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Começamos a temporada de semanas técnicas de 2021 com 
grande êxito. A Semana de Arquitetura introduziu inovações 
na programação e a Semana do Agro abriu a pauta para 
que os debates extrapolem os dias do evento. Tudo isso de 
forma remota, nos aproximando de novas oportunidades.

No evento de Arquitetura, por exemplo, tivemos palestran-
tes internacionais, o que seria complexo de viabilizar caso 
estivéssemos com o evento no modo presencial.

A Semana do Agro ampliou as possibilidades de debate 
dos temas com pessoas que trabalham e se dedicam à 
Agronomia fora do círculo de profissionais, acadêmicos e 
consultores de Ribeirão Preto e região.

Nestes dois primeiros movimentos para os eventos técnicos 
da AEAARP observamos duas coisas importantes: a oportu-
nidade e a dedicação de cada um ao projeto que abraçou.

É assim que a Associação se fortalece: agregando conheci-
mento, trabalho em equipe e projetos inovadores.

O primeiro semestre de 2021 foi muito bom – além dos 
eventos técnicos, aconteceram lives, bate-papos remotos, 
como o lançamento do projeto Diálogos, novos episódios do 
nosso podcast, o PainelCast, e ações solidárias. Tudo o que 
aconteceu até aqui nos deixa fortalecidos para o próximo 
período. Aproveite e convide um colega de profissão para 
também desfrutar das oportunidades da AEAARP.

A E A A R P

Eng. Mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado
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QUEM PLANTA 
CUIDA

A questão da arborização urbana exige a interseção entre engenharias 
civil, agronômica, florestal, ambiental e a arquitetura e urbanismo

6
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O ideal, segundo ele, é escolher es-
pécies nativas do bioma da região. Em 
Ribeirão Preto convivem dois, o de 
Cerrado e o Tropical, característico da 
Mata Atlântica. 

Em fevereiro de 2022 a Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto deverá 
concluir o Inventário Amostral de Ar-
borização de Acompanhamento Viário. 
Seis meses antes do prazo final, foram 
inventariados cerca de 100 quilôme-
tros de calçadas, perto de 32% do 
total, onde os técnicos encontraram 
10.367 árvores e arbustos.

De acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente (SMMA), que 
realiza o levantamento, foram identifi-
cadas 75 famílias botânicas e 253 es-
pécies de árvores e arbustos.

Cada árvore da cidade guarda uma 
história que a levou até ali. A decisão 
pelo tipo de espécie que será plantada 
em determinado lugar tem aspectos 
técnicos, ambientais e também com-
portamentais – quando a temporada 
coloca determinadas espécies no radar 
das escolhas, por questões estéticas 
ou financeiras.

O engenheiro agrônomo José Walter 
Figueiredo, especialista em arboriza-
ção urbana que atua junto ao progra-
ma Município Verde Azul, do governo 
do estado de São Paulo, fala que “o 
ideal é que a gente more em uma flo-
resta urbana”. Este é um modelo de ar-
borização que leva para dentro das ci-
dades as espécies nativas que resistem 
em seu entorno. Não se trata apenas 
de arborizar, mas compor um maciço 
arbóreo que seja capaz de sustentar a 
biodiversidade na área urbana.

As seis espécies mais 
encontradas nas calçadas 
até o presente momento 

do levantamento, são: 
Oiti, Falsa-murta, Resedá, 
Magnólia amarela, Ipê de 

jardim e Aceroleira.

Engenharias agronômica, 
florestal e ambiental respondem 

por essa área em diferentes 
momentos, da gestão ao plantio.

O termo “floresta urbana” foi 
usado pela primeira vez no 
Canadá nos anos de 1960 
para designar a arborização 
das cidades. Há também o 
entendimento de que se trata 
de maciços remanescentes 
de florestas nativas que 
resistem nos entornos das 
áreas urbanas. 

Forma
Não é proibida e tampouco reprová-

vel a inserção de uma espécie exótica 
na paisagem urbana. “O problema não 
é a árvore, o problema é onde plantar”, 
resume José Walter.

Ficus e Sete Copas são exemplos 
simples de identificar e são exóticas. 
O agrônomo explica que as raízes das 
árvores “respiram” e em busca de “ar”, 
estouram calçadas que não foram pro-
jetadas para o potencial crescimento 
daquela árvore. Já em praças ou cantei-
ros, as duas espécies são bem-vindas.
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Sibipirunas na avenida Nove de Julho
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José Walter explica que a cidade deve ter até 15% de árvores exóticas. E o mo-
tivo é simples: as nativas estão adaptadas ao clima, ao solo, tarefa que levaram de 
dois a três milhões de anos para concluir.

Para além das plantas, o planejamento leva em consideração a fauna, como, 
por exemplo, o plano de voo os pássaros, o tipo de alimento que buscam etc. A 
cidade, neste caso, integra-se ao ciclo da vida.

