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Alguns valores são importantes para nós, dos pontos de vista 
pessoal, profissional e associativista. Solidariedade, respeito à 
divergência e valorização da atuação profissional são princípios 
fundadores da AEAARP (e não necessariamente nesta ordem).

Atualmente, talvez possamos fundir esses conceitos em uma 
palavra muito usada atualmente: empatia.

Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro.

Nós fazemos isso quando nos unimos na campanha do agasalho 
realizada pela AEAARP com muito êxito. Nos colocamos no lugar 
das pessoas que poderão sofrer com a queda nas temperaturas 
desta estação.

Fazemos isso também quando promovemos a campanha de va-
cinação que atendeu a necessidade de associados e familiares. 

Nos colocamos no lugar das pessoas que desejavam se imunizar 
como forma de proteger-se.

É também empático conviver em grupo, da forma como fazemos 
há mais de 70 anos, deixando para outros fóruns os debates sobre 
temas que não dizem respeito à nossa atuação profissional.

Na AEAARP, nos interessam questões profissionais, técnicas, que 
tenham relação direta e imediata com as atividades para as quais 
somos habilitados pelo Sistema Confea/CREA e pelo CAU-BR. A 
cada período, a solidariedade, o respeito à divergência e a valo-
rização profissional tornam-se mais fortes em nossa Associação. 
Porque, sobretudo, somos empáticos pelo fato de nos reconhe-
cermos como colegas de profissão em uma entidade profissional 
que nos fortalece.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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FEITO DE EPS
Material é usado na construção civil desde meados do século 
passado e gera conforto térmico, economia e redução de RCC

De vilão à aliado. A imagem do EPS, pelo menos na construção civil, passa por 
verdadeira reciclagem. É possível erguer edifícios de até cinco pavimentos com 
painéis monolíticos e no acabamento o material é aliado na redução do custo 
da obra, tempo de execução e redução na produção de Resíduos da Construção 
Civil (RCC).

Uma dessas soluções são os fechamentos com shafts, espaços verticais por 
onde passam instalações hidráulicas e sanitárias e o mais comum é que sejam 
feitos de drywall. Uma empresa de Ribeirão Pires, na Região Metropolitana de São 
Paulo, desenvolveu uma peça em Poliestileno Expandido (EPS) que pode resultar 
em mais de 20% de economia neste serviço. 

Um levantamento realizado pelo engenheiro civil Hugo Vianna, orçamentista 
na Pafil Empreendimentos Imobiliários, concluiu que o custo com o serviço de 
fechamento pode ser reduzido em mais de 20%. A instalação da peça é feita di-
retamente na laje, dispensando a aplicação de uma fiada de blocos cimentícios, 
comum em fechamentos com drywall para prevenir patologias. A peça é colada 
com argamassa comum.

“Há economia também na mão de 
obra da hidráulica, pois já é entregue 
com toda a parte hidráulica instalada 
dentro dos shafts, restando apenas fa-
zer a conexão”, detalha o engenheiro.

Hugo explica ainda que a caracte-
rística estanque do EPS concorre em 
favor da instalação hidráulica, uma vez 
que reduz a possibilidade de infiltra-
ções e dispensa a aplicação de imper-
meabilizantes. Na obra, a peça é encai-
xada e sobre ela pode ser aplicado o 
acabamento.

O engenheiro fala que a economia 
se dá na contratação de mão de obra, 
tempo de execução, redução de uso de 
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materiais e no descarte de resíduos – a peça é fabricada conforme o projeto e não 
produz sobras. “Se por acaso houver, a fabricante recolhe, dispensando a contra-
tação de caçamba apropriada”, explica Hugo. 

Segundo a fabricante, as peças atendem às normas ABNT NBR 11752:2016 
(materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil 
e refrigeração industrial), NBR 5626:1998 (instalação predial de água fria) e NBR 
7198:1993 (projeto e execução de instalações prediais de água quente).

O shaft foi desenvolvido em 2012 por uma pequena construtora e encampado 
pela Isorecort, detentora da patente. Segundo o engenheiro Denilson Rodrigues, 
da Isorecort, a pré-fabricação da peça facilita também serviços de manutenção, já 
que todas são padronizadas. “Esses processos ficam muito mais fáceis resultando 
em manutenções mais rápidas, com acessos simples e sem quebradeira. Além do 
serviço ser mais eficiente sem os riscos de acidentes quebrando paredes ou luga-
res errados, o custo é menor”, afirma.

