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A reportagem da capa desta edição mostra 
o avanço do uso da energia fotovoltaica no 
Brasil e seu potencial. A AEAARP há tempos 
se dedica ao tema, tanto na revista Painel 
quanto em investimentos na sede, totalmente 
abastecida por este sistema. 

Essa conquista é fruto de investimento em 
engenharia e tem grande impacto ambiental e 
social. Desde os anos de 1970, conferências 
do clima debatem o tema e este é o momento 
em que a tecnologia se torna mais acessível 
e com resultados mais promissores. 

Interessante observar também que no 
Brasil, a energia fotovoltaica é uma das 
opções e não a única. Biomassa, eólica, 
geotérmica, hidráulica e marítima compõem 
o combo brasileiro de possibilidades, que 
nos colocarão certamente na vanguarda do 
uso racional das possibilidades que o meio 
ambiente nos oferece.
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Fonte renovável de maior aplicabilidade no Brasil 
deve manter esse ritmo de crescimento pelos próximos 

anos, mas vai demorar para sua participação na 
matriz elétrica brasileira tornar-se significativa
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GERAÇÃO DE 
ENERGIA SOLAR

DOBRAR
 este ano

d e v e 
q u a s e

2022 deve terminar como o melhor ano da energia 
solar no Brasil desde 2012, segundo projeções da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). 
A entidade estima que serão adicionados à matriz elétri-

ca brasileira, este ano, mais de 12,1 gigawatts (GW) de 
potência instalada, o que representará um crescimento 
de mais de 91,7% sobre a atual capacidade instalada do 
País, de 13 GW.
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MARCO LEGAL PARA GERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA
Sancionada pelo governo federal em janeiro deste ano, a Lei nº 14.300/2022 
define regras para geração própria de energia renovável em residências, pequenos 
negócios, terrenos, propriedades rurais e prédios públicos, no Brasil, com uso 
da rede de distribuidoras para o armazenamento, inicialmente de forma gratuita, 
mas prevendo um período de transição para cobrança escalonada de tarifa.

Para tanto, a lei estabelece o Sistema de Compensação de Energia Elétrica 
(SCEE), pelo qual a energia gerada pela unidade consumidora é injetada na rede 
da distribuidora local e posteriormente compensada no consumo ou contabilizada 
como crédito de energia dessa unidade.

Na avaliação do presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, a lei confere segurança jurídica porque 
mantém as atuais regras até 2045, tanto para os pioneiros investidores no setor 
quanto para os novos pedidos feitos ao longo do primeiro ano de sua vigência. 
Ainda prevê um período de transição para quem entrar após os 12 meses, com 
o pagamento escalonado da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). 

Além disso, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) têm 18 meses, a partir da publicação da 
Lei, para estabelecer as diretrizes e a valoração dos custos e benefícios da 
geração distribuída a serem implementados após o período de transição.

Para a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim, na 
comparação das novas regras brasileiras com as boas práticas internacionais, 
o Brasil fica “bem posicionado” no apoio à geração própria de energia elétrica 
a partir de fontes renováveis.

Como a maioria das fontes reno-
váveis (assim chamadas por utilizarem 
recursos naturais capazes de se rege-
nerar) de energia elétrica, a solar têm 
impacto ambiental consideravelmente 
menor que o das fontes não renová-
veis (que dependem de processos 
em escala de tempo geológica ou 
de formação do sistema solar para 
se tornarem disponíveis) e é consi-
derada a de maior aplicabilidade no 
Brasil, segundo especialistas como o 
engenheiro elétrico Raphael Santos do 
Nascimento, autor do estudo “Fontes 
Alternativas e Renováveis de Energia 
no Brasil: Métodos e Benefícios Am-
bientais”, publicado em 2016.

Os números em crescimento 
referem-se tanto à geração de energia 

por usinas de grande porte quanto 
em sistemas de geração própria, que 
deverão manter essa tendência de 
crescimento pelos anos seguintes, 
segundo previsão da Absolar.

No caso da geração centralizada 
em usinas, o crescimento deve ser 
impulsionado, principalmente, pelo 
avanço da fonte solar no chamado 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) 
de energia elétrica - também conhe-
cido como mercado livre de energia 
-, no qual os consumidores podem 
negociar livremente, direto com as 
geradoras ou comercializadoras, as 
condições de compra da energia 
elétrica que preferem consumir. Esse 
mercado, aliás, deverá ser responsá-
vel pela maior parcela das grandes 

usinas previstas para entrada em 
operação comercial em 2022, aumen-
tando em 67,8% a potência instalada 
na modalidade – dos atuais 4,6 GW 
para 7,8 GW até o final do ano, se-
gundo a Absolar.

Já os sistemas de geração própria 
de energia solar devem ter dobrada a 
potência operacional instalada, que 
em 2021 fechou em 8,3 GW e deve 
chegar ao final de 2022 em 17,2 GW - 
105% de aumento. O mercado deverá 
isso às tendências atuais de elevação 
nas tarifas de energia elétrica e tam-
bém ao Marco Legal da Energia Solar 
(Lei nº 14.300/2022), sancionado pelo 
governo federal em janeiro último [leia 
a respeito em ‘Absolar aprova marco 
legal para geração própria de energia’].