É possível traçar um perfil 
das principais avenidas de 
Ribeirão Preto a partir da 
arborização. Na avenida 
Treze de maio reinam os 

Flamboyants, na João Fiúsa 
(no trecho entre as avenidas 
Independência e Presidente 

Vargas) os Ipês chamam 
a atenção, na José Adolfo 

Bianco Molina tem as 
Paineiras e na Nove de Julho 

as Sibipirunas.
José Walter fala que a 

decisão por uma ou outra 
espécie em determinado 

local tem a ver com a época 
em que foi plantada. 

Função
Nas cidades, as árvores de médio e 

grande portes têm atributos de regu-
lador térmico, controlador da umidade 
do ar, fixador de carbono na atmosfera, 
isolamento acústico e drenagem. 

Sibipirunas têm destaque nesses 
quesitos, na visão de José Walter. 
Segundo ele, essa espécie retém 
50% da água da chuva que cai sobre 
ela – portanto, reduz ocorrências de 
erosão, enchentes e enxurradas. Nes-
te caso, trata-se de espécie nativa da 
Mata Atlântica, que pode ultrapassar 
os 15 metros de altura e chegar aos 
100 anos.

Outro exemplo de função da arbo-
rização na área urbana é o Pau-terra, 
nativo do Cerrado: o caule cascudo re-
tarda a chegada da água da chuva ao 
solo, prevenindo também enchentes, 
erosões e enxurradas.

Da
ni

ela
 A

nt
un

es

Paineira na avenida Coronel Fernando Ferreira Leite
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Engenharia
As raízes que se sobrepõem às calça-

das é a imagem mais comum da falha 
na interseção entre meio ambiente e 
engenharia. A tarefa é complexa, ne-
cessária, possível e, por tudo isso, re-
gulada em lei, nos códigos florestais e 
leis ambientais.

Uma das faces mais visíveis de como 
isso funciona são as obras do progra-
ma Ribeirão Mobilidade, cujo investi-
mento de cerca de R$ 500 milhões em 
intervenções viárias que pretendem 
garantir acessibilidade, segurança no 
trânsito e qualidade de vida à popula-
ção, o que “inclui a preservação e pro-
teção do meio ambiente”, segundo a 
Secretaria de Obras.

Um exemplo é a avenida Adelmo 
Perdizza, trecho do programa que já foi 
concluído. Para a obra de duplicação 
foram extraídas 236 árvores e, segun-

Flamboyant no Alto da Boa Vista

do a Secretaria, “exigido da empresa responsável a contrapartida de plantar 1.032 
mudas, em local definido pela Secretaria do Meio Ambiente, e doadas 82 mudas 
ao Horto Municipal, além de todo projeto de paisagismo implantado no 1,5 qui-
lômetro de extensão da avenida que também ganhou uma ciclovia, rodeada com 
novas árvores em todo o trajeto”. A assessoria de imprensa não respondeu onde 
foram plantadas as mudas.

Segundo o engenheiro agrônomo Pedro Faria Júnior, que mora naquela região, 
o número de mudas inicialmente previstas para aquela área era inferior àquelas 
efetivamente implantadas – cerca de 600. 

De acordo com a Secretaria de Obras, “as mudas da Adelmo Perdizza pos-
suem idades variadas, já que cada espécie tem o seu tempo de replantio, e 
irão receber manutenção periódica da empresa responsável por 12 meses, 
contados da entrega da obra, passando a ser de responsabilidade da prefei-
tura após este período”.

Pedro afirma, porém, que no período de estiagem a manutenção não ocorreu, 
com impacto negativo sobre as plantas. “Fica mais caro, porque investem no plan-
tio e depois no replantio”, afirma o agrônomo, prevendo que algumas mudas po-
dem se perder em razão da falta de irrigação, do longo período de estiagem e das 
geadas que aconteceram na região entre julho e agosto. A Secretaria de Obras, 
por meio da assessoria de imprensa, informou que “as mudas estão sendo regadas 
periodicamente”.
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Qualquer pessoa pode plantar árvores em Ribeirão Preto? Sim e não. “O plan-
tio de árvores na cidade deve seguir a publicação “Vamos Arborizar Ribeirão Pre-
to”, cartilha que traz as informações técnicas de escolha da espécie em função 
do espaço disponível, abertura de cova, preparação do solo e demais cuidados 
para o êxito do plantio”, explica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

De acordo com a Secretaria, em áreas públicas os plantios necessitam de au-
torização prévia, de acordo com o Artigo 172 da Lei Complementar 1.616/2004 
que dispõe sobre o Código Municipal do Meio Ambiente.

A prefeitura recomenda que as iniciativas de plantio em áreas privadas ou pú-
blicas – calçadas, por exemplo – seja precedido de orientação técnica. 

Aponte a câmera do 
smartphone para o QRCode 

para ver a cartilha Vamos 
Arborizar Ribeirão Preto.
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Plantar 
batatas

Coordenadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CDRS) e Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), 
da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, 
investem em programa de melhoramento 

para adaptar cultivares às condições 
climáticas da região e incentivar o 
incremento da produção regional

Revista Painel
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Plantar batatas é atividade agrícola rara na região de Ri-
beirão Preto, em razão das características da lavoura e das 
condições climáticas. Desde 2016, pequenos produtores e 
agricultores familiares têm acesso a cultivares adaptados 
graças a uma ação de órgãos públicos, de assessoria agríco-
la e pesquisa, que buscam ampliar a produção de alimentos 
entre pequenos produtores e agricultores familiares.