EPS nas paredes
Hugo considera que a abundância de matéria-prima no Brasil cria resistências 

culturais na adoção de soluções que sejam diferentes do tradicional empilhamen-
to de tijolos.

Esta é uma barreira que o engenheiro Dario Barros trabalha para romper. Ele 
representa a Mundi EPS, de Brodowski, e investe na desmistificação da cons-
trução com painéis monolíticos, estruturas em EPS envoltas telas de ferro de 8 
milímetros conectadas longitudinalmente. Na obra, as placas são cobertas por 
argamassa estrutural – composta por cimento, areia e um aditivo plástico.

Na fase cinza da obra – antes do acabamento – reduz o tempo e o descarte de 
material. Os painéis podem ser usados em construções verticais de até cinco pa-
vimentos – sem vigas e nem pilares. As telas de ferro, a conexão entre elas e a ar-

Fechamento de Shaft
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O Poliestireno Expandido 
(EPS) tem aplicações domés-
ticas e industriais. É consi-
derado um material estável, 
composto majoritariamente 
por ar – de 3% a 5% é plás-
tico. É 100% reciclável e, em 
determinadas condições, 
pode tornar-se matéria-prima 
de outros produtos. Segundo 
levantamento da ONU Meio 
Ambiente, o EPS está entre 
os dez itens mais retirados 
das praias brasileiras. 

A AEAARP, por meio da cam-
panha Civilidade nas Ruas, em 
parceria com o Grupo Ciclos, 
trabalhou em 2020 na cons-
cientização sobre a coleta se-
letiva do EPS. A ação resultou 
em 11 toneladas do material.
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gamassa funcionam como o sistema de 
alvenaria estrutural, com reforços nas 
áreas com maior carga na estrutura.

As construções, salienta Dario, po-
dem ser feitas em sistema misto. Isto 
é, parte em alvenaria convencional e 
parte com os painéis monolíticos.

Os painéis foram desenvolvidos por 
uma empresa francesa na primeira me-

sistência a abalos sísmicos (necessária 
em vários países), proporciona isola-
mento térmico e acústico.

Questionado, o engenheiro da Pafil 
informou que a empresa pretende usar 
o fechamento em EPS nos próximos 
empreendimentos. Se vai erguer edifí-
cios usando os painéis, já é outro capí-
tulo da quebra de paradigmas.

tade do século passado e desde então 
têm sido usados na indústria da cons-
trução na Europa. No Brasil, a introdu-
ção do método é lenta e gradual. Dario 
compara: tijolos são usados há oito mil 
anos, os painéis há 50 anos.

Em Ribeirão Preto, há casas em con-
domínios de alto padrão erguidas com 
esse método. Têm, segundo Dario, re-
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AGRONOMIA

TRILHAS DO 
AGRO VÃO 

COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO

Projeto da Diretoria de Agronomia da AEAARP 
vai compartilhar conhecimentos científicos e 

práticos no setor agronômico

Revista Painel
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Especialistas e consultores dedicados 
a temas agronômicos foram convidados 
pelo engenheiro agrônomo Leonardo 
Barbieri, diretor desta área na AEAARP, 
a integrarem o projeto Trilhas do Agro, 
que pretende pautar e compartilhar 
conteúdos em diferentes áreas.

Cada trilha se dedicará a um tema, 
como grãos, hortifruti cultura, pecuária, 
cana-de-açúcar, mecanização e susten-
tabilidade na produção agrícola. “Vamos 
reunir textos inéditos no site da AEA-
ARP para colaborar com as reflexões 
sobre os temas, abordando atualiza-
ções de diferentes segmentos do agro”, 
explica Leonardo.

O projeto tem o intuito de incentivar 
o debate sobre temas agronômicos na 
AEAARP até a realização da Semana de 
Agronomia, que acontecerá no segun-
do semestre deste ano. O Trilhas é, se-
gundo Leonardo, a introdução às pales-
tras que acontecerão ainda neste ano.

O nome do projeto é referência a 
este caminho, o do conhecimento até 
chegar ao principal evento agronômico 
da AEAARP, de 21 a 23 de setembro.

Participam do projeto Jorge Luis 
Donzelli, Denizart Bolonhezi, José Jun-
queira, Marcelo Pierossi, Paulo Crois-
felts e Gabriel Bitencourt.

A ORIGEM
Eng. Agr. Jorge Luis Donzelli 
Lidera Consultoria e Projetos

A cana-de-açúcar embora presente de várias maneiras para o público 
em geral através dos alimentos que consumimos (açúcar), energia na forma 
de combustível (etanol) e eletricidade produzida nas caldeiras e geradores 
das usinas de cana-de-açúcar, tem sua origem longe das terras brasileiras. 

