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Palavra do presidente

Na AEAARP procuramos as palestras, os eventos, a comunicação

e as parcerias. Iniciamos 2020 anunciando a parceria com os

consulados da Espanha, Itália e Portugal. O intuito é fomentar

intercâmbios técnicos-culturais que proporcionem experiências

para os nossos associados.

O mercado exige cada vez mais conhecimentos diferenciados.

Ao engenheiro, por exemplo, dominar o cálculo é essencial. Ao

arquiteto, desenhar é fundamental. Ao agrônomo, a composição

química e orgânica de elementos da natureza é imprescindível. A

todos, conhecer experiências de colegas profissionais de outros

lugares, pesquisas, cidades, museus, histórias e idiomas, hoje, é

questão de sobrevivência.

Sobreviver no mercado é sinônimo de inovar, de aprender de abrir-

-se ao novo. Independentemente do número de anos de trabalho

ou de metros quadrados construídos, inovar, mudar e conhecer são

diferenciais dos profissionais que alcançam êxito.

Começamos a nova década desse milênio abrindo nossas portas

para os associados usufruírem das oportunidades que são cons-

truídas de forma coleOva, por meio da sua associação de classe.

Na AEAARP, as oportunidades surgem por meio de parcerias, de

cursos, eventos, visitas técnicas, comparOlhamento de informações

e conhecimento. Sobretudo, a AEAARP é o ambiente onde os as-

sociados têm a oportunidade de exercer a profissão com plenitude

e exercitar a sua cidadania.
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O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-

açúcar e o segundo maior produtor e exportador 

de etanol, atrás apenas dos Estados Unidos. Na 

safra de 2018/2019 a produção foi de 620,4 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar, sendo 

33,14 bilhões de litros de etanol, 21,7% maior 

na comparação com 2017/18, segundo dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Resíduo é gerado durante o processo 
de fabricação do etanol. Na safra de 

2018/2019 foram produzidos 397 
bilhões de litros de vinhaça no Brasil

Especial

AEAARP
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Para cada litro de etanol produzido pela indústria são ge-

rados de 10 a 15 litros de vinhaça, segundo dados da União

da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA).
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A vinhaça, que no passado era descartada diretamente em

rios e em mananciais provocando prejuízos ambientais, hoje

é opção para adubar o solo em razão da alta concentração

de potássio, fundamental no processo de fotossíntese, da

absorção de nutrientes e em diversas reações enzimáwcas no

interior da planta, reduzindo o uso de ferwlizantes químicos.

A vinhaça é também fonte de energia por meio do proces-

samento do biogás.

Gerada durante o processo de fabricação do etanol,

a vinhaça - também conhecida como vinhoto, aborna

ou resalo - é um resíduo líquido derivado da desala-

ção de uma solução alcoólica chamada vinho, obada

do processo de fermentação alcoólica do caldo de

cana, do melaço ou da mistura de caldo e melaço para

a obtenção do álcool. Rica em nutrientes - potássio,

enxofre, nitrogênio, cálcio e micronutrientes - é reu-

alizada no culavo da cana-de-açúcar.

Avinhaça pode ser aplicada em outras plantações,

é um material orgânico muito rico em nutrientes.

Ocorre que no culavo da cana-de-açúcar todo

esse resíduo é ualizado como fonte de potássio,

principalmente, sem sobras desse material para

ser fornecido para outras culturas.

1 LITRO DEÁLCOOL
MÉDIADE 12 LITROS

DEVINHAÇA

Aplicação da vinhaça
“A vinhaça elevou o patamar de produwvidade de muitos

solos, quer pelo aporte de matéria orgânica como pelos nu-

trientes conwdos”, explica a engenheira agrônoma Raffaella

Rosse�o, pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (APTA)/ Programa Cana do Instituto

Agronômico (IAC).

A uwlização de vinhaça como ferwlizante agrícola teve início

na década de 1970 e se intensificou no final dos anos de 1990,

principalmente devido ao aumento dos preços dos ferwlizan-

tes químicos. É aplicada nos canaviais na forma líquida, por

meio da ferwrrigação, técnica de adubação que uwliza a água

de irrigação para levar nutrientes ao solo. As usinas já aplicam

100% da vinhaça produzida no próprio culwvo da cana.

Desde a década de 1980, o resíduo vem sendo uwlizado em

área total, em irrigação nas soqueiras, com o uso de canhões

aspersores que lançam por uma moto-bomba a vinhaça suc-

cionada diretamente do canal principal.
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Irrigação com canhão aspersor

Há também a tendência de uwlização

da vinhaça aplicada na linha da cana. Em

geral, essa práwca tem ocorrido quando

a vinhaça é mais concentrada em potás-

sio. “A aplicação na linha é mais rápida

e eficiente, com ganhos econômicos.