O projeto, resultado da parceria entre a Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) e o Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, objetiva reduzir o 
impacto ambiental e disponibilizar cultivares que se adap-
tem às diferentes condições de solo e clima. A CDRS e o IAC 
também investem na redução do custo de produção. 

IA
C

Ar
qu

ivo
 P

alh
as

 Fe
rre

ira
 

O escritório da regional de Ribeirão Preto atua 
em 19 municípios. O IAC fornece os cultivares 
e a regional da CDRS seleciona, capacita e dá 

assistência aos produtores rurais.

O diretor técnico do escritório regional da CDRS, enge-
nheiro agrônomo Carlos Henrique de Paula e Silva, esclarece 
que a intenção é a de que os produtores incluam a produção 
da batata em suas lavoras no período que começa no final do 
mês de abril e se estende até os meses de agosto e setembro.

“O agricultor familiar pode escoar sua produção nas chama-
das públicas das compras governamentais, ou seja, vendem o 
que produzem na cidade, participam de feiras etc.”, explica.

IA
C

Produção

São produzidas 400 milhões de toneladas de 
batata no mundo em 20 milhões de hectares de 
terra. A produção tem crescido em países na África 
e na Ásia, onde estão os países mais populosos 
do mundo – China e Índia – que são também os 
maiores produtores. Respectivamente, esses países 
produzem quase 100 milhões e 45 milhões de 
toneladas/ano.
No Brasil são produzidos mais de 3,5 milhões de 
toneladas em cerca de 95 mil hectares, conferindo 
ao país a 21ª colocação no ranking mundial. Na 
América Latina, a liderança é do Peru com mais 4 
milhões de toneladas e mais de 600 mil famílias 
envolvidas na produção.
No cenário nacional, o estado de Minas Gerais é o 
maior produtor, porém, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo (nas regiões sudoeste 
e nordeste do estado), Goiás e Bahia também têm 
lavouras destinadas à batata contribuindo com a 
economia de mais de 250 municípios.
Os principais consumidores de batata per capita 
no mundo são os países do leste europeu. De 
acordo com Natalino, a justificativa é natural: 
“países tropicais consomem arroz e milho e países 
temperados – trigo e batata”. 
Nos países do leste europeu, o consumo médio 
de batata é de 300 gramas/dia. No Brasil, são 
consumidos 50 gramas/dia. A estimativa é que os 
brasileiros consomem 17 quilos/ano e 1,5 quilo/mês.

Melhoramento
O IAC iniciou o melhoramento genético da batata em 

1935 e em 1949 tiveram início os cruzamentos e foram 
desenvolvidas as primeiras variedades, conhecidas como 
Aracy, Aracy Ruiva, Ibituaçú, Itacaré e Vitória. Todas são uti-
lizadas nos sistemas orgânico e convencional – com resis-
tência às doenças de requeima, pinta preta e ao vírus PVY 
e PRLV – e possuem altas qualidades culinárias devido ao 
seu alto teor de matéria seca. Em geral, o peso da batata 
corresponde a 20% de sólidos e 80% de água. A parte sólida 
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é chamada tecnicamente de matéria seca e corresponde a 
diversos componentes.

Após décadas de estudo, em 2009 pesquisadores do 
programa de melhoramento da batata do IAC,  nas unida-
des Campinas, Itararé, Mococa e Ribeirão Preto, iniciaram 
o projeto que resultou no programa de melhoramento para 
condições de cultivares brasileiras com cruzamentos entre 
materiais das batatas já existentes no instituto com outras 
instituições, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e o Centro Internacional de la Papa (CIP) 
ou Centro Internacional da Batata – com sede em Lima, no 
Peru. O resultado foi a produção híbrida de 30 mil clones. 

Deste total chegaram a 15 materiais – considerados os 
principais clones – que reuniram características favoráveis 
para uso doméstico e industrial.

“Conseguimos desenvolver variedades com tolerância ao 
calor, às doenças e que proporcionam ganho de produtivida-
de deste material”, afirma a engenheira agrônoma Sally Fer-
reira Blat, pesquisadora científica do IAC em Ribeirão Preto.

Atualmente, as variedades se dividem em três nichos: in-
dústria, mesa e coloridos, destinada à culinária gourmet. A 
expectativa é a de que até 2023 seis novos materiais sejam 
registrados nas linhas do programa de melhoramento. 