Segundo o pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 
Pery Figueiredo, no capítulo do livro Cana-de-açúcar (IAC, 2008 – Eds. Di-
nardo, Vasconcelos & Landell) a planta tem origem presumível em Ilhas do 
Arquipélago da Polinésia (Fiji e Taiti), Nova Guiné ou Índia (Assam e Benga-
la). China e Indonésia também são citadas. Por isso há um certo consenso 
de que a origem, de maneira geral, seja na Ásia ou no sudoeste da Ásia.

Assim, há relatos de que a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) era 
conhecida na Índia desde 6.000 anos a.C. em Assam e Bengala. Um re-
gistro histórico menciona que Bengala, nas suas origens tinha o nome de 
Gaura, cuja capital Gur significa “cidade do açúcar”. Entretanto, os locais 
onde mais se encontraram diversidade de espécies foram Nova Guiné (S. 
officinarum e S. robustum), na China (S. sinense) e no norte da Índia (S. bar-
beri). (Figueiredo, P. in IAC, 2008 – Eds. Dinardo, Vasconcelos & Landell)

A cana-de-açúcar traçou um longo caminho até chegar às terras bra-
sileiras, mas o que se pode dizer é que a maioria das canas plantadas no 
Brasil e no mundo são híbridos, depois de passar por anos de melhora-
mento genético nos institutos de pesquisa brasileiros e mundiais. Nossos 
institutos e centros de pesquisa realizam importante trabalho nos cruza-
mentos genéticos que melhoraram a performance das plantas tanto em 
produtividade de açúcar, como em resistência a pragas e doenças. 

Embora seja uma planta de origem asiática, a cana-de-açúcar brasileira, 
tornou-se uma das principais culturas do Brasil, levando-nos à liderança 
mundial no cultivo e produção desta importante gramínea (família Poaceae). 

Em nossos próximos artigos discorreremos mais sobre esta importante 
cultura para o Brasil, mostrando seu caminho deste da sua introdução por 
Martim Afonso de Souza em 1533 e que a moderna agricultura da cana-
-de-açúcar tem pouco ou nada a ver com os tempos do Brasil colonial.

Trilha cana-de-açúcar
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SUSTENTABILIDADE

Quando o assunto diz respeito aos 
Resíduos da Construção Civil (RCC) é 
possível observar que, assim como na 
coleta seletiva, a participação dos mu-
nicípios é bem diferente.

Pelas respostas à pergunta do Siste-
ma Nacional de Informação sobre Sa-
neamento (SNIS) “A Prefeitura ou SLU 
executa usualmente a coleta diferen-
ciada de RCC no município?” é possível 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – acesso em 05/04/2021

% DE MUNICÍPIOS QUE FAZEM COLETA DE RCC
SUB-REGIÃO SIM NÃO %

1
2
3
4

Total

4
3
2
4

13

11
3
4
3

21

26,7
50,0
33,3
57,1
38,2

notar que este assunto não representa 
uma preocupação contínua.

Os dados disponíveis no Sistema 
evidenciam que o preenchimento não 
é constante ao longo dos anos e o fato 
de não constar os dados não significa 
que o serviço não exista em um deter-
minado município.

Compõem a Região Metropolitana 
34 municípios e, de acordo com a Lei 

Estadual que a criou, esta foi organi-
zada em quatro sub-regiões com a se-
guinte composição:

I - Sub-região 1: Barrinha, Brodowski, 
Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardi-
nópolis, Luis Antônio, Pontal, Pradópo-
lis, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa 
Quatro, São Simão, Serrana, Serra Azul 
e Sertãozinho; 
II - Sub-região 2: Guariba, Jaboticabal, 
Monte Alto, Pitangueiras, Taiúva e Ta-
quaral; 
III - Sub-região 3: Cajuru, Cássia dos 
Coqueiros, Mococa, Santa Cruz da 
Esperança, Santa Rosa do Viterbo e 
Tambaú;
IV - Sub-região 4: Altinópolis, Batatais, 
Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sa-
les Oliveira e Santo Antônio da Alegria.
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A Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto e a coleta de 
resíduos da construção civil
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TAXA DE RCC EM RELAÇÃO À QUANTIDADE TOTAL COLETADA

9,6

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,4

8,2
2017

8,74

2018

9,53

2019

8,83

Taxa de RCC em Monte Alto
20

15

10

5

0
2017

5,52

2018

4,45

2019

18,94

Taxa de RCC em Ribeirão Preto

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

6,4
2017

6,83

2018

7,42

2019

7,28

Taxa de RCC em Santa Cruz da Esperança
26

25

24

23

22

21
2017

25,22

2018

22,47

2019

23,45

Taxa de RCC em Orlândia

Fonte: Informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), acesso em 05/04/2021

Na Sub-região 1, o gráfico mostra informações de Ribeirão Preto e, como pode-se notar, há 
redução na coleta em 2018 e crescimento significativo em 2019.