Ambientalmente apresenta vantagens

por não acarretar problemas de vaza-

mentos e encharcamentos no solo”,

destaca Raffaella.
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Aplicação da vinhaça concentrada na linha de cana

A quanwdade de vinhaça aplicada

no canavial é definida com base no

teor de potássio e na análise química

do solo, informações que compõem o

Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV).

Essa documentação, conforme ex-

plica o engenheiro agrônomo Danilo

Alfenas Voltarel, é protocolada na

Companhia Ambiental do Estado de

São Paulo (CETESB).

“Por meio desta análise, juntamente

com o PAV, é estabelecida a lâmina ideal

de aplicação de vinhaça e o volume de

determinada calda ou solução rica nos

demais nutrientes importantes para

o desenvolvimento da cultura. Esta

calda ou solução deve ser homogênea,

incorporada à vinhaça também de

forma homogênea e aplicada na dose

programada através das necessidades

culturais da área”.

No estado de São Paulo, a Norma Téc-

nica P4.231/2005, da CETESB, define

o cálculo para determinar a quanwdade

de vinhaça a ser aplicada no solo, como

deve ser o monitoramento, além de dar

disposições gerais para armazenamento

e aplicação da vinhaça.

“Em geral, volumes de 150m3/ha são

doses médias comuns. Para a vinhaça

aplicada na linha da cana, o volume

de cerca de 40 a 50 m3/ha permite a

aplicação da dose de potássio suficiente

para o manejo da soqueira da cana”,

esclarece Raffaella.

A Norma Técnica CETESB

P4.231 completa está

disponível no portal da

AEAARP

www.aeaarp.org.br
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Há vantagens e desvantagens fi nancei-

ras no uso da vinhaça como ferw lizante: o 

produtor economiza na compra do potás-

sio, que na maioria das vezes é importado, 

mas tem de invesw r mais na aplicação – o 

uso de aspersores e aplicação da vinhaça 

em área total gera um gasto superior à 

aplicação de cloreto de potássio.

No modelo de aplicação na linha da 

cana, como ferw lização líquida, deixa o 

processo mais econômico. Neste caso, 

os custos são semelhantes aos da apli-

cação de cloreto de potássio sobre a pa-

lha, considerando uma mesma distância. 

ProduWvidade x problemas
ambientais
O efeito posiw vo da vinhaça na pro-

duw vidade da cana ocorre em praw ca-

mente todas as variedades, nas mais 

diversas condições de solo e clima.  Em 

geral, a dose uw lizada prevê a quan-

w dade sufi ciente de fornecimento de 

potássio que a planta precisa durante 

o ciclo de crescimento. 

“Evidentemente, a vinhaça não é um 

ferw lizante completo, que supre todas 

as necessidades da cana, de forma que 

muitos pesquisadores se dedicaram a 

estudar como, quando e com o que com-

plementar a vinhaça. De certa forma, 

para as soqueiras é necessária comple-

mentação da vinhaça com nitrogênio. 

É preciso também estar atento aos de-

sequilíbrios entre potássio e magnésio, 

que podem gerar problemas no acúmulo 

de sacarose na cana”, alerta Raff aella. 

Altas doses de vinhaça ou o uso de 

vinhaça com alto teor de potássio po-

dem acarretar atrasos na maturação da 

planta, redução do teor de sacarose e 

de fi bras e acúmulo de cinzas no caldo, 

prejudicando a matéria prima, princi-

palmente para a produção de açúcar.

Em caso de armazenamento ou apli-

cação incorreta, a vinhaça também pode 

aw ngir corpos de água e, em função de 

seu alto teor de matéria orgânica, re-

duzir a quanw dade de oxigênio na água 

causando a morte de peixes e tornando 

a água imprópria para o consumo, alerta 

Antonio Luiz Lima de Queiroz, assisten-

te execuw vo da presidência da CETESB.

Raff aella explica que o risco de polui-

ção do lençol freáw co ocorre se a vinhaça 

for aplicada em solos muito rasos (menos 

de 3 m de profundidade), arenosos, onde 

a drenagem é rápida ou pode ocorrer 

escorrimento superfi cial ou erosão.

No estado de São Paulo, a vinhaça 

é aplicada em solos argilosos, ou de 

textura média, mais profundos. “Nes-

ses solos, quando se utiliza a dose 

recomendada pela portaria da CETESB, 

não existe risco de poluição de lençol 

freáw co. Cuidados devem ser tomados 

em solos arenosos próximos a córregos, 

rios, ou corpos d´água, e solos com 

lençol freáw co superfi cial”. 

O engenheiro agrônomo Danilo enfa-

w za que quanto maior a disponibilidade 

de áreas facu veis e aplicadas de forma 

racional, maiores serão os ganhos. A 

vinhaça, segundo ele, contribui com os 

atributos químicos do solo, resultando 

em melhor desenvolvimento da cultura, 

economia de insumos, óleo diesel, mão 

de obra e menor pisoteio na lavoura. 