IA
C

Diversidade 

Alimentação

Originária dos Andes peruanos e bolivianos, a 
batata (Solanum tuberosum L.) atualmente é o 4º 
alimento mais consumido no mundo perdendo 
para o leite, arroz e trigo. De acordo com a 
Organização das Nações Unidas para Alimentos e 
Agricultura (FAO), uma dieta composta de batata 
e leite poderia suprir, em caráter de emergência, 
todos os nutrientes de que o organismo humano 
necessita para se manter. 
Segundo Natalino Shimoyama, em alguns países 
da África os governos são incentivados a produzir 
batatas ricas em ferro e zinco desenvolvidas pelo 
CIP para serem introduzidas na merenda escolar 
visando combater anemia e proporcionar saúde às 
crianças na alimentação como complemento.
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Para reunir em uma cultivar os atributos de qualidade das 
batatas exigidos pelo mercado, seja caseiro ou industrial, 
são necessários cerca de 14 anos de estudos e pesquisas – 
que vão desde o cruzamento inicial até ser possível disponi-
bilizar os tubérculos em condições e volume adequados para 
os agricultores. Todo processo realizado pelos pesquisado-
res resulta em diversidade, sendo duas principais: batata de 
mesa ou in natura – que inclui também as batatas gourmet 
– e batata industrial.

De acordo com o pesquisador da Embrapa – atualmen-
te cedido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento – Paulo Eduardo de Melo, para obter a batata de 
mesa ideal para o preparo da maionese, do purê ou das 
batatas fritas, que são os usos domésticos mais frequentes 
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no Brasil, é preciso desenvolver cultivares específicos, cujos 
teores sólidos devem variar entre 14 e 23%. 

“Quanto mais sólidos a batata tiver, melhor aptidão para 
a fritura. Para esta modalidade, a cultivar importada Asterix 
é a melhor que temos à disposição no mercado de batatas 
frescas. No entanto, os programas de melhoramento de ba-
tata brasileiros, inclusive o da Embrapa, já possuem mate-
riais de qualidade similar e até superior, que se enquadram 
nos níveis sólidos adequados ao consumo exigido, já em 
teste e avaliação muito avançada com produtores de outras 
regiões, comenta.

Além da qualidade culinária, o melhoramento da batata 
também agrega atributos de qualidade, como o formato e 
a aparência do tubérculo e qualidade de pele. Embora não 
interfiram na qualidade culinária, esses são atributos tradi-
cionalmente observados pelos consumidores ao decidirem 
quais tubérculos levar para casa.
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Já, para a batata industrial, que no Brasil é destinada prin-
cipalmente à produção de chips e de palitos pré-fritos con-
gelados, não há interferência da aparência externa. Porém, 
para que o rendimento industrial seja maximizado é preciso 
que o melhoramento se preocupe em entregar tubérculos 
redondos para a indústria de chips e cilíndricos para a indús-
tria de palitos e, em ambos os casos, de tamanho adequado 
para cada finalidade. No Brasil, as cultivares mais comuns 
utilizadas para chips é Atantic e palito Asterix e Markies. 

Em um sítio de 4,8 hectares localizado em Santa Rosa 
de Viterbo (SP), a agricultora Luciana Cristina Alves 
iniciou a lavoura de batatas em 2016. Certificada 
como produtora orgânica e cadastrada no Ministério 
da Agricultura, viu a oportunidade de ampliar a renda 
e as culturas que mantém na propriedade junto com 
o esposo.
Com auxílio da CDRS e do IAC, o casal fez cursos e 
iniciou o plantio como experimento científico. “Desde 
então tivemos uma produção boa que correspondeu 
as nossas expectativas. Ano passado colhemos mais 
de uma tonelada de batata e tudo foi comercializado 
com os clientes que tenho na cidade e região. 
Vendemos apenas o que produzimos para garantir a 
qualidade e o manejo dos orgânicos”, conclui.
Atualmente, plantam em torno de quatro variedades 
que são fornecidas pelo IAC. “Já tivemos aqui, 
inclusive, duas batatas coloridas – violeta e vermelha”, 
conta Luciana.
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Ciclo e produtividade
A batata se reproduz de forma vegetativa; ou seja, não 

nasce a partir de sementes, mas da própria batata. São ne-
cessários cerca de 15 dias para nascer, 40 a 45 para tube-
rizar (criar novos tubérculos, em geral de 10 a 20 unidades) 
e se desenvolve em um período que varia entre 120 e 150, 
quando morre naturalmente.

As batatas muito grandes não têm aceitação comercial. 
Então, os agricultores aplicam produtos dessecantes (que 
não deixam resíduos na planta) quando a cultura atinge de 
90 a 100 dias, período em que já terão o tamanho comercial. 

Após a aplicação do dessecante, são necessários mais 20 
dias para a batata ficar com a pele firme; ou seja, não soltar 
a película após a colheita.

“A batata se destaca por ser versátil, pelo tempo de pro-
dução e sua produtividade, que pode atingir 40 toneladas 
por hectare. O arroz, trigo e milho conseguem produzir 5 mil 
toneladas por hectare. À medida que o tempo passa, a po-
pulação continua crescendo e a área agricultável permane-
ce estável, aumenta a disputa pela água entre a população, 
animais, indústrias e agricultura. A batata se torna alimento 
imprescindível para a humanidade por ser versátil, universal, 
saudável, acessível e possuir características agronômicas fa-
voráveis – ciclo curto, alta produtividade e baixa demanda 
hídrica”, comenta o engenheiro agrônomo e diretor executi-
vo da ABBA.
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TRILHA

PROJETO E MANEJO 
DA VINHAÇA
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A vinhaça, conhecida também como 
vinhoto ou restilo, é um subproduto 
da fabricação do álcool produzida, em 
média, na proporção de 13 litros para 
cada litro de álcool fabricado.

