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EDITORIAL
para o dia 11 de junho de 2019, foram 85 anos de uma
caminhada sempre marcada pela busca incessante da
valorização das profissões e seu exercício ético.
Neste editorial, mais do que Presidente que também está
ajudando a escrever a história desta respeitável autarquia,
venho como profissional engenheiro e cidadão agradecer
Ricardo Rocha de Oliveira

a todos que contribuíram para o Crea-PR ser reconhecido

Engenheiro Civil

em todo o Brasil: Presidentes de gestões anteriores,

Presidente do Crea-PR

Diretores,

Conselheiros,

Colaboradores,

Inspetores,

Coordenadores de Câmaras, Comissões, Comitês, Grupos
de Estudo e Grupos de Trabalho, Representantes de
Às vinte horas e meia do dia onze de junho de mil

Entidades de Classe, Representantes de Instituições

novecentos e trinta e quatro, estando presentes na

de Ensino, Assessores, Terceiros, Fornecedores e os

sede do Instituto de Engenharia do Paraná vários

profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências.

Engenheiros desta região e também os excelentíssimos
Conselheiros eleitos Arnaldo Izidoro Beckert, Adriano G.

Queremos seguir com todos vocês e os mesmos valores

Goulin, Eduardo Fernando Chaves, Alexandre Gutierrez

que nos guiaram até aqui, adaptando nossos serviços

Beltrão, João Moreira Garcez, Lineu Ferreira do Amaral,

para uma nova era que trará uma geração com diferentes

Carlos Ross, Antônio Batista Ribas e Durval de Araújo,

necessidades e expectativas, mas com um mesmo anseio:

os três primeiros pela Faculdade de Engenharia e os

trabalhar num meio onde sua profissão é valorizada e

restantes pelo Instituto, na forma da lei e obedecendo as

pode ser exercida de forma ética e reconhecida por todos.

determinações da resolução número dois, de 23 de abril
de mil novecentos e trinta e quatro, o Conselho Federal

E é para isso que o Crea-PR continuará se dedicando e

de Engenharia e Arquitetura, pelo vosso Presidente,

comemorando muitas mais décadas de aniversário.

declarou aberta a sessão de posse e instalação do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura da Sétima Região,

Parabéns Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

com sede nesta capital”.

do Paraná!

Assim, a Ata de Posse que oficializou a criação do nosso
Conselho, nos narra o início da nossa jornada. De lá

Aproveite a leitura!
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SEMPRE É TEMPO
D E S E R E I N V E N TA R
Crea-PR c omemora 85 anos c om olhar
inovador e visão para o futuro

Ao completar 85 anos de existência, o Crea-PR

o desafio do momento no Crea-PR é encontrar formas de

vem discutindo incessantemente a importância da

manter sua pertinência e relevância em um novo cenário

regulamentação das profissões para a sociedade, além

nacional, que engloba a implementação de novidades

do seu papel perante os profissionais que representa;

tecnológicas, a agilidade e a simplificação de processos.

vislumbrando um futuro promissor e de muitas

Neste contexto de evolução permanente, o termo inovação

realizações.

marca presença em grande parte das ações estratégicas

Se o tema inovação é recorrente em todos os ambientes

do Conselho. Referência nacional em eficiência, gestão

profissionais, no Conselho paranaense isso não é diferente.

e qualidade, o principal desafio do Crea-PR é ingressar

Assim como nas demais instituições, empresas e marcas,

nos 85 anos mantendo o seu padrão de excelência, mas

Resolução Confea nº 2
Resolução n° 208 do Confea

instituiu oito regiões para Conselhos Regionais,
entre elas a sede Curitiba - 7ª Região PR -, único
que nasceu independente

fixa as atribuições dos
tecnólogos

1972

1934

1933

1966

1973

Decreto n° 23.569

Criada Lei n° 5.194

Resolução n° 218 do Confea

regulamenta a profissão
de engenheiro e
agrimensor e cria o
Confea

que regulamenta o exercício das profissões ligadas
à Engenharia, Agronomia e Geociências

discrimina modalidades profissionais
das Engenharias e Agronomia

Criada Lei n° 4.950-A
que institui o Salário Mínimo Profissional (SMP) para
profissionais diplomados em Engenharia e Agronomia

1º Encontro de Inspetores do Crea-PR
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buscando sempre o aprimoramento para uma prestação

pontuais de membros do Poder Legislativo para tentar

de serviços assertivos para a sociedade.

eliminar a obrigatoriedade da contribuição da anuidade

Como cumprir sua visão de futuro no que diz respeito a um
Conselho moderno, ágil e inovador? Como os programas
e ações podem contribuir com o desenvolvimento da
coletividade? Estes são os desafios para os próximos 85
anos do Crea-PR.

dos Conselhos. É preciso esclarecer que órgãos de classe
são organizações fundamentais para garantir segurança
para a sociedade através do controle do exercício das
profissões regulamentas e que estruturas como os
Conselhos Profissionais estão presentes em vários países.
Deve-se destacar que os Conselhos Profissionais

Pelo bom exercício da profissão

cumprem funções distintas de Entidades de Classe ou
mesmo de Sindicatos Patronais e de Trabalhadores.

O exercício das profissões ligadas à Engenharia,
Agronomia e Geociências é assegurado e regido pela Lei

Os conselhos profissionais têm como missão o tripé

n.º 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. O mundo passou

do registro, fiscalização e disciplina das profissões que

por várias mudanças desde que a lei foi homologada, há

regulamenta. Ou seja, são primordiais para garantir

53 anos. No entanto, mantem-se firme o determinado

o bom exercício da profissão e fiscalizar o mercado,

pelo artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal, que

levando segurança à população. E é justamente o

dita que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício

pagamento da anuidade que garante o funcionamento

ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que

da estrutura do Sistema Confea/Crea, responsável por

a lei estabelecer”.

fiscalizar a atuação dos profissionais representados.
Uma eventual inviabilização econômica dos Conselhos

Este preceito permanece imutável, ainda que volta e

e a consequente desregulamentação das profissões

meia venham à tona na imprensa nacional iniciativas

implicaria diretamente na falta de fiscalização do

Lei n° 6.496
determina a obrigatoriedade do registro e
recolhimento da ART
Criada a Mútua de Assistência aos Profissionais

Soea no Paraná

1974

1986

1977

1975

I Encontro Paranaense de
Entidades de Classe

Soea no Paraná

1989

Criação do Programa Casa Fácil
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exercício profissional e na precariedade da qualidade

O direcionamento é seguir um pensamento disruptivo e

dos serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências

atuar de forma inovadora, fugindo do estigma de serviço

prestados à sociedade.

cartorário e apresentando cada vez mais melhorias e
reinventando a forma de atuar, por meio da aplicação de

Ao elaborar o Planejamento Estratégico do Crea-PR para
a atual gestão, com ampla participação de vários atores e

novas tecnologias. Com isso, o Crea-PR se mostra mais
rápido, mais eficiente e muito menos burocrático.

participantes internos e externos à sua administração, foi
feita uma ampla análise de pontos fortes e fracos, bem como

Um exemplo é a inserção dos processos dos Termos de

de oportunidades de melhoria. “Traçamos um plano de ação

Fomento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI),

para garantir a fiscalização com eficácia ao exercício ético

plataforma desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da

das profissões. Dessa forma, estamos contribuindo para

4ª Região (TRF4) e que promove a eficiência administrativa.

que nossos profissionais sigam atuando em prol da nossa

Virtualizado, o modelo elimina a impressão e papeis

sociedade por meio de uma atividade digna e responsável”, diz

físicos (cerca de 20 mil cópias a menos anualmente),

o Presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha.

desburocratizando

e

modernizando

o

atendimento

prestado aos profissionais e à sociedade.

Oportunidades e alta
performance

Os recursos concedidos pelo Crea-PR por meio dos
Editais de Chamamento Público, ações que têm como
foco a disponibilização de recursos para incremento da

O futuro se descortina e uma série de oportunidades
surgem no horizonte em sintonia com a proposta do CreaPR de entregar soluções que tornem a experiência de
seus clientes (sejam profissionais, Instituições de Ensino,
Entidades de Classe ou a sociedade) mais satisfatória e sem

fiscalização e aperfeiçoamento das atividades profissionais,
são outro ponto de destaque: apenas na atual gestão, entre
2018 e 2019, já foram concedidos mais de R$ 4 milhões,
impactando positivamente mais de 35 mil profissionais e
quase 50 entidades de classe.

atritos.
1º Congresso Estadual de
Profissionais (CEP)

Criação da Câmara de Mediação
e Arbitragem do Crea-PR

Instalação da Mútua-PR

1993

2002

2000

1998

Lançada a 1ª edição da
Revista Crea-PR
Criação do Programa
Campo Fácil

2001

Realizada da 64ª SOEA,
em Foz do Iguaçu (PR)
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Para o Engenheiro Ricardo Rocha, grande defensor do

Merecem destaque, ainda, o programa Inova Crea, que

associativismo, os Termos representam a garantia de

incentiva e premia a proposição de ações inovadoras por

avançar em uma sociedade mais fraterna e que cuida da

parte dos funcionários do Crea-PR a serem incorporadas

segurança de todos seus componentes. “O associativismo

ao sistema de gestão; os hackatons realizados em

terá grande papel no futuro ao garantir Entidades mais

parceria com instituições de ensino (que reúnem

atuantes e a sua participação em defesa das profissões e

estudantes para discutir novas ideias e desenvolver

da sociedade”, resume.

sistemas inovadores a serem implementados no

Também estão em pauta as ações de aproximação com as
Instituições de Ensino e o fortalecimento do Programa
CreaJr (que contribui com a inserção profissional
dos egressos dos cursos de Engenharia, Agronomia e

mercado de trabalho) e o novo sistema da Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), que concede mais
agilidade no registro das ARTs (ver matéria na página
14).

Geociências), o fortalecimento do elo com as Entidades de

“Ao atingir 85 anos, comemoramos um passado de glória

Classe, o incentivo à formalidade na construção civil e a

e que nos levou a ter um Conselho respeitado em todo

fiscalização preventiva, com foco em eventos, barragens,

o país. O momento é de agradecer aos 19 Presidentes

feiras, parques, obras públicas e obras de grande porte.

de Gestões Anteriores que ajudaram a construir esta

“A fiscalização de forma integrada com outros órgãos

história de sucesso e realizações, bem como a todos

é uma preocupação dos Conselhos profissionais, em

os envolvidos com o Conselho, Entidades de Classe,

especial do nosso, que trabalha diretamente com obras de

Instituições de Ensino, profissionais, colaboradores

Engenharia e de infraestrutura”, diz Rocha. “O papel do

e parceiros. O desafio agora é manter essa história,

Crea-PR é de atuar e exigir profissionais adequados em

fazer do presente um período de muita atuação para

cada uma das obras e fazer fiscalizações que garantam

assegurar um futuro que nos reserva ainda muitos

empreendimentos executados com competência e por

avanços”, conclui o presidente do Crea-PR.

profissionais devidamente habilitados”.
Criação do Prêmio Crea da
Qualidade (PCQ)

Certificação do Crea-PR
na ISO 9001

2008

2005

Implementação
do Programa CreaJr-PR

2010

2009

Criação do Programa Agenda
Parlamentar
Implementção da Governança
Cooperativa

2016

73ª SOEA e o 9º Congresso Nacional
de Profissionais, em Foz do Iguaçu (PR)
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SEGURANÇA NA
MAIOR USINA
HIDRELÉTRICA
DO MUNDO
Engenheiro que c onduziu os estudos
hidráulic os da Itaipu fala s obre o minucios o
c ontrole e a grandiosidade da usina que
forne c e 15% da energia c onsumida no Brasil e
90% no Paraguai

Considerado o “pai do vertedouro de Itaipu”, o Engenheiro Civil Nelson Pinto é formado pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR), possui mestrado em Mecânica e Hidráulica pela State University of Iowa (EUA) e doutorado em Hidráulica na mesma
instituição de ensino de sua formação.
Nascido em Março de 1932, em Curitiba (PR), ele foi diretor por 28 anos do Centro de Pesquisas (CEHPAR) da UFPR, instituição
onde se desenvolveram os estudos dos modelos hidráulicos para o vertedouro da barragem de Itaipu, que começou a ser
construída em 1973, envolveu mais de 40 mil trabalhadores e hoje é a maior em geração de energia do mundo.
Também foi integrante do board de consultores civis da Itaipu, encontro de Engenheiros Civis com notório conhecimento,
convocados pela binacional a cada quatro anos para analisar o desempenho das estruturas e a segurança da barragem. A
seguir, a entrevista concedida por Nelson Pinto à Revista Crea-PR:
Como foi atuar neste projeto de fundamental importância

de grande satisfação técnica, porque marcaram um auge

para o Paraná, o Brasil e o mundo?

nos estudos desta natureza que o Centro, fundado em 1959,

Participei dos estudos dos modelos hidráulicos para

conduzira para diversas hidrelétricas de importância, como

o vertedouro da barragem de Itaipu na condição de

Foz do Areia, Salto Osório, Salto Santiago e outras. Pelo vulto

diretor do Centro de Hidráulica e Hidrologia (CEHPAR)

da obra, cujo vertedouro deveria operar continuamente

da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dirigidos

por vários anos, sem possibilidade de interrupção, todos os

diretamente pelo professor Sinildo Neidert, foram motivo

envolvidos nas fases de projeto e construção eram imbuídos

“Em Itaip u, a seg urança sempre foi uma
preocupação prioritária. E esta cont inua sendo a
f i l o s o f i a d e t ra b a l h o d a e q u i p e t é c n i c a d a b a r ra g e m”

Nelson Pinto
Engenheiro Civil
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da responsabilidade de se garantir a confiabilidade da

as de aproveitamento hidrelétrico?

estrutura e seu desempenho satisfatório, o que se confirmou

As barragens de rejeito como as de Mariana e Brumadinho

nestes mais de 35 anos de operação.