ESPECIAL
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Bom para a economia
O aumento da participação da 

energia solar fotovoltaica na matriz elé-
trica brasileira é benéfico para a econo-
mia brasileira, tanto no “varejo quanto 
no atacado”, pois gera economia ao 
consumidor e melhora os indicadores 
econômicos. “A energia solar terá fun-
ção cada vez mais estratégica para o 
atingimento das metas de desenvolvi-
mento econômico e ambiental do País, 
sobretudo neste momento, para ajudar 
na recuperação da economia, já que se 
trata da fonte renovável que mais gera 
empregos no mundo”, aponta o CEO 
da Absolar, Rodrigo Sauaia.

Segundo previsão da entidade, as 
perspectivas do setor são de chegar 
ao final de 2022 com um total acu-
mulado de mais de 747 mil empregos 
gerados no Brasil desde 2012, distri-
buídos entre todos os elos produtivos 
do setor. Só neste ano a cadeia deve 
criar mais de 357 mil novos postos 
de trabalho por todas as regiões do 
País. Desses, 251 mil (70,3%) virão 
dos sistemas de geração própria de 
energia solar, e o restante de usinas.

A entidade projeta, ainda, que o setor solar fotovoltaico brasileiro será res-
ponsável por um aumento líquido de mais de R$ 15,8 bilhões na arrecadação 
dos governos federal, estaduais e municipais este ano – já contabilizados, neste 
valor, a economia dos consumidores em suas contas de eletricidade.

Dos R$ 50,8 bilhões de investimentos previstos para este ano na fonte solar, a 
geração distribuída corresponderá a cerca de R$ 40,6 bilhões, acrescenta a Absolar.

Bom para o meio ambiente
O estímulo a investimentos em fontes renováveis de energia em todo o 

mundo tem sido pauta em todas as conferências mundiais do clima desde as 
primeiras, realizadas na década de 1970. É que a dependência de fontes não 
renováveis de energia cria um ciclo vicioso danoso para o meio ambiente e, 
consequentemente, à vida humana.

No Brasil, por exemplo, os recursos hídricos, que são a principal fonte da 
sua matriz elétrica nacional (leia mais abaixo), ficam cada vez menos renováveis 
devido aos aumentos nos períodos de estiagem. Esses períodos prolongados 
devem-se às mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, que, 
por sua vez, tem entre suas causas a emissão de gases tóxicos e poluentes na 
atmosfera. Entre as atividades emissoras desses gases estão as geradoras de 
energia a partir de fontes não renováveis, como o carvão mineral, o petróleo, o 
gás natural e a energia nuclear. O carvão é a fonte usada na geração de energia 
por usinas termelétricas, que são acionadas no Brasil quando os níveis de água 
dos reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos. A energia gerada pelas 
termelétricas é muito mais cara e contribui para o aquecimento global, que 
contribui para as mudanças climáticas.

Investimentos em fontes renováveis alternativas de energia contribuiriam 
para quebrar esse ciclo. “O aproveitamento correto das fontes renováveis é 
um excelente modo de substituir as ‘energias sujas’ e evitar danos ao planeta, 
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já que as diferenças de impacto ambiental entre as fontes renováveis e não 
renováveis são expressivas.”, pontua o engenheiro elétrico Raphael Santos do 
Nascimento, em seu estudo de 2016.

O trabalho identificou seis tipos de energias alternativas renováveis passíveis 
de exploração no Brasil: biomassa, eólica, geotérmica, hidráulica, marítima e 
solar [leia a respeito em “Tipos de energias renováveis”], sendo esta última a 
mais viável em função de sua alta aplicabilidade, mesmo em locais isolados, 
de sua disponibilidade em todo o território nacional e do seu reduzido potencial 
de impacto ambiental em comparação com as outras.

Mesmo com todo esse cenário favorável, porém, a solar segue como a fonte 
renovável com menor participação nas matrizes elétrica e energética brasileiras, 
segundo dados do Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2021, da 
Empresa de Pesquisa Energética (https://www.epe.gov.br/pt): representa 1,7% 
da primeira e nem chega a pontuar na segunda, entrando no bolo de “outras 
fontes renováveis”.

Matriz elétrica X matriz 
energética
Apesar de ainda contar com a 

presença de fontes poluentes, a matriz 
energética brasileira é considerada 
uma das mais renováveis dentre todas 
as grandes economias mundiais. A 
média mundial é de 14% de energia 
gerada a partir de fontes renováveis, 
enquanto no Brasil o percentual é de 
48,4%, sendo 19,1% referentes a 
biomassa da cana; 12,6% a hidráulica; 
8,9% a lenha e carvão vegetal; e 7,7% 
a “outras fontes renováveis” (a solar 
entre elas).

A energia gerada no Brasil a partir 
de fontes não renováveis são petró-
leo e derivados (33,1%), gás natural 
(11,8%), carvão mineral (4,9%), urânio 
(1,3%) e outras (0,6%).

