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Alquimia e tecnologia

Empresários brasileiros
aguardam queda de juros
para realizar novos investimentos.
Enquanto isso, desemprego
e crise no setor industrial
continuam dominando
o cenário econômico
nacional

Comércio de combustíveis
adulterados pode alimentar
o crime organizado e
a lavagem de dinheiro

Nossa Capa

A Organização Mundial
da Saúde tem projeções nada
otimistas com relação ao
abastecimento mundial de
água no planeta Terra.
Segundo a ONU, dois terços
da população mundial
ficaria sem água já
em 2005.

“Água, fonte de vida”
Criação: Mario Milani,
Claudio Kambe
e Marcos Scotti
Fotografia:
Temaphoto
Tratamento de imagem:
Fabio Castellan
Edição gráfica:
Marcos Scotti
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Como tornar uma cidade democrática? Como
construir uma nação socialmente justa? Quaisquer
que sejam as respostas, a discussão passa
obrigatoriamente pela participação da sociedade
como elemento transformador da vida. E a boa
informação é prato cheio para quem quer implantar
bons projetos.
Quando abrimos esta revista para discutir, por
exemplo, a questão da água, dos transgênicos, da
energia, da dívida externa e interna, dos juros altos,
da reforma agrária, do biodisel, estamos dando
ferramentas da boa argumentação para que o
cidadão comum, em especial os profissionais do
CREA-PR, possam dirimir com mais clareza os
assuntos polêmicos que afligem toda a sociedade
brasileira. Assim, acreditamos que a pessoa munida
do conhecimento e da boa informação, vai contribuir
de forma decisiva para o desenvolvimento pessoal e
coletivo.
Todos sabemos, que a geração de emprego e
renda tem como gargalo, tem como nó, um problema
centenário: a má distribuição da riqueza. A diferença
se concentra justamente na desigualdade gritante
entre uma camada reduzida da população que tem
muito e uma grande maioria de trabalhadores que
não tem nada. Assim, presenciamos diariamente
pela televisão e ao vivo, nas ruas das cidades, uma
guerra na busca da sobrevivência. O confronto já
está estabelecido. É a batalha pelo bem-estar se
transformando em pura violência. E esta distância
não será resolvida simplesmente com o crescimento
econômico e mais exportações. O desafio está em
dividir melhor o bolo e, com isso, distribuir com mais
justiça a riqueza produzida por todos.
A sociedade tem que se posicionar para buscar o
entendimento e propor soluções.
Mario Milani
Editor
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Alerta

vermelho
Por Luiz Antonio Rossafa

O alerta já soou há algum tempo,
sinalizando

um

perigo

que

se

apresentamos sugestões objetivas
para se manter distância desse

avizinha: a falta de água no planeta. O

mercado criminoso.

ser humano, arrastado pela ganância

Esboçamos

e ambição desmedida,

ignorou os

situação

um

da

quadro

da

destinação

das

agrotóxicos

nas

sinais da natureza e avançou pelos

embalagens

séculos aviltando um dos bens mais

lavouras do Estado. Alertamos para

valiosos para a preservação da vida.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS)

as

de

doenças

e

mortes

que

a

negligência pode causar.

já avisou: em algumas

Reservamos esta edição para

décadas a água doce será o recurso

falar sobre a importância do papel

natural mais escasso e disputado pela

dos engenheiros químicos, aqueles

maioria dos países. O foco do

profissionais que misturam paixão,

petróleo será desviado para as fontes

alquimia

de água. Entre elas destaca-se o

tranformar a vida da humanidade,

Brasil, que possui a maior reserva de

sempre para melhor e em direção de

e

tecnologia

para

água do planeta, cerca de 8% da água

soluções que nos levem a um futuro

doce disponível.

ágil, simplificado e de infinitas

A discussão ganha espaço nesta
Revista

CREA-PR.

Destacamos

problemas e damos exemplos de

E a nossa economia? Qual a
distância

entre

o

dicurso

e

a

realidade? Qual a importância das

da própria sociedade. Escrevemos

soluções regionais e locais? O que

sobre nossa preocupação com os

está faltando para o governo acertar

mananciais,

aquíferos

as contas da economia? Não é nossa

paranaenses. A nossa preocupação é

pretensão responder a todas as

e

com a vida.
Nossas

perguntas.
páginas,

sempre

perseguindo o ideal da cidadania,

estimular

Mas,
os

principalmente,

questionamentos

e

mediações que nos conduzam a uma

trazem também matérias sobre a

compreensão clara e nos afastem de

adulteração de combustíveis,

qualquer

males

seus

individuais e coletivos. E

ditorial

alternativas.

alternativas que partem do governo e

fontes

E

julgamento

inconseqüente.

precoce

ou

Luiz Antonio Rossafa é
presidente do Conselho
Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
do Paraná (CREA-PR)
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C

artas
Construtor de soluções -

Li a reportagem da Revista do
CREA-PR ano7/ nº 27 "Engenheiro
Civil: Construtor de Soluções" que
cita a profissão Tecnólogos em
Edificações (Página 19). Quero
informar a todos e peço a correção
nesta renomada revista que não
existe no Cefet-PR o curso
Tecnólogo em Edificações. O Cefet-PR teve o curso
extinto Técnico em Edificações, depois ofertou o curso
Tecnologia em Construção Civil Modalidade Edifícios
que, por falta de apoio, inclusive deste Conselho , foi
extinto. Hoje são ofertados cursos superiores de
tecnologia em diversas áreas. O Cefet-PR oferta
atualmente o curso de Tecnologia em Construção Civil
Modalidade Concreto, curso superior que não foi
transformado do antigo curso médio Técnico em
Edificações, como é citado na reportagem da revista; por
ser um curso superior não poderia ser transformado a
partir de um curso técnico de nível médio. O que são os
profissionais tecnólogos? Os tecnólogos são
profissionais de nível superior que, pela sua formação
direcionada, estão aptos à atuação imediata e
qualificada em sua especialidade. Através do domínio e
aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos
necessários aos trabalhos de ensino, pesquisa,
desenvolvimento e gestão tecnológica, transformam estes
conhecimentos em processos, projetos, produtos e
serviços. Atuam na atividade industrial, promovendo
mudanças e avanços, fundamentando suas decisões no
saber tecnológico e na visão multidisciplinar dos
problemas que lhes compete solucionar. A intenção de se
constituir um modelo de ensino superior alternativo ao
modelo universitário não é nova. No caso brasileiro, tem
suas raízes na reforma universitária promovida pela Lei
5.540/68, que previa a possibilidade de cursos dotados
de maior flexibilidade curricular, mais práticos, mais
rápidos, mais próximos aos setores empresariais e com
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ofertas adaptáveis, enfim, às demandas do
desenvolvimento. O tecnólogo deve ter competências
profissionais gerais, específicas e tecnológicas, que
conduzam à formação de um profissional apto a
desenvolver suas atividades de forma plena e inovadora,
em determinada habilitação e área profissional. (Parecer
CNE/CES nº. 436/2001). Na modalidade específica, o
tecnólogo, profissional de nível superior, precisa assumir
de forma plena a responsabilidade pelo desempenho das
atividades cuja competência foi adquirida através da
graduação.
Adriana Verchai de Lima Lobo
SANEPAR- Unidade de Receita Norte

Pavimentos serrados - O artigo “Pavimentos
Serrados”, editado na revista CREA-PR nº 27, traz com
elevado poder de síntese e propriedade jornalística, excelente
resenha do plano de “reforço e recuperação da Estrutura,
Conjugado com Solução Arquitetônica para Aproveitamento
do Prédio da Praça Nossa Senhora de Salete”, além da
revitalização do Centro Cívico, parte integrante e
complementar à excelente proposta anunciada pelo governo
do Estado. Nesta oportunidade, desejo parabenizar a
qualidade não apenas deste artigo, mas de todo o conteúdo
veiculado sistematicamente neste importante veículo técnico
informativo. Definitivamente, a revista emblematiza o
momento de modernidade e pujança do CREA no Paraná.
Gostaria também nesta oportunidade, a propósito do aludido
artigo, por dever de consciência e reconhecimento, de referir
a importante e imprescindível coordenação, iniciativa técnica
e gerencial ousada e inovadora do colega engenheiro Luiz
Dernizo Caron, secretário estadual de Obras Públicas, de
quem partiu a idéia embrionária de todo o plano e seus
desmembramentos. Neste cenário, não poderíamos deixar
de registrar que nossa contribuição refere-se a um segmento
de um projeto maior, idealizado, coordenado e sobretudo
tecnicamente sinalizado em todos os momentos pelo
engenheiro Caron, a quem rendemos nossa pública e
indeclinável homenagem, sobretudo pelo desempenho
técnico de inusitada criatividade que em última análise
valoriza e honra nossa classe de engenheiros e arquitetos.
Edson Klotz