Este valor pode variar entre 10 a 
15 litros, de acordo com as condições 
agrícolas sob as quais a cana foi produ-
zida, fatores industriais no seu proces-
samento e na obtenção do álcool.

A vinhaça contém alto teor de 
matéria orgânica e potássio, sendo 
relativamente pobre em nitrogênio, 
cálcio, fósforo e magnésio. Várias 
são as citações bibliográficas sobre a 
composição química da vinhaça. Sua 
característica química depende de 
sua origem. 

A porcentagem da área de fertirri-
gação das usinas é bastante variável, 
tanto em escala regional, como dentro 

de uma mesma região. Existem usinas 
que já vêm aplicando vinhaça em 70% 
da sua área de cultivo, por outro lado 
pode-se encontrar também usinas com 
áreas de fertirrigação bem abaixo des-
te valor.

Pode-se considerar também que, 
de maneira geral, a cada safra o valor 
de área de fertirrigação das usinas au-
menta, mostrando a preocupação das 
usinas com o uso racional da vinhaça, 
buscando maior rendimento agrícola 
e redução no uso de fertilizantes quí-
micos, bem como uma adequação de 
dose de vinhaça que não cause prejuí-
zo ao meio ambiente.

Com o passar do tempo, estudos 
conduzidos pela COPERSUCAR e ou-
tros órgãos de pesquisa, levaram à 
utilização mais racional da vinhaça na 
lavoura de cana-de-açúcar, com dosa-

gens controladas, trazendo benefícios 
econômicos na substituição de parte 
ou total da adubação mineral, melho-
rando as características físicos, quími-
cas e biológicas do solo, aumentando 
a produtividade agrícola e sem dúvida 
eliminando o problema imediato de 
poluição do meio-ambiente.

Os métodos de transporte e aplica-
ção sofreram continuas evoluções. Na 
década de 80 prevalecia a aplicação 
por caminhões-tanque com descarre-
gamento por gravidade (caminhão tan-
que convencional).

Atualmente, o sistema de aspersão 
com equipamentos auto-propelidos, 
alimentados por canais, tubulações 
móveis de alumínio, ou caminhões de 
grande porte (rodotrens), são os prin-
cipais métodos de aplicação utilizados. 
Figuras 1, 2 e 3)
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O sistema autopropelido com carre-
tel enrolador é o mais difundido atual-
mente nas usinas e destilarias, sendo 
o mesmo introduzido com o objetivo 
de substituir a extensão da montagem 
direta de aspersão. A vantagem princi-
pal do sistema é ser semimecanizado e, 
portanto, requer menos mão-de-obra 
que a montagem direta.

O que difere no uso do autoprope-
lido é a forma com que a vinhaça vai 
chegar até o mesmo. Existem basica-
mente duas maneiras: o sistema duto-
viário e o transporte por caminhões.

Na maioria dos casos, o sistema mais 

econômico para o transporte da vinha-
ça, misturada ou não, às águas residuá-
rias, é a implantação de uma linha de du-
tos; ou seja, tubulações fixas e móveis 
que podem ser pressurizadas ou por 
gravidade. Este sistema depende, no 
entanto, de alguns fatores, como áreas 
contínuas de lavouras de cana-de-açú-
car e condições topográficas favoráveis.

Em outras situações, como a descon-
tinuidade de canaviais, pode ser mais 
indicado o transporte por caminhão. 

O retorno dos investimentos, no 
caso da implantação de um destes 
sistemas, para a condução da vinhaça, 
pode ser de 3 a 8 anos, dependendo 
diretamente do custo do adubo quí-
mico mineral e dos ganhos em termos 
de aumento de produtividade e longe-
vidade dos canaviais, quando se com-
para uma área de adubação tradicional 
com uma área de aplicação de vinhaça.

Vários estudos de caso que fizemos, 
mostraram que a adoção de sistemas 
com tubos móveis ao invés de canais, foi 
mais vantajoso do ponto de vista econô-
mico, apresentando também vantagem 
ambiental, pela inexistência de canais 
abertos para condução da vinhaça.

Os projetos novos que trabalhamos, 
foram desenvolvidos sem canais aber-
tos; ou seja, um sistema totalmente 
tubulado para a condução da vinhaça. 
Neste caso, atende-se a legislação, 
com ganhos ambientais e econômicos.

Recentemente muitas Usinas estão 
fazendo a aplicação da vinhaça loca-
lizada, também chamada vinhaça em 
linha. Trata-se da aplicação dirigida da 
vinhaça, na linha da cana, com doses 
reduzidas, o que viabiliza o transporte 
da mesma a distâncias maiores, quan-
do utilizam caminhões.

Neste caso é necessário ter um teor 
de K2O elevado, o que pode ser obtido 
pela mistura de adubo quando a vinha-
ça e naturalmente pobre. 

