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A região de Ribeirão Preto é reconhecida mundialmente 
pela produção da cana-de-açúcar. Essa característica da 
nossa agricultura movimenta uma cadeia importantíssima, 
na indústria e no mercado internacional. Porém, nem só de 
cana vivem nossos agricultores e nem só com cana traba-
lham os engenheiros agrônomos.

A Painel já mostrou isso em diversas oportunidades. Algu-
mas produções são mais expressivas, como o amendoim, e 
se explica pelo fato de esse cultivar ser utilizado na rotação 
da cultura da cana. Outras são menores, como o milho, e 
ainda assim tem impacto econômico.

Nesta edição, a reportagem sobre agronomia aborda o cul-
tivo do milho na região e mostra que a cidade de Salles de 
Oliveira é reconhecida por essa cultura e indústria. 

As reportagens da Painel que vão para além da cana-de-
-açúcar demonstram como nossa produção é rica e diversa. 
E pode provocar a reflexão: é rica, pois diversa; ou é diversa, 
por isso rica?

O fato é que a riqueza e a diversidade se baseiam no co-
nhecimento. É a produção científica, capitaneada principal-
mente pelos agrônomos, que proporciona produtividade 
na lavoura e qualidade na indústria. A riqueza, portanto, é 
o conhecimento.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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Previsto

Em maio deste ano, o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um Alerta 
de Emergência Hídrica “associado à escassez de precipitação para a região hidro-
gráfica da Bacia do Paraná que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Paraná para o período de junho a setembro de 2021”. 
Um dos impactos da estiagem é a produção de energia, que tem reflexos nas ta-
rifas domésticas, na produção industrial e nos custos das atividades comerciais.

EFICIÊNCIA E 
CAPACIDADE
A estiagem acende a luz vermelha no setor energético; saiba qual 
é a capacidade de geração de energia no estado de São Paulo e 
conheça iniciativas inovadoras

No histórico divulgado no Alerta, o volume de chuvas de outubro de 2019 a 
abril de 2021 foi menor do que o previsto – com exceção dos meses de dezembro 
de 2019, agosto de 2020 e janeiro de 2021, quando choveu mais do que o previs-
to. Os meses de inverno na região de Ribeirão Preto são de estiagem. Porém, é a 
primeira vez que o SNM emite o Alerta, que abrange os estados de Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Em São Paulo
No estado de São Paulo, dados compilados pela Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente (SIMA) apontam que o consumo de energia elétrica em maio de 
2021 foi de 3.417 gigawatts/hora pelo setor residencial, 4.070 gigawatts/hora 
pelo industrial e 2.075 gigawatts/hora pelo setor comercial. 

O estado possui diversas fontes de 
abastecimento de energia elétrica – hi-
droelétricas, indústria de bagaço de 
cana-de-açúcar, usina solar fotovoltaica, 
termelétricas a gás, dentre outras – e, 
quando necessário, o estado importa de 
outras regiões. 

Dados do Balanço Energético do 
Estado de São Paulo 2020 – Ano Base 
2019 apontam que a matriz energética 
de São Paulo é proveniente de sub-
produtos da cana-de-açúcar (36,4%), 
petróleo e derivados (31,4%), hidráuli-
ca, solar e eólica (20,3%), gás natural 
(8,4%) e outras (3,5%).   

O estado possui 1.085 usinas que 
geram energia elétrica, totalizando a 
capacidade instalada de 23,9 gigawat-
ts, representando 13% da capacidade 
instalada no país. A maior parte delas 
é hidroelétrica, térmica a biomassa e 
fósseis (de pequenos geradores para 
emergência). Das usinas hidroelétri-
cas existentes no estado, a maioria é 
privada. As estatais são Henry Borden 
(Cubatão), Rasgão (Pirapora do Bom 
Jesus), Porto Goes (Salto) e PCH Pi-
rapora (Pirapora do Bom Jesus), ope-
radas pela Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia (EMAE). 

