
armazém a granel em condições controladas. 
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safra de 2018, a cooperativa produziu 
89.520 toneladas de amendoim em 
casca, com faturamento de R$ 499.495 
milhões. A cooperativa exportou 33.921 
toneladas, 22% do total das exporta-
ções do Brasil, que totalizou 153.317 
toneladas em 2018.

A cooperativa recebe o grão do 
produtor, armazena, beneficia, pro-
cessa e exporta, especialmente para 
o mercado europeu. 

Cadeia produtiva
Os grãos de amendoim são utilizados 

pela indústria alimentícia como matéria 
prima na fabricação de doces, na massa 
dos chocolates, aperitivos e óleo.

Segundo dados do Estudo Tendên-
cias, encomendado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas (ABICAB) o setor 
conta com cerca de 400 empresas com 
relevância no mercado. As líderes res-
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O Brasil é o quinto maior expor-
tador de amendoim no mundo. Em 
2018, a exportação do amendoim em 
grão cresceu 35% em relação a 2017, 
segundo dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior, divulgados em artigo 
publicado pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA). 

O óleo de amendoim e amendoins 
preparados e conservados também 
são exportados, mas em menor escala. 
Segundo Renata, pesquisadora do IEA, 
o avanço da produção de soja deslocou 
a importância do amendoim no mercado 
de óleos vegetais e o produto em grão 
e a confeitaria passaram a ser destaque 
no mercado.

 “As exportações representam cerca 
de 50% a 70% do mercado do amen-

Exportação

- Amendoim em grão 

- Óleo de amendoim

- Amendoins preparados 
e conservados

doim, variação 
que depende 
do compor-
tamento da de-
manda e também 
da oferta do produto no 
mundo. O restante é con-
sumido pelo mercado interno”, 
explica Renata, do IEA. 

A Rússia é o principal destino do 
amendoim em grão com 37% do volume 
total, seguida da Argélia com 17% e 
dos Países Baixos (Holanda) com 11%. 
O óleo de amendoim é exportado para 
China e Itália. Os amendoins conser-
vados e preparados são exportados 
principalmente para a Rússia, Ucrânia e 
Estados Unidos, Chile, Peru, Colômbia 
e Uruguai. 
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kpondem por 25% a 30% da produção do 
setor, enquanto as empresas de médio 
porte respondem por 30 a 35%. Ou seja, 
um volume relevante da produção, em 
torno de 40%, está nas mãos de peque-
nas e microempresas.  

O estado de São Paulo concentra a 
maior parte das empresas de produtos 
de amendoim. Segundo a ABICAB, a 
concentração é estratégica, uma vez 
que o estado é grande produtor dos 
insumos utilizados no setor.
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Evento

“Arquitetura Moderna e seus Descendentes” foi o tema escolhido para a 10ª 
Semana de Arquitetura da AEAARP, sob a coordenação técnica dos arquitetos Sílvia 
Camargo e Calos Palladini, respectivamente diretora e conselheiro da AEAARP.

Palladini, a quem coube a sugestão do tema, explica que a escolha tem forte apelo 
conceitual e teórico da arquitetura. Ele argumenta que, após a revolução industrial, 
o mundo adquiriu velocidade e os adornos, marcantes no ecletismo, deram lugar 
ao concreto aparente, uma das características da arquitetura moderna.

Ocorre que aqueles que atuam hoje no mercado, nos setores imobiliário, de 
recuperação do patrimônio, compatibilização de projetos, desenhos ou conceitos 
arquitetônicos são herdeiros (ou descendentes) daqueles que ousaram (na forma 
ou nas mudanças de estilos) no passado.

10ª Semana de 
Arquitetura 

AEAARP

Palestras inovaram no formato e na temática Em todos os dias do evento, os 
arquitetos ribeirão-pretanos Carlos 
Trocca, Paulo Senna e Dulce e Carlos 
Palladini mediaram as palestras.

Na Semana de Arquitetura deste ano, 
o objetivo foi apresentar ao público 
como é o trabalho do arquiteto de hoje, 
os desafios, as inovações, oportunida-
des e tecnologias. 

A Painel convidou os palestrantes a 
escreverem artigos sobre suas pales-
tras como contribuição para o registro 
histórico e o aprofundamento do co-
nhecimento compartilhado no evento.