“Vinhaça é um ferw lizante agrícola e 

deve ser tratado como tal”, ressalta. 

Vinhaça = energia
O aproveitamento de resíduos da 

cana-de-açúcar (vinhaça, torta de fi ltro 

e bagaço da palha) na produção de 

biogás começou a ser estudado pela 

indústria sucroalcooleira na década de 

1980. Na época, porém, os projetos não 

avançaram por serem economicamente 

inviáveis.

Novas tecnologias – 100% nacional 

– desenvolvidas nos úlw mos 10 anos 

possibilitaram a geração de energia 

utilizando a vinhaça como matéria-

-prima. Hoje, o Brasil já conta com seis 

plantas de produção de biogás a parw r 

de resíduos da cana-de-açúcar.  

A primeira foi instalada em 2012, no 

município de Tamboara, no Paraná, pela 

Cooperaw va Agrícola Regional de Produ-

tores de Cana (Coopcana), formada por 

127 produtores rurais, em parceria com 

a empresa Geo Energéw ca, especializa-

da na produção de biogás a parw r dos 

resíduos da indústria sucroalcooleira. 

A usina tem capacidade para gerar 4 

megawa� s, o sufi ciente para abastecer 

uma cidade de 10 mil habitantes.
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Planta de Tamboara, no Paraná
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Há outros projetos em desenvolvi-

mento com previsão para entrar em 

operação em 2020: a Usina Bonfi m, 

em Guariba (SP), da empresa Raízen, 

e a Usina Narandiba, em Presidente 

Prudente (SP), do Grupo Cocal. Esta se-

gunda, terá capacidade de gerar 67 mil 

Nm3 de biometano por dia, que serão 

inseridos na rede de distribuição da em-

presa GasBrasiliano, sócia no projeto.   

O biogás produzido nestas usinas 

poderá ser uw lizado em subsw tuição 

ao diesel no processamento da cana - 1 

tonelada precisa de 4 litros de diesel - e 

no abastecimento da própria frota. 

Em Mato Grosso, existe ainda a 

planta, já em escala comercial, da Usina 

Adecoagro, desenvolvido pela Metha-

num Engenharia Ambiental, que uw liza o 

biogás para geração de energia térmica.

Além de resíduos do setor sucroe-

nergético, a indústria do biogás tra-

balha com resíduos da agricultura e 

saneamento. Segundo a Associação 

Brasileira do Biogás (ABiogás), o setor 

cresceu 40% ao ano, entre 2010 e 2018. 

A produção está concentrada no Sul e 

no Sudeste. 

Atualmente, são 419 plantas nas mais 

variadas escalas. O setor dobrou o nú-

mero de plantas, em especial devido ao 

crescimento de pequenos produtores, 

que correspondem a 60% do número 

de plantas de biogás no país. 

A produção de biogás a parw r dos 

resíduos da indústria sucroenergéw ca 

ainda é pequena, segundo o Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE) 

2029. No entanto, é a que apresenta o 

maior potencial - três vezes maior que 

o da agricultura e oito vezes maior que 

o do saneamento.  

O PDE é um documento anualmente 

preparado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), com o apoio e se-

guindo as diretrizes da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Ener-

géw co (SPE/MME) e da Secretaria de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombusu veis 

(SPG/MME), e indica as perspecw vas da 

expansão do setor de energia para os 

próximos dez anos.

As projeções da EPE para 2029 são de 

852 milhões de cana processada, o que 

representa um potencial de produção de 

biogás de 46 milhões de Nm3/dia, con-

siderando apenas o aproveitamento da 

vinhaça e da torta de fi ltro como resíduos.

 “Além de ser uma solução para resol-

ver um passivo ambiental, a produção 

pode influir diretamente na balança 

comercial. O Brasil importa 22 milhões 

de Nm3/dia de gás da Bolívia, ou seja, o 

potencial de geração de biogás do setor 

sucroenergéw co (46 milhões Nm3/dia) 

cobriria em duas vezes o volume im-

portado. O aproveitamento da vinhaça 

como substrato do biometano reduz 

em mais de 90% as emissões de gases 

do efeito estufa liberados pelo resí-

duo quando descartado no ambiente”, 

destaca Alessandro Sanches, gerente-

-execuw vo da Abiogás.

BIOGÁS

O biogás é uma fonte de energia obada através da biodigestão anaeróbica (sem

a presença de oxigênio) de resíduos orgânicos e pode ser ualizado tanto para

geração de energia elétrica quanto para energia térmica. É uma alternaava sus-

tentável pelo fato de reduzir a quanadade de metano orgânico e o dióxido de

carbono (CO2) lançados na atmosfera.