         Na Sub-região 2 estão as informações do município de Monte Alto, onde houve 
diminuição da taxa do RCC em relação ao total.

Santa Cruz da Esperança é o município da Sub-região 3, que parece ter uma taxa 
mais ou menos regular ao longo do período.

Na Sub-região 4, Orlândia mostra certa uniformidade da participação da coleta 
de RCC com uma tendência momentânea de alta.

Uma das perguntas que constam no SNIS é sobre a parti-
cipação dos resíduos da construção em relação ao resíduo 
total, ou seja, a taxa. Quando se observa o conjunto de muni-
cípios por sub-região por um período de três anos consecu-
tivos, nota-se que não há uma uniformidade de participação.

Para dar uma ideia da evolução da taxa de RCC sobre o 
total coletado, selecionamos quatro municípios, sendo um 
representante de cada sub-região, de 2017 a 2019. A se-
leção foi feita considerando aqueles que disponibilizaram 
informações para os três anos (veja o box).
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Equipe de Elaboração: AEAARP Mulher Sustentabilidade
Mercedes Furegato Pedreira, Maria José Furegato Margarido, Marília 

Vendrúsculo, Fabíola Narciso, Eleuza Zampieri. Patricia Caliento e Sonia Montans

Este quadro pode melhorar com re-
dução do consumo de matérias-primas 
em todas fases da construção civil. 
Melhoria estas tanto na fase de proje-
to quanto na construção e no uso do 
empreendimento.

Outro ponto fundamental é saber a 
quantidade produzida de resíduos, o 
que permitirá escolher as técnicas, os 
projetos, o melhor projeto de canteiro 
e os parceiros possíveis e necessários 
para o descarte em cada fase da obra. 

Ouça no PainelCast a série sobre BIM. Episódios 
disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na 

galeria de vídeos do site da AEAARP.

RCC 
on-line
A arquiteta Letícia Mattaraia 

Longo participou de um bate-
-papo on-line sobre Resíduos da 
Construção Civil (RCC) organiza-
do pelo grupo AEAARP Mulher e 
transmitido ao vivo na página da 
associação no Facebook.

Ela falou sobre a importância 
da destinação dos resíduos, pro-
jetos e ferramentas.

A Lei Federal 12305/2010, 
que instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, determina 
que todos, pessoas físicas e ju-
rídicas, são responsáveis pelos 
resíduos que geram. Na constru-
ção civil, a resolução 307/2002, 
do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA), estabele-
ce diretrizes, critérios e procedi-
mentos para a gestão dos RCCs.

Aponte o smartphone para o 
QR Code e assista à live. Veja 
também o manual sobre o tema 
no site da AEAARP.

A quantificação dos resíduos gera-
dos na construção civil serve como 
orientação na busca da redução, reu-
tilização e reaproveitamento de ma-
teriais e com isso a redução de custos 
nas obras.

A boa notícia é que existe no mer-
cado uma ferramenta eficiente para 
quantificar os materiais de constru-
ção, o Biulding Information Modeling 
(BIM), um sistema de modelagem que 
será tema de um próximo artigo. 
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E-book ensina 
crianças sobre 

tipos de moradia

Alunos dos cursos 
de Arquitetura, Engenharia, Design 

e Cinema do Centro Universitário São 
Judas campus Unimonte, em Santos, 
se uniram para produzir o e-book 
Casinhas de Brincar, que ensina de 
forma lúdica os diferentes tipos de 
edificações que compõem as cidades. 
Por meio da história de um grupo de 
crianças, os leitores são levados a ex-
plorar universos escondidos em sobra-
dos, apartamentos, chalés, ocas, tocas, 
iglus e palafitas.