(MG) têm, em geral, uma natureza distinta das barragens
de aproveitamentos hidrelétrico. Nestas, as barragens se

O senhor integrou o Board de Consultores Civis da Itaipu,

constroem junto com a usina, em prazo curto, de cinco a dez

que promove inspeções técnicas e analisa os dados para

anos, sobre fundações em terreno firme, pré-selecionado,

aferir o grau de segurança da barragem. Quais os principais

com um projeto pré-definido e sob fiscalização única durante

desafios em garantir a segurança de uma obra deste porte?

a construção. As de rejeito, por sua vez, têm uma construção

Passei a integrar o board de consultores depois da entrada

em geral longa, com concepção muito dependente das

em operação do projeto, com as obras principais terminadas.

condições de exploração da mina, principal preocupação do

Isso começou em 1992, em reuniões realizadas a cada quatro

investidor, que, não raro, se desenvolve com ritmo variável,

anos, para atestar a continuidade das condições satisfatórias

às vezes muito lentamente. Como consequência, seu projeto

de segurança da usina e de seus componentes.

muitas vezes é desenvolvido por mais de um profissional

A segurança exige um acompanhamento permanente

ou empresa projetista, podendo perder ao longo do tempo, a

do desempenho de todos os seus componentes, seja pelas

continuidade da concepção técnica.

inspeções diárias, seja pela medição e registro sistemáticos
dos movimentos e das deformações das estruturas, das

Quais os principais quesitos que uma barragem deve

infiltrações pelo corpo das barragens e pelas fundações,

apresentar para assegurar seu bom desempenho e a

além de execução de obras e serviços de reparos que

segurança da obra e da população ao seu entorno?

se demonstram necessários. Com o passar dos anos, as

A boa técnica de Engenharia deve ser utilizada em todas as

reuniões do board de segurança deram maior formalidade

etapas do planejamento, exploração, projeto e construção,

a este trabalho sistemático, anônimo e de suma importância

bem como a operação da barragem e seus órgãos auxiliares.

para a segurança do empreendimento.
A barragem começou a ser construída na década de 70 e
nunca registrou acidentes ou ocasionou danos à sociedade.
De que forma a obra serve como exemplo de boas práticas

Quem é Nelson Pinto?

de Engenharia?

Além de Itaipu, ele participou

Desde o início da construção, houve plena consciência da

dos estudos e da construção da

magnitude da obra e de sua importância, não só econômica

Usina Hidrelétrica subterrânea

como social e política. Em consequência, muito cuidado foi

Capivari-Cachoeira (1963-1970)

tomado para garantir a qualidade do projeto, definindo-se

e da Usina de Foz do Areia (1974-

soluções tecnicamente muito bem amparadas, com critérios

1981). Atuou na direção dos

de segurança confortáveis, que vêm sendo confirmados por

estudos em modelos hidráulicos para 15 grandes projetos

um desempenho plenamente satisfatório, tanto estrutural

hidrelétricos, foi membro da junta de consultores em

quanto de produção de energias nestas mais de três décadas

mais de 30 grandes projetos hidrelétricos no Brasil e em

de operação. A construção, por sua vez, foi muito bem

cerca de 20 diferentes países, como México, Malásia,

executada e controlada.

Islândia, Colômbia, Equador, Argentina, Chile, Marrocos
e República Dominicana.

A segurança das barragens se tornou alvo de debate

Atualmente atua como consultor independente de obras

nacional. Quais as diferenças entre as barragens de rejeito e

de hidráulica e energia hidrelétrica.
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CREA-PR ATENTO
À QUESTÃO DA
SEGURANÇA EM
BARRAGENS
Ações em todas as Regionais do Conselho buscam
confirmar a presença de profissionais em obras desta
modalidade

Em 29 de janeiro, quatro dias após o rompimento em
Brumadinho (MG), o governo federal requisitou que 3.387
barragens no país passassem por vistorias até o final do ano.
Desse total, 723 foram apontadas como prioridade por conter
riscos elevados em suas estruturas, além do alto potencial
de dano em caso de rompimento. No Paraná, a demanda foi
integrada às ações do Departamento de Fiscalização (DEFIS)
do Crea-PR, que elaborou um plano de fiscalização do exercício
profissional principalmente em barragens classificadas com
categoria de risco alto ou dano potencial alto – o que exclui
as barragens de uso hidrelétrico, com maior presença da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A primeira parte do trabalho consistiu no treinamento dos
fiscais em todas as Regionais do Crea-PR, que percorreram
24 barragens de março até a primeira quinzena de abril,
entrando em contato com os proprietários, avaliando os
documentos que comprovam serviços técnicos, coletando
informações e elaborando os respectivos relatórios. Destas,
14 não possuíam nenhum dos planos de segurança citados
na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e 13
não contavam com nenhum serviço técnico de profissionais

Membros do board de consultores civis da Itaipu
avaliam a performance dos componentes da usina

afetos ao Sistema Confea/Crea.
Como desdobramentos desta ação, o Crea-PR vai estabelecer
uma sistemática de acompanhamento das barragens do
Estado, contemplando os locais visitados inicialmente. “Onde
foi constatada a inexistência de serviço técnico, será feita a
devida denúncia formal ao órgão fiscalizador competente;
bem como a solicitação às Regionais que acompanhem
as licitações para contratação dos planos de segurança de
barragens”, conta a gerente de Fiscalização (DEFIS) do CreaPR, Engenheira Ambiental Mariana Maranhão. “Por fim, será
programada uma segunda etapa de fiscalizações e o contato
com o Instituto das Águas do Paraná, por meio do Comitê
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SEGURANÇA EM BARRAGENS

Paranaense de Segurança de Barragens, para formatar uma

condições médias já pré-estabelecidas, as quais se supõe

cooperação técnica na área”, completa.

resultarem em segurança adequada. Já a abordagem por
risco, embora seja mais complexa, deve ser mais próxima da
realidade porque leva em conta as variabilidades específicas

Avaliação de riscos

da obra e do local em questão”, esclarece.

Segurança e avaliação de riscos são palavras-chave quando
o tema são as barragens. Para prevenir consequências

Geralmente, por conta de características próprias, as barragens

indesejáveis, esses locais devem atender critérios e

de rejeito são mais vulneráveis a acidentes do que as demais.

procedimentos de segurança, que variam de acordo com sua

Nesses estabelecimentos, o primeiro nível da obra consiste

finalidade, tamanho e localização.

em uma barragem baixa de solo que fornece o volume vazio
em que são depositados os rejeitos (lama composta por solo e

“O procedimento consiste no estabelecimento de uma relação

água). À medida que o reservatório enche, são construídos

adequada entre segurança e custo”, esclarece o professor da

aterros adicionais para proporcionar um volume maior de

Universidade Estadual de Londrina, Engenheiro Civil Carlos

armazenamento.

Costa Branco. A primeira abordagem foca em um cálculo
entre a resistência natural disponível no local e aquilo que se

“São utilizados, em geral, dois métodos de elevação nas

projeta na elaboração de uma barragem, isto é, a sua reserva

barragens de rejeito: com progresso a jusante ou a montante.

de resistência. Essa variável será influenciada diretamente

No primeiro método, o aterro é construído sobre o terreno

pelo tipo de obra que se pretende construir e pelas condições

a jusante da obra; no segundo, o aterro é em boa parte

existentes no terreno.

executado sobre o rejeito que, com o tempo, é drenado e
adquire resistência para suportar o volume adicional”, revela

Na abordagem com foco no risco, é necessário calcular a

o Engenheiro Civil Nelson Pinto (leia entrevista na página 10).

probabilidade de ruína (correspondente à probabilidade de
uma ocorrência) e relacionar diretamente com o cálculo de

O risco de rompimento em barragens que utilizam o segundo

vulnerabilidade (valor monetário de possíveis consequências

método de elevação é maior, acrescenta ele, pela dificuldade

materiais e de vidas no entorno). Ou seja, calcula-se um valor

do adensamento natural atingir regularmente toda a área

que expressa o risco potencial da obra.

da fundação do aterro adicional. Dessa forma, é possível que
problemas de infiltração aconteçam, prejudicando todo o

“A primeira abordagem pode ser menos próxima da realidade,

planejamento de segurança.

já que depende de fatores de segurança determinados para

Plano de Gestão de Desastres
Elaborado pelo Engenheiro Agrimensor Alvadi Coelho e disponível no site do Crea-PR (http://bit.ly/2HAvsBV), o Caderno Técnico
de Prevenção de Catástrofes fornece informações de ação e controle para minimizar danos causados por desastres ambientais.
Existem três importantes fases com relação ao Plano de Gestão de Desastres (implementação do plano de contingência):
1 - Planejamento: medidas para evitar
consequências danosas de eventos
previsíveis, proteger a população e
restabelecer o bem-estar social. Nessa
etapa realiza-se o levantamento dos
dados e elaboração dos planos.

eficácia do atendimento. Divide-se em
prevenção (organização do sistema e
das obras de proteção) e pré-calamidade
(alerta e monitoramento do conflito
eminente). Em alguns casos, passa-se
diretamente para a fase três (atuação).

2 - Preparação: trabalho de rotina para
ajustar as medidas planejadas para a

3 - Atuação: nessa etapa se inicia a fase
de resposta, considerando o pré-impacto

(evacuação das áreas de risco); impacto
ou emergência (primeiros socorros e
salvamento); calamidade (intensificação
das providências e avaliação dos danos);
assistência (triagem e atendimento
específico aos flagelados); reabilitação
e recuperação (assistência às áreas
atingidas) e reconstrução (restabelecer os
serviços e cotidiano da área impactada).
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NOVO SISTEMA DE ART
SERÁ DISPONIBILIZADO
PELO CREA-PR EM AGOSTO
TOS Nacional de ART s erá mais pre cisa e dinâmica,
facilitando a des crição de obras e s erviç os
Uma demanda antiga dos profissionais do Sistema Confea/

Como qualquer novidade, o sistema terá o seu tempo

Crea será disponibilizada em agosto ainda em 2019: a

de maturação para ser assimilado pelas empresas e

padronização dos códigos de preenchimento da Anotação

profissionais. Afinal, a mudança será grande e impactará

de Responsabilidade Técnica (ART). No ano passado,

no dia a dia de trabalho. Por isso, segundo Rocha, neste

foi aprovada pelo Confea a Tabela Auxiliar de Obras e

período que antecede a implantação da novidade, está

Serviços Nacional, a TOS Nacional, que substituirá as

sendo feita uma ampla campanha de divulgação. Além

tabelas específicas utilizadas nos Conselhos Regionais em

disso, “haverá um processo contínuo de verificação das

todo o país. “A partir daí, os profissionais e empresas terão

formas de registro das ARTs, contando com a proposição

o mesmo tipo de registro no território nacional. Ou seja,

de melhorias, visando atender cada vez melhor os

do Rio Grande do Sul ao Amapá ou da Paraíba ao Acre,

profissionais do nosso Sistema Profissional”, diz.

haverá a mesma nomenclatura para as atividades de
obras e serviços. É uma grande vantagem, pois não será
mais necessário entender mais de 20 tabelas diferentes

Como será na prática?

que hoje estão em uso em cada unidade da federação”,

A TOS Nacional estabeleceu uma abrangente listagem das

explica o Presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil

atividades e seus campos de atuação. No sistema estarão

Ricardo Rocha. Outra vantagem apontada por ele é obter

descritos: 46 grupos de atuação, 70 Subgrupos, 256 Obras

um registro mais adequado das atividades e possibilitar

e Serviços e 3.591 complementos. Ou seja, o processo será

que as competências dos profissionais estejam associadas

mais minucioso e assertivo. “Durante o preenchimento da

ao conjunto de atividades descritas na TOS.

ART, o profissional vai filtrar as informações até chegar ao

Vander Della Coletta
Engenheiro Agrônomo
Gerente Regional
de Ponta Grossa e
Coordenador do projeto

“A partir daí, os profissionais e empresas terão
o mesmo tipo de registro no território nacional”

15

N O VA A R T

item que melhor caracterizará as atividades definidas em
seu contrato de execução de obras ou prestação de serviços
técnicos”, diz o Gerente da Regional Ponta Grossa do CreaPR e Coordenador do Grupo Permanente de Avaliação
do Sistema de Registro e Controle de ART, Engenheiro
Agrônomo Vander Della Coletta Moreno. A previsão do
Conselho é que o novo sistema de registro de ART online
utilizando a TOS Nacional seja disponibilizado em agosto
deste ano. A mudança traz alterações em outros processos

Passo a passo do novo
sistema de ART com a TOS
Nacional

1 do Crea-PR, na área restrita, com seu login e senha.
O acesso será feito da mesma fora, por meio do site

2

e serviços do Crea-PR, como por exemplo a emissão de
Certidão de Acervo Técnico (CAT), que passara a ser
totalmente digital.
Segundo o Gerente, as opções em cada um desses itens
é que foram padronizadas pelo Confea. “Poderão ser
inseridas em uma mesma ART várias atividades e tipos
de obras ou serviços, quantas estiverem previstas no
contrato de execução da obra ou prestação do serviço.

O sistema disponibilizará abas de preenchimento,
sendo que na aba “Atividades Técnicas” estarão

disponíveis as opções da TOS Nacional.

3 “Nível de Atuação”, “Atividades Profissionais”,

Inclusive os profissionais que têm mais de um título
profissional poderão incluir em uma mesma ART
atividades de títulos diferentes, funcionalidade que o
sistema de registro de ART atual não permite”, diz.

Nesta aba o profissional deverá selecionar as opções:
Será disponibilizada no site do Crea-PR uma área

“Grupo”, “Subgrupo”, “Obra ou Serviço” e “Complemento”

específica com tutoriais e informações completas para o

que devem ser preenchidas.

preenchimento da ART e as demais novidades.