A

contece

Controle de Incêndios Florestais
O evento, que vem sendo realizado desde 1993, já é um dos
mais importantes fóruns de debates sobre incêndios florestais no
Brasil e países da América do Sul. Paralelamente ao simpósio
serão realizados, também, a 7ª Reunião Técnica Conjunta
FUPEF/SIF/IPEF e uma feira de equipamentos e produtos de
combate a incêndios florestais. No evento serão apresentadas
tendências e novas tecnologias para o controle dos incêndios.
Público-alvo: empresas florestais; instituições de pesquisa e
universidades; órgãos governamentais e não-governamentais;
técnicos, pesquisadores, professores e estudantes. Data: 14 a
17 de junho. Local: Auditório do Centro de Ciências Florestais e
da Madeira da Universidade Federal do Paraná Curitiba.
Informações: (41) 360-4222 Fax: (41) 360-4221 - e-mail:
incendios@floresta.ufpr.br

Gerenciamento municipal
de recursos hídricos
Curso da Universidade
Federal do Paraná, já com
inscrições abertas. Data:
24/05/2004 a 29/05/2004;
local:Curitiba
PR;
informações: (41)361-3209;
e-mail: josete.dhs@ufpr.br

Especialização em gestão e
engenharia ambiental
Realização da Universidade Federal do Paraná, Instituto de
Engenharia do Paraná, SENAI - CIC CETSAM. Público-alvo:
engenheiros, arquitetos e profissionais das áreas tecnológicas,
ciências exatas, da terra, biologia e educação. Vagas: 45; data:
de 13/06/2004 a 12/05/2005; informações: Instituto de
Engenharia do Paraná - Rua Emiliano Perneta, 174 - 2° andar CEP: 80010-050 - Curitiba - Paraná; telefone/Fax: (41) 3229129; e-mail: iep@iep.org.br ; site: www.iep.org.br

Requisitos do Regimento SIQCONSTRUTORAS - SIQ/ 2000
Objetivo: Interpretação do Regimento do Sistema de
Qualificação de Empresas de Serviços e Obras (SiQ) do
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
PBQP-H, implementação e auditorias na Industria da
Construção Civil. Conteúdo Programático: Requisitos do SiQ2000; Sistema de Gestão da Qualidade; Responsabilidade da
direção da empresa; Gestão de recursos; Execução da obra;
Medição, análise e melhoria, e Exercícios práticos.
Público alvo: profissionais ligados à área da Industria da
Construção Civil, estudantes interessados. Data: 3, 4 e
5 / 0 6 / 2 0 0 4 ; l o c a l : S a l a d o 4 º a n d a r d o I E P;
Inscrições: secretaria do IEP - Rua Emiliano Perneta, 174, 2º
andar. Fone: (41) 322-9129 ou pelo e-mail: tania@iep.org.br

Habitacon 2004 - Curitiba
Objetivo: Exposição de produtos e serviços das áreas de
habitação, construção civil, arquitetura, móveis e decoração,
oportunizando negócios e a promoção das empresas. Público
alvo: Construtores, Engenheiros, Arquitetos, Designers,
Decoradores, Lojistas e o público em geral, interessados em
construir, reformar ou decorar. Local: Marumby Expo Center Av. Wensceslau Brás, 1046 - Vila Guaíra, Curitiba - PR Data: 14
a 18 de Julho de 2004.
Evento paralelo:
4º SIMATEC - Simpósio de Atualização Tecnológica da
Construção Civil.

V Congresso Estadual dos
Profissionais do CREA-PR
O V Congresso Estadual dos Profissionais (CEP) do CREA-PR
será em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafain Palace. O foco central
será exercício profissional e cidades sustentáveis. Poderão
participar todos os profissionais e as inscrições serão aceitas até
30 de julho, na sede, inspetorias ou regionais do CREA/PR.
Durante o evento serão aprovados os trabalhos que serão
apresentados no V Congresso Nacional dos Profissionais, a ser
realizado em São Luis, no Maranhão, nos dias 3 e 4 de
dezembro, logo após a 61.ª SOEAA (Semana Oficial da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia).
Data: 12 a 14 de agosto
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Pablito Pereira

P R O F I S S Ã O

A engenharia química abrange a criação, desenvolvimento, projeto, implantação, operação e controle de tudo que está
envolvido na transformação da matéria-prima em produto final

Alquimiae

tecnologia

Por Sandra Solda

Pablito Pereira

Reconhecida oficialmente apenas no final do século XIX, a
engenharia química já é aplicada há milhares de anos
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engenharia química é muito mais
comprometida e envolvida nos
processos. Abrange a criação, o
desenvolvimento, o projeto, a
implantação, a operação e o controle
de tudo que está envolvido na
transformação da matéria-prima em
produto final.
Segundo Pugsley, o engenheiro é
um elemento preparado para
projetar e desenvolver tecnologias.
Com uma formação diversificada,
está habilitado a acompanhar e estar
à frente do desenvolvimento
tecnológico. “O Brasil tem grande
participação nas inovações, é um
país pioneiro na engenharia química
e é muito criativo”, completa.

“A engenharia química é um
oceano, e com muita profundidade.
Cada profissional mergulha numa
área e se dedica a ela”, define René
Pugsley, engenheiro químico e
secretário da Câmara Especializada
de Engenharia Química do CREA-PR.
A vantagem de quem atua nessa área
é que ela é muito abrangente,
resultado da ampla base nas áreas da
Física, Química e Matemática.
Ao contrário da imagem que se tem
da profissão, como apenas responsável
pela mera aplicação da química na
manufatura de produtos químicos, a

Alquimistas - O homem aplica a
engenharia química há milhares de
anos. Atividades antigas como, por
exemplo, a fabricação de sabão, de
comidas, e também os alquimistas já
exerciam tal função. “Justamente por
trabalhar com a transformação, os
engenheiros têm essa ligação com a
alquimia e é daí que vem o charme da
profissão, principalmente de quem
está interessado em ingressar na
área”, afirma Rubens Novicki,
engenheiro paranaense que
atualmente comanda uma grande
empresa no Rio de Janeiro, após
trabalhar por anos na indústria
petroquímica.
Mas apenas em 1881, nos Estados
Unidos, a engenharia química foi
reconhecida como profissão e em
1887 foi implantado o primeiro curso
no Massachussetts Institute of
Technology (MIT). No Brasil foi criada
em 1929 a Faculdade de Engenharia
Química. A Universidade Federal do
Paraná tem um dos cursos mais antigos

do país.
Sempre presente e,
principalmente, responsável pelas
tecnologias mais modernas, a
engenharia química marcou a
humanidade. “As contribuições variam
conforme a época da história. Já
tivemos algumas notáveis no campo
de materiais, medicamentos e
alimentos. Atualmente vem se
destacando a contribuição ao meio
ambiente em processos de reciclagem
e combate à poluição”, conta Egon
Berger, engenheiro, que atualmente,
entre outras atividades, é diretor da
Infragás e presidente da Associação
Brasileira de Cerâmica.
Conquistas
- O American
Institute of Chemical Engineers
(AIChE), reuniu uma lista das “10
Maiores Conquistas da Engenharia
Química” do século XX. Isótopos
radioativos, plásticos, artefatos
biomédicos, medicamentos, fibras
sintéticas, gases puros, conversores
catalíticos, fertilizantes, produtos
petroquímicos e borracha sintética
fazem parte da relação do Instituto.
Berger acredita que, entre os
vários exemplos notáveis da
engenharia, os plásticos, as fibras
sintéticas e produtos para a
agricultura (fertilizantes e inseticidas)
podem ser citados como os mais
importantes.
“Sem dúvida, hoje,
onde percebemos a atuação do
engenheiro químico é no campo dos
materiais, uma vez que vivemos
rodeados deles, interagindo
diariamente. O profissional participa
do desenvolvimento, produção,
controle de propriedades, utilização,
comercialização e reciclagem dos
mesmos”, afirma .
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Interior - A área de atuação do
engenheiro químico é ampla e
diversificada. Pode exercer atividades
em fábricas e indústrias, como a
farmacêutica,
de
saúde,
segurança, ambiental, papel e
celulose, produtos petroquímicos,
biotecnologia, processamento de
alimentos, entre outras. Além disso,
ocupam cargos nas áreas de
educação, direito, finanças,
editoração, medicina, etc., em que é
solicitado treinamento técnico
especializado.
A profissão, embora tenha muitas
áreas possíveis de se trabalhar, quase
sempre desloca o profissional da
cidade, do estado e até do país. De
acordo com René, setenta por cento
da mão-de-obra formada nas
faculdades vai para o interior. “No
Paraná, por exemplo, quase todos os
nossos colegas fizeram isso, atrás de
indústrias. Em Curitiba restou um
contingente bastante reduzido. O
engenheiro químico é um viajante,
precisa ir onde estão as
oportunidades”.
Por outro lado, como as áreas são
inúmeras, muitas vezes chega a ser
uma dificuldade para decidir em que
área atuar. Atualmente, o maior
número de profissionais está
localizado na petroquímica e na área
química propriamente dita, de
produtos químicos.
Ensino e pesquisa - A
engenharia química é uma profissão
relativamente jovem, porém ocupa
atualmente um espaço grande na
sociedade, devido aos avanços
tecnológicos que aumentam a
produtividade e reduzem impactos
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ambientais, entre outras
características. Dados da Associação
Brasileira de Engenharia Química ABEQ mostram que, no Brasil,
existem aproximadamente cinqüenta
cursos de graduação na área. No
Paraná, são cinco cursos, entre capital e interior do Estado.
“A UFPR já formou grandes
engenheiros químicos ao longo dos