Casinhas de Brincar está disponível 
gratuitamente para download

Nessa aventura, as crianças farão 
um tour lúdico pela história das ha-
bitações, desde a Pré-História, en-
tendendo as mudanças no modo 
de vida das sociedades ao longo 
do tempo que foram gerando a 
vida em ajuntamentos. Essa evo-
lução segue até as nossas cidades 

do dia de hoje.
“Pensamos em atividades lúdicas 

que podem estimular as crianças a 
terem um outro olhar para dentro de 
casa. Ainda mais em tempos como o 
atual, em que estão todos olhando di-
ferentemente para dentro de casa, por 
causa da pandemia”, explica Camila 
Garcia, professora do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo que coordenou o 
trabalho.

O livro também estimula a reflexão 
sobre as divisões em uma moradia e as 

Aponte a câmera do 
smartphone para fazer o 

download do e-book

EDUCAÇÃO

funcionalidades de cada espaço. Faz 
parte da atividade convidar os leitores 
a construir uma pequena habitação.

O lançamento do e-book integrou a 
programação da Semana Mundial do 
Brincar, promovida pelo movimento 
Aliança pela Infância.
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MEMÓRIA

PAULO MENDES 
DA ROCHA 

NA AEAARP
O nono episódio do PainelCast é 
sobre Paulo Mendes da Rocha 

Em 2010, o arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha esteve em Ribeirão Preto 
para participar da Semana de Arquite-
tura da AEAARP. Ele foi recepcionado 
por profissionais da cidade e compôs 
uma rica programação que atraiu mais 
de 400 participantes em cada dia de 
palestra. No dia de sua palestra, 800 
pessoas estiveram na Associação.

a segura racionalidade, a essencialida-
de das soluções construtivas, a intran-
sigência no emprego dos materiais e o 
desprezo pelo supérfluo.

Quando esteve na AEAARP, em 
2010, a Painel registrou sua passagem 
publicando um resumo de sua pales-
tra. A íntegra está disponível no canal 
da Associação no Youtube.

Carlos Palladini e Paulo Mendes da Rocha

Ouça o episódio nas 
plataformas

Paulo Mendes faleceu no dia 23 
de maio, aos 92 anos. Foi um homem 
simples de soluções grandiosas, se-
gundo o arquiteto e urbanista Carlos 
Palladini, conselheiro da AEAARP e 
seu amigo.

Carlos contou histórias sobre o 
amigo Paulo no nono episódio do 
PainelCast, como o convite que fez a 
ele, a pedido de Luiz César Barillari, ar-
quiteto e então diretor da associação, 
para participar do evento que promo-
viam na cidade. Paulo demorou qua-
tro meses para aceitar e, quando o fez, 
disse que gostaria de fazer a viagem 
em um trem de passageiros. Chegou 
de avião e escolheu tomar café na
Única, cafeteria histórica da cida-
de, a conhecer pontos turísticos ou 
obras relevantes.

Paulo Mendes recebeu o Pritzker 
Prize, considerado o Nobel da arqui-
tetura, em 2006, e não é apenas um 
dos mais importantes arquitetos bra-
sileiros. O crítico italiano Francesco 
Dal Co caracteriza sua produção pela 
combinação dos seguintes atributos: 
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Hoje forma-se uma consciência clara de que somos habitantes de 
um planeta pequeno, uma cratera desamparada no universo. A 
grande questão é a construção da cidade. Uma cidade isolada não 
existiria. É uma rede que envolve transporte, telefonia etc. Sabemos 
que a natureza não aceita que você corte territórios, uma vez que 
os rios entram e saem de um país a outro.
Essa preocupação com a transformação da natureza exige que um 
território não seja visto como paisagem, mas como um conjunto de 
fenômenos. É preciso que nos unamos todos para constituir aquilo 
que seria uma visão de aproximação de um projeto ideal para a 
ocupação do território. Essa é a preocupação dos arquitetos.
Não estamos aqui para resolver problema de mercado, da 
especulação imobiliária, não é justa essa fratura. Devemos cobrar 
a consciência intelectual de tudo isso. O ensino da arquitetura 
deveria se reorientar para um projeto que objetive recuperar uma 
formação humanística sobre esses fundamentos da razão de existir, 
para que possamos, através das instituições, incluir na política 
que as cidades sejam tratadas como um universo muito especial 
enquanto o habitat que manda por excelência.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha
Revista Painel - edição 187 de outubro de 2010
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CAMPANHA DO 
AGASALHO 2021 

A iniciativa da diretora social, en-
genheira Fabíola Narciso, foi apoiada 
pela direção da entidade. “Cumpri-
mento nossa diretoria social e atra-
vés dela parabenizo todos associados 
que participaram da nossa campanha, 
pois, é bem verdade que nós mos-
tramos além de solidariedade, muito 
poder de mobilização para ajudar as 
pessoas mais necessitadas”, declarou 
o engenheiro Fernando Junqueira, 
vice-presidente da AEAARP, na rede 
social da associação.