16

CREA-PR REFORÇA
SUA GOVERNANÇA
COOPERATIVA

Plenária dos Colegiados tem a missão de unir todos os
entes ligados ao Conselho e definir posicionamentos em
temas estratégic os para to da a s o cie dade

Dentro da sua estrutura de Governança Cooperativa,

Inserida no plano de gestão do Presidente do Crea-PR,

o Crea-PR formatou a Plenária dos Colegiados, amplo

Engenheiro Civil Ricardo Rocha, durante a campanha

grupo composto pelos Colégios das Entidades de Clas-

eleitoral, a proposta trata-se de um item fundamental ao

se (CDER), de Inspetores (CI) e de Instituições de Ensi-

processo de Governança Cooperativa. “Será um colegiado

no (CIE), somado aos três comitês Empresariais ligados

em que todas as partes interessadas estarão representadas

ao Conselho, voltados às áreas industrial, agrícola e de

e darão importantes contribuições, especialmente no

construção civil.

relacionamento com a sociedade. Isso permitirá um
melhor entendimento de públicos para prestar um serviço

Juntos, integram uma grande plenária que tem como

com qualidade e de maior relevância”, diz Rocha.

foco o debate e o alinhamento de pautas estratégicas para
o Crea-PR. A ideia é unir todo o conhecimento técnico
e

político

“Estamos idealizando um órgão consultivo que vai

dos

assessorar

dos

fomentando o debate de assuntos como os rumos da

Colégios e dos

educação da Engenharia, ensino à distância, planejamento

Comitês

para

estratégico do Conselho, desenvolvimento do Estado e

traçar o posicio-

a implantação da Frente Parlamentar da Engenharia,

namento tático

Agronomia e Geociências na Assembleia Legislativa do

do Conselho em

Paraná”, acrescenta Claudemir Marcos Prattes, Gerente

temas polêmicos

do Departamento de Relações Institucionais (DRI) do

para a sociedade.

Crea-PR.

membros

as

ações

parlamentares

do

Crea-PR,
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G OVERNANÇA

O grupo conta com a participação do Presidente do CreaPR, de um membro da diretoria, do Coordenador da
Comissão de Coordenadores de Câmaras e de mais nove
pessoas, uma de cada Colégio e Comitê (vide box).
A plenária dos colegiados tem três reuniões ordinárias
programadas para julho, setembro e novembro, com datas a
serem definidas.

Composição da
Plenária dos Colegiados
Presidência: Eng. Civil Ricardo Rocha
de Oliveira
Diretoria: Eng. Agr. Otávio Perin Filho e
segundo vice-presidente Eng. Eletr. José
Fernando Garla.
Comissão de Coordenadores de Câmara:
Coordenador Estadual Eng. Eletricista
Edson Dalla Vechia e Coordenador
Estadual Adjunta Eng.ª Civil Célia da
Rosa
CreaJr-PR: Eng.ª Química Andressa
Mazur
Colégio de Entidades de Classe
Coordenador Estadual: Geógrafo Danilo
Serrano
Coordenadora Estadual Adjunta: Eng.ª
da Computação e de Segurança do
Trabalho Elizandra Gonçalves Taques
Sartori
Colégio de Inspetores

"Estamos idealizando
um órgão consultivo que
vai assessorar as ações
parlamentares do Crea-PR"

Coordenador Estadual: Eng. Agrônomo
Fábio Minghini de Campos
Coordenadora Estadual Adjunta: Eng.ª.
Civil Karlize Posanske da Silva
Colégio de Instituições de Ensino
Coordenadora Estadual: Eng.ª Civil
Adriana Tozzi

Claudemir Marcos Prattes
Gerente do Departamento de

Coordenador Estadual Adjunto: Eng.
Civil Leandro Vanalli

Relações Institucionais (DRI) do
Crea-PR.

Comitês Empresariais
Civil: Eng. Civil André Gonçalves
Agrícola: em implementação
Industrial: em implementação

18

OS DESAFIOS DA
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
NO CONTEXTO DA
ENGENHARIA
Resp eito e re c onhe cimento na área demandam um trabalho
c oletivo e c otidiano

Motivação e satisfação são fundamentais para um bom

inserção dos nossos profissionais, seja na propositura de

desempenho em qualquer tarefa, bem como na prática

ações ou na atividade profissional derivada de um melhor

profissional. Tais atributos também estão vinculados

arranjo produtivo local e regional”, aponta.

à produtividade, como mostra o estudo da Center for
Positive Organizational Scholarship da Universidade

Esse envolvimento com o cotidiano é facilmente

da Califórnia (EUA). O relatório verificou que um

perceptível na Agronomia, área em que atua o

funcionário feliz é, em média, 31% mais produtivo, além

Engenheiro Agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos.

de três vezes mais criativo do que outros colaboradores

“Temos vários exemplos no Estado em que a agricultura

menos satisfeitos.

familiar e suas instituições vem ajudando a transformar a
agropecuária paranaense. Entre os pequenos municípios,

Um dos fatores que contribui para a satisfação de

há vários casos em que ela se tornou a principal geradora

um colaborador no desempenho das suas funções

de empregos diretos e indiretos”, garante.

é a valorização do quadro profissional em que atua.
Para atingir esse objetivo, é preciso que as empresas

Nesse contexto, os profissionais da Agronomia atuam

e entidades responsáveis planejem e cumpram ações,

como engrenagens essenciais na sustentabilidade do

promovendo ambientes profissionais cada vez mais

negócio. A valorização, neste cenário, é percebida com

saudáveis e motivadores.

a empregabilidade dos profissionais seja na pesquisa,
no ensino ou colaborando com a Assistência Técnica e

Para o Engenheiro Civil Samir Jorge, a valorização do

Extensão Rural (ATER) pública e privada. “A remuneração

quadro profissional da Engenharia está vinculada ao

ainda é um problema, pois muitas secretarias municipais

desenvolvimento regional, já que qualquer atividade

de agricultura fornecem consultoria aos agricultores

ligada

ao

diretamente

setor

interfere

no

progresso

familiares, mas não pagam o mínimo profissional”,
pondera Santos.

econômico, político e social.

Samir Jorge
Engenheiro Civil

“É com esta participação

A Lei do Salário Mínimo Profissional (SMP) também é

que

ocupar

lembrada pelo coordenador da Comissão de Valorização

bons espaços e promover a

Profissional do Crea-PR, Engenheiro Eletricista Gilson

poderemos
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VALORIZAÇÃO

Garcia, como um dos aspectos que devem ser observados
para que o profissional se sinta prestigiado. Para ele,
a fiscalização sobre essa demanda deve ser aplicada e
ampliada para que se cumpra esse objetivo.
Além das fiscalizações de rotina realizadas pelo CreaPR, Garcia destaca que é necessário também valorizar
o trabalho do engenheiro no processo de sua formação.
“Desde os professores e até os alunos futuros, é
preciso

realizar

um

trabalho

de

conscientização

sobre a importância do Conselho e suas medidas
regulamentadoras para o correto exercício da profissão.
Isso resulta em um benefício aos profissionais, aos seus
clientes e à sociedade como um todo, que é a função social
Engenharia”, afirma.

Fiscalizações de quadro técnico
As ações de fiscalização realizadas pelo Crea-PR
junto aos órgãos públicos têm como foco garantir
a valorização dos profissionais nestes postos de
trabalho. Durante as fiscalizações, são analisados itens
como a regularidade dos registros dos profissionais
junto ao Conselho, além da existência da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) de desempenho de
cargo e função de cada profissional. O procedimento
auxilia no cumprimento de duas leis instituídas
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea): o registro no Crea-PR para os profissionais
de Engenharia, Agronomia e Geociências (obrigatório
e previsto na Lei n.° 5.194/66) e a emissão da ART,
instrumento legal instituído pela Lei n.° 6.496/77.

Estudo ajudará a determinar
próximos caminhos

“As irregularidades mais constatadas durante as
fiscalizações são a falta de registro profissional,
exercício ilegal da profissão, além da ausência da ART

O presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná

de desempenho de cargo e função”, conta a gerente

(Senge-PR), Engenheiro Agrônomo Carlos Roberto

do Departamento de Fiscalização (DEFIS) do Crea-

Bittencourt, comenta que o Sindicato atua em conjunto

PR, Engenheira Ambiental Mariana Maranhão.

com o Crea-PR para dar mais destaque à profissão e,

Quando qualquer irregularidade é detectada, o órgão

consequentemente, valorizar as condições de trabalho dos

e os profissionais são comunicados para que ocorra a

profissionais paranaenses. Assim, além das negociações

regularização mediante prazo determinado. Quando

e convenções coletivas, a entidade promove palestras

não há o devido atendimento, ocorre a aplicação de

dirigidas a estudantes de Engenharia, fomentando o

multa, conforme previsto em lei. No ano passado,

diálogo sobre a atuação e a importância da profissão na

foram fiscalizados 40 órgãos públicos, número similar

sociedade.

a 2017, quando 44 instituições foram supervisionadas.

Atualmente, em conjunto com o Senge-PR, o Crea-PR

Para informar e amparar os profissionais de

está em fase de conclusão de um estudo de mapeamento

Engenharia, Agronomia e Geociências que atuam no

sobre o mercado de Engenharia no âmbito nacional e as

serviço público, o Crea-PR disponibiliza em seu site o

condições de trabalho dos profissionais. A pesquisa irá

Portal de Apoio ao Profissional do Serviço Público. A

averiguar se os profissionais estão atuando em suas áreas

página reúne, em um único local, conteúdos de ética

de especialização, quantos operam no mercado formal e

no serviço público, licitações, publicações técnicas,

informal, entre outros aspectos. “O estudo certamente

cursos, entre outros. É possível acessar o documento

contribuirá para essa importante discussão sobre a

na íntegra em https://www.crea-pr.org.br/ws/portal-

valorização profissional”, conclui Bittencourt.

de-apoio-ao-profissional-do-servico-publico
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OS GRANDES
NÚMEROS DO
CREA-PR

969
REUNIÕES

N° DE REUNIÕES
DA PLENÁRIA
ORDINÁRIA (SG)

85 ANOS
N° DE REUNIÕES DE
CÂMARAS ATÉ 2019
CEAEST

CEA

15

CEEE

845

CEEMM

633

342

CEGEM

99

A história do Crea-PR
foi construída com muito
trabalho, esforço e dedicação.
Os números aqui pres ent es
evidenciam grande parte
das ações e resultados
conquistados ao longo
destes 85 anos

CEEC

686

CEEQ

266

CEEQGEM

61

CEEST

79
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BALANÇO

53.861
PROFISSIONAIS
REGISTRADOS

26.000
PROFISSIONAIS
REGISTRADOS EM
OUTRO ESTADO E
VISTO NO PR

19.265
EMPRESAS
REGISTRADAS

OS GRANDES
NÚMEROS DO
CREA-PR
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DEFIS
Número de fiscalizações por modalidade
Agronomia

Civil

Elétrica

553

5.691

1.049

Mec /
Metalúrgica

Segurança do
trabalho
Metalúrgica

Química /
Geologia /
Minas

952

271

259

TOTAL

8.721

NÚMEROS
2019

Número de fiscalizações por Regional
Apucarana

Cascavel

Curitiba

839

1.121

1.307

Guarapuava

Londrina

Maringá

697

1.269

2.185

Pato Branco

Ponta Grossa

564

739

TOTAL

8.721
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BALANÇO

Números de ART por modalidade
profissional
Agrimensura

Agronomia

Civil

1.270

25.159

50.648

Elétrica

Geologia /
Minas

14.539

2.449

Química

Segurança do
trabalho

1.482

4.538

Mec /
Metalúrgica

17.413
TOTAL

117.498

DRI

Números referentes aos Termos de Chamamento Público
coordenados pelo Departamento, de 2017 a 2018

Regional

Valor

Profissionais
impactados

Entidades

Projetos

Apucarana

R$

Cascavel

98.050,01

1025

2

8

R$ 1.136.273,40

9495

6

107

Curitiba

R$

696.951,15

7767

5

50

Guarapuava

R$

252.294,36

3982

4

20

Londrina

R$ 1.070.493,15

6673

8

122

Maringá

R$

839.389,04

5469

7

108

Pato Branco

R$

354.901,23

3943

4

28

Ponta Grossa

R$

391.252,26

1949

2

12

40303

38

265

R$ 4.839.604,60
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BOAS PRÁTICAS

QUANDO O COMBUSTÍVEL
VEM DO LIXO
Biogás gerado a partir de resíduos domiciliares no aterro
sanitário municipal re duz a conta de energia elétrica da
Prefeitura de Cascavel

Aterros sanitários produzem gases que podem ser
reutilizados como geradores de energia, desde que
devidamente aproveitados. Este é o caso de Cascavel
(PR), que deu início em 2007 a um projeto de geração de
energia obtida em seu aterro sanitário, conduzido pelo Eng.
Químico Elmo Rowe Junior, da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, (Mestre em Engenharia Agrícola) e pelo
Conselheiro do Crea-PR Eng. Agrícola Osvaldo Kuczman
(consultor e Pós-doutor em produção de biogás).
Autossustentável, o aterro do município que gera mais de
250 toneladas de lixo por dia tem todos os seus equipamentos
que necessitam de energia movidos a biogás. Além de suprir
o consumo de eletricidade do aterro, a cidade ainda injeta
o excedente de energia para a Companhia Paranaense de
Energia (Copel). É o sistema de compensação onde produção
e consumo se anulam, desde que participantes do mesmo
CPF ou CNPJ. Em abril, a Usina chegou a produzir 100 mil
kWh/mês, contabilizando o equivalente a R$ 80 mil em
energia elétrica, valor que paga a conta de energia de 20
unidades consumidoras cadastradas, isso tudo devido a boa
operação e manutenção de todo o aterro sanitário.

O início de tudo
“Sabíamos que o metano, principal componente do biogás,
que queimava nos drenos das trincheiras, poderia ser
o combustível para acionar um grupo gerador elétrico”,
lembra Kuczman. “Assim, captamos o biogás de seis drenos e
o conduzimos para um motor com seis cilindros,
que começou a gerar energia elétrica para todo
o processo operacional do aterro sanitário,
praticamente zerando o consumo de energia
elétrica na unidade consumidora
do aterro sanitário”, conta.
O projeto previa a sucção, coleta
e queima de parte biogás liberado
pelo

sistema

de

drenagem

de gases em conjunto moto
gerador de eletricidade e para o
acionamento da bomba de recirculação de percolado para a
aplicação através de aspersores em áreas já encerradas do
aterro sanitário.