No país, existem diversos programas 
de fomento e incentivo para projetos 
de geração de energia renovável. Em 
São Paulo, há incentivos tributários 

Observado Climatologia
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História
O marco da chegada da energia elétrica no estado de São Paulo é a criação 
da Light, em 1900, de capital canadense. Foi essa empresa que implantou 
as primeiras linhas de bonde elétrico do Brasil. Segundo a Rede Museu da 
Energia, antes disso, no final do século XIX, foram tomadas algumas inicia-
tivas, utilizando o capital oriundo do setor cafeeiro.

A partir da década de 1950, o Estado passou a ser o grande indutor do 
setor elétrico. Empresas foram estatizadas e outras de capital misto fo-
ram criadas. Esse cenário voltou a se modificar da década de 1990 quando 
várias estatais foram privatizadas e as empresas estrangeiras voltaram a 
operar no setor, sobretudo na distribuição de energia.

No Brasil, a energia elétrica chegou logo depois do anúncio do desenvolvi-
mento da primeira lâmpada. O imperador Dom Pedro II convidou Thomas 
Edison para trazer a novidade, anunciada nos EUA, ao Brasil.

envolvendo o ICMS para a produção de painéis fotovoltaicos, para a fabricação 
de aerogeradores (energia eólica), para a geração de energia a partir da biomassa 
da cana-de-açúcar e para a mini e microgeração distribuída (isenção).

Segundo o governo paulista, a política energética do estado visa estimular a 
ampliação das fontes renováveis na matriz energética, fomentando projetos de 
geração de energia limpa, inclusive em prédios públicos estaduais. Em termos 
de financiamento, a Desenvolve SP possui linhas específicas, como a Economia 
Verde, que é voltada aos projetos de energias renováveis, com taxas de juros atra-
tivas e condições diferenciadas de carência. Os programas são voltados ao setor 
empresarial e privado.  

As iniciativas de cogeração são 
de empreendedores, que percebem 
as oportunidades e ganhos de efici-
ência. Em geral, a cogeração ocorre 
no setor sucroenergético (utilizando 
a queima do bagaço da cana-de-
-açúcar em caldeiras) e no setor in-
dustrial e comercial (utilizando o gás 
natural). A energia gerada é variável, 
em função das necessidades de cada 
empreendedor.  

Segundo informações da Associa-
ção da Indústria de Cogeração de 
Energia (Cogen) há no Brasil 485 usi-
nas de biomassa que somam capacida-
de de 15,4 gigawatts, 94 usinas a gás 
natural com 3,2 gigawatts e 56 usinas 
a biogás com 0,4 gigawatts. Segundo 
a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) existem 72 projetos no país 
classificados como cogeração qualifi-
cada (apresentando índices mínimos 
combinados de eficiência térmica e 
elétrica) que possuem cerca de 2,9 
gigawatts de capacidade, todos com 
fontes fósseis. Destes, 33 estão locali-
zados em São Paulo e somam 711 me-
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gawatts de capacidade, sendo 21 de-
les com gás natural (528 megawatts), 2 
de óleo combustível (156 megawatts), 
9 com óleo diesel (20 megawatts) e 1 
com outros energéticos do petróleo (7 
megawatts).  

 Energia limpa
O Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID) desenvolveu uma 
plataforma, a Enerflix, que objetiva 
contribuir para a capacitação de ser-
vidores e gestores públicos, para que 
possam desenvolver projetos que con-
tribuam para a transição energética. 
O acesso à plataforma é gratuito. São 
três tipos de projetos que podem ser 
desenvolvidos com o apoio da Ener-
flix: eficiência energética em prédios 
públicos, eficiência energética em ilu-
minação pública e geração distribuída 
fotovoltaica.

A plataforma disponibiliza cursos 
em vídeos, amparados por ebooks, em 
linguagem acessível e em níveis dife-
renciados de informações, atendendo 
tanto iniciantes quanto técnicos.

Aponte a câmera do 
smartphone para o QR Code 
para acessar a enerflix.com.br

O projeto tem apelo ambiental e 
de geração de empregos, segundo o 
BID. Outro ponto bastante é o fato 
de as iniciativas poderem resultar em 
redução significativa da conta de luz 
das prefeituras. A troca de lâmpadas 
convencionais por modelos a LED na 
iluminação pública, por exemplo, pode 
diminuir a conta de luz em até 50%. Os 
gastos com a energia elétrica estão en-
tre os três maiores custos das prefeitu-
ras municipais.