A preservação do
meio ambiente e o
desenvolvimento
sustentável estão
presentes no
cotidiano do
engenheiro
anos. A de Maringá também foi
referência durante muitos anos.
Somos lembrados pela tradição e
pelos anos de formação de
profissionais”, diz Rubens.
Apesar de tudo isso, o país ainda
precisa investir muito na profissão,
incentivando a pesquisa. René
comenta que a falta de recursos para
o aperfeiçoamento é muito grande.
Recentemente foram criados
programas para oferecer bolsas à
área petroquímica, mas ficaram
muito aquém do desejado. “O Brasil
ainda tem potencial para crescer,
aumentar o número de incubadoras,
de modo que as indústrias passem a
ser incubadas, colaborando para
que existam novas tecnologias.
Sentimos que o governo federal
precisa investir muito nessa área de
tecnologia”.

Legislações ambientais Segundo Rubens, o profissional dessa
área é muito eclético e está
trabalhando com administração,
com economia, entre outras áreas.
“Estou atuando há muitos anos como
administrador, mas o conhecimento
da engenharia nunca deixei de lado,
uso sempre”, explica.
A preservação do meio ambiente e
o desenvolvimento sustentável estão
presentes
no cotidiano do
engenheiro, sendo aliás uma das
atribuições conferidas à profissão.
Ninguém pode se furtar desse
processo hoje em dia, principalmente
por não existir processo produtivo que
não seja amigável ao meio ambiente.
Para atender às qualificações ISOs
e às legislações ambientais, as
indústrias precisam estar enquadradas
nas normas. René aponta a
engenharia química como
participante e responsável por todos
os segmentos do meio ambiente,
desde a eliminação de odores das
indústrias, previstas na nova
legislação, até a realização da
compostagem e o processamento dos
resíduos sólidos e líquidos.
Conhecimento - “Desenvolver
atividades que auxiliem a suprir as
necessidades básicas da sociedade
para melhoria do nível social e
desenvolvimento de tecnologias que
favoreçam o meio ambiente é o papel
do engenheiro químico”, ressalta
Berger. Ele acrescenta ainda que o
profissional cada vez mais precisará
reciclar seus conhecimentos e
procurar trabalhar em equipes
multidisciplinares, uma vez que a
expansão do conhecimento não
permitirá que no futuro o trabalho

C O N S E L H O

E

tica
Código de Ética das
Profissões
pertencentes aos CREAs
Continuação da série

6 - Dos direitos
Art.º 11 - São reconhecidos os
direitos coletivos universais inerentes
às profissões, suas modalidades e
especializações, destacadamente:
a. à livre associação e
organização em corporações
profissionais;
b. ao gozo da exclusividade do
exercício profissional;
c. ao reconhecimento legal;
d. à representação institucional.
Art.º 12 - São reconhecidos os

direitos individuais universais
inerentes aos profissionais,
facultados para o pleno
exercício de sua profissão,
destacadamente:
a. à liberdade de escolha
de especialização;
b. à liberdade de escolha
de métodos, procedimentos e
formas de expressão;
c. ao uso do título profissional;
d. à exclusividade do ato de ofício
a que se dedicar;
e. à justa
remuneração
proporcional à sua capacidade e
dedicação e aos graus de
complexidade, risco, experiência e
especialização requeridos por sua
tarefa;
f. ao provimento de meios e
condições de trabalho dignos,
eficazes e seguros;
g. à recusa ou interrupção de
trabalho, contrato, emprego, função
ou tarefa quando julgar incompatível
com sua titulação, capacidade ou
dignidade pessoais;
h. à proteção do seu título, de
seus contratos e de seu trabalho;
i. à proteção da propriedade
intelectual sobre sua criação;

j. à competição honesta no
mercado de trabalho;
k. à liberdade de associar-se a
corporações profissionais;
l. à propriedade de seu acervo
técnico profissional.
Leia o Código de Ética Profissional
na íntegra no site

A solução em escadas

Madeira
Aço
Concreto
Alumínio
Fibra-de-vidro
Caracol
Profissionais

Residenciais

Sótão

ESCADAS

(41) 3024-6622
CURITIBA - PR

www.forplas.com.br
Soluções especiais
Atacado e Varejo
Venda - locação - Assistência Técnica
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A G R O T Ó X I C O S

Embalagens

podem
causar

morte
Por Elvira Fantin

Kambe

Arquivo CREA-PR

Embora a lei federal 9.974, de
2000, tenha determinado que os
fabricantes de agrotóxicos devem
recolher e dar uma destinação
adequada às embalagens dos
produtos, 50% dos recipientes de
herbicidas, fungicidas e inseticidas
usados na agricultura do Paraná
ainda ficam na natureza.
São cerca de 2 mil
toneladas de
e m b a l a g e n s
recolhidas, para um
total de 4 mil toneladas
usadas. A situação já
melhorou bastante. O
índice de recolhimento
antes da regulamentação
da lei não passava de
10%, conforme conta o
coordenador do programa
de recolhimento de
embalagens vazias de
agrotóxicos do Paraná, Rui
Müller. De acordo com ele, a
meta para este ano é recolher
2,8 mil toneladas de
embalagens, chegando a 70%
de recolhimento e atingir os
100% em 2005.
Não dar um destino
adequado a estas embalagens e

12
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De 1998 a 2003 ocorreram 3.368
intoxicações por agrotóxicos no Paraná
-

42%: causa “profissional”, ou seja,
o agricultor se intoxicou ao aplicar
ou manusear o produto

-

deixá-las na natureza representa
um sério risco. A conseqüência
pode ser um acidente ambiental,
como a contaminação da água e do
solo e a intoxicação do homem e de
animais, podendo levar à morte. Até
bem pouco tempo estas embalagens
estavam sendo incineradas nas
propriedades ou jogadas em rio ou
ainda deixadas a céu aberto. “Nos três
casos, o risco é gravíssimo e a
consequência pode ser um acidente
ambiental de proporções muito
grandes”, afirma Rui Müller.
Utensílio de cozinha - Técnicos
que atuam na fiscalização contam
que era comum também até pouco
tempo ver nas propriedades rurais as
embalagens de agroquímicos sendo
usadas para os mais variados fins:
pegar água em rio, fornecer água
aos animais e até usar como utensílio
na cozinha. Algumas famílias
chegavam a utilizar as embalagens
de agrotóxicos para lavar frutas e
verduras e guardar comida, expondo
todos a um risco que poderia levar
até à morte por intoxicação.
“Embora menos comum, ainda hoje
se vê cenas como estas”, admite o
coordenador estadual de resíduos

37%: suicídios

15%: acidental (incluindo intoxicações
provocadas pelo uso indevido das
embalagens)