CONTEÚD O ADICIONAL

Processo de compensação de
energia
Centenas

de

municípios

brasileiros

que

O aterro sanitário de Cascavel dispõe de 4 grupos geradores
exclusivos, sendo eles 3 de 75 kVA e 1de 180 kVA, para o
possuem

aterros sanitários podem aproveitar o biogás que estes
sistemas geram. O aproveitamento do biogás gerado em
aterros sanitários é a forma de ciclar a energia química
contida na fração orgânica dos resíduos domiciliares. Os
microrganismos se alimentam desta fração dos resíduos
e, como subproduto, liberam o biogás, que contém 60%
de metano, fração combustível do biogás. O biogás, ao ser
queimado, despolui a atmosfera na denominada redução do
efeito estufa, relacionado ao aquecimento global. O metano
é o segundo gás em potencial contribuinte ao aquecimento
global. Isso reduz o esforço produtivo da sociedade, que, ao
invés de liberar para a atmosfera o calor da queima dos drenos
de biogás dos aterros sanitários, o faz para transformar em
outra forma de energia, a eletricidade, tão útil à sociedade.
Iniciativas assim contribuem para contagiar a sociedade em
ações de fazer melhor com os recursos que a natureza já nos
proporciona, aliviando a pressão sobre sistemas naturais e
racionalizando práticas do cotidiano.
O biogás é captado através de 20 drenos de áreas encerradas
em 2011 e 2012, conduzido através de uma tubulação de
PVC de 75mm e posteriormente
resfriado com a intenção de se retirar
a umidade até servir de combustível
nos grupos geradores.
Cada grupo gerador possui um PPCG
(Painel de proteção e controle do
gerador) que está interligado a um PPS
(Painel de Proteção e Sincronismo) que
tem a função de monitorar a energia
da concessionária liberando a injeção
da energia dos geradores desde que
possuam as mesmas características.

processo de geração distribuída.
Atualmente, o aterro está autorizado pela Copel a injetar
na rede 149 kWh, consumindo em média 100 m3/h de
biogás, reduzindo em até 6% os gastos com energia elétrica
nas unidades consumidoras do município. Porém, a usina
instalada no local tem capacidade de geração/transformação/
injeção de até 300 kVA (aguardando autorização da Copel),
que poderá praticamente dobrar a economia nos gastos com
energia elétrica da Prefeitura.
A Prefeitura Municipal está desenvolvendo um projeto
de ampliação da usina para a utilização do biogás para a
produção de 1 megawatt de energia, juntamente com a
instalação de uma biorefinaria para a produção de biometano
a ser utilizado na frota de veículos da Prefeitura. Com isso,
todo o biogás gerado no aterro sanitário (em torno de 1500
m3/h) seria utilizado.
O modelo pode facilmente ser implementado nos demais
municípios, que possuem aterros sanitários com uma boa
operação, contribuindo com a sustentabilidade e a redução
dos gastos públicos com energia elétrica.
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PARCERIA

CREA-PR E TCE:
PARCERIA NO COMBATE
À CORRUPÇÃO
Convênio entre entidades promove a fis calização de obras
públicas e auxilia em ações de prevenção

As práticas de corrupção custam, anualmente, um total

A parceria entre os dois órgãos também permite o

de US$ 3,6 trilhões em todo o planeta. Divulgado pela

compartilhamento de informações sobre as empresas que

Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro do

atuam em licitações. “Uma questão que o Crea-PR busca

ano passado, o número equivale a praticamente 5% do

solucionar diz respeito à fabricação de acervo técnico para

Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Para auxiliar no

participação em licitações. Com a relação de empresas

combate à corrupção, o Crea-PR atua juntamente com o

vencedoras é possível direcionar a nossa fiscalização e

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) em ações

analisar mais assertivamente possíveis irregularidades.

que buscam prevenir práticas ilegais no que diz respeito

Há também a troca de informações em relação à conduta

ao uso do dinheiro público.

de profissionais a partir da fiscalização do TCE”, comenta
Mariana.

O primeiro convênio entre as duas instituições foi
firmado em novembro de 2006 e renovado quatro anos

Para

mais tarde, permanecendo vigente até hoje. A parceria

Agrônomo Celso Roberto Ritter, a atuação em conjunto

o

superintendente

do

Crea-PR,

Engenheiro

integra as instituições, estabelecendo a cooperação no que

também é importante para promover mudanças sociais

diz respeito aos trabalhos técnicos de fiscalização de obras

e comportamentais. “O convênio é uma ação concreta

paradas, falhas e até mesmo em fraudes na infraestrutura

desenvolvida pelo Crea-PR que confirma nossa vocação

dos empreendimentos do Paraná.

de defesa dos interesses da sociedade paranaense, bem
como da legalidade e moralidade na utilização de recursos

A troca de informações entre o TCE e o Crea-PR auxilia e

públicos”, observa. “Elas demonstram a importância do

muito o trabalho de fiscalização. Para 2019, estão previstos

envolvimento dos Conselhos em debates de interesse

encaminhamentos de aproximadamente 200 obras. “Com

social e humano, contribuindo para uma sociedade mais

essas informações, o TCE programa sua ação, atuando

justa e fraterna”, encerra.

de uma forma mais efetiva, analisando os recursos
utilizados. O Crea-PR possui hoje 57 fiscais distribuídos no
Estado, que contribuem com as fiscalizações do convênio”,
afirma a gerente de fiscalização do Crea-PR, Engenheira
Ambiental Mariana Maranhão.
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AÇÕES DE SEGURANÇA
NO TRABALHO DEVEM
SER VISTAS COMO
INVESTIMENTO
A cada ano o Brasil s ofre com os acident es de trabalhos,
causando afastament os, apos entadorias forçadas, prejuízo
financeiro e o pior – situações de morte
A cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho no

o Crea-PR criou o Comitê de Estudos Temáticos da

Brasil. Uma vítima fatal a cada 3h38 minutos. De 2012 até o

Segurança do Trabalho, que está operando desde o início

início de 2019, o país gastou R$ 80,2 bilhões com benefícios

de abril. “Tem como finalidade a valorização profissional

pagos pela Previdência Social. Cerca de 370 milhões de dias

e a divulgação da Engenharia de Segurança do Trabalho,

de trabalhos foram perdidos por afastamentos decorrentes

buscando através de ações planejadas a implantação de

de acidentes ou doenças de trabalho. São números que

um programa de incentivo e a promoção da adoção das

não podem ser negligenciados ou colocados à deriva em

práticas legais ou recomendadas da área nos processos

um planejamento estratégico de gestão de pessoas. É uma

produtivos

realidade que mata, traz transtornos aos negócios, abala a

Engenharias, Agronomia e Geociências”, explica Diener,

economia e pode mexer com a sociedade – como o caso de

que é Coordenador do Comitê, composto por mais nove

Brumadinho/MG.

profissionais (ver box).

A Organização Internacional do Trabalho classifica o Brasil

Também atuante na criação do Comitê, o Presidente da

como o quarto colocado no ranking mundial no quesito

Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança

acidentes relacionadas ao ambiente de trabalho. Estima-

do Trabalho, o Engenheiro de Segurança Roberto Serta,

se que no país ocorram 700 mil acidentes de trabalho por

destaca a importância de fortalecer as discussões do

ano, “além de trazer um impacto direto no acidentado,

tema no Sistema Confea/Crea. “Em todas as modalidades

envolve também a família, a empresa e o Estado, uma vez

temos profissionais expostos a riscos. Iniciamos neste ano

que todos têm prejuízo com o acidente, seja ele de trajeto

o Comitê Temático para delinear ações com uma maior

ou o típico”, diz o Engenheiro Mecânico e de Segurança do

participação dos profissionais e também da comunidade.

Trabalho, Douglas Diener.

Estamos nos reunindo para definir essas ações e fortalecer

de

empresas

e

empreendimentos

das

parcerias com empresas, escolas e órgãos públicos”, afirma.
Para contribuir com a conscientização da importância de

Os membros do Comitê se encontram em reuniões pré-

se debater o tema e tomar atitudes concretas a respeito,

agendadas e de acordo com a necessidade.
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ATUAÇÃO

Londrina

Curitiba

Confira os registros das sedes do Crea-PR em Curitiba, Maringá, Londrina e Apucarana que se iluminaram no Abril Verde

Abril Verde

da Saúde (7) e o Dia Nacional e Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho (28).

Em consonância com a proposta do Comitê, o Crea-PR foi
um dos apoiadores do Movimento Abril Verde, que reúne
órgãos governamentais, Entidades de Classe, empresas,
associações, federações e membros da sociedade civil para
mobilizar as pessoas para o tema dos acidentes e doenças
de trabalho. A campanha no Brasil é encampada pelo
Ministério Público do Trabalho em parceria com o Tribunal
Superior do Trabalho, a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e a Secretaria do Trabalho.

Comitê de Estudos
Temáticos da Segurança do
Trabalho do Crea-PR

A iniciativa incluiu diversas ações de prevenção aos riscos
de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, de modo a

Composto pelos seguintes profissionais: Douglas Moeller

promover e fomentar a cultura de prevenção a empregados

Diener (Coordenador do Comitê), Elmar Pessoa Silva

e empregadores, bem como diminuir a ocorrência de

(coordenador-adjunto),

acidentes. “Fizemos a divulgação da campanha com o

Representante da APES – Associação Paranaense dos

intuito de estimular a adoção de procedimentos de saúde

Engenheiros de Segurança do Trabalho), Edson Eli de

e segurança no trabalho e alertar para a importância

Assumpção, Benedito Alves dos Santos Junior, Francisco

de práticas que reduzam os números de acidentes”, fala

José Teixeira Coelho Ladaga, José Luiz de Souza, Nilton

Douglas Diener. O mês de abril foi escolhido para o alerta

Camargo Costa, Peter Lemr Junior e Suzely Schmitk Soares.

por conter duas datas relacionadas à causa: o Dia Mundial

Roberto

Serta

(Presidente

e
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PROFISSIONAIS UNID OS
PELO APRIMORAMEN TO D O
SISTEMA CONFEA/CREA
1 0 ° CNP avalia mar cos no r m at i vo s e a p l i c a
c o nhecimento técnico na e l ab o ra ç ã o d e p ro p o s t a s d e
m elh or ia ao S istema

A cada três anos, os profissionais registrados no Siste-

Organizadora Regional do Crea-PR, Engenheiro Civil

ma Confea/Crea em situação regular e sem infrações

Samir Jorge.

éticas têm a oportunidade ímpar de sugerir propostas
de melhoria e aprimoramento tanto à sua operacionali-

As propostas aprovadas nas reuniões regionais serão

dade quanto ao seu marco normativo e legal. Isso acon-

levadas ao 10° Congresso Nacional de Profissionais

tece no Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que,

(CNP), que acontecerá de 16 a 21 de setembro em Pal-

em sua décima edição, vem reunindo profissionais de

mas (TO). Antes da etapa nacional, no entanto, as pau-

todo o Estado em 35 Reuniões Preparatórias de Inspe-

tas serão alinhadas e votadas na versão estadual do

toria – RPIs e em oito Reuniões Preparatórias Regionais

evento, agendada para os dias 31 de julho, 01 e 02 de

– RPRs.

agosto, em Foz do Iguaçu.

A edição vigente tem como tema central “Estratégias da

Integram os principais marcos normativos do Siste-

Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento

ma Confea/Crea a Lei n.° 5.194/66, que regulamenta o

Nacional” e ordena as propostas em cinco eixos temá-

exercício das profissões do Engenheiro e do Engenheiro

ticos, intitulados de Inovações Tecnológicas, Recursos

Agrônomo e a Lei n.° 6.496/77, que institui a Anotação

Naturais, Infraestrutura, Atuação Profissional e Atua-

de Responsabilidade Técnica (ART) na prestação de ser-

ção das Empresas de Engenharia.

viços de Engenharia e Agronomia e autoriza a criação
da Mútua de Assistência Profissional.

“A Comissão Organizadora não deve influenciar o desejo ou o pensamento do colaborador, e sim possibilitar

Como exemplo de proposta definida na última edição

sua participação, respeitando e priorizando as propos-

do evento e efetivamente implementada, Samir cita a

tas que representam o pensamento majoritário dos pro-

alteração da Resolução n°. 229 (1975), que dispõe sobre

fissionais”, diz coordenador titular da COR-Comissão
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10° CNP

Crédito: CEP

a regularização dos trabalhos de Engenharia e Agronomia iniciados ou concluídos sem a participação efetiva
de responsável técnico. Para ele, o Congresso em si é
motivador para repensar o Sistema Confea/Crea. “Ainda temos muito a mudar, iniciando com a ampliação da
participação dos profissionais nas discussões, o que estamos conseguindo fazer no Paraná graças ao trabalho
excepcional dos membros da Comissão Organizadora
Regional e do papel fundamental dos Gerentes Regionais, Conselheiros, Diretoria e a Presidência”, elogia.
“Os nossos anseios de mudança se fazem com propostas
e participação e esta é mais uma grande oportunidade
que se abre aos profissionais e ao Sistema”, encerra.
A participação no processo é estendida, ainda, a estudantes de cursos afetos ao Sistema, convidados ou demais interessados, com direito somente a voz e não a
voto.