A Enerflix dispõe ainda de uma 
área que oferece informações sobre 
o consumo de energia na gestão mu-
nicipal de cada município. Segundo a 
plataforma, em Ribeirão Preto o con-

sumo de energia elétrica estimado é 
de 68.472.396 quilowatt/hora/ano na 
iluminação pública e de 20.084.629 
quilowatt/hora/ano nos prédios pú-
blicos municipais. A plataforma do 
BID estima em 1.643 quilowatt/hora/ 
quilowatt/pico o potencial de geração 
fotovoltaica.

Dados da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), que realiza o plane-
jamento do setor elétrico brasileiro, 
indicam que as edificações respondem 
por 52% do consumo de energia do 
país e que há potencial de redução de 
consumo de até 30% em edifícios já 
existentes com iniciativas de eficiência 
energética e reformas.

De acordo com o BID, em relação à 
geração distribuída fotovoltaica, hou-
ve um salto na capacidade instalada no 
Brasil nos últimos anos de 1 gigawatts, 
em 2017, para 6 gigawatts em 2020 - 
justamente em um período em que a 
redução do nível dos reservatórios das 
hidrelétricas vem apresentando redu-
ção crescente, devido a volumes de 
chuvas insuficientes.
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A CADEIA 
PRODUTIVA DO 
MILHO NA REGIÃO 
DE RIBEIRÃO PRETO
Sales Oliveira detém o título de Capital Nacional da Palha

21 dos 61 municípios que integram a área de atuação do escritório regional 
da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento de São Paulo, têm lavoura de milho. São pequenos pro-
dutores – 150 no total – que desenvolvem suas produções com o apoio do De-
partamento de Sementes, Mudas e Matrizes usando as variedades AL Avaré, AL 
Piratininga, CATI Verde 2 e AL Paraguaçu (orgânica).

Apesar de acanhada, a produção é relevante e movimenta uma indústria que 
tem destaque, por exemplo, em Sales Oliveira, que ganhou a alcunha de Capital 
da palha. A atividade econômica da cidade é majoritariamente baseada nas fábri-
cas que atuam neste setor, gerando emprego para a população local e regional.

Além da atividade econômica, em Sales o milho significa tradição. “Quase todos 
que nascem aqui têm a experiência de ter trabalhado como palheiro”, fala Edival-
do Ulisses Ferreira, diretor de uma fábrica que processa palhas de milho. Para 
cada folha de palha artesanal, usada para a produção de um cigarro, aproximada-
mente 14 pessoas estão envolvidas no processo, segundo ele. 

Edivaldo entrou nesse mercado há oito anos e hoje produz cerca de 1,5 mil 
quilos por mês de palha artesanal. O montante é vendido para todo o Brasil com 
foco principal para produção de cigarros.

“Como classificamos os tipos de 
palhas de acordo com sua qualidade, 
cor e espessura, o que não pode ser 
usado para cigarro vai para produção 
de artesanatos como chapéus, bolsas, 
quadros e para embalagem de doces e 
o restante serve de alimentação para 
animais em pastos e, também, para es-
terco”, conta.
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Nos cálculos de Edivaldo, para atender à necessidade da indústria de processa-
mento de palhas de Sales de Oliveira, são necessários 1,2 milhão de quilos por ano.

Em Cajuru, há cinco anos, um jovem produtor de 22 anos teve a iniciativa de 
plantar milho para uso próprio com a ajuda do pai e irmão. Guilherme Henrique 
Mendonça Costa usou cerca de 40 dos 350 hectares que compõem a fazenda 
da família – conhecida como Bucâina – para o plantio de grãos com ênfase em 
silagem e, consequentemente, venda para produção de leite. 

Com o retorno positivo, Guilherme tem planos de ampliar o negócio. “Já esta-
mos com projeto de dobrar nossa produção ainda este ano”, fala.