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Paraná

Deixar as
embalagens de
agrotóxicos na
natureza pode
provocar graves
acidentes
sólidos, Laerty Dudas. Ele explica que
n o Pa r a n á o t r a b a l h o d e
recolhimento e destinação de
embalagens de agrotóxicos está
inserido no programa Desperdício
Zero, que faz cumprir as legislações
federal e estadual que tratam da
matéria.
Pela lei em vigor, as embalagens
de agrotóxicos, depois de vazias,
devem passar pela tríplice lavagem,
ou seja, devem ser lavadas três vezes
seguidas em água corrente. Depois
disso, o agricultor tem que devolver a
embalagem nos postos ou centrais
de recolhimento ou nos veículos de
transbordo até um ano após a data

da compra. O Paraná conta com 16
centrais e 65 postos de recolhimento.
Segundo Rui Müller, esta rede de
recolhimento está estrategicamente
distribuída por todo o Estado. Além
disso, em algumas regiões os
revendedores disponibilizam veículos
para fazer a coleta itinerante,
recolhendo as embalagens em dias e
locais pré-estabelecidos, a partir de
um entendimento com os
agricultores. “É uma forma de
facilitar a coleta”, reconhece. O
agricultor que não devolve as
embalagens, conforme determina a
legislação, fica sujeito a multa, que
pode variar de R$ 2 mil a R$ 50 mil.
As regiões Norte, Oeste e CentroSul do Paraná são as recordistas em
recolhimento. As embalagens que
chegam às centrais de recolhimento
vão para a recicladora. As
embalagens de vidro são trituradas e
as de plásticos são transformadas
para uso em fiação elétrica na
construção civil. “As embalagens de
agrotóxicos que não passaram pela
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tríplice lavagem chegam
contaminadas às centrais de
recolhimento e não podem ser
recicladas, têm que ser incineradas”,
explica Dudas. Neste caso, elas são
encaminhadas a incineradoras
específicas mantidas pelos próprios
fabricantes.
Embora metade das embalagens
de agrotóxicos usadas pelos
agricultores do Paraná ainda fique na
natureza, o Estado foi o que mais
recolheu embalagens no País em
2003. O segundo foi o Mato Grosso
do Sul. Juntos, estes dois Estados
representam 70% do volume total de
embalagens de agrotóxicos
recolhidas no Brasil, único país que
conta com uma legislação específica
para o recolhimento e destinação de
embalagens, de acordo com o
Instituto Nacional de Processamento
de Embalagens Vazias (Inpev), órgão
A G R O T Ó X I C O S
mantido por 47 fabricantes de
agrotóxicos.

Intoxicação
acelerada

Rúbio, ainda falta muita informação
por parte do agricultor para que estas
incidências diminuam. “O ideal seria
não usar agrotóxico e fazer a opção
pela agricultura orgânica, mas se usar,
que seja com orientação para evitar
estes casos alarmantes de
intoxicação”. De acordo com Gisélia,
apesar da lei que obrigou as empresas
fabricantes a dar uma destinação
adequada às embalagens, ainda se vê
nas propriedades estes recipientes
sendo usados para os mais variados
fins. A G R O T Ó X I C O S
“É claro que hoje é bem menos
comum, mas esta prática ainda não
acabou”, afirma.

Resíduos da
construção civil
A legislação em vigor (resolução
307/2002) estabeleceu prazo até 2
de janeiro deste ano para que todos os
municípios elaborassem seus
Planos Integrados de Resíduos
de Construção Civil; até 2 de
dezembro para os

Segundo a chefe de divisão de
Zoonoses e Intoxicações da Secretaria
Estadual da Saúde do Paraná, Gisélia

Intoxicação por agrotóxicos no Paraná:
- 1986: 585 casos
- 2002: 548 casos
- 2003: 583 casos
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municípios cessarem a disposição de
resíduos da construção civil em aterros
de resíduos domiciliares e em áreas de
"bota fora"; e até 2 de janeiro de 2005
para que os grandes geradores
incluam os Projetos de
Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil nos projetos de obras
a serem submetidos à aprovação ou
ao licenciamento dos órgãos
competentes. Isto significa que toda
obra para ser aprovada pela
prefeitura deve prever a destinação
adequada dos resíduos que gerar.
“Apesar de uma destas datas já ter
vencido e as demais estarem prestes a
vencer, a maioria dos municípios
ainda não deve estar preparada para
fazer cumprir o que a lei estabelece”,
acredita Laerty Dudas, coordenador
estadual de resíduos sólidos da
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente. Por isso, em maio a
Secretaria estará percorrendo todo o
Paraná em seis grandes encontros
regionais para verificar o que está
sendo feito e orientar os
procedimentos.

N E G Ó C I O S

Agroecologia:
inclusão no

campo
Por Elvira Fantin

Filhos de agricultores da Região
Metropolitana de Curitiba estão
tendo a oportunidade de aprender
uma profissão. Dentro de dois anos
eles serão técnicos em agroecologia.
São quarenta jovens de
12
municípios que fazem parte da
primeira turma do curso técnico em
agroecologia, lançado em março
pela Escola Técnica da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). O curso é
ministrado na Fazenda Cangüiri, de
450 hectares, localizada no
m u n i c í p i o d e Pi n h a i s , a 2 0
quilômetros de Curitiba.
A fazenda pertence à UFPR, mas
desde 1999 tem seu uso restrito com
a criação da APA (Área de
Preservação Ambiental) do rio Iraí,
que abastece 25% da população de
Curitiba e região. Depois da criação
da APA, a universidade iniciou o
processo de retirar do local todas as
atividades impactantes ao meio
ambiente, substituindo-as pelo
cultivo orgânico, que é uma atividade
permitida para o local e acabou
viabilizando o curso de
agroecologia.

Curso de
agroecologia ensina
a produção
sustentável e
representa avanços
para a agricultura
familiar
“O curso vem de encontro à
característica da área e busca
estimular um processo de produção
ecologicamente sustentável para a
região metropolitana de Curitiba”,
destaca Valdo Cavalet, pró-reitor de
g r a d u a ç ã o e e n s i n o
profissionalizante da UFPR e um dos
idealizadores da iniciativa. Segundo
ele, o mais importante é que o curso
pretende ser um indutor do
desenvolvimento local, promovendo
a integração pela educação.
Cavalet explica que o aluno que
vem para o curso tem que ser um
agente de desenvolvimento em sua
comunidade, disseminando o que
aprendeu e buscando melhorar a

comunidade em todas as áreas. Será
uma espécie de fiscal dos indicadores
sociais locais. “Esta pessoa deve estar
atenta ao nível de escolaridade dos
moradores de sua comunidade, à
situação de saúde e, identificando
problemas, deve encaminhar para
uma solução interagindo com a
universidade e demais instituições e
entidades competentes”, explica o
pró-reitor.
Desenvolvimento local - O
secretário nacional de Agricultura
Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Valter
Bianchini, destaca que a iniciativa é
de fundamental importância para a
Região Metropolitana de Curitiba
porque vai preservar a qualidade da
água em áreas de mananciais. “Para
a agricultura familiar também
representa um avanço, já que o curso
adota mecanismos de diagnosticar
problemas e promover o
desenvolvimento local”, declarou. O
secretário disse que o projeto pode
ser um piloto de um programa a ser
estendido às demais regiões do
Estado e do País. Bianchini informou
ainda que a Secretaria de Agricultura
Familiar será parceira, repassando
recursos para bolsas para os alunos
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mais carentes.
“Uma das nossas maiores
dificuldades sempre foi possibilitar o
conhecimento técnico aos produtores
rurais e isso será possível com esta
iniciativa em que a universidade
pública ouviu a sociedade para
construir uma proposta alternativa de
ensino”, destacou o presidente da
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar (Fetraf), Marcos
Rochinski.

Teoria e prática - A metodologia
de ensino é a pedagogia da
alternância pela qual o aluno passa
uma semana na fazenda experimental tendo aulas práticas e teóricas e
outras três semanas em sua
propriedade, aplicando e
disseminando o que aprendeu.
Destinado prioritariamente a filhos
de agricultores da Região
Metropolitana de Curitiba, o curso
começa como ensino pós-médio,
voltado a quem já concluiu o ensino
médio, antigo 2º grau. A segunda
turma, que deve ser aberta no próximo
ano, poderá ser ampliada para
aqueles que ainda
não têm o ensino
médio concluído,
que poderia ser
cursado junto com

Arquivo Revista CREA-PR

Agentes multiplicadores - Toda a
estruturação do curso foi feita com a
participação dos movimentos
populares que estão integrados ao
projeto desde a sua concepção. Os 40
primeiros alunos que já estão
estudando desde março foram
indicados por suas comunidades
obedecendo a alguns requisitos: ser
agricultor orgânico ou estar em
processo de reconversão de sua

interessante é que não foi a
Universidade que definiu o sistema de
seleção dos alunos, mas a própria
comunidade”, destaca José Antonio
Marfil, presidente da Associação dos
Agricultores Orgânicos do Paraná
(AOPA) e um dos alunos do curso.