Acesse
Tenha acesso aos desdobramentos das propostas dos
Congressos anteriores e acompanhe as propostas do Paraná
em https://www.crea-pr.org.br/10cep/
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PRESERVAÇÃO DO SOLO
EM PAUTA
Profissionais ainda se deparam com muitos desafios para
garantir a produtividade no futuro
A finitude dos recursos naturais do planeta torna o uso

implica a adoção de técnicas diferentes, com maior ou

racional e consciente dos elementos uma preocupação

menor intensidade de adubações parceladas para evitar

constante. Estes fatores potencializam a preocupação

perdas de nutrientes, com culturas anuais ou perenes. O

dos profissionais quanto às condições de produção

foco, no entanto, deve ser a busca por uma agricultura

futuras, especialmente no que diz respeito à utilização

conservacionista, que preserve o solo e garanta o seu

do solo e aos consequentes cuidados para que ele não se

funcionamento para as futuras gerações”, diz.

torne improdutivo.
O Paraná se encontra entre os maiores produtores de
Como a sensibilização às vezes não é regra coletiva,

grãos do país, por isso atua com campanhas e projetos

determinadas leis foram criadas para gerar garantias e

que fortalecem a área, como o Programa Integrado

cada região brasileira possui suas particularidades. “O

de Conservação de Solo e Água (Prosolo) e a Rede de

Paraná, por exemplo, é muito diversificado em termos

Agropesquisa do Paraná. Mesmo assim, os desafios são

de formações geológicas, de clima e relevo, promovendo

muitos. “O solo não é apenas a base para a produção

a formação de solos distintos. É possível encontrarmos

agropecuária, mas também cumpre outras funções

solos de alta fertilidade natural, mas também solos

importantes ligadas ao fluxo de água, ao sequestro

muito ácidos, demandando a aplicação de corretivos e

de carbono, à ciclagem de nutrientes e à diversidade

fertilizantes”, comenta o Engenheiro Agrônomo Luís

biológica. Entender que o solo é um meio físico, químico

César Cassol.

e biológico, é fundamental para se obter sistemas
duradouros”, salienta Cassol.

De acordo com ele, no Estado também se encontram
terras de textura argilosa, especialmente no terceiro

Para tanto, é preciso retomar as práticas básicas que,

planalto. Em outras localidades, é comum a presença

em nome de um maior retorno econômico, foram

de teores de areia na composição. “Essa diversidade

negligenciadas nos últimos tempos. “Refiro-me à rotação

“Entender que o solo é um meio físico, químico e biológico, é
fundamental para se obter sistemas duradouros. ”
Luís César Cassol
Engenheiro Agrônomo
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U S O R A C I ONA L D O S O LO

de culturas, com diversidade de renda, além do uso
de plantas de cobertura e à adoção de um sistema de
plantio direto de qualidade, em todos os seus pilares
e não apenas no sentido de evitar o revolvimento do
solo”, esclarece. Nesse contexto, Cassol também cita a
manutenção dos terraços, adequando o espaçamento
entre eles em função das características locais e das
práticas de manejo adotadas, bem como, a recuperação
dos teores de matéria orgânica, fundamental para o
bom funcionamento do solo. “Nosso desafio é produzir
melhor, gerando alimentos em quantidade e qualidade
de forma a garantir a segurança alimentar. Se o solo
estiver degradado, nós produziremos menos alimentos
e de pior qualidade. O uso racional é imprescindível e
urgente na busca de uma agricultura sustentável que,
ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades do agricultor
(competividade) e preserve o meio ambiente”, cita.

Rotação de culturas
Para o solo, a rotação de culturas auxilia de forma
considerável a infiltração da água, uma vez que
diferentes culturas exploram, via sistema radicular,
profundidades diferentes. Assim, a prática possibilita
um ambiente favorável de armazenagem do elemento.
Segundo
Agrônomo

o

Conselheiro
Clodomir

do

Luiz

Crea-PR,
Ascari

Engenheiro

(Secretário

de

Agricultura do município de Pato Branco e presidente
da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná),
a rotação é uma das principais alternativas para reduzir
o ataque de pragas e doenças. “Lembrando que o mais
importante é sempre manter o solo coberto, seja por
cultura comercial ou cultura para cobertura, oferecendo
proteção ao solo, reciclando nutrientes, reduzindo o
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impacto dos rodados de máquinas e dos cascos dos

das águas. Essas mudanças contribuíram com a elevação

animais, os quais, na ausência dessa cobertura com

da produtividade das culturas e na conservação das vias.

palha, podem trazer problemas de compactação de solo”,
destaca.

O município, além disso, se destaca pela pavimentação
asfáltica nas estradas rurais. “Quando iniciamos o

Em conjunto com a Associação dos Engenheiros

projeto, a primeira etapa foi a limpeza lateral, oferecendo

Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) e o Crea-PR, a

condições para que nos momentos de chuva, a água

Secretaria busca a organização de debates e reflexões.

se desloque para fora da pista e encontre as lavouras.

“Em nossos encontros, sempre procuramos envolver

Ou seja, no momento em que ocorre um período de

toda a comunidade, desde o agricultor até especialistas,

estiagem, a água fica armazenada e disponível para as

pois entendemos que esse assunto é responsabilidade de

plantas”, observa Ascari.

todos, não apenas de um segmento da sociedade”, conta.
A agricultura 4.0 também tem contribuído para as
boas práticas de manejo. O Engenheiro Agrônomo

Condições

Orley Lopes, Conselheiro do Crea-PR pela Associação

As condições das estradas rurais estão no ranking

de Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão

dos

pelos

(AEA-FB), cita o apoio dos drones no mapeamento das

municípios, visto que elas também podem influenciar

propriedades. “Com isso, consegue-se obter imagens

no desenvolvimento do solo. Em Pato Branco (PR), mais

de alta resolução capazes de auxiliar um diagnóstico

de 150 quilômetros foram readequados, elevando o leito

preservacionista. Como exemplo, imagens de altimetria

das estradas acima do nível das lavouras. Além disso,

para diagnosticar o relevo da propriedade e projetar o

terraços das laterais foram alocados para a contenção

sistema de conservação do solo”, conclui.

principais

cuidados

a

serem

tomados

Colocar as contas na ponta
do lápis fica mais fácil com a
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ENERGIA RENOVÁVEL
ASSISTENCIAL EXPRESS
APOIO FLEX
INOVAÇÃO
AJUDA MÚTUA

AGROPECUÁRIO
GARANTE SAÚDE
APORTE PREV
VEÍCULOS
EQUIPABEM

CONSTRUA JÁ
EMPREENDEDORISMO
EDUCAÇÃO

FAMÍLIA MAIOR
FÉRIAS MAIS
IMOBILIÁRIO

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Taxas de juros reduzidas,
que variam de
0,3 a 0,8 + INPC ,
podendo ser estendidos
a toda a família.

A Mútua oferece
benefícios e prestações
assistenciais ideais para

Av. Presidente Kennedy, 3115 - Água Verde - Curitiba-PR - CEP: 80610-010

você e sua família!

0800 642 0003
www.mutua.com.br
/MutuadeAssistencia
@comunicaMutua
Mútua
TV Mútua
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ARTIG O

PESSOAS#IDEIAS#FUTURO
Confira os principais insights do 91° ENIC
Focado no tema Pessoas - Ideias - Futuro, a CBIC - Câmara

Foi lançada a pedra fundamental das obras de revitalização

Brasileira da Indústria da Construção promoveu, de 15

da Ponte da Amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai,

a 17 de maio, no Windsor Expo Convention Center - Rio

fruto de parceria com a Usina Hidrelétrica de Itaipu”,

de Janeiro, o 91º Enic - Encontro Nacional da Indústria

antecipou.

da Construção, que reuniu toda a cadeia produtiva do
setor da construção, além de especialistas, estudantes,

O Ministro ressaltou que o fato de o governo ter mantido

representantes de entidades e do governo.

a política de infraestrutura que já vinha sendo desenhada
no governo de Michel Temer foi fundamental para dar

“O setor empresarial é a locomotiva do Brasil, mas

continuidade a projetos importantes para o país. “Política

ainda tem um comportamento tímido diante das pautas

de infraestrutura não é de governo, mas sim de Estado.

necessárias para o desenvolvimento do país”, disse o

Temos que pensar a longo prazo”, pontuou, acrescentando

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em

que o Ministério vai atuar também para mudar a legislação

discurso na solenidade de abertura, reforçando o convite

de desapropriações e concessões.

para que os empresários do setor se articulem e pressionem
o Congresso Nacional a aprovar temas importantes para o

Freitas afirmou que o Brasil chama a atenção de investidores

país, como a reforma da Previdência.

estrangeiros, com os quais conversa diariamente, e que o
Brasil está no radar deles por ser um país grande, que tem

“Se a locomotiva não se mexer, as pautas não andam no

escala, mercado consumidor e projetos atrativos. “Nossos

Congresso. Vocês geram riqueza, empregos e impulsionam

ativos chamam a atenção, e isso traz uma perspectiva de

o PIB. A articulação cabe a todos, é um desafio de toda a

investimentos sem precedentes, mas que só serão possíveis

sociedade projetar o futuro que queremos. Eu não quero

com a aprovação da reforma da Previdência”, destacou.

fazer parte da geração perdida, nosso grande desafio é
deixar um legado. Vejo o setor como uma força viva que
vai transformar o Brasil”, afirmou.
Entre os projetos em andamento, Freitas citou os leilões
do setor de óleo e gás e a privatização de portos, rodovias
e aeroportos, além de informar que o governo se esforça
para retomar obras paradas no país, como a ferrovia
Transnordestina e a pavimentação da rodovia BR-163, no
Pará. “O baixo orçamento nos leva a apostar na criatividade.

Sustentabilidade na
construção civil
Também podemos destacar os seguintes temas: com o foco
na sustentabilidade ambiental e energética, a apresentação
do Condomínio Comercial Eurobusiness, de Curitiba. O
empreendimento, Net Zero água e energia, é o primeiro no
Sul do Brasil a conquistar a certificação Leed Platinum, a
maior na categoria.
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Marcos Bodenese, da FMA Incorporadora, falou sobre o

resolvido dentro do TST [Tribunal Superior do Trabalho]”,

projeto. “Eu poderia destacar outros pontos, mas vamos

diz, alertando que o contratante não deve intervir na

nos ater em dois que me orgulho. Primeiro é o da água,

gestão do trabalho do terceirizado.

somos autossuficientes. Tratamos 100% do esgoto
orgânico produzido no edifício de 15.500 m2 e 61 unidades.

No campo da Saúde e Segurança, no entanto, o ministro

Depois, a energia. Temos painéis fotovoltaicos que suprem

Douglas Rodrigues destacou que a empresa contratante

a necessidade da área comum. Os elevadores utilizam a

tem responsabilidade direta com as obrigações de saúde e

energia gerada pelo equipamento. Os vidros são de baixa

segurança do trabalhador, entendendo que, neste aspecto

transmissão de raios. A palavra que mais nos norteou foi

específico, a contratante está autorizada a utilizar do seu

ousadia. É possível empreender com responsabilidade e

papel diretivo para garantir tais condições. “Isso não traduz

respeito à natureza”, ponderou.

ingerência, porque transcende o Poder Trabalhista”, disse.

Guido Petinelli, especialista em certificação ambiental

A questão foi reforçada pelo vice-presidente da Área de

para empreendedores, apresentou benefícios de selo,

Relações Trabalhistas da Câmara Brasileira da Indústria

como o Leed. “Por que não se o custo adicional é zero?

da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira Filho,

O desafio de qualquer engenheiro é vencer a barreira

debatedor na plenária.

do custo, como fazer mais com menos. O Brasil hoje
é referência em edifícios autossuficientes no mundo.

“Com a nova lei, os empresários do setor da construção têm

Temos solo abundante e clima subtropical no sul. É o lugar

a garantia da possibilidade de terceirização de qualquer

certo para fazer esse tipo de conceito. Será que vou ter

atividade, mas a empresa contratante ganhou também

economia? Será que a certificação entrega os benefícios

a responsabilidade direta das obrigações com a saúde e

que promete entregar? Dados provam que sim, e com

segurança do trabalhador. Não podemos nos afastar disso”,

dados não se discute”, afirmou.

destacou, reforçando que a questão “é um marco legal que
revoluciona as relações entre as empresas contratantes e

Novidades da reforma
trabalhista

contratadas dentro do seu ambiente de trabalho”.

Em uma sala repleta de empresários e profissionais

Melek apontou que, com a nova legislação, o número

ligados à indústria da construção, o ministro do Tribunal

de ações trabalhistas caiu pela metade, passando

Superior do Trabalho (TST), Douglas Alencar Rodrigues,

para 2,3 milhões de novas causas no país. “Havia um

esclareceu importantes dúvidas sobre as diferentes

peticionamento irresponsável antes da reforma e agora o

formas de contratação de mão de obra, destacando o

peticionamento é responsável”, comemora Marlos Melek,

Microempreendedor

que contribuiu com o texto da nova lei.

Individual

Para falar da reforma trabalhista, o juiz federal Marlos

(MEI)/Autônomos,

Terceirização e Contrato por Obra Certa na indústria da

Houve uma queda de 36,5% no número de novos processos

construção, após o advento da reforma trabalhista.

e de 60% de pedidos de reparação moral. Além disso, uma
alta de 24% no valor dos acordos e de 1.804% nos acordos

No caso da Terceirização, o magistrado ressaltou que a Lei

extrajudiciais, pois agora os pedidos devem ser líquidos e

13.467/2017 – Reforma Trabalhista foi concebida como

certos.

ferramenta de contratação. ”O STF [Supremo Tribunal
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Federal] entende que a atividade fim também pode ser

Para os empresários do setor, que participaram do painel

delegada. A questão é se na Terceirização é possível que o

da CPRT/CBIC, Marlos Melek destacou que um dos 209

contratante assuma a gestão dos contratos. Isso logo será

itens mudados na legislação trabalhista e que precisa ser

CONTEÚD O ADICIONAL

aplicado é o do Sistema de Premiação, por meritocracia.
“Com a nova lei, o empresário pode contratar, ter um

O painel marcou o lançamento da plataforma digital da

custo menor e premiar mais”.

Construção 2030, hospedada no endereço www.cbic.org.
br/construcao2030, ação do Projeto 10 – Tendências e

Segundo o juiz, a rescisão não precisa ser homologada,

Inovação. Coube a Fabio Queda Bueno da Silva, supervisor

o pagamento pode ser feito mensalmente, constar no

técnico da Construção 2030 e professor da Universidade

contracheque e o valor não será incorporado ao salário,

Federal de Pernambuco (UFPE), apresentá-la ao público

pois o § 1º do artigo 457 enuncia que os prêmios ainda

e convidar os presentes para participar da proposta de, a

que pagos habitualmente, não integram à remuneração

partir de agora, planejar os futuros, não apenas do setor

do trabalhador.

de construção civil, mas também da sociedade brasileira.