De modo geral, pode-se afirmar que 
a vinhaça não provoca efeitos negati-

Sérgio Antônio Veronez de Sousa.
Eng. Agrônomo. Dr. Irrigação e Drenagem

Figura 1. Sistema de Irrigação do Tipo Autopropelido 
Alimentado por Canais

Figura 2. Sistema de Irrigação do Tipo Autopropelido 
Alimentado por Tubos Móveis de Alumínio

Figura 3. Sistema de Irrigação do Tipo Autopropelido 
Alimentado por Caminhões

vos no solo, exceto com aplicações de 
doses elevadas. O uso racional da vi-
nhaça, de acordo com recomendações 
técnicas, gera benefícios ambientais, 
financeiros e agronômicos. 

A vinhaça melhora o condiciona-
mento da subsuperfície do solo e pro-
porciona ganhos de pelo menos cinco 
toneladas de cana por hectare em rela-
ção ao potássio proveniente de adubo 
químico mineral. “Trabalhos do Centro 
de Tecnologia Canavieira (CTC) indi-
cam um aumento de até doze tonela-
das”, a fertirrigação também é benéfica 
para a longevidade do canavial, que 
pode chegar a oito cortes.

Para a adoção de qual tecnologia 
será usada no transporte e posterior 
aplicação da vinhaça, é necessário fa-
zer um estudo prévio de viabilidade 
técnica e comparando os diferentes ti-
pos de transporte da vinhaça; ou seja, 
dutoviário, caminhões com vinhaça em 
natura e caminhões com vinhaça en-
riquecida, e após esta análise, decidir 
qual o melhor caminho a seguir para 
determinado projeto. 

Em resumo pode-se dizer que não 
existe uma regra específica a ser se-
guida na escolha do melhor método de 
transporte e aplicação da vinhaça. Cada 
usina ou destilaria tem sua situação 
particular e deve ser analisada de forma 
a obter o melhor benefício ambiental e 
econômico na distribuição e aplicação 
da vinhaça, sempre fazendo o uso ra-
cional deste importante subproduto do 
processo de fabricação do etanol.

A melhor maneira de obter sucesso 
no uso da vinhaça, e através da elabo-
ração de um Plano Diretor, o qual vai 
mostrar o que deve ser feito na im-
plantação, ampliação e otimização do 
sistema de fertirrigação das Usinas e 
Destilarias, seguindo todas as normas 
ambientais e sempre buscando o retor-
no econômico da aplicação.
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Os projetos do 
calculista

MODERNISMOS

No levantamento realizado pelo arquiteto Fernando Go-
bbo sobre a produção moderna em Ribeirão Preto figuram 
duas residências projetadas pelo engenheiro Henrique Pu-
ppo, que se notabilizou por sua atividade como calculista. 
As duas – Jece Ferreira, na rua Júlio Prestes, e Roxo Gui-
marães, na rua Sete de Setembro – têm formas limpas e 
geométricas.

A residência Jece Ferreira (projeto de 1961) tem implan-
tação incomum, com ambientes de serviços à frente, jun-
to aos abrigos de automóveis. Esses ambientes configuram 
uma volumetria própria, uma extensão do pavimento térreo 
que se acomoda abaixo do volume superior, um prisma com 

Vista da Rua Julio Prestes da Residência Jece Ferreira
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Henrique Puppo teve carreira de destaque como engenheiro calculista. A revista Painel publicou 
reportagem sobre ele em novembro de 2009 como parte de uma homenagem da AEAARP ao 

conjunto de sua obra. A reportagem (edição 176, página 26) destaca a atividade com o cálculo e o 
fato de Henrique manter-se fiel à prancheta e a lapiseira, mesmo que para isso tenha desenvolvido a 

habilidade de escrever de cabeça para baixo, para poupar o corpo de possíveis dores lombares.

cobertura inclinada em uma água, apoiada por pilares afas-
tados das empenas superiores, que geram pequenos balan-
ços. A estrutura passa sensação de leveza, sem muros ou 
portões, integrando o passeio público ao projeto.

A Residência Roxo Guimarães é dividida em dois pavimen-
tos por meio de uma viga, rebocada e pintada, que contorna 
a edificação separando dois volumes: no pavimento térreo, 
revestimento de pedra em tonalidade cinza, e no pavimento 
superior, revestimento de tijolos em tom creme, com amar-
ração em prumo (na horizontal). A fachada superior frontal é 
cega, enquanto as empenas laterais exibem grandes abertu-
ras, do piso ao teto.
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Aponte o smartphone 
para ver a reportagem 

sobre Henrique Puppo na 
página 176 da Painel de 

novembro de 2009.

A casa que ele projetou na rua Júlio Prestes não é usada 
como residência, mas preserva as características originais. 
A da rua Sete de Setembro perdeu uma de suas caracterís-
ticas: no jardim, o muro de arrimo revestido de pedras foi 
retirado para dar espaço a um estacionamento de veículos.