Já a matriz elétrica brasileira, que 
se refere apenas à eletricidade – por-
tanto faz parte da matriz energética 
– é considerada limpa, pois provém 
82,9% de fontes renováveis, sendo hi-
drelétrica (65,2%) a principal, seguida 
pela biomassa (9,1%), eólica (8,8%) e 
solar (1,7%).
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ESPECIAL

A bioeletricidade ofertada pelo 
setor sucroenergético, que tem seu 
maior potencial na região Sudeste do 
Brasil, particularmente no Estado de 
São Paulo e com forte presença na 
região de Ribeirão Preto, tem sido 
estratégica para o país.

Em 2021, o setor sucroalcooleiro 
brasileiro gerou 20,2 mil GWh de 
bioeletricidade para a rede nacional 
de distribuição de energia, o sufi-
ciente para a atender 10,2 milhões 
de residências, o que representou 
4% da geração total no país, segundo 
levantamento da União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (UNICA), a partir de 
dados da Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica (CCEE). Esse 
número considera apenas a produção 
excedente das usinas, ou seja, já des-

considerada a bioeletricidade gerada 
para o autoconsumo em suas ativida-
des fim (produção de biocombustíveis, 
açúcar e álcool).

Considerando a produção total de 
25,4 mil GWh da bioeletricidade ofer-
tada à rede em 2021, a geração pelo 
setor sucroenergético representou 
79,5% - a maior, seguida pelo licor ne-
gro (subproduto da indústria de papel 
e celulose), com 11,9%, e pelo biogás 
(4,5%). Ainda assim esse volume foi 
10,6% menor do que a ofertada pelo 
setor em 2020.

Segundo cálculos da ÚNICA, a 
energia da biomassa da cana poupou 
14% da energia capaz de ser armaze-
nada sob a forma de água nos reser-
vatórios das hidrelétricas do Sudeste/
Centro-Oeste, principal submercado 
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do setor elétrico brasileiro. “Além do 
mais, a geração da biomassa da cana 
reduziu emissões de CO² estimadas 
em 7 milhões de toneladas, marca que 
somente seria atingida com o cultivo 
de 49 milhões de árvores nativas ao 
longo de 20 anos”, comentou o ge-
rente de Bioeletricidade da entidade, 
Zilmar Souza.

Ainda segundo o levantamento, 
de 2012 a 2021, a produção acumula-
da de bioeletricidade sucroenergética 
para a rede foi de 196.867 GWh, que 
seria suficiente para suprir o consumo 
de energia elétrica do mundo por 
mais de 3 dias, da União Europeia 
por 25 dias, da China por 13 dias, dos 
Estados Unidos por 18 dias, do Reino 
Unido por 232 dias, e da Argentina 
por quase 1 ano e 8 meses.

79,5% 
    DA BIOELETRICIDADE 

BIOMASSA DA CANA GEROU 

SEMPRE BOM LEMBRAR

Fontes renováveis de energia são as que utilizam recursos naturais capazes de se 
regenerar (ou seja, são inesgotáveis), têm menor impacto sobre o meio ambiente e 
contornam o uso de matérias primas não renováveis;

Fontes não renováveis de energia são aquelas cujas fontes dependem de processos em 
escala de tempo geológica ou de formação do sistema solar para se tornarem disponíveis. 
Exemplo: carvão mineral, petróleo, gás natural e energia nuclear;

Matriz energética se refere a todas as fontes de energia utilizadas em um país, sendo 
a eletricidade apenas uma delas. Inclui também fontes usadas como insumo industrial, 
para movimentar veículos e motores e acender um fogão, por exemplo;

Matriz elétrica se refere, especificamente, às fontes geradoras de eletricidade 
usadas em um país.
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Seu conceito surgiu no início no sé-
culo 19, com o uso de moinhos para 
moer grãos, transportar mercadorias 
em barcos a vela e bombear água 
(o vento atinge a hélice, que gira 
um eixo impulsionando o gerador). 
Hoje, as principais tecnologias de 
seu aproveitamento para a geração 
de energia se dão por aerogeradores 
eólicos, que têm por objetivo princi-
pal maximizar o aproveitamento do 
vento para geração de eletricidade. 

PRÓS:

- Por não queimar combustíveis 
fósseis, não emite poluentes na at-
mosfera;

- Mesmo com o alto custo dos gera-
dores eólicos acaba sendo uma fonte 
viável, pois tem um retorno financeiro 
de curto prazo.

CONTRAS:

- As fazendas eólicas modificam as 
paisagens com suas grandes torres 
e hélices;

- As hélices de seus aerogeradores 
ameaçam as aves se implantadas em 
rotas migratórias;

- Os ruídos emitidos (baixa frequência) 
também podem causar incômodo e 
até interferências nas TVs.  
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Seus principais recursos são os 
gêiseres (fontes de vapor no interior 
da terra que demonstram erupções 
frequentemente) e locais onde existem 
água ou rochas a temperaturas altas, 
que produzem o vapor posteriormente 
utilizado pelos geradores de turbina 
para a produção da eletricidade. Atu-
almente, existem três formas de apro-
veitamento da energia geotérmica, 
dentre elas a utilização direta, centrais 
geotérmicas e as bombas de calor.

PRÓS:

- Não agride o solo;

- Tem custo baixo de manutenção;

- É invulnerável ao clima.