Atualmente, sua produção é de 50 toneladas por hectare, destinados à silagem, 
e de cerca de 100 sacas de 60 quilos por hectare para grãos. 
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Onde tem milho

• Acetato de cálcio e magnésio,

• Adesivos (colas, pastas, mucilagens, gomas),

• Álcoois etílico e butílico,

• Herbicida natural e inseticida,

• Alumínio,

• Amido e glucose,

• Antibióticos (penicilina), aspirina e outros medicamentos,

• Baterias para veículos,

• Bebidas gasosas e

• Óleo comestível. Fonte: Rehagro

Nativo das Américas, o milho é um 
dos grãos mais ricos em nutrientes en-
contrados nos alimentos servidos nas 
mesas dos brasileiros. É usado também 
na produção de rações para aves, su-
ínos e bovinos. Parte das lavouras de 
milho são utilizadas para produção de 
silagem. Na alimentação animal, o cere-
al, por ser rico em energia, tem grande 
potencial para produzir leite e carne. 
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O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo – atrás de Estados 
Unidos e China. Os estados do Centro-oeste do país são os maiores produtores – 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Em 2012, o país, além 
de abastecer o mercado interno, passou a exportar o produto. O estado de São 
Paulo não é autossuficiente nessa produção.

A história do milho

O milho é reconhecido como 
alimento há milhares de anos. Foi 
a partir da chegada dos europeus 

às Américas que o grão passou 
a ser conhecido e utilizado em 
outros continentes. O milho foi 
incorporado a partir dos hábitos 

alimentares e do artesanato 
produzido originalmente pela 

população indígena. 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o 
Brasil possui quase 20 milhões de hectares de área plantada com milho. 

A estimativa é que a produção total do cereal ultrapasse os 96,39 
milhões de toneladas em 2021, sendo 24,7 milhões de toneladas na 

primeira safra, 69,95 milhões na segunda safra e 1,7 milhões na tercei-
ra. Por conta das condições climáticas nas regiões produtoras houve re-
dução da estimativa de produtividade em relação às safras anteriores.

Origem
Desde a planta típica dos roçados indígenas até as técnicas agronômicas atuais, 

o milho passou por grandes transformações. As principais mudanças referem-se 
ao melhoramento genético.

Existem dois tipos de sementes: variedades e híbridos. As híbridas são considera-
das as mais importantes pelo fato de resultarem em plantas mais uniformes e vigo-
rosas. O surgimento dessas sementes fez multiplicar a produção em até três vezes. 

O primeiro milho híbrido do Brasil foi lançado pelo Instituto Agronômico (IAC). 
Atualmente, empresas privadas também atuam no melhoramento genético da 
planta; desenvolvem, por exemplo, sementes transgênicas (tecnologia que não é 
dominada pelo Brasil). 
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Rota do milho 
Desde 2017, um projeto do IAC, coordenado pela pesquisadora Cristina Fa-

chini, mapeia o turismo rural com destaque para a culinária com uso do milho no 
Sudoeste paulista. 

Conhecido como “A rota do milho: mapeamento da gastronomia tradicional no 
Sudoeste Paulista”, o estudo resultou em um site com receitas tradicionais à base 

Ela destaca ainda o artesanato que 
é produzido na região utilizando pa-
lhas coloridas, mais comum nas cores 
vermelha, roxa, bege e até mesmo 
mesclado.

Safrinha
O principal período de cultivo do milho é chamado de safrinha – semeadura de 

janeiro a março e colheita de junho a agosto. A partir dos anos de 1980, esse mo-
delo evoluiu. Antes, o milho era colhido apenas no verão, com plantio de outubro 
a dezembro. 

“Em 1990, nós participamos ativamente do desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas para essa modalidade de cultivo. Com isso, foram desenvolvidas tec-
nologias para adubação, antecipação da época de semeadura, controle de plantas 
daninhas e arranjo populacional. Isso foi aperfeiçoando ao longo do tempo e, jun-
tamente com as novas cultivares adaptados a essa época e o espírito empreen-
dedor do agricultor, cerca de 75% de produção nacional de milho advém desse 
período de semeadura”, explica o engenheiro agrônomo Aildson Pereira Duarte, 
pesquisador do IAC. 