A Resolvi mudar
A entidade atua no resgate da digni-

dade de pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, confeccionando e 
distribuindo mais de 1500 refeições 
mensais em um local apropriado, com 

oferta de banho e corte de cabelos e 
entrega de roupas.

A Resolvi Mudar também dá apoio 
socioeducativo a crianças, jovens e 
adultos da Comunidade Vida Nova e 
da Comunidade da Coca-Cola através 
de iniciativas que vão desde projetos 
lúdico pedagógicos sobre os temas do 
meio-ambiente, da saúde, da diver-
sidade, do civismo e da cultua, até a 
construção de casas em trabalhos co-
letivos de cooperação mútua entre a 
ONG e a Comunidade.

Ação social
A AEAARP mantém intensa agenda 

solidária na cidade, realizando eventos 
que destinam alimentos e/ou parte 
do valor arrecadado às entidades que 
atendem idosos e crianças.
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Bruno Prota e Fabíola Narciso entregaram os itens arrecadados na sede da AEAARP

SOLIDARIEDADE
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A única obra

MODERNISMOS

Localizada em frente à Praça Ar-
mindo Paione, é o único projeto re-
sidencial do arquiteto Carlos Bratke 
em Ribeirão Preto. Carlos é filho de 
Oswaldo, o arquiteto que projetou a 
estação ferroviária na Avenida Mo-
giana. Segundo o arquiteto e urbanis-
ta Fernando Gobbo, a maneira como 
o arquiteto resolveu a estrutura en-
contra similaridades não apenas com 
a obra de arquitetos de São Paulo, 
mas de arquitetos como Louis Kahn 
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sua vez, sustentam módulos de co-
berturas de base de pirâmide. O tema 
da base de pirâmide se repete em ou-
tros elementos da arquitetura, como 
na caixa d’água, e nos coletores plu-
viais pendurados por correntes. Ao 
contrário dos módulos de cobertura, 
as bases de pirâmide da caixa d’água 
e coletores pluviais são instalados de 
ponta cabeça.

As alvenarias são de tijolos aparen-
tes e não tocam as vigas de concreto 
na fachada, com rasgos verticais con-
figurando aberturas de venezianas, 
que se unem a caixilhos que vedam 
de pilar a pilar. A casa mantém mui-
tas de suas características originais 
e foi adaptada para uso comercial. A 
mudança mais significativa, segundo 
Fernando, é a pintura do concreto, 
antes aparente, com tinta verde.

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): 
discussão sobre uma produção moderna através de 

uma perspectiva urbana – Fernando Gobbo

(principalmente a solução de cober-
tura do Centro Comunitário de Tren-
ton, 1954 e a solução de aberturas 
em T da Casa Esherick, 1961).

Elevada da calçada em alguns cen-
tímetros, configurando um lance de 
escadas no recuo frontal, acompa-
nhado de jardins, a casa tem como 
característica mais chamativa sua 
modulação.

Os pilares espaçados igualmente 
estruturam vigas esbeltas que, por 



24
Revista Painel

HISTÓRIA

Há 134 anos o Instituto Agronômico 
(IAC) atua ininterruptamente. O início 
das atividades foi em 27 de junho de 
1887. Boa parte dos produtos alimen-
tícios na mesa dos brasileiros foram 
desenvolvidos no Instituto, além das 
tecnologias desenvolvidas para setores 
de produção da agricultura nacional.

O IAC foi o precursor da pesquisa 
agrícola no Brasil. Em cana-de-açúcar, 
iniciou em 1892, com Franz W. Dafert, 
cientista austríaco que desenvolveu o 
primeiro estudo envolvendo 42 varie-
dades de canas nobres (Saccharum offi-
cinarum) em duas condições de cultivo.