A participação da comunidade cria consciência participativa

propriedade para o cultivo orgânico,
assumir o compromisso de repassar
aos demais produtores da comunidade
o que aprendeu no curso e ser um
agente de desenvolvimento local. “O
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o profissionalizante. “Isto é possível
pela legislação em vigor e ampliaria a
abrangência do curso”, destaca Valdo
Cavalet.
Para viabilizar o curso, a UFPR está

investindo
milI nesta
N ER$G800
Ó C
O S primeira
fase. O recurso está sendo destinado à
adaptação do local, ao pagamento de
professores e ao custeio das aulas. Há
promessa de um repasse de recursos
da Secretaria Nacional da Agricultura
Familiar de R$ 100 mil para este
primeiro ano para custear bolsas de
estudo.

Um dos
maiores do país
As iniciativas paranaenses
voltadas à cultura orgânica vão
ganhar um novo aliado. O secretário
de Estado da Agricultura, Orlando
Pessuti, anunciou a criação do Centro
Paranaense de Referência em
Agroecologia. O empreendimento que já está sendo considerado um
dos maiores do Brasil - ainda não tem
uma data definida para o
lançamento, mas o local já está
reservado. É uma área de 1.500 hectares, onde está a sede da Fazenda
Cangüiri.
Toda a área será recuperada com
o reflorestamento das margens da
represa do Iraí e seus afluentes. O
Centro vai priorizar projetos de
manejo de gado de leite, avicultura,
ovinocultura, apicultura, plantas
medicinais, fruticultura, olericultura e
plantas ornamentais. Tudo através do
manejo orgânico, já que é uma área
de manancial, portanto incompatível
com a agricultura convencional que
utiliza insumos químicos no processo
de produção.
O projeto envolve a UFPR,
Embrapa, Emater, Iapar, Sanepar,
Sudersha e as secretarias estaduais

Pablito Pereira

E C O N O M I A

Metrópoles,
Megalópolesou

Ecumenópoles
Por Valdelis Gubiã Antunes

Em meados do ano passado, o
cineasta americano Francis Ford
Coppola veio a Curitiba para fazer
pesquisas para o seu próximo filme:
Megalópolis. Curitiba, segundo ele,
reúne os elementos arquetípicos de
uma cidade moderna.
O diretor
imaginou uma história de
uma grande metrópole no
futuro, projetada
com o objetivo de
potencializar o bemestar dos cidadãos.
Megalópolis será
um filme sobre uma
cidade futurista, a

O destino de
nossas cidades se
divide entre a
sustentabilidade,
o caos e os
cenários
futurísticos da
ficção

utopia de um arquiteto em construir um
local perfeito. O filme irá reunir as
principais preocupações que Coppola,
como artista e crítico do modelo
capitalista, tem hoje em relação à vida:
criar, aprender e ensinar, aperfeiçoar e
celebrar. Para isso, o cineasta pretende
mostrar como poder viver e usufruir
socialmente de uma cidade que, na
prática, facilite a vida de seus
moradores.
Função social - Segundo o professor do curso de Arquitetura e
Urbanismo da PUC-PR (Pontifícia
Universidade Católica) Carlos Hardt,
historicamente a cidade foi

Pablito Pereira

conflitos. A qualidade de vida se torna
melhor e os bens coletivos são mais
bem preservados.

A responsabilidade da função social da cidade é de todos

constituída pela necessidade de abrigo
e proteção aos perigos externos. As
pessoas perceberam que em conjunto
exerciam funções que sozinhas não
poderiam realizar. O homem, ao
procurar a cidade, busca uma vida
melhor, anseia por um ambiente onde
possa formar uma família saudável e,
com isso, garantir a sua sobrevivência e
a de seus descendentes.
É nesse sentido que a cidade deve
exercer a sua função social. Ela deve
procurar reduzir as desigualdades
sociais, criar oportunidades para
todos e ser solidária com os seus
habitantes, mas quanto mais cresce
uma cidade mais difícil fica exercer
esta função. “Num projeto, num
plano você pode estar
proporcionando uma região
residencial próxima a uma comercial,
mas na prática isso nem sempre
acontece. A pessoa hoje, pode estar
trabalhando no centro de Curitiba,
mas morando em Colombo, por
exemplo”, afirma Ana Carmen de
Oliveira, presidente do SindArq -
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Sindicato dos Arquitetos do Paraná.
Valor agregado - Para alcançar a
função social é necessário o
envolvimento de todas as forças da
sociedade. Achar que o poder público
agindo isoladamente pode fazer com
que a cidade alcance a função social é
um engano. A responsabilidade é de
todos. E cada um tem que respeitar o
interesse coletivo e promover o bemestar comum.
Geralmente os serviços públicos,
através de seus programas, atendem à
parte da população mais necessitada.
Uma família carente que tem acesso a
creches, postos de saúde, escolas,
remédios, alimentos e muitos outros
serviços ofertados pelo poder público
tem esses valores agregados como
parte de uma renda que ela não possui.
Às vezes, os serviços representam
valores maiores do que a sua própria
renda familiar.
Quando a cidade cumpre sua
função social, todo mundo sai
ganhando. Uma sociedade com menor
desigualdade social gera menos

Onde vão as cidades - As cidades
paranaenses que foram planejadas e
ainda seguem as diretrizes básicas de
seu planejamento conseguem manter
seu padrão de vida e até melhorar na
questão social urbana. Geralmente,
elas mantêm programas que atendem
às mais diversas camadas sociais da
população. Já as cidades que não têm
esse planejamento tendem a se
esvaziar cada vez mais. O problema é
que muitas vezes essas cidades
dependem também de um
planejamento maior, que cabe ao
Estado. As decisões do governo
estadual influenciam muito no
desenvolvimento econômico e social
de uma região. As cidades podem se
beneficiar ou até mesmo ser
prejudicadas, daí a importância dos
planos locais abordarem uma visão
estratégica integrada ao plano regional
e também à política estadual.
Ecumenópoles - Quanto maior a
cidade, a tendência é que se acentuem
as diferenças entre os seus habitantes.
Mas uma cidade grande pode atenuar
essas diferenças e obter uma qualidade
de vida superior a muitas cidades
menores. Fatores que induzem uma
cidade a cumprir a sua função social
melhor que os outros são diversos. Eles
podem ser culturais, econômicos,
ambientais, geográficos ou quaisquer
outros que influenciem no seu bom
desenvolvimento sustentável.
Por isso, uma grande cidade pode
ter mais serviços e qualidade de vida do
que uma cidade pequena. Portanto,
não se pode dizer que há uma relação

Crescimento sustentável - A
cidade não se torna sustentável por si
só, sem planejamento. Ela segue de
alguma forma uma diretriz. Seja dentro
de uma visão econômica, ambiental,
turística ou social. Nesse sentido, a
realidade e a vocação local e regional
devem ser pesquisadas e conhecidas.

Julio Covelo

direta e proporcional entre as
diferenças sociais e o tamanho das
cidades. Uma proposta bem sucedida
em Curitiba e São Paulo são as subprefeituras, que descentralizam o poder
público, passando a atender à
população em várias regiões e dessa
forma propiciando que as pessoas não
sejam obrigadas a percorrer grandes
distâncias. Enquanto alguns arquitetos
defendem que o ideal são as cidades
médias, com até 300 mil habitantes,
para o professor Carlos Hardt a
aposta é nas megalópoles “Em termos
de futuro teremos megalópoles, que
devem ser entendidas como a união de
várias cidades”.
Há também uma visão mais radical
como a do arquiteto grego,
Konstantinos Doxiadis (1913-1975),
que em 1963 imaginou a
Ecumenopóles, não as cidades, mas a
cidade do futuro, que cobriria a
maioria da superfície habitável da Terra
como um sistema contínuo, dando
forma a um estabelecimento universal.
Todo o planeta viraria uma só cidade,
uma única cidade. De certa forma a
integração mundial já está
acontecendo: pelo menos no que se
refere à economia, a aldeia global já
existe. Hoje temos agricultores que,
conectados à internet, consultam o
preço da soja na bolsa de mercados e
futuros e esperam o melhor momento
pra vender.