CONTRAS:

- Libera dióxido de enxofre, prejudicial 
à saúde, altamente corrosivo e de odor 
desagradável;

- Gera eventual afundamento do ter-
reno; 

- Pode contaminar lagos e rios;

- Só pode ser operada em áreas 
propícias.  
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TIPOS DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS

É todo insumo renovável proveniente de 
matéria orgânica produzida em um ecos-
sistema (animal ou vegetal), que pode ser 
utilizada na produção de energia elétrica. 
Pode ser dividida em três classes: sólida 
(material arborícola, bagaço da cana-
-de-açúcar, esterco, madeira, resíduos 
agrícolas, etc), líquida (biodiesel, etanol e 
metanol) ou gasosa (efluentes agropecu-
ários da agroindústria e do meio urbano 
e provenientes dos lixões).

O aproveitamento da biomassa dá-se 
por três procedimentos principais: com-
bustão direta, processos termoquímicos 
e processos biológicos.

PRÓS:

- Contribui para a redução do efeito es-
tufa e aquecimento global por não emitir 
poluentes na atmosfera, logo, é menos 
agressiva ao meio ambiente;

- É altamente confiável, e a resposta às 
variações de procura é alta;      - A bio-
massa sólida é extremamente barata e 
altamente disponível;

- O Brasil possui riqueza natural, topo-
grafia e relevo favoráveis à produção 
agrícola, além uma efetiva produção de 
etanol, da qual derivam bagaço, pontas 
e folhas da cana-de-açúcar e o vinhoto, 
matérias-primas utilizadas para geração 
de energia no setor sucroalcooleiro.

CONTRAS:

- Desmatamento, desflorestamento e 
destruição de habitats;           - A biomassa 
líquida (biocombustíveis) contribui para a 
formação de chuvas ácidas;

- Dificuldade para armazenamento e 
transporte da biomassa sólida; 

- Apesar de menos poluente para o am-
biente quando comparada com a queima 
de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, 
carvão mineral, etc), a queima da biomas-
sa é relacionada a um aumento de casos 
de doenças respiratórias.
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Sua utilização remonta ao remoto 
século II a.C., quando eram utilizadas 
as famosas ‘’noras’’ (rodas de água 
do tipo horizontal) para substituir o 
trabalho animal pelo mecânico. Atu-
almente, uma usina hidroelétrica é 
formada basicamente pelo sistema 
de captação e adução da água, pela 
barragem, pela casa de força e pelo 
vertedouro. A finalidade é interceptar 
água, formando um reservatório que 
facilita a vazão adequada do rio, 
tanto em dias chuvosos quanto de 
estiagem, acarretando, na captação 
da chuva, em volume adequado e em 
uma diferença de altura essenciais 
para a geração de energia hidrelétrica.

PRÓS:

- Mesmo com o alto custo de implan-
tação, o preço do seu combustível 
principal (a água) é zero;

- Contribui para a luta contra o aqueci-
mento global por não emitir poluentes 
da atmosfera.

CONTRAS:

- Causa grandes impactos ambientais 
e sociais na sua implantação, como 
destruição vegetal natural, assore-
amento do leito dos rios, desmoro-
namento de barreiras, extinção de 
certas espécies de peixes e obrigam 
o deslocamento das populações que 
viviam no local. 
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É indiretamente oriunda da energia so-
lar, visto que o sol aquece a superfície 
da terra, provocando os ventos, que, 
em contato com a água, transferem 
energia através da operação das ten-
sões cisalhantes. Estas, por sua vez, 
resultam na formação e crescimento 
das ondas. Para seu aproveitamento 
existem, hoje, quatro tecnologias 
envolvidas: energia das ondas, das 
marés, a térmica dos oceanos e a 
energia cinética (através das correntes 
marítimas).

PRÓS:

- É uma energia limpa, que não agride 
o meio ambiente.

CONTRAS:

Não há. 

O sol é o maior potencial de energia a 
suprir a Terra, sendo uma fonte indireta 
de quase todas as outras formas de ge-
ração de energia (hidráulica, biomassa, 
eólica, combustíveis fósseis e energia 
dos oceanos). O processo acontece 
com o aquecimento desproporcional da 
atmosfera, produzindo a circulação at-
mosférica e o ciclo das águas, de forma a 
serem aproveitados nos parques eólicos 
e com seu represamento posteriormente 
proporcionando a geração hidrelétrica. 
Existem duas formas para o aproveitando 
do seu potencial, sendo elas sistemas 
de altas temperaturas e sistemas de 
coletores solares.

PRÓS:

- Grande aplicabilidade, principalmente 
no Brasil, devido à imensa incidência de 
raios solares em seu território e pelas 
reservas de quartzo para a produção do 
silício, utilizado na fabricação de células 
solares; 

- Emite pouquíssimos poluentes na 
atmosfera em comparação a outras fon-
tes;  
- O custo de manutenção em suas cen-
trais é mínimo; 

- Pode ser instalada em lugares remotos 
ou de difícil acesso;  
- Seus sistemas implantados têm grande 
vida útil.  