Por meio de processos de purificação do biogás, pode também ser obado o

biometano, que tem as mesmas propriedades [sico-químicas do gás natural,

segundo os padrões da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bus`veis (ANP), podendo ser inserido nos gasodutos das distribuidoras locais.

O biometano é usado como combus`vel e é uma alternaava mais limpa e sus-

tentável para o abastecimento de veículos pesados, como ônibus, caminhões

e tratores, em subsatuição ao diesel.
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Planta de Tamboara, no Paraná
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Container conquista construção civil pela 
sustentabilidade, mobilidade e baixo custo
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Containers, aquelas grandes caixas de 

transporte maríw mo, ganharam novas 

funções e o uso na construção civil já é 

realidade no Brasil. Valor acessível, até 

30% mais econômica que uma constru-

ção de alvenaria tradicional, e agilidade, 

opção até cinco vezes mais rápida que 

métodos construw vos tradicionais, são 

algumas das vantagens do uso do con-

tainer na construção.

“A flexibilidade em aumentar ou 

diminuir espaços de acordo com a 

necessidade, a mobilidade para levar 

para onde desejar e a sustentabilidade, 

por gerar menos resíduos, também são 

diferenciais da construção com o uso do 

container”, explica o engenheiro Lyncoln 

Projeto de casa de alto padrão com container

Tadeu Rodrigues Lemes, diretor de uma 

empresa especializada em construção 

com container.  

A vida úw l de um container para o 

transporte de carga é, em média, de 

10 anos. Depois é subsw tuído por uma 

nova unidade e vira lixo nos portos mun-

do afora. No entanto, são estruturas 

com grande durabilidade e resistência 

e podem ser reuw lizadas.
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Projeto de shopping com uso do container
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Existem diversas possibilidades de uso na cons-

trução civil. “Já fi zemos shoppings, escolas, 

supermercados, padarias, igrejas, açou-

gues, bouw ques, casas econômicas 

e de alto padrão. A construção 

com container está cada 

vez mais difundida”, 

destaca Lyncoln. 
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Piscina feita com container

 A 

ideia de 

armazenar as 

mercadorias em 

grandes caixas de aço 

foi do americano Malcolm 

McLean (1913 – 2001), em-

presário do ramo de transporte, ao 

observar o lento embarque de fardos de 

algodão no porto de Nova Iorque, em 1957. 

Sua invenção revolucionou o transporte e o comér-

cio internacional de mercadorias na segunda metade 

do século XX ao reduzir o custo, o tempo de deslocamento 

e alterar o modo de armazenamento.

Fonte: Wikipedia
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Segundo o engenheiro, a facilidade de construção aliada à

mobilidade tem atraído cada vez mais pessoas em busca desse

modelo. “Um dono de açougue, por exemplo, que optou pelo

ponto após uma detalhada análise de mercado, e que perde

suas vendas para um estabelecimento maior que se instala

na região, tem a opção de mudar para um novo local se o seu

comércio for construído em container. Isso não seria possível

se a construção fosse de alvenaria”, argumenta o engenheiro.

O objewvo da construção container, segundo ele, é abrir

oportunidades que não seriam viáveis em uma construção

estáwca.

O engenheiro Fernando Brant ressalta que o uso do con-

tainer também evita construções em canteiros de obras que

funcionam como apoio às obras. Depois, essas estruturas

são demolidas. “São estruturas de rápida mobilização e baixo

Projeto de barberaria em container
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custo”, diz Fernando, que é docente do curso de Engenharia

da Universidade Paulista (Unip), em Ribeirão Preto.

O empresário Carlos Tadeu Maida Storer e sua esposa Pa-

trícia Piva Storer optaram pela construção container para uma

loja de açaí, em Ribeirão Preto. A obra teve início em janeiro

de 2019 e foi entregue quatro meses depois. Composta por

dois containers de 12 metros cada, a loja possui dois anda-

res. O inveswmento foi de R$ 150 mil no projeto completo.

“Acredito que gastaria, pelo menos, cerca de R$ 50 mil reais

a mais se a loja fosse construída em alvenaria”, argumenta.

“Não unhamos dinheiro para comprar um terreno para a

construção da loja. Decidimos alugar um e a escolha pelo

container facilitou a negociação com o dono. Outra vantagem

é a mobilidade, já que podemos levar a loja para outro ponto,

se precisarmos”, destaca Carlos.
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Uso comercial do container
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O ponto negawvo, de acordo com ele, foi a necessidade de realizar ajustes para

adequar o espaço às altas temperaturas da cidade. “Tivemos que reveswr o contai-

ner com manta térmica, inveswr em climawzação nos dois andares e colocar uma

película de controle solar nos vidros”, ressalta.

O engenheiro Lyncoln explica que um container sem reveswmento térmico é

inabitável durante o dia. De acordo com ele, a instalação da manta térmica é um

dos primeiros passos da preparação do container e deve ser feito preferencial-

mente na fábrica.