A cidade deve ser pensada como um todo

Isso vai além dos limites geográficos.
Muitas vezes o planejamento de uma
cidade depende do conhecimento
regional e até de sua interface nacional
e internacional.
Devem ser consideradas no
planejamento influências diretas como
a legislação de uso do solo, transporte
urbano, coleta de resíduos, sistema
viário,
meio ambiente,
distritos
industriais, entre outras. E também os
aspectos regionais e nacionais que
auxiliam no desenvolvimento
econômico e social da cidade. Fatores
como localização geográfica,
facilidade de acesso a rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos,
legislação ambiental, suporte de infraestrutura e a qualidade de vida podem
ser preponderantes para atrair novos
investimentos para uma cidade ou
região. Por isso o planejamento deve
seguir também as diretrizes
metropolitanas e, às vezes, as diretrizes
estaduais e nacionais.
Segundo o diretor presidente do
Ippuc (Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba), Luiz

Hayakawa, "hoje a cidade tem um forte
auxílio federal para o seu
planejamento, o Estatuto da Cidade,
que está em discussão com a
população. O próprio estatuto oferece
mecanismos que auxiliam o município
a cumprir sua função social e caminhar
para o desenvolvimento sustentável. As
durações dos planos diretores
produzidos pelos municípios
dependem de monitoração,
acompanhamento e atualização. Com
isso, o planejamento se torna mais
dinâmico e mais duradouro”.
Planejamento - O planejamento
é fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável.
Primeiro, ao se fazer um
planejamento deve ser implantado
um processo que implica na
ampliação e revisão deste plano.
Segundo, são definidos os objetivos e
é feito um estudo para descobrir as
reais necessidades das pessoas.
Para o professor Carlos Hardt, a
questão da função social tem sido mal
compreendida depois da Constituição
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Vamos
ficar

sem?

Água
Por Marília Kubota

O planeta pode
ficar sem água
muito antes do que
se imagina
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) prevê que em algumas
décadas a água doce será o recurso
natural mais escasso e disputado pela
maioria dos países. Em condições de
uso fácil, não haveria mais que 0.01%
do total de água do planeta. Uma
previsão pessimista da Organização
das Nações Unidas (ONU) anuncia
que já em 2005 faltaria água para
dois terços da população mundial.
O Brasil possui a maior reserva de
água do planeta, cerca de 8% da
água doce disponível. Mas 80%
destas águas estão na Amazônia,
onde a população é de apenas 5%.
Os 20% restantes respondem pelo
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abastecimento de 95% da
população. Esta água que abastece
os grandes centros urbanos é cada
vez mais poluída, por causa do
desmatamento das florestas e da
ocupação irregular das margens dos
rios.
As ocupações clandestinas, os
loteamentos, atividades industriais e
agrícolas desencadeiam uma série de
problemas: lançam esgoto e lixo nos
rios, causam doenças e aumentam a
poluição. A água poluída aumenta os
custos da produção no
abastecimento, exigindo mais
produtos químicos para o tratamento.
A contaminação dos mananciais leva
a buscar fontes mais distantes dos

centros consumidores.
Esgotados - A Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar)
produz 7.700 litros de água por
segundo, captados de 299 rios, lagos
e minas e 811 poços artesianos. Os
mananciais situados em áreas de
maior concentração da população
são os que estão em pior estado de
conservação. Um estudo do
pesquisador Cleverson Andreoli, da
Sanepar, revela que em poucas
décadas os mananciais da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC)
podem estar esgotados se mantida a
tendência de consumo, o aumento da
população e a devastação ambiental.
Para o cálculo, ele considera o
aumento de 100 mil habitantes por
ano e um consumo médio
crescente de 200 a 300 litros por
dia em 30 anos.
“Na previsão mais pessimista,
sem nenhuma ação de
preservação dos mananciais ou
construção de barragens, em 2030
não haveria mais uma gota nas
represas da região. Na previsão mais
otimista, com preservação total do
abastecimento, haveria água até
2050. Na previsão intermediária as
reservas de água estariam esgotadas
em 2040”, explica Andreoli. Para
suprir a demanda, a Sanepar terá de
captar água a 50 km de Curitiba, nos
rios Várzea e Açungui, com custos
bem maiores. “Por isto, é mais
interessante promover ações de
preservação de mananciais”,
recomenda o pesquisador.
Natureza agredida - No último
dia 22 de março, em que se
comemorou o dia Mundial da Água,
a Secretaria Estadual de Meio

Ambiente promoveu o plantio de 1
milhão de mudas de árvores na
margem dos rios do Paraná. A
iniciativa visa conter o
desmatamento, uma das maiores
causas da degradação da qualidade
da água nos rios. A mata ciliar, a
vegetação nativa na beira dos rios,
ajuda a evitar inundações ao
absorver a água da chuva, além de
impedir a erosão, contendo a terra e o
lixo que podem ser levados para os
rios com a chuva. “O acúmulo de
terra, areia e outros materiais no
fundo dos rios, lagos e represas,
deixam as águas turvas e barrentas,
causando assoreamento dos rios,
deixando-os mais rasos”, explica a
j o r n a l i s t a Te r e z a U r b a n ,
coordenadora de um projeto em
defesa do rio Iraí. O Iraí é um dos
mais importantes mananciais da
RMC, abastecendo 1 milhão de
pessoas.
O abastecimento da capital
paranaense e municípios
metropolitanos é dividido em dois
grandes blocos. A região Oeste é
abastecida pela represa do Passaúna,
que comporta 45 milhões de litros
d'água. Já o Centro e o Leste
dependem do conjunto de 81 milhões
de litros dos reservatórios do Iraí e de
Piraquara.
As duas estações de
tratamento produzem 406 mil litros
por dia. “Setenta por cento disso vêm
das represas e os outros 30%
diretamente dos rios”, segundo
informa Agenor Zarplon, gerente de
produção da Sanepar.
Em 1993, a represa do Iraí foi
transformada em Área de
Preservação Ambiental (APA). Antes
de se tornar APA, o lago Iraí era
invadido por construções
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clandestinas e sofria com a falta de
coleta de lixo, a criação de porcos na
Colônia Penal Agrícola, o esgoto do
Hospital Adauto Botelho, os detritos
industriais, os agrotóxicos e até um
cemitério clandestino.
Por estar
situada próxima a três vias de grande
trânsito (a BR-116, a Estrada da
Graciosa e o Contorno Leste), a
represa estava sujeita a acidentes
com substâncias tóxicas
transportadas pelos caminhões de
carga.
Ações - Em 2001, o Iraí teve
um aumento repentino da
quantidade de algas, que causou
mau cheiro e gosto ruim na água. A
eutrofização é um fenômeno
comum em represas de águas
rasas, por causa da baixa
profundidade (o Iraí tem 6 metros),
que favorece a entrada de luz e a
cultura de cianobactérias, explica
Leane Przybysz, assessora de Meio
Ambiente e Ação Social da
Sanepar. O lago chegou a abrigar 4
milhões de células de alga por mililitro
cúbico, quando o tolerável é 20 mil
mililitros. Para combater a proliferação,
a Sanepar realizou vários projetos,
entre eles a colocação de espécies de
peixes que se alimentam da água e
espécies vegetais que minimizam a
erosão nas margens da represa,
evitando o acúmulo de matéria
orgânica nas águas, assim como o
monitoramento da emissão de esgotos
na represa.
Em 2002, a Sanepar implantou o
programa Prolago, em defesa da
conservação da área do lago Iraí,
estimulando a comunidade a
preservar o local. Foi proibido o
lançamento de esgoto e lixo na água.
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A água no ser humano
Segundo o médico André de Paula Branco, a quantidade total
de água em um homem que pese em média 70 kg é de cerca
de 40 litros (57% do total do organismo). "A maior parte da água
presente no corpo humano vem da ingestão oral, seja pura ou
em alguma bebida, na média de 2.300 mililitros por dia",
explica.
A água é importante para ativar variadas funções vitais no corpo
humano, desde reações químicas nas células até em sistemas
mais complexos. “É o principal meio líquido em cada célula,
permitindo reações químicas básicas. Também ajuda a compor
o líquido que circula continuamente no sangue e alimenta as
células", ensina o médico.
“Se o corpo humano for comparado a um
Desperdícios
- Torneira aberta por 5 minutos: 80 litros de
água
- Banho de ducha de alta pressão, de 15
minutos: 135 litros de água
- Esguicho, apenas em 15 minutos: 280 litros

Fo r a m f e i t a s c a m p a n h a s d e
educação ambiental, com
distribuição de kits de análise
química para estudantes de sete
escolas da região, para que fizessem
o acompanhamento permanente da
2
O Os estudantes
qualidade da Hágua.
também ajudaram a preservar a mata
ciliar, plantando 4 mil mudas de
espécies nativas, como aroeira,
araçá, araticu, ingá, tarumã e ipê, na
margem direita da represa.