CONTRAS:

- Causa alguns impactos ambientais, 
como emissões de produtos tóxicos du-
rante a produção do insumo utilizado na 
produção dos módulos e componentes 
periféricos;  
- Não pode ser usado nos períodos de 
chuva e noturno.
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COTONICULTURA PAULISTA: 

Fomos ouvir quem estudou 
e quem se lembra da fase 

áurea da cultura algodoeira 
no Estado de São Paulo

O algodão está entre as mais importantes culturas de fibras do mundo.
Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 

(Abrapa), todos os anos, uma média de 35 milhões de hectares são plantados 
em mais de 60 países dos cinco continentes do planeta. Mais de 350 milhões 
de pessoas são envolvidas em sua produção, desde as fazendas, passando 
por logística, descaroçamento, processamento e embalagem, e seu comércio 

mundial movimenta cerca de US$ 12 bilhões ao ano. 
No Brasil, foram produzidas, na safra 2020/21, 2,35 milhões de toneladas, 

numa área somada de 1,37 milhões de hectares – 70% deles só no Estado do 
Mato Grosso, principal produtor brasileiro na atualidade; outros 21% na Bahia e os 8% 

restantes distribuídos por todas as demais regiões do país. 
No Estado de São Paulo restavam, na safra 2020/21, apenas 4,7 mil hectares plantados 

com a cultura (menos de 1%). 
Para resgatar a história de como o estado deixou de ser um polo cotonicultor – posição 

ocupada até final dos anos 1970 – no país, a Painel foi ouvir quem viveu e quem estudou essa 
história para contar.

TERRA ROXA
De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o algodão começou a tornar-se 

relevante para o estado de São Paulo em 1861, quando os ingleses introduziram no país 
variedades herbáceas da planta. Logo a cotonicultura paulista passou a atender às expor-
tações e ao abastecimento da indústria têxtil estadual, que se consolidaria em 1890. 

Ao longo das décadas seguintes, a cultura esteve ligada à colonização e à ampliação da 
fronteira agrícola no estado e passou por diversos momentos de expansão e retração, conforme 
os ciclos econômicos nacionais e mundiais.

A fórmula a garantir que a cultura seguisse se desenvolvendo entre altas e baixas nos mer-
cados interno e externo por quase um século era a remuneração do produtor. 

E QUEDA
ASCENSÃO 

AGRONOMIA
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O engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues era 
um menino entre as décadas de 1940 e 50, auge da cotonicultura paulista. Em 
1948, seu pai, também engenheiro agrônomo, adquiriu uma fazenda decadente 
que fora de produtora de café e passou a ser ocupada por meeiros (colonos que 
ficavam com a metade do que cultivavam na terra do proprietário) de algodão. 
O mesmo teria ocorrido com muitas outras propriedades cafeeiras do interior 
paulista, afetadas pela crise mundial iniciada em 1929 com a quebra da Bolsa 
de Valores de Nova York. 

Na região de Ribeirão Preto, ele cita também a fazenda de um tio do avia-
dor Alberto Santos Dumont, antes produtora de café, que veio a tornar-se uma 
importante área de algodão. 

Modesto, Rodrigues diz ter pouca memória sobre a cotonicultura na região 
de Ribeirão Preto em sua época de menino, mas de duas coisas se lembra 
claramente: “a primeira é que era uma cultura de pequenos produtores, que 
requeria mão de obra intensiva, pois era toda manual. Então tinha um valor 
agregado muito alto, que gerava boa renda. A segunda é que o curuquerê era 
o maior adversário da cultura, pois no calor da região, a lagarta se multiplicava 
muito rapidamente” recorda.

Esta primeira praga acabou com algumas das lavouras paulistas de algodão, 
mas a cultura sobreviveu a ela no estado para atingir grande importância no 
cenário nacional, nos anos 1970. 

MUDANÇAS
De acordo com a Abrapa, por quase toda a década 

de 1970 a produção de algodão de São Paulo teve 
participação significativa no total nacional, tanto 
na pauta de exportações quanto no fornecimento 
de matéria-prima à indústria têxtil estadual.

Mas a década de 1980 chegou trazendo a in-
festação das plantações pela praga Anthonomus 

grandis, popularmente conhecida como bicudo, 
que comprometeu principalmente a produção do 

Nordeste brasileiro. No Estado de São Paulo teve o 
efeito de retirar da atividade o pequeno agricultor. 

“A fazenda foi dividida entre 
colonos italianos, que montaram um 
grande programa de algodão. Tinha lá 

até máquinas de uma fiação”, conta.“
“
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MEMÓRIA

Como explica o engenheiro agrônomo do IAC (Instituo 
Agronômico de Campinas) José Roberto Scarpellini, os 
pequenos produtores, que eram a base da produção algo-
doeira no Estado, não tiveram condições de acompanhar os 
custos de produção, muito encarecidos pela necessidade 
de insumos e defensivos de combate à praga. 

Roberto Rodrigues recorda quando o grande produtor 
mato-grossense Olacyr de Moraes trouxe do Egito semen-
tes de algodão com fibra mais longa e uma visão de plantio 
em grandes áreas, com colheita mecanizada. 