“Em relação ao isolamento térmico uwlizado na construção container, a lã de

vidro proporciona conforto muito superior aos principais materiais uwlizados na

construção de uma parede na alvenaria tradicional. Enquanto a lã de vidro (com

massa específica de 150 kg/m³) tem a conduwvidade térmica de 0.04 W/m.K, a

conduwvidade térmica do wjolo (1600-1900 kg/m3) ou concreto (2300-2500 kg/

m³) é muito superior, de 0.9 W/m.K e até 2.0 W/m.K respecwvamente”, argumenta.

Flexibilidade na construção - possibilidade de anexar ou

empilhar mais containers

Mobilidade - pode ser levado para outro local

Instalação - pode ser construído em locais alugados

Sistema construavo – até cinco vezes mais rápido que

métodos construavos tradicionais

Custo da obra – até 30% mais econômico que uma construção

de alvenaria tradicional

Fonte: upcontainers.com.br

BENEFÍCIOS DA CONSTRUÇÃO

COM CONTAINER

Como fazer
A construção com containers é reali-

zada dentro de fábricas, o que a torna

mais rápida do que a convencional.

Feito de aço e à prova de água e de fogo,

containers passam por um tratamento

anwcorrosivo com lixamento da supero-

cie e aplicação de pintura externa.

Depois são feitos recortes de esqua-

drias e o isolamento acúswco e térmico

com lã de vidro, o mesmo material

uwlizado nos fogões e geladeiras. Na

próxima etapa são realizadas as insta-

lações elétricas e hidrossanitárias, além

da fixação de reveswmento (drywall,

PVC e MDF são as opções preferidas).

O próximo passo é o acabamento, com

assentamento de reveswmento de piso

(porcelanatos, laminados, vinílicos ou

cerâmicos), pintura interna, fixação de

portas internas e externas, instalação de

luminárias e peças hidráulicas.

Enquanto o container está sendo

preparado na fábrica, o terreno onde ele

será instalado passa por adequações. É

feito o corte e aterro para nivelamento

do solo, a fundação é executada em

concreto armado, com a uwlização de

blocos sobre estacas, sapatas ou radier

(wpo de fundação rasa que se assemelha

a uma placa ou laje que abrange toda

a área da construção). São feitos os

pontos hidráulicos, as tubulações de

entrada de água ou saída de esgoto e a

rede elétrica.

O transporte é realizado por meio

de carreta, que tem capacidade para

transportar um ou dois containers de

12,19 metros de comprimento (40 pés)

ou dois ou quatro containers de 6,08

metros (20 pés). Ao chegar no local

de instalação, o container é descarre-

gado por um guindaste ou caminhão

munck (veículo que possui um sistema

hidráulico para içamento e remoção de

máquinas industriais).

As acoplagens são feitas através de

soldagem e fixação com elementos es-

pecíficos, com impermeabilização. Após

a colocação do container no terreno, as

esquadrias de vidro são fixadas, a etapa

de reveswmentos e retoque de pintura é

concluída e a obra está finalizada. “Como

a construção container é feita na fábrica,

a casa pode ser montada em um dia após

a preparação do terreno, dependendo

do seu tamanho”, destaca Lyncoln.
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O arquiteto Danilo Corbas construiu, em 2010, a primeira casa habitável

em container do país. Localizada na Granja Viana, em São Paulo (SP), o

local é sua residência até hoje. Ele conta que na época não havia nenhum

livro que informasse como deveria ser feita uma construção desse apo,

por isso desenvolveu uma técnica própria.

Segundo ele, a iniciaava despertou o interesse dos profissionais da área.

“Construções de escritórios de obras, vesaários, banheiros, alojamentos

e depósitos já eram feitos há muito tempo usando o container, mas

nenhuma ualizando uma boa arquitetura”, ressalta.

Espaços mínimos para habitação sempre despertaram o interesse do

arquiteto. “Meu sogro trabalhou muito tempo em plataformas de

petróleo e ficava nos alojamentos que eram feitos em containers. Além

disso, morava com minha sogra em um veleiro. Era sempre interessante

ver as soluções de projetos para espaços mínimos”.

Segundo ele, a questão estética também foi importante no

desenvolvimento de projetos com containers. “Os grandes contrastes

sempre me interessaram e a estéaca industrial passou a ser minha

linguagem de projeto”, detalha.

Para Danilo a sustentabilidade é o ponto forte das construções em

container porque todos são reciclados e recicláveis. “Além disso, não

usamos ajolos, cimento, água, madeiras para forma ou queima de

fornos de ajolos e peças cerâmicas. A leveza dessas estruturas permite

que façamos projetos com menor impacto no solo, também trazendo

economia à obra”, ressalta.