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produção 
moderna através de uma perspectiva urbana – Fernando Gobbo

Vista da Rua Sete de Setembro da Residência Roxo Guimarães
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PAINELCAST

Como 
vender o 

seu negócio

Um dos motivos que inspiraram a 
criação da AEAARP em 1948 foi a 
união de profissionais das áreas de en-
genharia, arquitetura e agronomia para 
conscientizar a sociedade civil e o po-
der público sobre a importância dessas 
atividades e coibir a atuação de leigos. 
Isto é, o mercado não era regulamen-
tado, o CREA fora criado apenas uma 
década antes e havia muito a ser feito 
para valorizar esses profissionais. “E, 
você sabe como eles faziam para ven-
der os seus serviços? Eu não tenho a 
mínima ideia”, fala o engenheiro agrô-
nomo Bruno Prota na abertura do 11º 
episódio do PainelCast que tem o tema 
“Como vender o seu negócio”.

O foco do bate-papo com Stepha-
nie Gonçalves é o posicionamento de 
empresas e profissionais autônomos 
nas redes sociais. Ela é estrategista 
digital e foi entrevistada por Bruno, 
pela engenheira civil Fabíola Narciso 
e a arquiteta Mirela Idino em uma live 
que aconteceu no perfil da associação 
no Instagram. Os melhores momentos 
desse encontro virtual foram converti-
dos no 11º episódio do canal de pod-
casts da AEAARP, que foi lançado em 
duas partes.

Stephanie fala sobre as dificuldades 
de adaptação aos novos formatos de 
mídia e dá dicas sobre movimentar as 
redes sociais em favor do seu negócio.

A live

A integra da live com Stephanie Gonçalves está disponível 
no Instagram, Facebook e Youtube da AEAARP.

21
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12ª SEMANA DE ARQUITETURA 
TEM 2 MIL PESSOAS

Mais de duas mil pessoas de dez estados brasileiros e nove 
países participaram nos quatro dias da 12ª Semana de Ar-
quitetura da AEAARP, realizada em agosto de forma remota. 
Além de brasileiros, participaram pessoas dos Estados Unidos, 
Irlanda, Itália, Colômbia, Costa Rica, Portugal e Reino Unido.

O evento foi coordenado pela arquiteta Sílvia Camargo, 
diretora de arquitetura, e teve os arquitetos Simone Jun-
queira e Pedro Lázaro como curadores.

Os palestrantes – os arquitetos Renata Cupini, diretora 
técnica de Arquitetura da Triptyque Architecture, Gabriel 
Mota do escritório FGMF, Roberto Loeb, do Loeb Capote, e 
o engenheiro Pierluigi Bucci, do Bucci and Partiners – com-
partilharam suas experiências e projetos. A inovação nesta 
programação foi a participação de Pierluigi, que trabalha en-
tre Roma e França.

“Convertemos dificuldade em oportunidade. Pelo se-
gundo ano consecutivo promovemos o evento à distância 
e neste ano conseguimos ter palestrantes com experiência 
internacional para compartilhar, o que enriqueceu o evento. 
Saber como outros colegas constroem suas trajetórias é ins-
pirador”, afirma Sílvia.

Evento aconteceu remotamente pelo segundo ano 
consecutivo, desta vez com palestrante internacional

Solidariedade
Neste ano, foram realizadas duas ações sociais: o convite 

para doação voluntária de R$ 10 para o Instituto Anchieta 
Grajaú (IAG), como ingresso simbólico, e a arrecadação de 
quase duas toneladas de alimentos, convertidos em cestas bá-
sicas destinadas a instituições que atendem pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social em Ribeirão Preto. Os alimentos 
foram doados pelas empresas patrocinadoras do evento.

Patrocinadores da 12ª Semana de Arquitetura da AEAARP: 
Portobello Shop Ribeirão,  ConstruPlan, Bontempo, Valente 
Construções.

Apoio: Prefeitura de Ribeirão Preto, CAU-SP, CasaCor 
Ribeirão Preto, Tradutec

EVENTO
Revista Painel
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MEIO AMBIENTE

A TRANSFORMAÇÃO 
DE RESÍDUOS 

ORGÂNICOS
Alto custo, complexidade técnica e falta de 

pesquisa interferem no uso de resíduos 
orgânicos na América Latina e Caribe

Todos os anos milhões de toneladas 
de resíduos agrícolas, florestais e orgâ-
nicos urbanos são gerados na Améri-
ca Latina e Caribe. Mas, a região não 
tem explorado totalmente as tecnolo-
gias bioquímicas e termoquímicas que 
podem transformar esses detritos em 
fontes de energia alternativa, fertili-
zantes e outros subprodutos.

A complexidade técnica das tecnolo-
gias aliada ao alto custo de investimen-
to para implantá-las, somados à falta 
de pesquisa e de políticas públicas vol-
tadas ao setor, impedem que as solu-
ções avancem nesses países, aponta o 
artigo “The state-of-the-art of organic 
waste to energy in Latin America and 
the Caribbean: Challenges and oppor-

digestores de pequeno a grande porte 
na América Latina e Caribe. “O primei-
ro passo da pesquisa foi exatamente 
tentar entender a atual situação das 
tecnologias bioquímicas e termoquí-
micas para o tratamento de resíduos 
orgânicos na região”, explica o pesqui-
sador.

Para traçar esse cenário, Martínez, 
seu orientador e outros pesquisadores 
de instituições da Colômbia, Suécia e 
Alemanha levantaram mais de 21 mil 
estudos acadêmicos sobre o tema pu-
blicados entre 2000 e 2019.