Em áreas de rotação de cultura, o milho cultivado da safrinha é implantado 
após a colheita da soja. Para aprimorar esse processo, a semeadura da soja é an-
tecipada no verão com cultivares e ciclos mais curtos para liberarem a área mais 
cedo. Aildson explica que essa técnica reduz os riscos de a lavoura sofrer com 
adversidades ambientais.

Outro fator que tem influência na produtividade é a adubação. “Para a evolução 
do milho safrinha tivemos de fazer uma série de adaptações na adubação”, explica 
o pesquisador. O milho safrinha cultivado em sucessão à soja é beneficiado pelos 
nutrientes contidos na palha residual da colheita da soja. O pesquisador ressalta, 
porém, que a palha não supre todas as necessidades. “É necessário o fornecimen-
to de nutrientes”, ensina.

do milho, local de produção e comercia-
lização, festas tradicionais, entre outras 
atrações, em oito municípios da região: 
Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Ca-
pão Bonito, Guapiara, Ribeirão Grande, 
Ribeirão Branco e Apiaí e Itapeva.

De acordo com a pesquisadora, a 
região é tradicional na produção de 
milhos especiais e atendem nichos de 
mercados específicos. “No Sudoeste 
encontramos milhos verde, branco e 
milhos crioulos coloridos. Temos pe-
quenos produtores que mantém as 
variedades do milho crioulo, varieda-
des tradicionais que passam de gera-
ção em geração pelas mãos dos agri-
cultores”, em especial o milho palha 
roxa, afirma.

Aponte a câmera do 
smartphone para o site da 

Rota do Milho
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EVENTO

O Arraiá da AEAARP, que aconteceu 
no dia 16 de julho por sistema drive-
-thu, foi um grande sucesso. “O grande 
êxito foi o de confraternizar com os 
associados por meio da solidariedade”, 
fala a engenheira Fabíola Narciso, dire-
tora social. Parte do valor obtido com a 
venda dos kits, compostos por comidas 
e bebidas típicas, foi convertido para a 
Creche Alvorada. Quem participou da 
ação adquiriu os kits antecipadamente 
e foi busca-lo na sede, que foi decora-
da para receber os convidados.

FESTA 
ON-LINE

Alexandre Fusco, Marcos Canini, Fernando Junqueira, 
Carlos Alencastre e Alexandre Tazinaffo

Rodrigo Araújo

Fabíola Narciso, Maria José Ferreira 
Furegato Margarido e Mercedes Furegato
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Maraísa Gonçalves de Lima e Gilberto Marques Soares Gisela Mazer

Maraísa Gonçalves de Lima e Gilberto Marques Soares Letícia Longo
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Ele, porém, ressalta o invólucro mo-
dernista e o fato de a construção resis-
tir à mudança de ocupação do bairro, 
que teve várias casas demolidas nos 
últimos anos.

Tijolos à vista

MODERNISMOS

O engenheiro Jorge Fagnani de 
Mattos projetou três residências mo-
dernistas na região do Alto da Boa 
Vista, todas nos anos de 1960: a Hé-
lio Bronzini, a Ramiro Marinho e a Luiz 
Stupello. Todas têm características 
semelhantes: ausência de adornos e 
construção em dois pavimentos, dei-
xando livre o térreo. 

A residência Luiz Stupello tem como 
principal característica a amarração 
de tijolos aparentes, configurando um 
plano de elementos vazados. O projeto 
expõe na fachada a diferença entre es-
trutura e alvenaria, optando por expor 
os tijolos, o que marcante em projetos 
de casas na época.

O arquiteto Fernando Gobbo cha-
ma a atenção para o impacto que essa 
casa causa no entorno. No seu trabalho 
Residências em Ribeirão Preto (1955 a 
1980): discussão sobre uma produção 
moderna através de uma perspectiva 
urbana, Fernando explica que esta casa 
do engenheiro Jorge “não abraça total-

mente os conceitos modernos da épo-
ca, diferente de projetos contemporâ-
neos à casa, que expõe lajes inclinadas 
impermeabilizadas, ou telhados de 
fibrocimento, ocultos por platibandas”.
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Vista da Rua Visconde de Inhaúma da Residência Luiz Stupello
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AEAARP recebe o CAU
Poliana Risso, vice-presidente do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo no estado de São Paulo (CAU-SP), o assessor 
Rafael Ambrosio e a gerente regional Ana Miranda, reuni-
ram-se com a direção da AEAARP com o intuito de estreitar 
laços institucionais entre as organizações. Ribeirão Preto 
tem um dos 10 escritórios regionais paulistas.