PRIMEIRA CASA CONTAINER DO BRASIL
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ESTÁDIO EM CONTAINER

O primeiro estádio móvel e reualizável

do mundo será construído em Catar, país

que sediará a copa de 2022. Projetado

por Fenwick Iribarren Architects, o

Estádio Ras Abu Aboud será construído

com contêineres reciclados. A principal

vantagem é que a estrutura pode ser

desmontada e ualizada em outras praças

esporavas após o evento.

Localizado em um terreno de 450

mil metros quadrados, o estádio terá

capacidade para 40 mil torcedores.

A construção, que deve ser concluída

em 2020, será feita com blocos de

construção modulares, com assentos

removíveis, stands de concessão e

banheiros, previamente construídos em

uma fábrica, antes da montagem no local.

O resultado será economia de materiais,

proporcionando menos desperdício e

redução das emissões de carbono.
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Estádio Santa Cruz

Botafogo F.C.

A concepção dos estádios de futebol do século XXI é a mesma que os originou,

na Grécia para a realização dos Jogos Olímpicos da era moderna: construção de

grande porte deswnada às compewções esporwvas onde o público é acomodado

em arquibancadas que circundam o local da prova. No caso dos estádios de fute-

bol, o gramado.

Os dois estádios de Ribeirão Preto são as grandes joias de seus wmes: Botafogo,

com o Santa Cruz, e o Comercial, com o Palma Travassos.

Nesta edição, a Painel inicia uma série de reportagens

que pretende mapear locais históricos de Ribeirão Preto

com abordagem na engenharia, arquitetura e agronomia.

A cada edição uma nova pauta. Ponta pé inicial é com

os estádios de futebol.

As joias
do futebol

Mapa Painel

Revista Painel

16

Estádio Palma Travassos

Comercial F.C.
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Ribeirão Preto tem dois estádios, grandes
patrimônios de seus wmes – Botafogo e Comercial
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A arena do Comercial tem o engenheiro Francisco de Palma

Travassos, que dá nome ao local, como grande protagonista.

Francisco doou 35 mil metros quadrados que integravam a

Chácara Saudade, de sua propriedade, onde foi construído

o estádio. Também doou o projeto que incialmente previa

o fechamento de todo o anel da arquibancada, que seria

totalmente coberta.

Até meados dos anos 1930, a sede do wme era na rua Ti-

biriçá, onde hoje está a Sociedade Recreawva e de Esportes.

Por questões de gestão, o wme deixou de atuar e o patrimônio

do Comercial foi encampado pela Recreawva. Nos anos de

1950, o wme ressurgiu e firmou parceria com um grupo de

funcionários ferroviários – daí a ter ocupado provisoriamente

o campo da Mogiana, na Vila Virgínia.

O Santa Cruz, por sua vez, foi erguido em meio a uma

disputa. Botafoguenses-raiz não admiwam a transferência

da sede do clube, wrando do coração da Vila Tibério seu

mais importante patrimônio. Já os botafoguenses mais

visionários insiswram na construção do estádio, uma vez

que as arquibancadas de madeira não suportavam mais a

agitação da torcida.

Ainda que inacabado – faltavam as cabines de imprensa,

camarotes, a cobertura e os refletores – o Santa Cruz foi

inaugurado em grande eswlo: desfile da banda do 3º Batalhão

Policial e exibição da Esquadrilha da Fumaça.

Arwgo publicado no jornal Diário, de Ribeirão Preto, revela

que a obra do Santa Cruz consumiu 600 mil sacos de cimento,

800 toneladas de ferro e que o madeiramento uwlizado era

suficiente para “ir até Sertãozinho e voltar”. O conteúdo é

relatado no livro Botafogo: uma história de amor e glórias,

de autoria do jornalista Igor Ramos.

O terreno ocupado pelo Santa Cruz era de um cafezal. Seu

formato, inspirado no Estádio Nacional de Lisboa, foi conce-

bido pelos arquitetos Secundino Espíndola e Mário Reginato.

Secundino foi responsável também pelos estudos iniciais

que determinaram a viabilidade do projeto e sua empresa

assumiu as obras. A terraplenagem foi feita pelo engenheiro

Manoel Leão.

Foram necessários 15 anos para que o wme fosse transfe-

rido do estádio Luiz Pereira (o popular Bownha) para o Santa

Cruz. No primeiro, as arquibancadas eram de madeira – e

uma delas foi preservada quando o local tornou-se um clube

poliesporwvo, atualmente desawvado –; no Santa Cruz, as

arquibancadas de concreto wveram seus degraus esculpidos

na terra.

Atualmente o estádio é chamado de Arena Eurobike, depois

de o clube firmar parceria com um clube empresarial. Parte

da estrutura foi modernizada, além de recuperar o gramado

e instalar novos sanitários.