“O prêmio só pode ser pago para o trabalhador que tiver

No painel, Luís Gustavo Delmont, especialista em

rendimento acima do ordinário. E pode ser por bens,

desenvolvimento industrial do Senai Nacional, apontou

produtos ou serviços. Não tem limite de pagamento. Pode

vários sinais que já indicam o futuro da indústria da

se criar, por exemplo, umas 12 metas: meta para fazer

construção, como as construtechs e alertou sobre as

o trabalho bem feito, meta por não se atrasar, meta de

novas tecnologias, o novo mercado e o planejamento de

produtividade”, disse, exemplificando que um trabalhador

futuro desejável.

que, na Convenção Coletiva tem um piso salarial de
R$ 1.500, pode receber R$ 5 mil, por produtividade,

“Se a gente não mudar, alguém vai mudar? Você quer estar

mensalmente e sem incidência de custo previdenciário.

de qual lado do balcão? Tem lugar para os dois”, provocou
Delmont, reforçando que “o hábito do consumidor está

Marlos Melek também mencionou como solução de

mudando, há política pública indutora e predomínio

conflito para o setor da construção – atividade com

da cultura de inovação do setor com tecnologias

grande rotatividade de trabalhadores –, o instituto do

habilitadoras”.

Distrato, pelo qual o trabalhador e o empregador podem
encerrar o contrato por meio da dispensa por mútuo

“O que vocês vão fazer com isso? A Construção 2030

consentimento e não precisa de homologação no sindicato

oferece às empresas a oportunidade de serem líderes”,

dos trabalhadores.

disse.

Outro tema em destaque no 91º. ENIC foram as novas

Thiago Yhudi Taho, especialista em Desenvolvimento

tecnologias. Os desafios das novas tecnologias para o futuro

Industrial e coordenador nacional dos Centros de

da construção, relacionados à inovação e ao trabalho, que

Inovação do SESI, abordou as consequências dos sinais

conduzem maior segurança e qualificação das atividades,

apontados por Delmont para a área de Segurança e Saúde

foram destaques de painel conjunto das Comissões de

no Trabalho.

Política de Relações Trabalhistas (CPRT), de Materiais,
Tecnologia, Qualidade e Produtividade (COMAT) e de

Ao apresentar o que já existe, como a Inteligência Artificial

Responsabilidade Social (CRS) da Câmara Brasileira da

(IA), a Tecnologia Autônoma e não tripulada, a Interface

Indústria da Construção (CBIC), em correalização com o

homem-máquina forma de trabalho em mudança e a

SESI e o SENAI Nacional,

Wearebles, destacou seus benefícios, como a dos drones,
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que permitem o acompanhamento em áreas perigosas ou

Furlan, destacou que o desafio do setor e do sistema S é

de difícil acesso.

fazer com que os trabalhadores possam acompanhar
essas mudanças.

“O SESI acredita que a inovação na segurança e saúde no
trabalho reduz acidentes e custos com saúde suplementar”,

“Com a Indústria 4.0 é preciso pensar o futuro. O que

disse, destacando a existência dos seus nove Centros de

não vem acontecendo. Ao contrário do que alertou Fabio

Inovação, focados em pesquisa aplicada na indústria, para

Queda, no início do painel, sobre a necessidade de estar

desenvolver novas tecnólogas e formas de capacitação

atento aos sinais”

para apoiar a indústria nos desafios.
A publicitária, futurista e pesquisadora Datise Biasi,
Além disso, Thiago Taho destacou, como tecnologia

abordou as perspectivas para o mercado do trabalho com

inovadora, a Solução Tecnológica de Monitoramento de

os avanços tecnológicos e mudanças sociais, e como serão

Gestão de Segurança do Trabalhado, vencedora do Prêmio

as novas empresas e relações trabalhistas.

CBIC de Inovação e Sustentabilidade da CBIC, que também
consta na publicação da CPRT/CBIC sobre Segurança e

Para a palestrante, a sociedade encontra-se numa fase

Saúde na Indústria da Construção - Prevenção e Inovação.

transição da era industrial para a digital, o que traz desafios
de adaptação. “Achamos que, para sugar essas mudanças,

Para o engenheiro e especialista em Segurança e Saúde no

devemos saber operar melhor as novas tecnologias. Isso é

Trabalho, Hugo Sefrian Peinado, “o campo da segurança

importante, mas o mais difícil é aprender a pensar nesse

e saúde do trabalho é beneficiado pela movimentação das

contexto digital. É uma mudança cultural e de mindset”,

novas tecnologias e o setor da construção pode usá-las

explicou.

nos seus canteiros de obra”.
Biase explica que essas transformações trarão mudanças
Também provocando a plateia do 91º ENIC, questionou

na forma em que as pessoas trabalham, como, por

o que ela vai fazer com as ferramentas que já estão

exemplo, a popularização do home e anywhere office;

disponíveis:

Realidade

nas relações profissionais, que se tornarão mais plurais

Aumentada. Essas duas últimas com foco no treinamento,

e informais; nas oportunidades de emprego que surgirão

tanto dos trabalhadores quanto do setor gerencial, para

e nas habilidades exigidas, cada vez mais diversificadas e

aprender a lhe dar com a situação de risco nos canteiros

flexíveis.

BIM,

Realidade

Virtual

e

de obras, principalmente para as pessoas da geração NET,
que sempre tiveram acesso a computadores e videogames.

Já o Presidente do Conselho Federal de Engenharia

“A ideia é saber como podemos lhe dar com treinamentos

e Agronomia (Confea), Joel Kruger abriu sua fala

desse tipo”.

ressaltando algumas conquistas da entidade, como a
publicação da Resolução 1.116 no DO da União, no início

Sobre o Futuro do Trabalho na Industria da Construção e a

de maio, cujo texto classifica as obras de engenharia como

possibilidade de os trabalhadores não estarem preparados

serviços técnicos especializados, que exigem habilitação

para encarar a mudança, o presidente do Conselho de

legal para sua elaboração ou execução. “Essa resolução

Relações do Trabalho da Confederação Nacional da

impede a contratação de obras por meio de pregões

Indústria (CNI), Alexandre Herculano Coelho de Souza

eletrônicos, atendendo às nossas demandas. Temos uma
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posição contrária aos pregões”, informou.

no mercado. “Algumas companhias já entenderam que
tecnologia não é apenas uma escolha, pois ajuda a definir

Segundo Kruger, o Confea acompanha de perto cerca

estratégias e aponta novos rumos para a alto comando.

de 600 projetos de lei em tramitação no Congresso

Muitas lideranças entendem de negócio, mas não de

Nacional, entre eles, os debates em torno da Lei de

tecnologia, o que pode se tornar um problema”, alertou,

Licitações e da exigência de licenciamento ambiental

reforçando a importância do envolvimento de todos os

prévio ao lançamento de editais. “Organizamos também

funcionários com o tema da inovação. “É preciso criar

encontros com o Conselho Deliberativo da Associação

uma cultura de tecnologia para que a empresa consiga

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para discutir

sustentar a inovação”.

a desburocratização, o desenvolvimento e a melhor
utilização de normas, assuntos que interessam ao setor de

No final da palestra, o especialista citou uma frase do

engenharia como um todo”.

escritor e futurista americano Alvin Toffler: “O analfabeto
do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever,

O futurista Tiago Mattos abriu sua palestra, organizada

mas aquele que não sabe aprender, desaprender e

pelo Projeto de Tendências e Inovação da CBIC em parceria

reaprender”. Na opinião de Mattos, quem souber aplicar

com o Senai Nacional, ressaltando que sua expertise está

essa teoria no cotidiano não precisa temer o futuro.

relacionada à série de inovações que vêm ocorrendo em

“Estamos formando uma geração de analfabetos digitais,

todos os setores da economia, inclusive o da construção

ensinado coisas que daqui a algum tempo não existirão

civil, e que servem de inspiração para os empresários do

mais. É hora de reverter isso”.

setor.
O Head de Operações da Construtech Ventures, Bruno
Mattos é dono de um laboratório de exploração de cenários

Loreto, deu um panorama sobre as stratups voltadas para

futuros e um entusiasta de novas tecnologias. Mapear

o mercado de construção, que vêm criando no setor um

essas inovações e tendências de mercado, segundo ele,

ecossistema de inovação. A própria empresa de Loreto é

é premissa fundamental para qualquer empresa que

considerada inovadora: trata-se de uma venture builder,

queira se manter competitiva. “Quem não pensa sobre o

startup que investe em outras startups que têm ideias

futuro resolve o presente com ferramentas do passado”,

consideradas interessantes e que possam melhorar o

afirmou, citando algumas startups estrangeiras do setor

trabalho e a vida das pessoas.

da construção civil, que já nasceram digitais e inovadoras,
como a Urban Curtain, que criou cortinas biológicas para

Hoje são 1.270 startups voltadas para o setor em 36 países.

prédios, feitas com algas, para a captação de CO² e redução

No Brasil, são 562 construtechs atuando em vários tipos

da poluição atmosférica.

de projetos. São Paulo lidera o ranking com 230, seguido
de Santa Catariana, com 79, e Minas Gerais, com 58. Cerca

As dificuldades que a crise econômica impõe aos

de 9% dessas empresas atuam no segmento de projetos

investimentos em inovação foram destacadas pelo

e viabilidade de obras; 26% na criação de inovações no

futurista, que, no entanto, chamou a atenção para o preço

segmento de construção; 35% na aquisição de imóveis;

que as empresas que postergam essa decisão podem pagar

e 30% estudam formas de melhorar propriedades que

nos próximos anos ao, inevitavelmente, perderem espaço

já estão em uso. “Nos últimos 5 anos, nasceram 64% das
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construtechs. É um processo recente no Brasil”, destacou

materiais que reduzem o custo de moradia e melhoram a

Loreto. Em 2018, as startups brasileiras receberam R$

qualidade de vida”, disse Balbinote.

611,7 milhões em investimentos.
Sócio da Mora Rocks, Arthur Norgren afirmou que
A baixa produtividade do setor da construção no Brasil foi

a empresa busca oferecer moradias em espaços bem

mote da apresentação do vice-presidente da Tecverde, José

localizados das cidades a um custo mais baixo. O projeto-

Márcio Fernandes. Esses índices motivaram a criação da

piloto da empresa foi levado ao bairro Vila Madalena,

empresa, que se tornou a única do país homologada para

em São Paulo, com a construção de um prédio vertical

construir prédios e casas com tecnologia industrializada

por meio de técnica modular. “Conseguimos reduzir em

a seco. “Vendemos habitações produzidas em fábrica,

30% o valor da locação em relação a outros imóveis no

prontas e acabadas”, explicou. Segundo ele, a fórmula

mesmo bairro, e o prazo de entrega foi reduzido em 50%

reduz o prazo de execução das obras em até três vezes,

na comparação com empreendimentos tradicionais”,

e impacta também na quantidade de mão de obra e nos

destacou Norgren.

custos. O bom desempenho acústico e térmico também
é outra vantagem. A Tecverde tem projetos em cidades

A Brasil ao Cubo – empresa é especializada na

do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo,

transformação de contêineres em escritórios comerciais

Goiânia e Mato Grosso do Sul.

e residências – aposta no slogan “Obras sem canteiro de
obra”. O sócio Ricardo Mateus explicou que a construção

No tema Inovação também foi destaque. A infraestrutura

modular, feita em fábrica e montada no local em algumas

e desenvolvimento urbano geram receita anual de R$10

horas, reduz o prazo de entrega e os custos.

trilhões, representando cerca de 6% do PIB global, e
empregam aproximadamente 100 milhões de pessoas no

O diretor da Softplan, Fabricio Schveitzer, mediou o painel

mundo. Foi com essa informação que o CEO da Ambar

“Desafios de industrializar o processo construtivo.

Brasil, Bruno Balbinote mostrou a força do setor da
construção no mundo. “Até 2050, a população global

O ex-diretor de projetos de capital da Vale e atual

deverá ser de 10 bilhões, e 1,6 bilhão não terão moradia

presidente da GTEC Consultoria, Galib Abrahão Chaim,

digna para viver. Um estudo da McKinsey estima que,

falou sobre a importância da valorização da engenharia

para preencher esse gap, serão necessários mais de US$

para o aumento dos níveis de segurança e sucesso dos

11 trilhões em investimentos globais, com quase 900

projetos na área de construção.

milhões de moradias”, ressaltou.
Durante painel sobre Smart Cities, o renomado arquiteto
O cenário de demanda levou a Ambar a investir na

Edson Yabiku e o presidente do Parque de Inovação La

industrialização

transformá-

Salle Technova, buscaram responder a perguntas do tipo:

la em uma experiência “incrível”. Ao longo de cinco

da

construção,

para

Como serão as cidades do futuro? Qual será o papel das

anos, a empresa construiu 300 mil unidades (casas

novas tecnologias nesse cenário? Como as edificações

e apartamentos) por meio de blocos de montagem.

podem ser adaptadas para atender às demandas dos

“O objetivo da Ambar é transformar globalmente a

próximos anos?

construção civil, através da aplicação de tecnologias de
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Além das palestras de altíssimo nível, a Câmara Brasileira

pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o painel

da Indústria da Construção (CBIC) lançou no evento um

geral, no final do evento, ‘A Indústria da Construção e sua

curso de ensino a distância (EaD) sobre ética e compliance

contribuição ao novo momento econômico brasileiro’.

para empresas. O anúncio ocorreu em painel da Comissão
de Responsabilidade Social (CRS). A capacitação visa

Guedes falou a empresários do setor sobre a necessidade

disseminar uma cultura de integridade no setor e estará

de um diálogo com a construção civil, convidando seus

disponível a partir de setembro.

representantes para que conversem com o governo sobre
todos os pontos sensíveis do mercado. O ministro destacou

O título do curso é “Ética e Compliance na Indústria da

a burocratização, mal historicamente crônico no país, e as

Construção: transformando valores em ações”. As aulas

principais propostas de reforma, das quais se destacam as

EaD foram adaptadas a partir dos conteúdos do curso semi

da Previdência e Fiscal.

presencial para entidades do setor. Os módulos a serem
abordados incluem noções de assuntos como legislação

Um dos principais ‘termômetros da economia’ brasileira

anticorrupção, governança, e avaliação de riscos.