Os engenheiros Giulio Prado e Fernando Junqueira, pre-
sidente e vice-presidente da Associação recepcionaram Po-
liana juntamente com os arquitetos Carlos Palladini, conse-
lheiro, Adriana Bighetti, diretora de comunicação e cultura, 
Sílvia Camargo, diretora de arquitetura e Ercília Pamplona, 
diretora de ética.

Poliana conheceu a sede, as salas de reunião, coworking, 
auditórios para eventos corporativos e áreas para reuniões 
sociais. O encontro foi realizado em um desses espaços, o 
deck, ao ar livre.

INSTITUCIONAL
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PAINELCAST

Episódio 10 
detalha uso e parcelamento 

do solo
Daniel Gerardi é especialista no tema

O uso e a ocupação do solo é um dos temas mais com-
plexos, do ponto de vista técnico, e disputado, do ponto 
de vista da legislação. O arquiteto Daniel Gerardi se de-
dica ao tema, sobretudo a estudar os modelos legais e re-
duzir o impacto do poder público. Ele é o entrevistado do 
décimo episódio do PainelCast, o podcast da AEAARP. 
A engenheira Fabíola Narciso, a arquiteta Mirela Idino e 
o agrônomo Bruno Prota conversaram com Daniel sobre 
os processos de aprovação de obras, loteamentos etc.. 
O episódio aborda temas como a conversão de lo-
teamentos fechados em condomínios, parcelamen-
to e desmembramento de lotes e processos de apro-
vação de empreendimentos junto ao poder público. 
“São questões que afetam nossa atividade, na construção 

civil e na agronomia, têm impacto direto no desenvolvimen-
to da cidade e na qualidade de vida das pessoas que vivem 
nesses lugares”, avalia a engenheira Fabíola.
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AGRONOMIA

“ERRE” NA AGRICULTURA 
PARA SER MAIS ASSERTIVO 

Regenerativa tornou-se o nome da 
agricultura de ponta tecnológica para 
o mundo atual, principalmente nas re-
giões tropicais e subtropicais do nosso 
país. Agricultura Regenerativa serve 
para quem tem a arte de saber que o 
momento atual é para Recuperamos o 
meio em que vivemos, palco onde pra-
ticamos agricultura.

Resgatar a agricultura dos nossos 
antepassados, com o nível fantástico 
de informações que temos hoje, pode 
ser uma tomada de decisão crucial, 
como quando resolvemos fertilizar o 
solo sem a presença de adubos solú-
veis. As soluções de controle de pra-
gas para construirmos uma agricultura 
através do tempo, com o uso de ferti 
e fitoprotetores, dando meios a equilí-
brios de solos, ou usando os modernos 
métodos precisos de controle bioló-
gico, são ferramentas presentes nas 
metodologias atuais para equilibrar 

cultivos quando estamos na etapa da 
transição agroecológica.

Recuperar nutrientes através de raí-
zes profundas e poderosas dos adubos 
verdes, como crotalárias, aveias, mu-
cunas, feijões, girassóis, etc. pode Re-
ciclar nutrientes de camadas tão pro-
fundas que cultivos tradicionais jamais 
poderiam acessar.

Remineralizar o solo, com técnicas 
supereficientes para dar vida à terra, 
pode ser a grande chave para Rejuve-
nescer nossos solos desgastados, che-
gando à Rochagem como um quase 
infinito insumo de produção que o agri-
cultor jamais poderá deixar de usar nos 
modelos atuais de fazer agricultura.

Redefinir nosso modo de pensar agri-
cultura, fazendo  Ressurgir a vida no solo, 
pois quem Rege a fertilidade é a biodi-
versidade de Riqueza de microrganismos 
nos solos tropicais, que transformam os 
materiais orgânicos na ultra necessária 

matéria orgânica. Nessa linha, Resíduos 
agroindustriais, Restos vegetais e sólidos 
urbanos devem ser fundamentais para 
Revivificar os solos cultivados.