Cálculo

O engenheiro civil Marco Juliani, especialista em segu-

rança estrutural, afirma que no úlwmo século o compor-

tamento dos torcedores mudou e exigiu mudanças nos

projetos dos estádios. No início do século passado, ele

lembra, o futebol era esporte de elite. A torcida compare-

cia ao campo com a família e em trajes refinados. A carga

projetada para as arquibancadas era, portanto, “quase

zero”, nas palavras do engenheiro. Esse comportamento

manteve-se até pelo menos os anos de 1970.

A popularização do esporte e o advento das torcidas

organizadas mudou o perfil dos espetáculos esporwvos

e exigiu mais cálculo e engenharia nos projetos dos está-

dios. Alguns projetos levam em consideração a frequência

de vibração das torcidas, por exemplo, que é, por conven-

ção, de 2 a 3 hertz por pessoa por segundo, o equivalente

a quantas vezes um ser humano é fisiologicamente capaz

de pular. A frequência dos pulos, portanto, tem de ser

menor do que aquela produzida pela estrutura para que

o conjunto não entre em ressonância e entre em colapso.
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Oapp
AEAARP

A AEAARP acaba de lançar um aplicawvo exclusivo para

associados. Informações sobre convênios, eventos e nou-

cias sobre a enwdade.

O acesso é feito por meio do cadastro do associado

à AEAARP. Automaticamente o usuário é direciona-

do à tela da área exclusiva, semelhante à do portal da 

associação.

Nesse espaço estão as informações associaw vas – con-

vênios e carteirinha, por exemplo – e informações sobre a

associação, área para inscrição nos eventos, agenda etc..

O app é gratuito e disponível para Android e IOS (em

processo de autorização até meados de janeiro).

Para acessar o aplicawvo, o associado deve procura-lo

nas lojas virtuais do Google Play e Apple Store (quando 

esw ver disponível). O download é gratuito e o acesso é 

feito por meio do cadastro do associado na AEAARP.

29 bilhões é o número de aplicawvos registrado em
todo o mundo até o final de 2019.
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A construção civil teve alta de 2% em 2019 após cinco

anos consecuwvos em queda, segundo dados do Sindicato

da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo

(Sinduscon-SP), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas

(FGV). Para 2020, a projeção é que o crescimento do PIB da

construção chegue a 3%.

A sustentabilidade é uma das caracteríswcas que tem di-

ferenciado os projetos do ponto de vista comercial. Estudo

FGV demonstra que o reconhecimento de uma construção

comercial como sustentável valoriza o metro quadrado de

4% a 8%. “A empresa que investe em sustentabilidade está

agregando mais valor ao seu produto ou serviço”, afirma o

engenheiro Mario Pascarelli, consultor e professor em Estra-

tégia e Gestão de Negócios.

Este será o tema dos Seminários de Sustentabilidade na

Indústria da Construção, que a AEAARP, com o apoio do

CREA-SP, realizará de 15 de fevereiro a 20 de junho de 2020.

“Será a oportunidade de profissionais e estudantes troca-

rem experiências com profissionais altamente capacitados”,

ressalta Mario Pascarelli, que é coordenador do evento.

SustentabilidadeSustentabilidade

Brasil é o 4º no ranking de construções sustentáveis

Sustentabilidade na construção é tema
de série de palestras na AEAARP
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Serão seis seminários que abordarão os seguintes temas:

sustentabilidade na indústria da construção; legislação am-

biental; planejamento ambiental e desenvolvimento urbano

sustentável; implantação urbaníswca sustentável; planeja-

mento para gestão de impactos oriundos da indústria da

construção; planejamento para gerenciamento de resíduos

da indústria da construção.

O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de cons-

truções sustentáveis cerwficadas LEED (Leadership in Energy

and Environmental Design), organização internacional que

concede o selo às edificações de acordo com critérios que

eswmulam a eficiência energéwca nestes locais. A lista reco-

nhece os mercados que estão criando espaços mais saudáveis

para as pessoas, além de usar menos energia e água, reduzirpara as pessoas, além de usar menos energia e água, reduzir 

as emissões de carbono e economizar recursos fi nanceiros 

para famílias e empresas. 

Seminários de Sustentabilidade na Indústria da

Construção

Programação:

• Seminário 1 - Introdução à Sustentabilidade na In-

dústria da Construção

• Seminário 2 - Legislação Ambiental e a Indústria da

Construção

• Seminário 3 - Planejamento Ambiental e Desenvol-

vimento Urbano Sustentável

• Seminário 4 - Implantação Urbaníswca Sustentável

• Seminário 5 - Planejamento para Gestão de Impactos

Oriundos da Indústria da Construção

• Seminário 6 - Planejamento para Gerenciamento de

Resíduos da Indústria da Construção

Inscrições

A taxa única para associados é de R$50,00. Aqueles

que não são associados à AEAARP devem inveswr

R$100,00 por seminário, conforme disponibilidade de

vaga. A área de pré-inscrição está disponível no Portal

AEAARP.