Na década de 1990, outros fatos contribuíram para 
desestabilizar de vez a produção paulista, como mudanças 
nas condições de oferta do algodão no mercado interna-
cional. Somado à necessidade de se continuar suprindo a 
indústria têxtil nacional com essa matéria-prima, isso fez o 
Brasil passar a grande importador de algodão – até então 
era grande exportador. Foi a partir disso que os estados do 
Centro-Oeste e Nordeste (principalmente Mato Grosso e 
Bahia) se consolidaram como os principais representantes 
da cotonicultura brasileira.

“Foi difícil competir 
com a organização dos 
grandes produtores do 

Centro-Oeste, que podiam 
investir em tecnificação 
e produção do algodão de 
fibra mais longa”, explica 

José Roberto Scarpellini.
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Edvaldo conta que, no começo dos estudos, o material 
tinha uma qualidade de fibra bem inferior. Ao longo do 
estudo, foram selecionadas as melhores plantas, tanto 
em qualidade da fibra quanto em resistência a doenças. 
Atualmente, uma das vantagens é que a variedade é mais 
resistente a pragas.

Uma característica que se está tentando melhorar é a 
produtividade da variedade, que tem, atualmente, 30% de 
fibra - a branca comum tem em torno de 40%. O objetivo 
é melhorar o rendimento para o produtor. 

Otimista, Edvaldo acredita que também a lucratividade 
da indústria será maior com a IACFC1. “A hora que fizer 
a confecção, vai vender no mercado, provavelmente, com 
valor duas vezes mais caro, mas o custo de produção não 
será tão maior”, aposta.

Apesar de a fibra desenvolvida pelo IAC ainda não ser 
muito utilizada pelo mercado paulista - por enquanto, só 
uma empresa de Jundiaí está usando cerca de 15 toneladas 
por ano -, Edvaldo acredita ser só uma questão de tempo 
para a variedade crescer no Estado. “Nosso material per-
mite o uso em grandes áreas de plantio. Pode ser colhido 
com mecanização tranquilamente”, considera.

Pesquisa desenvolvida há 15 anos pelo Instituto Agro-
nômico de Campinas (IAC) desenvolveu uma variedade de 
algodão geneticamente modificada na cor marrom. A IA-
CFC1 – Fibra Colorida variedade 1 - dispensa o tingimento 
na indústria textil, economizando tinta e água. 

IAC DESENVOLVE VARIEDADE DE

algodão marrom

MEMÓRIA

“Por isso 
chamamos de 

algodão 
sustentável”, 

comenta o pesquisador 
Edvaldo Cia.“ “

Variedades de algodões coloridos começaram a ser 
desenvolvidas no Brasil no início dos anos 2000, pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), no nordeste brasileiro. Um dos diferenciais da fibra 
marrom desenvolvida pelo IAC é adaptação ao clima da 
região sudeste.
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Como sabemos, o concreto é 
composto de cimento, brita, areia, 
água e aditivos e as reações exotérmi-
cas do cimento são um dos principais 
fatores para seu “endurecimento”. 
Durante o inverno ou em dias com 
baixas temperaturas, as peças con-
cretadas sofrem mudanças em seus 
desempenhos habituais de desforma.

A velocidade de hidratação de 
qualquer tipo de cimento é influencia-
da principalmente pela temperatura 
e pela finura do cimento. Durante o 
inverno, é relativamente frequente o 
retardamento de pega do concreto e 
as consequentes quedas das resistên-
cias nas idades inicias, muitas vezes 
impossibilitando a desforma de peças 

CONCRETAGEM
EM TEMPO FRIO

O objetivo deste artigo técnico é avaliar 
o impacto de temperaturas abaixo de 10 °C 
e a evolução da resistência à compressão

estruturais. Portanto, a falta de cuidados preventivos pode causar danos tanto 
no ciclo operacional das industrias, bem como patologias irreversíveis devido 
à má hidratação das peças pela ineficiência do processo de cura, mesmo com 
o concreto ainda no estado fresco.

No entanto, procedimentos podem e devem ser adotados para mitigar os efei-
tos da diminuição da resistência e do aumento no início e fim de pega do cimento. 

Ações preventivas para minimizar o efeito das baixas 
temperaturas no concreto
Fica claro, que as empresas necessariamente, devem tomar cuidados pre-

ventivos quando trabalharem com concreto no período do inverno ou em dias 
de muito frio, com temperaturas abaixo de 10 °C. Por isso sugerimos algumas 
ações para atenuar este impacto do inverno, como: 

• Durante o tempo frio, todas as superfícies do concreto devem ser cobertas 
logo após o lançamento, a fim de manter o calor no concreto. Podem 
ser utilizados os seguintes recursos: lonas enceradas, lençóis plásticos 
e papel impermeável de espessura suficiente.

• Improvisar estufas com lonas plásticas durante a cura inicial do concreto, 

ARTIGO
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mantendo a cobertura distante +/-10 cm da superfície das peças.
• Prolongar o tempo de espera antes da desforma, umedecendo e man-

tendo-as pelo maior tempo possível.
• Realizar as concretagens se possível sempre no período da manhã, 

aproveitando ao máximo a temperatura ao longo do dia. É importante 
ressaltar que a tendência natural é, no final da tarde e período da noite, 
termos temperaturas mais baixas.

• Em caso de desforma muito rápida, utilizar cura a vapor através de cal-
deiras, acelerando o início de pega do cimento.