“Essas tecnologias vêm sendo im-
plantadas na América Latina e Caribe 
a partir, sobretudo, das últimas quatro 
décadas, mas as experiências variam 

tunities”, publicado na revista Renewa-
ble Energy.

O estudo foi realizado durante a 
pesquisa de doutorado desenvolvida 
pelo engenheiro civil mexicano Rodol-
fo Daniel Silva Martínez, no Instituto 
de Energia e Ambiente (IEE) da Univer-
sidade de São Paulo (USP), no âmbito 
do Centro de Pesquisa para Inovação 
em Gás (RCGI), um Centro de Pesquisa 
em Engenharia (CPE) constituído com 
apoio da FAPESP e da Shell, com sede 
na Escola Politécnica da USP.

Orientado pelo pesquisador Ales-
sandro Sanches Pereira, do IEE, Mar-
tínez investiga a viabilidade da imple-
mentação de tecnologia de digestão 
anaeróbica realizada por meio de bio-
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bastante entre os países dada a com-
plexidade e desigualdade socioeconô-
mica da região”, disse Martínez. “Ar-
gentina, Brasil, Chile e México estão 
na frente: a legislação tem mudado 
e o poder público já entende as van-
tagens do tratamento adequado dos 
resíduos orgânicos, que está alinhado 
à lógica da economia circular e reúne 
benefícios econômicos, sociais e am-
bientais. Mesmo assim há ainda muito 
para avançar em toda a região, inclusi-
ve nesses quatro países.”

No artigo, o pesquisador argumen-
ta que a gaseificação pode ser uma 
tecnologia de implantação promissora 
na América Latina e Caribe. “Porém, 
antes dessa implementação em larga 
escala na região é preciso resolver o 
problema dos possíveis impactos no 
meio ambiente de poluentes como 
óxidos de nitrogênio ou halogênios”, 
disse Martínez.

A opção mais viável, defende o 
pesquisador, seriam os digestores 

anaeróbicos, tipo de tratamento bio-
químico pelo qual a matéria orgânica 
é decomposta pela ação microbiana e 
gera o biogás.

O pesquisador lembra que as tec-
nologias bioquímicas, como é o caso 
dos biodigestores, da fermentação e 
da captura de gás de aterro sanitário, 
são mais naturais e consomem pou-
ca energia elétrica, entretanto não se 
adequam a todos os casos.

“Os tratamentos bioquímicos leva-
riam anos para processar resíduos de 
madeira, por exemplo. Nesse caso, é 
melhor lançar mão das tecnologias 
termoquímicas”, diz. “É preciso esco-
lher as tecnologias levando em conta 
as características de cada lugar”, disse 
Martínez.

Segundo Martínez, o interesse por 
biodigestores em larga escala vem ga-
nhando espaço em países da região 
nos últimos anos, apesar do alto custo 
de implantação e manutenção, além da 
complexidade técnica.

Fonte: Agência Fapesp
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O CONSELHO FEDERAL DE ENGE-
NHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, 
no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 27, alínea “f”, da Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, e

Considerando a Resolução nº 1.066, 
de 25 de setembro de 2015, que dis-
põe de forma expressa que os valores 
referentes a anuidades de pessoas 
físicas e jurídicas não pagas em cota 
única poderão ser parcelados em até 
6 (seis) vezes;

Considerando que a Lei nº 12.514, 
de 28 de outubro de 2011, prevê em 
seu art. 6º, § 2º, que o valor exato da 
anuidade, o desconto para profissio-
nais recém-inscritos, os critérios de 
isenção para profissionais, as regras 
de recuperação de créditos, as regras 
de parcelamento, garantido o mínimo 

RESOLUÇÃO Nº 1.132, 
DE 27 DE MAIO DE 2021

de 5 (cinco) vezes, e a concessão de 
descontos para pagamento antecipado 
ou à vista, serão estabelecidos pelos 
respectivos conselhos federais; e

Considerando a necessidade de pro-
mover a equidade de condições às pes-
soas físicas e jurídicas quanto ao acesso 
ao parcelamento de suas anuidades,

RESOLVE:

Art. 1° Alterar o caput e incluir o inci-
so III no art. 20 da Resolução n° 1.066, 
de 25 de setembro de 2015, publicada 
no Diário Oficial da União – DOU de 29 
de setembro de 2015 – Seção 1, pág. 
104 e 105, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 20. Os valores referentes a 

Altera a Resolução nº 1.066, de 25 de setembro de 2015

CREA-SP
Revista Painel
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anuidades de pessoas físicas e jurídicas, 
sejam em valor total ou do valor pro-
porcional, em razão do mês de registro, 
não pagas em cota única poderão ser 
parcelados em até 6 (seis) vezes, da 
seguinte forma, conforme o caso: (NR)

................

III – Parcelamento das anuidades de 
novos profissionais e empresas, além 
dos casos de reativações dos registros, 
em até 6 (seis) parcelas iguais e suces-
sivas do valor proporcional apurado, 
desde que a última parcela não ultra-
passe a competência de dezembro do 
ano correspondente. (NR)”

Art. 2° Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.
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