Números

A Indústria da Construção corresponde a 4% Produto

Interno Bruto (PIB) brasileiro, de acordo com dados do

Ministério da Economia. O setor emprega 2,1 milhões

de pessoas, segundo dados do Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do

Trabalho. De janeiro a outubro de 2019 foram geradas

124 mil vagas de trabalho com carteira assinada, o

que corresponde a 15% dos 800 mil novos postos de

trabalho abertos no país no período.

Existem hoje no país 1.345 projetos registrados e, destes,

533 cerwficados como construções verdes. O Brasil está

atrás apenas dos Estados Unidos (68.600 registros e 33.316

cerwficações), China (3.743 registros e 1.518 cerwficados) e

Índia (1.776 projetos registrados e 691 cerwficados)

São Paulo é o estado com mais registros e cerwficações

LEED. Em seguida, estão os estados do Rio de Janeiro, Paraná,

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Fonte: GBC Brasil

Ranking LEED no Brasil

Posição Estado Registros Cerwficados

1 SP 719 301

2 RJ 223 94

3 PR 93 41

4 MG 49 17

5 RS 47 17

6 DF 42 15

7 PE 31 5

8 BA 28 15

9 CE 26 7

Total 1.345 533

Mario considera que para alcançar a sustentabilidade
na construção civil duas práJcas são fundamentais:na construção civil duas práJ cas são fundamentais: 
atender a legislação em vigor e diminuir os resíduos 

sólidos. “Por meio de um planejamento efi caz é possível 
diminuir a produção de resíduos e o desperdício de ma-
teriais. Também é necessário conhecer detalhadamente 

a legislação ambiental”, argumenta.
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Os vice-cônsules da Espanha, Itália e

Portugal – o espanhol Jacobo De Cal y

Alonso, o italiano Giuseppe Contri e o

português João de Caldas Fernandes

– reuniram-se na associação com dire-

tores e conselheiros para apresentar as

oportunidades de cooperação.

O engenheiro Giulio Prado, presiden-

te da AEAARP, ressalta que experiên-

cias internacionais, de caráter cultural

ou profissional, agregam vivências

pessoais e qualidade ao currículo. A

intenção, ele explica, é estreitar o rela-

cionamento com esses países, por meio

dos consulados no Brasil, promover e

incenwvar roteiros técnicos na Europa.

O vice-presidente da AEAARP, en-

genheiro Fernando Junqueira, assinala

que o mercado exige rigor técnico e

vivencia. “Não basta ser excelente

tecnicamente se não agregar vivencias

pessoais e culturais”, fala. Por isso,

Internacional

ele completa, ofertar possibilidades

de roteiros que contemplem novas

vivencias e conhecimento agrega valor

aos associados.

Na AEAARP, os vice-cônsules apre-

sentaram as possibilidades que seus

países podem ofertar e, de forma

unânime, ressaltaram o interesse em

comparwlhar experiências com enge-

nheiros, arquitetos e agrônomos da

Associação.

A AEAARP faz parceria
com consulados da
Espanha, Itália e Portugal
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Decisão Normaw va Nº 114, 
de 12 de Dezembro de 2019.

Dispõe sobre a fiscalização das awvidades relacionadas a

sistemas de refrigeração e de ar condicionado

Art. 1° Esclarecer que toda pessoa jurídica que execute awvi-

dades de projeto, fabricação, inspeção, experimentação, ensaio,

controle de qualidade, vistoria, perícia, avaliação, laudo, parecer

técnico, arbitragem, consultoria, assistência, montagem, instala-

ção, operação, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração

e de ar condicionado fica obrigada ao registro no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia.

Art. 2° Estabelecer que a pessoa jurídica, quando da

solicitação do registro, deverá indicar responsável técnico,

legalmente habilitado, com atribuições compauveis às

awvidades a serem desenvolvidas.

Art. 3° Estabelecer que qualquer contrato, escrito ou

verbal, visando ao desenvolvimento das awvidades pre-

vistas nesta decisão normawva, está sujeito a “Anotação

de Responsabilidade Técnica - ART”.

Art. 4° Esta decisão normawva entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 5° Fica revogada a Decisão Normawva n° 42, de 8 de

julho de 1992.

Brasília, 17 de dezembro de 2019.
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Notas

Plano odontológico

Exemplo

Um grupo de amigos reúne-se em uma praça na zona sul da cidade

para prawcar esportes. Em retribuição, no final de 2019 eles plantaram

árvores. O engenheiro agrônomo Geraldo Geraldi Júnior faz parte do

grupo e orientou tecnicamente a ação. O engenheiro civil Wilson Escoura

também faz parte do grupo.

O convênio AEAARP-Uniodonto já começou a ser vendido 

na AEAARP. Consulte no setor de convênios.