• Utilizar aquecedores no local onde as peças estarão em cura inicial.
• Estocar os materiais em ambiente com temperatura uniforme controlada 

de 23 +/- -2°C por um período mínimo de 24 horas antes da mistura do 
concreto. Um método adequado é cobrir o agregado com lona.

• Para desformas rápidas é possível utilizar aditivos aceleradores de pega, no 
entanto alguns cuidados devem ser tomados: aditivos á base de cloretos não 
devem ser utilizados em hipótese alguma em peças que possuem armaduras; 
neste caso o recomendado é a utilização de aceleradores sem cloretos.

Se os cuidados acima forem adotados durante a dosagem, é possível mi-
nimizar os efeitos das baixas temperaturas no concreto e consequentemente 
manter as suas características, melhorando desta forma o seu desempenho.

Todas as sugestões oferecidas, antes de aplicadas, devem ser supervi-
sionadas pelo responsável técnico da obra, que avaliará as necessidades de 
material e mão de obra da concretagem para evitar a má qualidade dos materiais 
utilizados ou por erros de procedimentos de mão de obra.

Considerações finais
Quando se realizam concretagens em tempo frio, é praticamente impossível 

determinar quanto tempo o concreto levará para iniciar seu estágio de endu-
recimento, pois isto depende de vários fatores para ganhar resistência, sendo 
que a temperatura é um dos principais.

Temperaturas muito baixas podem interromper o processo de endurecimen-
to, promovendo também um retardamento na pega pela falta de água para as 
reações de hidratação. Lembrando que, mesmo durante o inverno, é importante 
realizar a cura de peças concretadas, pois, além de baixas temperaturas, há 
condições de ventos fortes e baixa umidade do ar.

Desse modo, conclui-se que no caso de concretagens realizadas em tem-
peraturas baixas, desde que não haja o risco de congelamento, a evolução da 
resistência à compressão é prejudicada até a idade de 7 dias. Isso acontece, 
principalmente para as relações a/c mais altas (considerando-se o tipo de 
cimento estudado), sendo que a resistência continua evoluindo normalmente 
após essa idade, atingindo resistências próximas e até maiores que os concreto 
curados e temperaturas mais elevadas.

Portanto, quando o cimento está conforme as normas técnicas brasileiras, 
for corretamente armazenado e está no prazo de validade, provavelmente não 
será responsável pela não-evolução de resistência de peças concretadas em 
baixas temperaturas.

José Roberto Hortêncio Romero é engenheiro civil e professor universitário 
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Os episódios do PainelCast estão disponíveis no Spotify, Deezer, 
Google Podcasts, Amazon Music e na galeria de vídeos do site da AEAARP

www.aeaarp.org.br

PODCAST

NO AR!

O consultor imobiliário 
Rodrigo FO advogado Fábio 
Freiras é o entrevistado do 

episódio 8 do PainelCast e 
fala sobre direito urbanístico. 

Ele fala sobre uso e parcela-
mento do solo e da intersecção 

da legislação com os projetos, de 
condomínios e loteamentos, por 

exemplo.
Dentre outras coisas, Fábio fala 

do impacto do êxodo rural na regulamentação do uso do solo nas cidades e 
esclarece as diferenças, do ponto de vista legal, entre condomínio e loteamento.

A entrevista concedi-
da pelo engenheiro agrô-
nomo Roberto Rodrigues 
para a reportagem sobre 
algodão desta edição é o 
episódio 7 da temporada 
2022 do PainelCast.

Nela, Roberto fala que 
prepara um romance no 
qual pretende contar a história da economia do interior, misturando 
fatos e ficção. A entrevista foi concedida à jornalista Sílvia Pereira.
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posseSOCIAL

Daniel Gobbi, Giulio Prado, José Aníbal Laguna e Fernando Junqueira José Roberto Scarpellini, Wilson Laguna, Odalécio Martins, 
José Aníbal Laguna, Carlos Palladini e Geraldo Geraldi Júnior 

Posse dos conselheirosCallil João Filho e Giulio Prado

A renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo 
neste ano reconduziu conselheiros como 
José Aníbal Laguna, José Roberto Scarpellini, 

Geraldo Geraldi Júnior, Carlos Palladini, e Wilson 

Laguna e agregou ao grupo o engenheiro elétrico 
Odalécio Martins. A festa em comemoração à posse 
foi em clima de reencontro após dois anos sem 
realizar eventos sociais na entidade.

    Conselheiros 
tomam posse na
           AEAARP
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José Aníbal Laguna, Ricardo De Biasi e Orleans de Lima Rodrigues Júnior

Lali Laguna, Hideo Kumassaka, Wilson Laguna e Sílvia CamargoCarlos Palladini, Wilson Laguna e Manoel Garcia

Mirela Idino, Fernando Junqueira, Cristina Antares, Giulio Prado e 
Alexandre Tazinaffo

Fernando Junqueira, Marília e Fábio Vendrusculo,  Mirela Idino, Fabíola 
Narciso, Neusi Lima, Ana Cláudia Marinceck e Giulio Prado

Benedito Carlos Cicilini, Darrel e Arlindo Scchieri Filho

Cristina e Jacobo de Cal Alonso e Marco Antônio  Laguna Colaboradores da AEAAP com diretores e conselheiros
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RESOLUÇÃO 
Nº 1.121, 
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Art. 11 - Somente ao profissional 
habilitado é facultado constituir-se 
em firma individual para a prestação 
de serviços profissionais, ou execu-
ção de obras, desde que proceda o 
registro no CREA, nos moldes desta 
Resolução.