A E A A R P

Giulio Prado

Fábio Valetim

Isabela Pessoti José Roberto Geraldine Júnior

Fernanda Barbara

Fábio Valentim e Fernanda Bárbara, 
do escritório UNA Arquitetos, de 
São Paulo, apresentaram soluções 
e formas de conceber um projeto 
arquitetônico. Eles são referência em 
participação em concursos.
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Sílvia Camargo, arquiteta
Inovação é uma palavra que carrega forte conceito da 

contemporaneidade de projetos, atitudes, tecnologias e 
pensamentos. Para a AEAARP a aplicação desse conceito tem 
forte significado, principalmente pelo fato de estar no DNA 
das profissões representadas pela Associação. Na arquitetu-
ra, a inovação é fundamental. Cabe a nós mudar conceitos, 
formas, espaços, estilos e tudo isso tem forte impacto na 
vida cotidiana.

Na 10ª Semana de Arquitetura da AEAARP, marcando uma 
década de realização do evento, nós inovamos. Foi marcante a 
participação de conceituados profissionais da cidade; foi espe-
cial o engajamento de professores, estudantes e instituições 
de ensino superior da cidade e da região, que acompanharam 
com interesse e atenção todas as palestras. Sobretudo, foi 
importantíssimo para nós, que fazemos arquitetura no interior 
paulista, conhecer o trabalho daqueles que nos visitaram na 
AEAARP e trocaram conosco experiências e vivências.

Inovar
verbo
1. transitivo direto
tornar novo; renovar, restaurar.
2. transitivo direto e intransitivo
introduzir novidade em; fazer algo como não era feito antes.

Gianfranco Vannucchi, arquiteto
Na 10ª Semana de Arquitetura AEAARP, apresentei à lotada 

plateia um pouco do que eu aprendi em 47 anos ininterruptos 
de prática arquitetônica, a saber: o aprendizado profissional 
em arquitetura é lento e demanda paciência, pois algo que se 
começa a projetar hoje só ficará pronto daqui a 2, 3 anos, re-
velando os acertos e eventualmente, os desacertos projetuais.

Talento e criatividade ajudam muito na carreira do arquiteto; 
mas, entendo que não são suficientes para alcançar o sucesso. O 
atendimento ao cliente, propostas claras e bem elaboradas, en-
tregas competentes e dentro dos prazos acordados, contribuem 
para o desenvolvimento contínuo de uma empresa de arquitetura.

Mesmo que o arquiteto ou a empresa tenham presença 
preponderante em algum segmento de atuação, no nosso 
caso no mercado imobiliário, é saudável tentar se envolver em 
projetos de programas e escalas variadas, como residências, 
escolas, centros culturais etc.

Nesse evento a 
inovação tem gran-
de abrangência: no 
envolvimento daqueles que aceitaram partilhar a coordena-
ção do evento, no formato do auditório, na circulação dos 
convidados na sede, no super telão no palco, até mesmo no 
repertório do Coral Som Geométrico – que tocou Garota de 
Ipanema pela primeira vez depois de vários anos de pedidos 
do arquiteto Carlos Palladini, a quem homenageamos.

Esses acontecimentos, entretanto, são possíveis pelo fato 
de integrarmos um grupo e interagirmos – com consensos 
e dissensos – em benefício coletivo e pensando sempre em 
novas formas de impactarmos na sociedade, na vida dos 
nossos clientes e dos associados. É assim que inovamos e 
fortalecemos a arquitetura na Região Metropolitana de Ri-
beirão Preto, valorizando o profissional, suas habilitações e 
possibilidades de mercado.

47 anos de arquitetura 
           e muito por fazer

No mercado imo-
biliário, entender e 
atender as expec-
tativas do cliente 
contratante é obri-
gação fundamental; 
mas, sem deixar de 
se preocupar com 
o bem-estar do usuário que, em última análise, é o cliente 
final do projeto.

Tendo consciência, de que toda edificação será inserida em 
um meio ambiente pré-existente, tentar fazê-lo de forma respei-
tosa e harmoniosa e, se possível, contribuir para sua melhoria.

Por fim, lutar para criar um ambiente não competitivo, mas 
sim colaborativo dentro da empresa, onde a vitória de uns 
represente o sucesso de todos.
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Miriam Addor, arquiteta
BIM, modelagem da informação da construção, é o processo 

de produção do projeto de forma digital, paramétrica, cola-
borativa e interoperável que pode ser utilizado para diversos 
fins e durante várias etapas do ciclo de vida da edificação. 