Desperdício
nas cidades

Além da degradação ambiental
dos mananciais, outra situação crítica
é o desperdício, que
consome
metade de toda água produzida para
abastecer os centros urbanos. A
Associação dos Fabricantes de
Materiais Sanitários (Asfamas) calcula
que o brasileiro gasta, em média,
cinco vezes mais água que o
recomendado pela OMS - 40 litros
diários por pessoa. No Brasil, cada
pessoa gasta em média 240 litros por
dia.
A informação mais preocupante
dos indicadores é que o consumo
vem aumentando. Em 1989 o
brasileiro gastava 190 litros de água
por dia. Na região Sul, o consumo
aumentou de 160 litros para 190

H 2O

Um

modelo
economia
A Denso, fabricante de arcondicionado para carros, instalada
na Cidade Industrial de Curitiba, já
tem iniciativas para economizar água
em suas dependências. A fábrica,
com 50 mil metros quadrados, tem
um consumo anual de água de 50 mil
metros cúbicos, sendo que 36 mil metros cúbicos são retirados de um poço
artesiano.
Há cinco anos, a Denso investiu
R$1,2 milhão na construção de uma
estação de tratamento de efluentes
para aproveitar a água usada no
processo industrial, principalmente
na lavagem de peças, além da
utilizada nos sanitários e restaurante
que servem a 1.200 funcionários.
A estação de tratamento tem três
tipos de tanque, um para resíduos
alcalinos, outro para resíduos
biológicos e um terceiro para resíduos
superficiais. Tem capacidade para
armazenar 30 mil litros de água e
tratar 9 mil litros por hora, com
expectativa de atingir 16 mil litros. A
água reciclada é usada na descarga
dos vasos sanitários e no resfriamento
de peças. Como a fábrica não tem
capacidade para aproveitar toda a
água reciclada, metade da produção
é liberada nas galerias de águas
pluviais. “Com o reaproveitamento de
água tratada, a Denso economiza
cerca de 2 mil metros cúbicos por
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Economizar e reaproveitar a água nas indústrias é palavra de ordem

Empresas investem
em projetos de reuso
e racionalização da
utilização da água

ano”, informa Elizeu de Oliveira,
técnico de segurança do
Departamento de Engenharia.
Ainda como parte do programa
de uso racional de água da empresa,
há três anos a fábrica substituiu 120
torneiras convencionais dos
banheiros e cozinhas por modelos
com fechamento automático, além
de corrigir vazamentos. “Foi um
grande salto na economia, pois antes
era comum um funcionário esquecer

uma torneira aberta e a empresa
desperdiçar água”, explica Elizeu. Ele
ressalta que tão importante quanto
contar com a tecnologia são as
campanhas educativas, realizadas
regularmente para conscientizar
todos os funcionários sobre o uso
racional de água.

H 2O

Projeto polêmico
Uma lei que determina o
reaproveitamento da água em novas
construções (residências, comércio e
indústrias) está causando polêmica
em Curitiba. Para conseguir um
alvará de funcionamento, todos os
projetos apresentados à Prefeitura
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têm que seguir as novas exigências de
redução de consumo de água do
m u n i c í p i o . “O Pr o g r a m a d e
Conservação e Uso Racional da Água
nas Edificações (PURAE), além da
conservação e uso racional da água,
prevê o uso de fontes alternativas
para captação de água nas novas
edificações e a conscientização dos
usuários sobre a importância da
preservação da água”, explica o
vereador João Carlos Derosso
(PSDB), autor da lei.
A lei prevê a instalação de
equipamentos de economia de água,
como torneiras com arejadores e
vasos, chuveiros e lavatórios com
menor volume de descarga, além de
hidrômetros
para
medição
individualizada nos condomínios. Um
dos pontos polêmicos é a construção
de reservatórios específicos para
águas servidas. “As águas servidas
são aquelas usadas para lavar roupa
e no banho e seriam reaproveitadas
nas descargas dos vasos sanitários”,
esclarece Derosso.
Riscos - O Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado do
Paraná (Sinduscon) alega que com
estas exigências os custos das obras
aumentariam em 15%. O engenheiro
Marcelo Fortes, coordenador da
Câmara Especializada de Engenharia
Civil do

As águas servidas
podem prejudicar a
saúde das pessoas
se não tiverem
tratamento adequado

Conselho Regional de Arquitetura e
Engenharia (CREA-PR) diz que se as
construtoras ao seguir a nova lei,
teriam que projetar pelo menos cinco
reservatórios em cada prédio, três
deles apenas para as águas servidas.
Além disto, um projeto sem a
participação do profissional poderia
causar riscos para a saúde dos
moradores. “As águas servidas
podem prejudicar a
saúde das
pessoas se não tiverem tratamento
adequado. Reaproveitar a água de
banho usada por uma pessoa doente
na descarga sanitária, por exemplo,
pode comprometer a saúde dos
moradores.” Em sua opinião, as
discussões sobre reuso de água são
técnicas e não deveriam ser
estabelecidas por uma lei.
O vereador Derosso defende o
projeto e afirma que atualmente
existe tecnologia de filtração e
clorificação com baixo custo e
eficiência. Ele

lembra que Curitiba é pioneira neste
tipo de iniciativa, com a aprovação
de uma lei de 1995 que exige o uso
de água de chuva para lavagem de
veículos em postos de gasolina. Seu
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projeto também inclui a construção
de reservatórios para armazenar
água da chuva.
A substituição de bacias de 30
litros pelas de 6 litros seria suficiente
para poupar 80% do consumo de
água usada na descarga do vaso
sanitário, segundo estudo
apresentado por Derosso. Uma
família com quatro pessoas, por
exemplo, que gaste 480 litros de
água em descargas sanitárias,
gastaria apenas 96 litros. Cada casa
pode economizar 11.560 litros (11,5
m3) de água por mês. Em Curitiba
haveria uma economia de 46 milhões
de metros cúbicos por mês, chegando
a 552 bilhões de metros cúbicos de
água tratada num
ano, afirma o
H 2O
vereador.

Invento caseiro
O ex-professor da Universidade
Federal do Paraná Luiz Campestrini já
tem uma casa que reaproveita a
água. Ele criou o projeto Katágua, um
reservatório para recolher água, e
instalou em sua residência, no bairro
do Juvevê, em Curitiba. O
r e s e r v a t ó r i o

apresentou resultados na ordem de
30% a 40% de economia de água por
mês.
Um tanque com capacidade para
200 litros de água sob o piso do

H 2O

seria usada para lavar carros,
calçadas, regar jardins e encher piscinas, reduzindo o consumo em até
30% numa casa.

Irrigação

faz

chover

empregos
no

Paraná

chuveiro ou em outra localidade
conveniente recolhe as águas do
banho. Um filtro sob o ralo retém as
impurezas. A água, sem cabelo ou
sujeira, mas que pode ter sabonete e
xampu, pode ser usada na descarga
do vaso sanitário. A descarga é
acionada por um motor elétrico por
intermédio de um interruptor.
Considerando
que uma pessoa
gasta, em média, 50 litros de água
por banho, todo este volume poderia
ser usado nas descargas sanitárias
diárias.
Campestrini começou a
desenvolver o projeto em 1993 e em
2000 ganhou o Prêmio Paraná
Ambiental com ele. “Estou
procurando interessados para a
fabricação do produto em escala
comercial”, afirma. Ele ressalta que o
custo do dispositivo é bem baixo. Para
fazer o seu protótipo, com peças
caseiras (foi aproveitado até um filtro
comum de café) e encontradas no
mercado, ele gastou R$500.
Para aperfeiçoar seu projeto, o
professor tenta adaptá-lo a uma
tubulação para captar, filtrar e
armazenar água da chuva. Esta água