Restaurar a vegetação das matas ci-
liares em cursos d’águas e nascentes, 
e fazer as Reservas legais, compreen-
dendo que o ciclo da água está correla-
cionado a uma aliança forte entre agri-
cultura e meio ambiente, deverá ser 
uma ação consciente e lúcida dos agri-
cultores, que irá Refletir diretamente 
no futuro da sobrevivência agrícola.

Com toda certeza, nossa forma de 
construir mecanismos para a Agricul-
tura Regenerativa rumo ao sucesso do 
tripé da sustentabilidade - onde o social, 
o ambiental e o econômico fazem que a 
atividade Agro – dará saltos para melho-
res qualidades produtivas, permanentes 
e contínuas, por muitas gerações.

MSc Flávio Bahdur Chueire
Engenheiro Agrônomo Extensionista em Agroecologia
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INSTITUCIONAL

AEAARP, CREA-SP e 
prefeitura se reúnem

O engenheiro Giulio Prado, presiden-
te da Associação de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Ribeirão Preto 
(AEAARP), reuniu-se com o prefeito de 
Ribeirão Preto, Antônio Duarte Noguei-
ra Júnior, e Juliano Dau de Resende, 
chefe das UGIs do CREA-SP em Ribei-
rão Preto e São Carlos, em uma audi-
ência que pautou temas relevantes para 

o desenvolvimento da cidade e 
parcerias entre os órgãos.

Também participaram do en-
contro os engenheiros Fernan-
do Junqueira, vice-presidente 
da AEAARP, Carlos Alencastre, 
secretário de Infraestrutura da 
prefeitura de Ribeirão Preto, 
Araken Mutran, gerente regio-
nal do CREA-SP, a secretária 
executiva da secretaria de In-
fraestrutura, Angela Dorta, e 
Ricardo Aguiar, secretário mu-
nicipal da Defesa Civil.

Araken apresentou à prefeitura uma 
proposta de mútua cooperação téc-
nica na fiscalização de atividades de 
engenharia e agronomia. O CREA-SP, 
segundo o site do Conselho, “é respon-
sável pela fiscalização de atividades 
profissionais nas várias modalidades da 
Engenharia, Agronomia e Geociências, 
além das atividades dos Tecnólogos”.

23
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Ouça a série BIM do 
PainelCast.

SUSTENTABILIDADE

O Termo Building Information Model 
(BIM) foi citado pela primeira vez em um 
artigo de Van Nederveen e Tolman,em 
1992. BIM é o processo e conceito de 
criação e gestão das características físi-
cas e funcionais da construção, utilizan-
do sistemas de representação digital. 
É um modelo virtual, que não é cons-
tituído apenas de geometria e texturas 
para efeito de visualização, mas de in-
formações primordiais para a execução 
do projeto. Trata-se de um conjunto de 
tecnologias e processos integrados que 
permitem a criação, utilização e atuali-

A CONTRIBUIÇÃO 
DO BIM PARA A 

SUSTENTABILIDADE

E como BIM atua no campo da 
sustentabilidade?

De acordo com MARCOS (2015), “os 
problemas ambientais associados aos 
fenômenos climáticos intensos trouxe-
ram consigo o clamor por construções 
mais sustentáveis, que causem menor 
impacto ao meio ambiente e que con-
tribuam para um futuro mais equilibra-
do para o planeta.

O setor da construção civil, tanto 
brasileiro como mundial, busca encarar 
este desafio através da minimização 
dos impactos ambientais, do uso ra-

zação das informações necessárias aos 
modelos digitais de uma construção, de 
modo colaborativo. 
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Desta forma, o BIM auxilia no processo de concepção de uma arquitetura 
sustentável, uma vez que a modelagem computacional permite a simulação da 
construção no meio em que se pretende construir, levando em consideração a 
geometria, os índices de iluminação e o desempenho das edificações, de acordo 
com a NBR 15575.

É importante para nós, profissionais da construção civil, buscarmos compreen-
der a concepção dos novos modos de construir que tenham em seus processos 
a interoperabilidade entre as disciplinas do projeto, a ecologia e os processos de 
implantação das edificações.