é, como o próprio ministro reconheceu, a construção civil.
Para que esse crescimento se concretize, as reformas da

Durante o painel, o especialista em educação à distância

Previdência e Fiscal propostas pelo governo precisam ser

Tibério Bravim – encarregado por estruturar a capacitação

aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas Guedes alerta

– apresentou as funcionalidades da plataforma, regras

que, sem que estejam definitivamente assentados estas

de etiqueta online e as possibilidades oferecidas pela

reformas e um Pacto Federativo, que proporcione mais

modalidade. “É um programa moldável, que pode ir sendo

autonomia orçamentária a prefeitos e governadores, o país

ajustando para torná-lo mais adequado às necessidades”,

enfrentará desafios ainda maiores e difíceis de superar

comentou.

nos Brasil. O país, frisou ele, precisa de uma economia
descentralizada com urgência.

O material será disponibilizado para sindicatos e associações
do setor que já tenham participado do Seminário de Ética

Ao longo das últimas quatro décadas o Brasil voltou-se para

& Compliance e do curso semipresencial sobre o assunto

uma economia centralizadora que levou o país ao estágio

promovido pela CBIC. As instituições poderão disseminar a

de incertezas em que hoje se encontra. Para o ministro da

capacitação EaD para suas empresas associadas.

Economia, essa trajetória fez com que o Brasil se tornasse
“um inferno para os empreendedores”. E completou: “Mas

A vice-presidente de Responsabilidade Social da CBIC,

vamos desburocratizar e descentralizar a economia. Tem

Ana Cláudia Gomes, explica que o curso visa oferecer

um novo dinheiro saindo do chão para construir um novo

uma alternativa para as entidades garantirem sua

país a partir do Pacto Federativo. Só reforço que vocês terão

sustentabilidade. “Os sindicatos e associações poderão

o ministro da Economia como um aliado para isso. Essa é

definir como distribuir esse conteúdo, de forma comercial

uma belíssima pauta para julho em diante, que recoloca a

ou não, para que possa servir como fonte de renda”, detalha.

classe política no lugar certo”, disse ele a empresários do
setor de construção civil durante painel no ENIC.

A ação faz parte do projeto da CBIC “Ética e Compliance na
Construção”, correalizado com o Serviço Social da Indústria

Segundo Guedes, somente a Reforma da Previdência e

(Sesi Nacional).

um enxugamento da máquina estatal poderão ajustar
a economia do país. O ministro espera que o governo

O governo conta com a indústria da construção civil para

economize cerca de um trilhão de reais com a reforma,

a retomada da economia do país. A sinalização foi feita,

caso seja aprovada nos próximos meses. “Vamos sair
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desse sistema. Há mais clareza no horizonte”, disse. Mas
uma outra reforma é fundamental para essa previsão de

Além do corte de gastos, o presidente da Câmara dos

economia financeira do Planalto, ressaltou ele: a reforma

Deputados também defendeu a simplificação de normas

fiscal. Com esta, o ministro acredita que haverá retomada

e processos burocráticos para destravar a economia. “A

de investimentos a curto prazo no país. “Se fizer algo menor

burocracia não existe porque somos incompetentes para

que um trilhão de reais, não dá”, sentenciou o ministro,

mudar as leis. Existe porque garante a estrutura de poder

afirmando que a não aprovação da reforma resultará um

para muitas pessoas no Brasil”, afirmou.

impacto pesado para o país.
Para Maia, a reforma previdenciária é fundamental, mas
O setor não desanima e aguarda o sinal verde para a

é necessário implementar essas medidas a curto prazo.

arrancada definitiva. Depende, contudo, dos indicadores

“Estamos caminhando para um aumento do desemprego e

de mercado e, fundamentalmente, da disposição do

da pobreza, então temos que pensar também em políticas

Planalto em fazer com que a economia volte a crescer. O

para implementar agora”, enfatizou.

governo só tem a ganhar ao comprometer-se com a pauta
do setor. A cada R$ 100 que se investe na construção civil,

O painel contou, ainda, com a presença do deputado

R$ 25 retornam aos cofres públicos por via tributária. A via

federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que endossou os pontos

de mão dupla é boa para o mercado, para o poder público

levantados por Maia. “Vejo três questões essenciais no

e, essencialmente, para o cidadão, que garante seu posto

momento que vivemos hoje. Precisamos ter confiança no

de trabalho, com as famílias recuperando a capacidade de

nosso país, previsibilidade, e segurança jurídica”, resumiu.

consumo.
Ribeiro também destacou a importância de valorizar
Guedes demonstrou otimismo com os rumos propostos pela

programas como o Minha Casa Minha Vida para gerar

Petrobras e o Ministério das Minas e Energia, dos quais se

emprego e renda. “Ele não é apenas um programa de

destacam os leilões na área de energia. Mas o que mais vem

governo, é um programa de estado e de política habitacional.

entusiasmando o governo, ressaltou o ministro, é uma ação

Temos que procurar melhorar esse plano cada vez mais”,

para reduzir custos de taxas de energia, que Guedes define

disse.

como “choque de energia barata”. Ele afirmou que o plano
deverá ser implantado nos próximos meses.

O balanço mostra que o 91º ENIC foi um sucesso. Foram
quase 1300 participantes do Brasil e do exterior. O Encontro

“O botijão de gás chegará à casa do brasileiro pela

contou com a presença de mais de 100 palestrantes e de

metade do preço”, garantiu o ministro, afirmando que há

autoridades.

entusiasmo no exterior com os leilões do setor de energia.
Colaboração: Agência CBIC

“É investimento na veia”, sintetizou Guedes.
No mesmo painel final, o Presidente da Câmara dos
deputados Rodrigo Maia ressaltou a necessidade de
recuperar investimentos para aumentar a expectativa
do setor produtivo. “Os poucos recursos que o governo
tem hoje, são consumidos pelas despesas obrigatórias.
É essencial que seja feita uma reorganização das contas
públicas para poder investir e atrair capital, especialmente

Euclésio Finatti

o estrangeiro”, pontuou.

Engenheiro Civil e Assessor
Parlamentar do Crea-PR
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OS DESAFIOS DA
NOVA EDUCAÇÃO
26º Fór um de Do cent es e
Dis cent es dis cutirá como a
inovação pode otimizar a
transmissão do conhe ciment o

Todos os anos, o Crea-PR reúne professores e coordenadores

A grande novidade é que, após dez anos de evento

de cursos para participar de um grande encontro que

restrito aos docentes, o Fórum abrirá espaço também aos

tem como mote pensar a educação das Engenharias,

estudantes, responsáveis, entre outros, pela inscrição de

Agronomia e Geociências. De uns anos para cá, entrou no

aproximadamente 200 Trabalhos de Conclusão de Curso

radar o debate sobre o papel dos docentes em um ambiente

sobre o ensino nas áreas afetas ao Sistema Confea/Crea,

que assimilou de vez a tecnologia como ferramenta para

que serão expostos durante o evento. A seleção faz parte

levar conhecimento a um novo perfil de aluno.

da quarta edição do Prêmio Melhores TCCs do Paraná, uma
iniciativa do Crea-PR para reconhecer a produção técnica e

É com este direcionamento que nos dias 8 e 9 de agosto, na

científica estudantil.

União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC), em Foz do
Iguaçu, o Conselho seguirá a proposta de diálogo e agregará

“Como educar e garantir a atenção de um público que está

cerca de 400 representantes de 120 Instituições de Ensino

exposto diária e constantemente à inovação? Esta premissa

de todo o Paraná, mais membros dirigentes e corporativos

é fundamental para que o docente adapte seu mindset e

do CreaJr-PR. Juntos, eles acompanharão o 26º Fórum de

consiga impactar positivamente a um novo perfil de aluno”,

Docentes e Discentes, que, neste ano, terá como temática

diz Claudemir Marcos Prattes, Gerente do Departamento

central justamente a Inovação e o Empreendedorismo na

de Relações Institucionais - DRI - do Crea-PR.

Educação.

FÓRUM DE D OCENTES E DISCENTES

Os temas em pauta nesta edição foram definidos pelos coordenadores de
cursos por meio dos Colegiados Regionais de Instituições de Ensino. O evento
é coordenado pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP - do
Crea-PR e pelo Colégio Estadual de Instituições de Ensino. Para participar do
26º Fórum de Docentes e Discentes, basta fazer a inscrição gratuita pelo link
bit.ly/InscricoesCreaPR

A grande novidade é que, após dez anos restrito
aos docentes, o Fórum abrirá espaço também aos
estudantes, responsáveis, entre outros, pela inscrição de
aproximadamente 200 trabalhos de conclusão de curso
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AGENDA
PARLAMENTAR
RETORNA RENOVADA
Programa emblemático do Cre a-PR ofere ce conhe ciment o
técnico de seus profissionais como colaboração para a
atuação dos gestores públicos
A Agenda Parlamentar propõe uma interface entre os

“O Crea-PR tem um histórico de envolvimento com políticas

profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências

públicas, como por exemplo nos programas Casa Fácil e

e os gestores municipais, estaduais e federais a partir da

Campo Fácil”, lembra o Presidente, Engenheiro Civil Ricardo

aplicação do conhecimento técnico em políticas públicas, que

Rocha. “Nesta gestão, o ponto alto será a renovação da Agenda

aprimorem a qualidade de vida da sociedade.

Parlamentar, com ações dirigidas a todos os entes públicos
que possam utilizar o conhecimento de nossos profissionais

Criado em 2009, em parceria com as Entidades de Classe, o

para aprimorar sua atuação em prol da qualidade de vida da

programa retorna agora com força total à agenda de atividades

sociedade paranaense”, adiciona.

do Conselho, inserido com prioridade no Planejamento
Estratégico da atual gestão.

Atualmente em fase de renovação de sua estrutura, a Agenda
Parlamentar passará em seguida às etapas municipal (tendo
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A G E N D A PA R L A M E N TA R

como público-alvo candidatos a prefeito e a vereador e,

exposições, planos de conservação de solo, manutenção de

posteriormente, nos representantes eleitos), estadual (com

barragens e conservação de pontes e viadutos, entre outros.

foco nos deputados estaduais) e nacional (direcionado aos
deputados federais e senadores da bancada paranaense).

O programa contará ainda com um novo produto: a realização
de estudos sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos

A expertise dos profissionais ligados ao Crea-PR servirá como

Deputados e na Assembleia Legislativa Estadual, efetuados

base para a criação de Cadernos Técnicos Orientativos e para

pela Plenária dos Colegiados do Crea-PR, oferecendo um

o desenvolvimento dos Estudos Básicos de Desenvolvimento

suporte na criação de leis que desburocratizem processos e

Municipal (EBDM), que têm a proposta de direcionar a

ampliem a segurança da população.

visão técnica para a formatação e a implantação de políticas
públicas.

“Esta re-estruturação traz um novo fôlego à Agenda
Parlamentar, cujo conteúdo simboliza o grande legado técnico

Serão, ao todo, 50 cadernos e 40 EBDMs, abordando temáticas

que o Crea-PR entrega para as gestões públicas do Paraná”,

como mobilidade urbana, saneamento, resíduos sólidos,

conclui Claudemir Marcos Prattes, gerente do Departamento

eficiência energética, instalações provisórias de parques e

de Relações Institucionais (DRI) do Crea-PR.

Próximas etapas da agenda
2019

2020

2020

nov

fev

mar

Lançamento oficial da
Agenda Parlamentar
durante o 45° Encontro
Paranaense de Entidades de
Classe (EPEC), em
Foz do Iguaçu

2021
mar a ago

Ação focada nos candidatos
1° Encontro de Lideranças
Ação dos Colégios do CreaPR em Brasília, no Encontro do Paraná, organizado pelo a prefeito e vereador dos 50
municípios considerados
Crea-PR. Visita aos gabinetes
de Lideranças Nacional
como Centralidades,
dos deputados estaduais na
da Engenharia
segundo estudo do
Assembleia Legislativa do
Instituto Paranaense
Paraná e pronunciamento
de Desenvolvimento
do presidente do Crea-PR no
Econômico e Social (Ipardes)
Grande Expediente

Trabalho focado nos Planos
Plurianuais (PPAs) dos
municípios, com ações junto
a associações de municípios
e Associação das Câmaras de
Vereadores, de modo que os
EBDMs contribuam com a
gestão das 399 cidades
do Paraná
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PELO DIREITO DE
IR E VIR
Como a mobilidade urbana pode evoluir para facilitar a
vida das pessoas nas grandes cidades, como Curitiba

Desde

que

Curitiba

recebeu

bicicletas

e

patinetes

compartilhados via aplicativo, é cada vez mais comum vê-los

por viagens ou na maneira e possibilidades de ofertá-las”,
comenta.

complementando a paisagem urbana, antes dominada por
meios de transporte motorizados, como ônibus e automóveis.

A partir dessa lógica, constituída por uma série de variáveis,

No cenário das grandes cidades, como a capital paranaense,

ele aponta que o tratamento das questões de mobilidade

os veículos sobre rodas – motorizados ou não – têm, ainda, a

urbana deve partir de um processo de planejamento que

companhia dos pedestres, que com seu vaivém nas calçadas

incorpore todas as experiências de planejamento territorial

de ruas e avenidas dão vida à metrópole, na consolidação

anteriores, já implantadas ou não na cidade. “É fundamental

de uma dinâmica mediada pelo direito de ir e vir e no

fazer uma leitura do marco legal que orienta ou condiciona

cumprimento das necessidades de locomoção para que o

a ação do poder público e buscar soluções compatíveis com a

cotidiano seja viável.

capacidade financeira de investimento do poder público e do
usuário no pagamento da tarifa de transporte”, diz.