O arquiteto tem sido o líder na implementação deste novo 
processo de trabalho. Diferente da antiga geração, onde os 
projetos eram baseados em geometria e assistidos por pro-
gramas CAD, o BIM tem o conceito de Informação do Objeto 
e o uso de softwares paramétricos.

O “i” do BIM é a parte mais relevante do processo que 
gerencia os dados da construção em formato digital durante 
todo o ciclo de vida da edificação. 

Importante ressaltar as três palavras básicas para se ter 
um processo BIM:

 • Interoperabilidade;
 • Parametrização;
 • Colaboração
Sem a utilização destes conceitos não se pode ter BIM. 

Ou seja, a simples aplicação de um software 3D não pode 
ser considerada BIM. 

A implementação de um processo BIM em um escritório de 

arquitetura pode passar por várias fases e ocupar vários anos. 
O mais importante é ter um planejamento de implementação 
e não voltar etapas. 

Ao se indicar um projeto em BIM, uma dos conceitos mais 
importantes é a definição dos usos do BIM. Para projeto, por 
exemplo, podemos ter muitos, tais como visualização, compa-
tibilização, revisão e projetos, análises de eficiência energé-
tica, de critérios de sustentabilidade, análises de engenharia, 
extração e quantitativos, e a própria concepção. Importante 
saber o uso do Bim para poder definir o que modelar e o que 
não modelar. O planejamento da modelagem também deve 
ser criterioso, considerando sempre o Plano de Execução 
BIM, espécie de mandatório onde são definidas as diretrizes 
de modelagem, padronizações, nível de desenvolvimento dos 
modelos, interoperabilidade, mapeamento de processos, sof-
twares, coordenadas geográficas e outros itens importantes 
ao processo e modelagem nas fases mais iniciais do ciclo de 
vida de uma edificação que é o projeto.

O Bim representa uma mudança radical de paradigma no 
processo de projeto construção e operação as edificações. É 
uma mudança de cultura que veio para ficar.

O uso do BIM aplicado
à fase de projeto

AEAARP
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Sílvio Sant’Anna, arquiteto
Esse trabalho é um claro exemplo de como a arquitetura, 

através de um projeto bem estruturado, dá conta de atender 
as expectativas do interesse privado, respeitando o bem 
tombado e as ações da gestão pública pelo interesse social no 
patrimônio histórico arquitetônico. Situado no antigo bairro 
industrial da Mooca, o projeto faz parte de inúmeras proposi-
ções de transformação arquitetônica do bairro no sentido de 
resgatar sua urbanidade e recuperar o traçado urbano fabril 
para os usos contemporâneos da cidade.

Com seus galpões originários de diversas fases de constru-
ções voltados sempre para a ferrovia e dispostos de forma 
perpendicular à mesma, o moinho de trigo é o único edifício 
verticalizado, implantado paralelo à ferrovia, dando clara evi-
dência de sua importância. O mesmo ocorre com o moinho de 
arroz, em menor escala e mais ao fundo, quando a Rua Borges 
de Figueiredo provavelmente já insinuava sua importância. 

Os levantamentos históricos revelaram que as fundações 
insinuavam situações extremamente interessantes nas pro-
ximidades dos silos existentes e nas fundações do moinho 
de trigo.

Essas informações nos levaram a decidir por um subsolo 
que interligasse os dois novos edifícios criando uma série 
de serviços, além de tentar resgatar parte da história que 
permanecia escondida nas fundações.

O projeto ainda contempla a ocupação dos demais edifícios 
com alguns mezaninos e restaura os edifícios recuperando e 
dando qualidade para que essa intervenção possa vir a ser um 

Restauração, 
conservação e 
revitalização das 
edificações dos antigos 
Moinhos Gamba

exemplo positivo de como devemos tratar o nosso patrimônio 
arquitetônico municipal. 

Além das preocupações espaciais, o projeto procurou soluções 
que refletissem ganhos sociais para seu entorno como, por exem-
plo, a transposição da plataforma da estação Mooca da linha de 
trem da CPTM para a Rua Borges de Figueiredo sendo feita por 
dentro do Centro Universitário. Além de facilitar o acesso ao cam-
pus e diminuir a geração de tráfego local, cria um convívio público 
desejado dentro do campus, dando vida e integração urbana ao 
projeto. Essa transposição só será possível com o prolongamento 
da plataforma até o terreno e com a anuência da CPTM.