Art. 12 - A responsabilidade técnica 
por qualquer atividade exercida no 
campo da Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia é sempre do profissional 
dela encarregado, não podendo, em 
hipótese nenhuma, ser assumida pela 
pessoa jurídica.

Art. 13 - Só será concedido regis-
tro à pessoa jurídica na plenitude de 
seus objetivos sociais de sua ou dos 
objetivos de suas seções técnicas, se 
os profissionais do seu quadro técnico 
cobrirem todas as atividades a serem 
exercitadas.

Parágrafo único - O registro será 
concedido com restrições das ativi-
dades não cobertas pelas atribuições 
dos profissionais, até que a pessoa ju-
rídica altere seus objetivos ou contrate 
outros profissionais com atribuições 
capazes de suprir aqueles objetivos.

Art. 14 - As qualificações de Enge-
nheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrôno-
mo, Geólogo, Geógrafo, ou Meteoro-
logista só poderão constar da razão 
social ou denominação de pessoa 
jurídica, se estas forem compostas 
exclusivamente por profissionais que 
possuam aqueles títulos.

Art. 15 - As palavras Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia só poderão 
constar em denominação ou razão 
social de pessoas jurídicas, cuja dire-
ção for composta, na sua maioria, de 
profissionais habilitados.

Art. 16 - O registro de pessoas 
jurídicas deverá ser alterado quando:

I - Ocorrer qualquer alteração em 
seu instrumento constitutivo;

II - Houver a baixa da responsabili-
dade técnica do(s) profissional(is) dela 
encarregado(s).

Parágrafo único - Será procedida 
simples averbação no registro quando 
houver alteração que não implique 
mudança dos objetivos sociais, da 
Direção da pessoa jurídica, da de-
nominação ou razão social ou da 
responsabilidade técnica.

Art. 17 - A responsabilidade técnica 
de qualquer profissional por pessoa 
jurídica fica extinta, devendo o regis-
tro ser alterado, a partir do momento 
em que:

I - for requerido ao Conselho Regio-
nal, por escrito, pelo profissional ou 

13 DE DEZEMBRO 
DE 2019

(2ª PARTE) 



A
E
A
A
R
P

25

ciativa da pessoa jurídica, deve esta, 
no seu requerimento, indicar o novo 
responsável técnico, preenchendo os 
requisitos previstos nesta Resolução, 
e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade 
técnica requerida pelo profissional 
só pode ser deferida na ausência de 
quaisquer obrigações pendentes em 
seu nome, relativas ao pedido, junto 
ao Conselho Regional.

Art. 18 - Um profissional pode ser 
responsável técnico por uma única 
pessoa jurídica, além da sua firma 
individual, quando estas forem en-
quadradas por seu objetivo social no 
artigo 59 da Lei nº 5.194/66 e caracte-
rizadas nas classes A, B e C do artigo 
1º desta Resolução.

pela pessoa jurídica, o cancelamento 
desse encargo;

II - for o profissional suspenso do 
exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residên-
cia para local que, a juízo do Conselho 
Regional, torne impraticável o exercí-
cio dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro 
cancelado;

V - ocorram outras condições que, 
a critério do CREA, possam impedir 
a efetiva prestação da assistência 
técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no 
prazo de 10 (dez) dias, promover a 
substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da 
responsabilidade técnica for de ini-

Parágrafo único - Em casos excep-
cionais, desde que haja compatibili-
zação de tempo e área de atuação, 
poderá ser permitido ao profissional, 
a critério do Plenário do Conselho 
Regional, ser o responsável técnico 
por até 03 (três) pessoas jurídicas, 
além da sua firma individual.

Art. 19 - A infração a qualquer 
dispositivo desta Resolução sujeita 
o infrator às penalidades previstas 
no artigo 73 da Lei nº 5.194/66, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art. 20 - A presente Resolução 
entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 21 - Revogam-se a Resolução 
nº 247/77 e demais disposições em 
contrário.
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Na Agrishow 

Neste ano, a maior feira de tecnologia agrícola 
da América Latina encerrou os trabalhos 

contabilizando R$ 11,2 bilhões em negócios. 
O evento reuniu profissionais da área, líderes 

empresariais e políticos. A direção e o conselho 
da AEAARP visitaram a feira e também 

participaram da entrega do Prêmio Deusa Ceres, 
conferido pela Associação dos Engenheiros 

Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP).

NOTAS
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Adriano Monteiro, 
consultor do Sebrae-SP, 
inaugurou os módulos da 
Trilha Empreendedora, 
uma série de palestras 
e treinamentos 
ministrados em parceria 
com a AEAARP para 
inspirar e capacitar 
profissionais para 
os seus negócios. 
Veja a programação 
completa no site da 
Associação, inscreva-se 
e participe.
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