Usar o BIM com foco na sustentabilidade é pensar em propostas eficientes para 
novas formas de arquitetura, preservando o meio ambiente e seus diversos ecossis-
temas, visando um novo modo de vida, através da educação ambiental, com cons-
cientização geral do impacto que o desenvolvimento humano causa no planeta.

Elaborado por: Fabíola Narciso, Mirela Idino, Marília Vendrúsculo, Patrícia 
Caliento, Mercedes Furegato Pedreira, Maria Jose F Margarido, Eleuza Zampieri, 
e Sonia Montans

cional dos recursos naturais, da redução de entulho e das emissões de CO2, do 
incentivo aos programas educacionais para a mão de obra, entre outros”.

O BIM entra no setor da construção civil como importante conceito de gestão, 
integrando o ciclo de vida das edificações e materiais, com a compatibilização das 
disciplinas de projetos (hidráulico, elétrico, arquitetônico, estrutural etc.), o que 
minimiza os erros de execução uma vez que são previstos antecipadamente no 
modelo virtual.

O ciclo de vida dos empreendimentos, com o BIM, passará por alterações em 
seus métodos, pois, como a base do processo consiste na comunicação das áreas, 
incluindo as etapas desde a concepção, a elaboração e o melhor detalhamento do 
material, temos facilidade na orçamentação e execução da obra. Assim, pode-se 
adotar técnicas construtivas que visam otimização do tempo, considerando as 
manutenções, operações e, por fim, a demolição desta edificação. 

Fonte: Acervo próprio
Fonte: Adaptada de Rozenfeld e outros (2006), Librelotto (2009) e The Noum Project (2017)

CICLO DE VIDA - BIM
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Art 7º Poderão ser recebidos em depósitos e guardados 
a granel no mesmo silo ou célula produtos de diferentes 
depositantes, desde que sejam da mesma espécie, classe 
comercial e qualidade.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, o 
depositário poderá restituir o produto depositado ou outro, 
respeitadas as especificações previstas no caput .

Art 8º A prestação de serviços de armazenagem de que trata 
esta Lei não impede o depositário da prática de comércio de 
produtos da mesma espécie daqueles usualmente recebidos 
em depósito.

Art 9º O depositário tem direito de retenção sobre os pro-
dutos depositados, até o limite dos valores correspondentes, 
para garantia do pagamento de:

I - armazenagem e demais despesas tarifárias;
II - adiantamentos feitos com fretes, seguros e demais 

despesas e serviços, desde que devidamente autorizados, 
por escrito, pelo depositante; e

III - comissões, custos de cobrança e outros encargos, 
relativos a operação com mercadorias depositadas.

§ 1º O direito de retenção poderá ser oposto à massa falida 
do devedor.

§ 2º O direito de retenção não poderá ser exercido quando 
existir débito perante o depositante, decorrente de contrato 
de depósito, em montante igual ou superior ao dos créditos 
relativos aos serviços prestados.

CREA-SP
Revista Painel
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Lei nº 9.973, 
de 29      

maio 2000 
(continuação)

Dispõe sobre o sistema de 
armazenagem dos produtos 

agropecuários

Art 10. O depositário é obrigado:
I - a prestar informações, quando autorizado pelo deposi-

tante, sobre a emissão de títulos representativos do produto 
em fase de venda e sobre a existência de débitos que possam 
onerar o produto; e

II - a encaminhar informações ao Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento, na forma e periodicidade que este 
regulamentar.

Art 11. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 
diretamente, ou por intermédio dos seus conveniados, terá 
livre acesso aos armazéns para verificação da existência do 
produto e suas condições de armazenagem.

Art 12 (VETADO)

Art 13. O depositário que praticar infração das disposições 
desta Lei ficará sujeito às penas de suspensão temporária ou 
de exclusão do sistema de certificação de armazéns, aplicáveis 
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, conforme 
dispuser o regulamento, além das demais cominações legais.

Art 14. O Poder Executivo regulamentará o disposto 
nesta Lei no prazo de noventa dias, contados da data de sua 
publicação.

Art 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Veja a versão completa no site do CONFEA
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