O projeto ainda prevê um grande bicicletário no subsolo e 
a diminuição de vagas de automóveis no sentido de diminuir 
a transporte individual de veículos na região e minimizar a 
geração de tráfego.

Outra forma de retribuição aos moradores do bairro é a 
criação de um espaço de exposições da “Memória da Mooca” 
a ser criado dentro do Moinho de Trigo, com base em um 
estatuto e um conselho diretivo formado por representantes 
do bairro, moradores ilustres, representante do centro univer-
sitário, representante estudantil, representante da associação 
dos moradores da Mooca, etc. 

Todas essas ações resultaram em um projeto em conformi-
dade com a legislação e os interesses públicos assim como na 
concepção de um campus universitário único onde o sentido 
de formação intelectual e os valores culturais estão realçados 
na concepção do espaço arquitetônico. 
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Protocolo adotado em 2017 foi objeto de palestra na AEAARP

Legislação
22
Revista Painel

Prefeitura libera projetos 
em até cinco dias

O “Projeto Simplificado”, iniciativa da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública 
tem liberado projetos de até 750 m2 em até cinco dias úteis. Iniciada em 2017, a 
ação tem por objetivo acelerar e desburocratizar o processo.

O engenheiro Nivaldo Gomes ministrou palestra na AEAARP na qual explicou 
os benefícios da iniciativa. Jorge Alberto Pellegrini Armênio, chefe de divisão na 
secretaria, detalhou os procedimentos que devem ser adotados por empresas e 
profissionais.

O “Projeto Simplificado” otimiza o prazo de aprovação e emissão de licenças para 
construções residenciais. Este protocolo simplifica a aprovação de obras com no 
máximo dois pavimentos e área total máxima de 750 m2.

O objetivo do sistema é simplificar a tramitação, desburocratizar procedimentos 
e simplificar a apresentação dos projetos e suas documentações. 

Veja as orientações gerais da secretaria no Portal da AEAARP.

Nivaldo Gomes mostrou o “Projeto Simplificado” na AEAARP
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Decisão Normativa Nº 113, 
de 31 de outubro de 2018

CREA-SP

Aprova a relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, 
nos termos do art. 36 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Art. 1º Aprovar a relação unificada de atividades e de obras e 
serviços de rotina, nos termos do art. 36 da Resolução nº 1.025, 
de 30 de outubro de 2009, que constitui anexo desta decisão 
normativa.

Art. 2º Para efeito desta decisão normativa, a atividade técnica 
relacionada à obra ou ao serviço de rotina pode ser caracterizada 
como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma 
repetitiva e continuada.

Parágrafo único. Caberá ao CREA, observadas as peculiarida-
des de sua região, verificar se a obra ou o serviço registrado por 
meio de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Múltipla 
está compatível com o disposto no caput deste artigo.

Art. 3º Esta decisão normativa entra em vigor noventa dias 
após a data de sua publicação.

Brasília, 1 de novembro de 2018 

AEAARP
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Na 10ª Semana de Arquitetura e na palestra sobre cadastramento profissional e 
regularização de projetos, a AEAARP arrecadou mais de 800 quilos de alimentos.
As doações são feitas no modelo de ingresso solidário; isto é, nos eventos 
promovidos pela entidade, o “valor” do ingresso são alimentos não perecíveis 
– às vezes um, em outras dois quilos, a depender do tipo de evento.
Os alimentos são encaminhados para entidades assistenciais previamente 
cadastradas na AEAARP. O volume arrecadado em agosto destinou-se ao 
Hospital do Câncer de Ribeirão Preto - Fundação SOBECCan, ao Instituto 
Missionário São Gaspar Bertoni e à ONG Resolvi Mudar. Anualmente, a AEAARP 
arrecada, em média, duas toneladas de alimentos.

AEAARP anuncio Painel - ART

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 12:20:22

Notas

5: Almoço dos Agrônomos

18: Oktoberfest

21,22 e 23: Semana de 
Engenharia

OUTUBRO

NOVEMBRO 29: Festa do Ano

A E A A R P

Agenda

A AEAARP promoveu visita técnica à Vinícola Vinícola Marchese DI Ivrea, em Ituverava (SP), que 
integra o roteiro de enólogos do país. Além de conhecer o vinhedo e os métodos de produção 
agrícola, o grupo também visitou a produção e confraternizou em um almoço (com vinho).

Visita técnica
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