No final do século XIX, a gomose, 
primeira doença registrada nas lavou-
ras de cana-de-açúcar nos Estados da 
Bahia e de Pernambuco, preocupa-
va o setor canavieiro paulista devido 
à suscetibilidade da cana caiana. No 
início da década de 1920, foi o mosai-

co que se disseminou pelos canaviais 
paulistas, provocando grande crise 
e levando à criação de programas de 
melhoramento genético. Na década 
de 1930, Frederico de Meneses Vei-
ga, em Campos (RJ) e José Manuel de 
Aguirre Jr, em Piracicaba (SP) lideraram 
os programas dos quais resultaram as 
variedades CB e IAC, juntamente com 
as primeiras experimentações de mé-
todos de cultivo da cultura. A princípio, 
o melhoramento genético priorizava o 
estudo de genótipos introduzidos de 
outros países como Índia (sigla Co), 
Java (sigla POJ) e Estados Unidos (si-
gla CP). No final da década de 1930, 
os resultados experimentais indicavam 
a variedade Co290 como de superior 
potencial agroindustrial quando com-
parada às POJs e CPs.

Nas décadas de 1940 e 1950, fo-
ram avaliados os primeiros genótipos 

desenvolvidos em Campos e Piracica-
ba, que resultaram nas primeiras va-
riedades criadas no Brasil: CB41-76, 
CB45-3, CB40-69, juntamente com 
as variedades IAC48-65, IAC50-134, 
IAC51-205 e IAC52-150. A partir des-
ta época, outros estudos também fo-
ram desenvolvidos como: adubação, 
calagem, época de plantio, espaça-
mento, aplicação de vinhaça etc.

Esse processo foi acompanhado 
pelo desenvolvimento da agroindústria 
canavieira no Centro-Sul do Brasil. Na 
década de 1960, dois pesquisadores 
do Instituto Agronômico de Campi-
nas, Carlos Alberto Krug e Hermindo 
Antunes Filho, contribuíram significa-
tivamente na formação dos programas 
de melhoramento genético do Pla-
nalsucar, atual RIDESA e Copersucar. 
Com a criação desses dois programas, 
a pesquisa canavieira foi dinamizada 
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em todo o Brasil. Na década de 1970, 
foi firmado um convênio entre a Co-
persucar e o IAC que possibilitou a 
introdução de 678 genótipos de vários 
países. A ampliação dessa colaboração 
permitiu que o IAC utilizasse a Estação 
Experimental de Cruzamento de Ca-
mamu (BA), onde se concentra o maior 
número de genótipos de cana-de-açú-
car de todo o mundo e excelentes con-
dições climáticas para hibridação.

Na década de 1980, o melhorista 
Raphael Alvarez, aproveitando o posi-
cionamento geográfico das Estações 
Experimentais de Piracicaba, Jaú, Ri-
beirão Preto, Mococa, Pindorama e As-
sis, deu início ao projeto de criação de 
variedades regionais. No final da déca-
da passada, a Seção de Cana-de-açúcar 
foi eliminada e foi criado o Programa 
de Cana-de-açúcar-IAC, através dos 
pesquisadores Pery Figueiredo, Marcos 
Landell e Mário Pércio Campana, que 
incorporou todos os pesquisadores e 
especialistas em cana-de-açúcar sedia-
dos nas seis Estações Experimentais 
onde as pesquisas eram conduzidas. 
Em consequência dessa nova postura 
de atuação descentralizada, ampliou-se 
rapidamente a interface institucional 
com o setor sucroalcooleiro, surgindo 
assim, o Grupo Fitotécnico de Cana-
-de-açúcar em 1992.

Ao completar mais de um século, 
o IAC anunciou lançamentos. Dentre 
as novidades estão duas cultivares de 
feijão carioca, duas de crotalária – as 
primeiras desenvolvidas no Brasil - e 
dois porta-enxertos de citros, além da 
certificação do Sistema de Mudas Pré-
-Brotadas (MPB) de cana-de-açúcar, 
desenvolvido pelo IAC, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo. 

O Instituto é pioneiro na introdução 
e melhoramento genético da maioria 
das culturas agrícolas. Neste segmen-
to, sua liderança é mantida por atua-

ção integrada com redes nacionais e 
internacionais de pesquisa e em parce-
ria com agricultores de várias regiões 
brasileiras. As ações do Instituto e da 
Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) envolvem, além 
do melhoramento genético convencio-
nal, genomas e prospecção de genes, 
transformação genética por transge-
nia, cisgenia e, mais recentemente, por 
edição de genomas.

“Ciência requer estratégia a longo 
prazo e execução diária em consonân-
cia com as oportunidades atuais e pre-
paração para os desafios futuros. Por 
isso são fundamentais a interação com 
os setores de produção e o conheci-
mento de suas demandas e realidades”, 
afirma o diretor-geral do IAC, o enge-
nheiro agrônomo Marcos Landell.