Para o Engenheiro Civil Valter Fanini, a mobilidade urbana
e a dificuldade de tratá-la são resultado direto da necessidade

No entanto, este é apenas o primeiro passo do árduo processo,

de permitir a movimentação de grande quantidade de pessoas

que precisa buscar a harmonia e a integração das estruturas

e cargas em um espaço condicionado e limitado das cidades,

urbanas existentes e, de modo urgente, incorporar a escala

cada vez mais populosas. “Encontrar as soluções para dar

humana no desenho de soluções, projetos e equipamentos.

vazão à demanda pela necessidade de deslocamento exige

“Há ainda a importância de pensar a utilização das tecnologias

a compreensão de fatores de ordem histórica, econômica,

e dos modais de transporte de menor impacto ambiental e

política, financeira, legal, física, de valores e costumes

maior eficiência”, explica Fanini. Todos os esforços, neste

que, direta ou indiretamente, influenciam na demanda

sentido, convergem para o atendimento não apenas da

“Uma distribuição racional de atividades e
população no território é fundamental para
minimizar a necessidade de deslocamentos e
reduzir os custos de transportes”

Valter Fanini
Engenheiro Civil
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MOBILIDADE URBANA

demanda atual de mobilidade, mas também às necessidades

ambiente urbano com a emissão gases, poluição sonora, visual

futuras, sempre com atenção à compreensão dos sistemas.

e ocupação excessiva do espaço viário na cidade. Portanto, é

É importante, ainda, que o processo contenha soluções

importante pensar em modais que não emitam poluentes,

que possam ser compreendidas e devidamente aceitas pela

como os veículos elétricos, ou que não sejam motorizados

população e pela classe política.

como a bicicleta, bem como investir em transportes coletivos,
ônibus, VLTs (Veículo Leve sobre o Trilho) e metrôs”, conclui

Fanini lembra que o deslocamento das pessoas da casa para

Fanini.

o trabalho (e vice-versa) é o principal fator de geração de
viagens no meio urbano e está diretamente relacionado ao
nível e ao tipo de atividade econômica incorporada pelas
cidades. Ou seja, a quantidade de empregos e a distribuição

Convivência entre modais

destes postos de trabalho no território serão determinantes
no número e na extensão dos deslocamentos que serão

Para o presidente da Urbanização de Curitiba (URBS), Pedro

feitos por pessoas e cargas dentro do perímetro urbano.

Maia, a convivência pacífica entre os diversos modais de

“Uma distribuição racional de atividades e população no

transporte não é apenas viável, como já é realidade nas

território é fundamental para minimizar a necessidade de

grandes cidades, como Curitiba. “Aplicativos de transporte e

deslocamentos e reduzir os custos de transportes”, garante.

outros modais não ameaçam o transporte coletivo. Considero
até que esses meios são complementares, especialmente

Portanto, o plano de uso e ocupação do solo urbano que

bicicletas e patinetes. Todos os terminais de ônibus da cidade

trata da distribuição da população e das atividades no

contam com estacionamentos de bicicletas justamente para

território, é peça chave para a minimização da necessidade

estimular o uso do modal”, diz.

de deslocamentos urbanos. “Se o Plano de Uso e Ocupação do
solo adotar o princípio da diversidade de usos e de maiores

Para otimizar cada vez mais e atrair mais usuários, a URBS

densidades populacionais estará minimizando a necessidade

aposta em novas linhas, como o ligeirão Santa Cândida/

de deslocamentos de pessoas e viabilizando os modos

Praça do Japão. “Estamos investindo na renovação da frota

coletivos de transporte”, explica.

de ônibus que até agora substituiu 208 veículos mais antigos
e seguimos no esforço de gestão para equilibrar a tarifa do

Por sua vez, se for no sentido contrário, das baixas

passageiro num valor sustentável”, avisa.

densidades e setorização total das funções urbanas, estará
maximizando a necessidade de deslocamentos. O resultado

Outra atenção especial está sendo dada à integração

desta tendência é a imposição do uso preponderante do modo

mais efetiva entre o transporte coletivo de Curitiba e da

individual como meio de transporte, que é algo inviável para

Região Metropolitana, que se intensificou a partir de 2017.

a realidade das grandes cidades brasileiras, que possuem uma

“Nesse período, foram sete linhas reintegradas ou criadas

grande concentração populacional e, portanto, uma estrita

melhorando a conexão com a RMC. As integrações vão

possibilidade de criação de grandes corredores viários, como

aumentar significativamente com a conclusão das obras da

acontece em muitas cidades norte-americanas.

Linha Verde Norte. Também estão sendo estudadas novas
propostas de integração do transporte coletivo a curto prazo”,

Dentro deste cenário, há ainda a preocupação com a

garante.

saturação do meio ambiente e a necessidade de pensar na
sustentabilidade do sistema de mobilidade urbana para,

Segundo Maia, também está havendo melhoria das

assim, evitar que o ambiente se torne insalubre. “Os sistemas

manutenções em terminais e estações-tubo, em parceira com

de transportes têm elevado potencial de degradação do

o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPUC).
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O instituto que está atento à necessidade de integração dos

anos. “Estamos estudando um novo sistema de estação

modais e de melhorias na garantia do direito de ir e vir é o

climatizada e autossustentável do ponto de vista energético

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

para maior conforto dos usuários. O modelo passa por uma

(IPPUC).

reformulação de conceito”, explica Jamur. O anteprojeto da
ideia integra o processo de evolução da Rede Integrada de

Segundo o presidente do Instituto, Luiz Fernando de Souza

Transporte (RIT) no itinerário do Inter 2 e Interbairros II,

Jamur, a evolução passa pela finalização das obras da Linha

que transporta 155 mil passageiros por dia. “São as linhas que

Verde Norte para ativar o transporte no principal eixo de

fazem um percurso circular na cidade na integração com os

integração e cidades conturbadas. “O que se planeja do ponto

eixos troncais”, explica.

de vista de integração é a possibilidade do compartilhamento
dos corredores de transporte com linhas metropolitanas.

A modernização das estações e terminais passa pela

Para isso é necessário que haja a compatibilidade entre

contemplação da intermodalidade, tanto nos terminais que

veículos, estações, entre outras estruturas”.

serão reconstruídos, quando nas demais intervenções no
sistema. “O novo terminal de transporte do Tatuquara, com

Outro passo importante, que faz parte do planejamento

obras já encaminhadas, terá bicicletário com 108 vagas e

relativo ao transporte público, é a criação de mais faixas

estrutura de vestiário para atender aos ciclistas. Haverá

exclusivas para os coletivos, que devem incluir o trânsito,

mais 108 vagas por terminal e estruturas de vestiários, nos

também, de ônibus da Região Metropolitana. “A grande

terminais do Hauer e Campina do Siqueira, que também

vantagem está na garantia da manutenção da velocidade

serão reconstruídos”, informa.

operacional com menor interferência”, diz.
Com estas intervenções, fica claro que a atenção do IPPUC
Há o planejamento, ainda, conforme adiantou a URBS, da

não se limita aos veículos motorizados. Como parte do

mudança da estrutura das estações-tubos, com o intuito

Plano Setorial de Mobilidade, o Instituto já estruturou o

de modernizar o modelo que está perto de completar 30

Plano de Estrutura Cicloviária de Curitiba, que tem a meta
de dotar a cidade com 408 quilômetros de vias destinadas à
ciclomobilidade.

“Estamos
estudando um
novo sistema
Luiz Fernando de
de estação
Souza Jamur
climatizada e
autossustentável
do ponto de vista energético
para maior conforto dos
usuários. O modelo passa
por uma reformulação de
conceito”
Presidente do IPPUC

“O plano favorece a intermodalidade ou multimodalidade de
transporte. Prevê um sistema integrado por laços de conexão,
que ligam, por meio de sinalização ou infraestrutura, os
setores ainda não contemplados à estrutura cicloviária mais
próxima”. Ainda de acordo com Jamur, nas implantações
estão previstos tipos diversos de estruturas cicloviárias,
entre ciclovias, ciclofaixas, ciclofaixas sobre a calçada, vias
compartilhadas, ciclorrotas e passeios compartilhados.
O futuro aponta para a necessidade de pensar a cidade de
modo global, com respeito às particularidades de cada modal,
para que funcionem em sintonia. Mais do que isso, pensar a
mobilidade urbana com todas as suas variáveis e adaptações
urgentes é projetar uma cidade cada vez mais funcional e
pautada pelo desenvolvimento sustentável.
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E V E N T O S

CALENDÁRIO

2019
JUL

30 e 31

AGO

1e2

Congresso Estadual de Profissionais e Sessão Plenária -

8e9

Fórum de Docentes e Discentes - Centro Universitário -

20 a 23

CBA - XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - Rio de

SET

OUT

9 e 10
16 a 19
3e4
2,3, e 4
8e9

NOV

26 a 28
7e8

DEZ

9 e 10

Reuniões de Comissões, Câmaras e Sessão Plenária e 10º
CEP - Congresso Estadual de Profissionais - Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu

Dinâmica das Cataratas - UDC / Foz do Iguaçu

Janeiro

Reunião de Comissões, Câmaras e Sessão Plenária
76º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia Tocantins (de 19 a 21/09 - 10º CNP)

5º Seminário PROEC / CDER - local a definir

Reunião do Colégio de Presidentes - Foz do Iguaçu

3ª Semana de Ética Profissional - Local a definir

Seminário Fiscalização - Local a definir

45º Encontro Paranaense de Entidades de Classe, 28º Fórum
de Inspetores e 12º Prêmio Crea de Qualidade - Foz do Iguaçu
Reunião das Comissões, Câmaras, Solenidade Despedida
dos Conselheiros e Sessão Plenária

Calendário sujeito a alterações.
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A
RN
T IVGÊON I O S
CO

A CASA DO FUTURO É DO
TAMANHO DO SEU QUARTO

Engenheiro Civil Namir Piacentini

Sempre nos perguntamos como seriam as casas do futuro.

talvez dois, um dos genitores sozinho com um filho. O

Ao olharmos para o passado, enxergamos uma escala

ponto em comum entre tanta diversidade se tornou

de melhoria inegável: se nos primórdios habitávamos

apenas um: famílias menores.

cavernas, sempre migrando de uma para outra, o
avanço tecnológico nos proporcionou ferramentas para

Com menos habitantes, casas grandes se tornaram

construir habitações permanentes de madeira, pedra,

obsoletas, salvo exceções. Como construtor, posso afirmar

mais tarde inventamos tijolos, cimento e hoje já há

que a grande procura do nosso tempo é por habitações

casas construídas com diversos materiais, cada vez mais

compactas. Já não há mais motivo para uma cozinha

resistentes e de fácil manuseio. O que podemos esperar

industrial, afinal temos aplicativos para entregar nossa

para os próximos anos?

comida ou uma variedade imensa de restaurantes; as
salas comuns também diminuíram, afinal ficamos pouco

Há cem anos era comum que as casas dos sonhos fossem

em casa e as reuniões podem acontecer em outros lugares

grandes. Possuíam uma cozinha digna de restaurantes,

pela cidade ou no salão do condomínio; também já não há

uma sala comum assemelhada aos antigos salões de baile

necessidade de tantos quartos, afinal a família é menor e

e, principalmente, muitos quartos. Eram projetadas para

já não é tão fácil pensar que várias gerações coexistirão no

abrigar famílias por gerações: não era raro encontrar num

mesmo espaço.

mesmo lar os avós, pais e filhos. Os cômodos precisavam
ser amplos para abrigar todo um clã. Com o passar do

Porém, existe ainda outra tendência, observada cada vez

tempo, o conceito de famílias imensas envelheceu.

mais entre os jovens: as casas não só deixaram de ser

Sustentar tantas pessoas não era tarefa fácil. O núcleo

fortalezas para toda uma linhagem como também não são

familiar mudou e passou a conter as combinações mais

mais para a vida toda de uma única pessoa. A dinâmica

diversas: um casal solitário, os pais e seu único filho ou

do mundo atual, muitas vezes, nos obriga a migrar entre
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bairros, cidades e países para investir em nossos estudos

O próximo passo para a habitação pode ser este:

ou carreira. Numa realidade cada vez mais mutável, onde

casas compartilhadas. Como estamos sempre nos

novas tecnologias aparecem diariamente, espera-se que

movimentando, seja para o trabalho ou para o lazer, as

isso se maximize. Daqui a alguns anos pode ser impensável

casas se converterão cada vez mais em espaços para

permanecer em uma mesma casa por toda uma vida.

o descanso. A demanda por espaço para abrigar uma

Nosso passado nômade parece acenar do futuro.

população crescente pode dar vida a conjuntos imensos
com casas pequenas – talvez apenas quartos e banheiros

Com famílias cada vez menores e mudanças cada vez

privados, onde as áreas comuns são todas compartilhadas.

mais frequentes, o futuro da habitação pode estar se

Já existem empreendimentos que se aproximam dessa

mostrando no presente do transporte: compartilhamento.

ideia: prédios de condomínio enormes que abrigam

Hoje podemos nos dar o luxo de não possuir um veículo

milhares de pessoas em apartamentos compactos que

pessoal para nos deslocar pela cidade, afinal temos muitas

oferecem serviços de hotelaria como lavanderia, limpeza

opções na tela do nosso celular. Aplicativos como o UBER

e serviços de quarto. As grandes cidades terão cada vez

revolucionaram a maneira que nos movemos por oferecer

mais empreendimentos assim, abrigando milhões de

um serviço de compartilhamento. Mais recentemente

pessoas que se locomovem através do globo sem poder

apareceram bicicletas e até patinetes compartilhados, que

carregar todos os móveis típicos das casas grandes consigo.

podem ser encontrados em várias cidades, disponíveis aos

Esses nômades modernos estarão dispostos a pagar

usuários. A hospedagem também vive uma revolução.

pela comodidade de casas compartilhadas, criando um

Enquanto antes dependíamos exclusivamente de hotéis,

mercado muito atrativo para investidores. Afinal, todos

hoje existem aplicativos como o AIRBNB, em que você

gostam de chegar em casa após um dia longo no trabalho.

pode compartilhar casas e apartamentos com viajantes

Mas as casas não precisam ser sempre as mesmas.

do mundo todo.

Namior Piacentini
Engenheiro civil
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