Para ele, a bagagem científica pre-
sente no IAC capacita suas equipes na 
elaboração de projetos de modo a criar 
bases para a sustentação da agricultura 
para as próximas décadas. “A tecnolo-
gia disponibilizada atualmente aos agri-
cultores e indústrias foi desenvolvida 
há vinte anos; não se gera tecnologias 
agrícolas de um ano para outro porque 
dependemos, dentre outros fatores, do 
ciclo de vida das plantas”, comenta.

Apesar do avanço proporcionado 
pela biotecnologia, por exemplo, que 
acelera processos antes mais lentos, 
ainda são necessários anos e até dé-
cadas, como no caso do café, da se-
ringueira e mesmo da cana-de-açúcar, 
para se chegar à conclusão de expe-
rimentos.

As atividades de pesquisa do IAC 
são conduzidas em parceria com os 
setores de produção, atendendo às 
demandas da indústria, que se ligam às 
exigências dos mercados e dos consu-
midores, e às necessidades e peculia-
ridades dos agricultores dos diversos 
segmentos e regiões do Brasil.

Fonte: IAC
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LEI Nº 9.973, 
DE 29 MAIO 

2000 (parte 1)

Dispõe sobre o sistema de 
armazenagem dos produtos 

agropecuários

Art 1º As atividades de armazenagem de produtos agro-
pecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor 
econômico ficam sujeitas às disposições desta Lei.

Art 2º O Ministério da Agricultara e do Abastecimento cria-
rá sistema de certificação, estabelecendo condições técnicas 
e operacionais, assim como a documentação pertinente, para 
qualificação dos armazéns destinados à atividade de guarda 
e conservação de produtos agropecuários.

Parágrafo único. Serão arquivados na Junta Comercial 
o termo de nomeação de fiel e o regulamento interno do 
armazém.

Art 3º O contrato de depósito conterá, obrigatoriamente, 
entre outras cláusulas, o objeto, o prazo de armazenagem, o 
preço e a forma de remuneração pelos serviços prestados, 
os direitos e as obrigações do depositante e do depositário, 
a capacidade de expedição e a compensação financeira por 
diferença de qualidade e quantidade.

§ 1º O prazo de armazenagem, o preço dos serviços pres-
tados e as demais condições contratuais serão fixados por 
livre acordo entre as partes.

§ 2º Durante o prazo de vigência de contrato com o Poder 
Público para fins da política de estoques, bem como nos casos 
de contratos para a guarda de produtos decorrentes de ope-
rações de comercialização que envolvam gastos do Tesouro 
Nacional, a título de subvenções de preços, o Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento manterá disponível, na rede 
Internet, extratos dos contratos correspondentes contendo 
as informações previstas no caput deste artigo.

Art 4º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
emissão de títulos representativos de produtos agropecuários, 
além dos já existentes, aplicando-se à espécie os dispositivos 
da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1944.

Art 5º Os critérios de preferência para a admissão de produ-
tos e para a prestação de outros serviços nas unidades armaze-
nadoras deverão constar do regulamento interno do armazém.

Art 6º O depositário é responsável pela guarda, conservação, 
pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito.

§ 1º O depositário responderá por culpa ou dolo de seus 
empregados ou prepostos, pelos furtos, roubos e sinistros 
ocorridos com os produtos depositados, bem como pelos 
danos decorrentes de seu manuseio inadequado, na forma 
da legislação específica.

§ 2º O presidente, o diretor e o sócio-gerente da empresa 
privada, ou o equivalente, no caso de cooperativas, assim 
como o titular de firma individual, assumirão solidariamente 
com o fiel responsabilidade integral pelas mercadorias rece-
bidas em depósito.

§ 3º O depositário oferecerá ao depositante garantias 
compatíveis com o valor do produto entregue em depósito, 
na forma que o Poder Executivo regulamentar.

§ 4º A indenização devida em decorrência dos casos pre-
vistos no § 1º será definida na regulamentação desta Lei.

§ 5º O depositário não é obrigado a se responsabilizar pela 
natureza, pelo tipo, pela qualidade e pelo estado de conser-
vação dos produtos contidos em invólucros que impossibi-
litem sua inspeção, ficando sob inteira responsabilidade do 
depositante a autenticidade das especificações indicadas.

§ 6º Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de 
seguro com a finalidade de garantir, a favor do depositante, 
os produtos armazenados contra incêndio, inundação e quais-
quer intempéries que os destruam ou deteriorem.

Veja a versão completa no site do CONFEA
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