Um estudo do Banco Mundial
revela que 69% da água doce
consumida no mundo vai para a
agricultura. Ao lado do desmatamento
e das queimadas, a irrigação já
começa a criar problemas para os rios
brasileiros. “A irrigação é necessária
em regiões secas como Paranavaí,
onde se plantam frutas que precisam
de muita água. E também para
colheitas de ciclo curto, como
hortaliças, alface, repolho, beterraba.
Se estas plantas ficarem sem água
durante alguns dias, pode a colheita
ser comprometida”, explica José
Ta r c i s o Fi l h o , a g r ô n o m o d o
Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria de Abastecimento
e Agricultura do Paraná (Seab).
Quem planta hortaliças, em geral
é um pequeno agricultor e nem
sempre tem condições de comprar o
equipamento necessário para fazer a
irrigação artificial. Investir em motor,
bomba e canos pode custar caro,
principalmente para quem não tem
acesso à luz elétrica. Neste caso, é
preciso comprar um equipamento a
diesel, mais caro e poluente. “Um
dos maiores problemas para o
agricultor que quer irrigar a
plantação é saber como usar o
equipamento sem desperdiçar água e
luz nem prejudicar o meio ambiente”,

comenta Tarciso.
N o i t e - Po r c a u s a d a
necessidade da irrigação para
aumentar a produção e renda do
pequeno agricultor, o governo do
Paraná está incentivando a adoção
do Irrigação Noturna, um programa
que financia a instalação ou
ampliação da rede elétrica, a
compra de equipamentos,
assistência e treinamento técnico.
O programa estimula a irrigação
no horário das 21h30 às 6h, quando
o custo da luz é menor. A irrigação
neste horário vai permitir que o
pequeno agricultor gaste 70% a
menos de energia elétrica, além de
economizar água. Durante o dia, o
calor faz a água evaporar mais
rápido e se desperdiça muito mais,
afirma Tarciso, que é coordenador
do programa.
Serão investidos R$ 238,6
milhões até 2006,
devendo
beneficiar 36 mil agricultores. Pelo
menos 15 mil pequenos agricultores
que não usam a técnica de irrigação
devem ser beneficiados, gerando 25
mil novos empregos.
Os agricultores serão treinados
por técnicos da Emater, Iapar e Seab
nos Centros Tecnológicos de
Irrigação CTIs, instalados em 14
colégios agrícolas, que devem
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receber um repasse de R$ 600 mil.
Como aproveitar as águas de um
lençol subterrâneo com 1,2 milhão
de quilômetros de extensão e
potencial para abastecer populações
de quatro países? O Governo do
Paraná já formou um grupo de
trabalho para discutir maneiras de
aproveitamento sustentável do
Aqüífero Guarani. Existe um projeto
financiado pelo Banco Mundial
envolvendo Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai - países onde há a
incidência das águas do Guarani -,
para estudar seu aproveitamento.
O Aqüífero Guarani tem 840 mil
quilômetros quadrados no Brasil,
situados em oito estados, inclusive no
Paraná. São 131,3 mil quilômetros
quadrados em solo paranaense. O
potencial de abastecimento do
aqüífero é 30 vezes a população
existente em toda a sua extensão: 15
milhões de pessoas.
O aqüífero atende atualmente a
19 cidades (cerca de 150 mil
pessoas), especialmente do Norte
Pioneiro - Cambará, Andirá, entre
outras - e conta com 27 poços. Um
dos poços mais antigos foi aberto na
área de bordo do aqüífero, no
município de Tamarana, na região de
Londrina, há 20 anos.
Segundo o técnico de Meio
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água não
vemos
que
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As águas subterrâneas também precisam de proteção

O volume de
extração dos poços
profundos pela
Sanepar atinge 100
milhões de metros
cúbicos
Ambiente e Ação Social da Sanepar,
Erivelto Luiz Silveira, explorar um
poço não é barato nem fácil. ”O
custo chega a R$ 1 milhão por local,
usando tecnologia de perfuração de

poços de petróleo. Mas vale a pena:
um poço pode jorrar 720 mil litros de
água por hora, como o situado na
região de Londrina, a 750 metros de
profundidade”, conta.
Para
encontrar os locais mais propícios
para a perfuração, a Sanepar tem
um banco de dados que registra
todos os poços ativos e inativos no
Estado, com
informações sobre
profundidade, vazão, qualidade da
água. Com estas informações é
possível identificar o melhor lugar
para perfurar um poço.
O cuidado na exploração é

necessário para evitar problemas
como o ocorrido na exploração do
Aqüífero Karst, nos municípios de
Almirante Tamandaré e Colombo, na
RMC. A abertura dos poços causou
rachaduras em casas e buracos no
solo. Os problemas começaram a
partir de 1990, quando o aqüífero
passou a ser mais explorado para o
abastecimento, por causa do
aumento da população.
Segundo a geóloga Esther Assis
Mendes, da área de Recursos
Hídricos da Sanepar, o volume de
extração dos poços profundos pela
Sanepar atinge 100 milhões de metros cúbicos, o que representa 17% do
total de água produzida para o
abastecimento. A água do subsolo
atende a 1,3 milhão de pessoas em
277 cidades. “A água é captada de
cinco aqüíferos explorados no
Estado: Caiuá, Serra Geral, Guarani,
Karst e Paleozóico”, informa Esther.

H 2O

Economia nas
escolas
O Paraná tem mais de 1.700
escolas públicas estaduais de
educação básica (alunos de até 17
anos), segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (2003). Estas escolas
seriam responsáveis pelo consumo
de 12% de toda a água disponível no
abastecimento, segundo estudo do
e n g e n h e i r o F l á v i o S c h e r e r,
apresentado à Escola Politécnica de
Engenharia da Universidade de São
Pa u l o e m 2 0 0 3 . “O g r a n d e
problema das escolas é que existe

muito desperdício, causado por
instalações hidráulicas antigas e
falta de consciência de estudantes,
professores e funcionários sobre a
escassez dos recursos hídricos”,
analisa Scherer. Ele estima que um
projeto de uso racional de água nas
escolas públicas paranaenses tem
um potencial de economia de mais
de R$ 3 milhões por ano.
O engenheiro diz que há três tipos
de ações que podem ser usadas para
reduzir o desperdício: as sociais, as
tecnológicas e as econômicas. As
ações sociais envolvem campanhas
educativas para promover mudanças
de hábitos. As tecnológicas,
substituição de torneiras e vasos
sanitários, além de revisões e
manutenção na rede de água. E as
econômicas, a leitura correta do
hidrômetro, com o acompanhamento
regular do valor da tarifa cobrada
pela concessionária de água.
Scherer baseou seu estudo no
programa da cidade de Joinville,
onde uma lei instituída em 1997
obriga a inclusão de equipamentos
redutores de consumo de água nas
novas construções. Estima-se que
apenas 20% das 128 escolas
públicas de Joinville usem torneiras
economizadoras. A Secretaria de
Educação deve substituir todas as
torneiras convencionais este ano.
Vassoura - O engenheiro alerta
que implantar um projeto global de
economia de água não significa
apenas trocar torneiras e vasos. “É
preciso fazer a análise do sistema
hidráulico dos prédios. A maioria
das escolas foi construída há mais de
30 anos e tem instalações antigas.
Muitas têm tubulações de ferro

galvanizado, que podem apresentar
vazamentos, prejudicando o
desempenho do sistema”, explica o
pesquisador.
O engenheiro sugere o uso de
peças resistentes para evitar roubo
ou depredações. “As ações de
depredação sobre os ambientes
sanitários são comuns nas escolas
públicas. Além de equipamentos
antivandalismo, é preciso
desenvolver campanhas educativas
e de conscientização”, afirma. Ele
cita como exemplos de maus hábitos
o lançamento de detritos (papel,
absorventes, latinhas de
refrigerantes e outros dejetos) nos
vasos sanitários. Muitos esquecem
torneiras pingando, quebram
torneiras, pias e outras peças do
banheiro.
Um outro problema é a leitura do
hidrômetro. “Geralmente estes
aparelhos ficam protegidos em caixas
de alvenaria e cobertos por tampa de
concreto para evitar depredações.
Estas instalações dificultam a leitura,
induzindo a erros. Durante o período
de férias, como as escolas ficam
fechadas, as leituras não são feitas e
o consumo é estimado pela média
dos meses anteriores.”
A capacitação de diretores,
funcionários e zeladores também é
importante. ”Os diretores devem
fiscalizar e cuidar para que o
programa tenha sucesso. Já os
funcionários e zeladores vão dar
manutenção aos equipamentos.” É
comum encontrar desperdícios na
limpeza, como usar a mangueira
como vassoura. Outro ponto
preocupante é falta de manutenção
das caixas de água, que em média,
são limpas e desinfetadas somente de
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Reduzir

juros
para

crescer
Arquivo CREA-PR

Por Eduardo Nunes
Costu
ma-se dizer
q u e
e m
economia não há
bola de cristal. Apesar disto, os
especialistas sempre arriscam
projeções e hipóteses com o objetivo
de prever o futuro cenário econômico.
E as opiniões a respeito do atual
momento da economia nacional não
podem desconsiderar as duas
expressões que se transformaram no
maior desafio a ser vencido pelo país
em busca de bons ventos: desemprego
e crise no setor industrial.
Em março passado, o governo federal anunciou que pretende investir R$
15 bilhões em programas e ações da
nova política industrial, tecnológica e
de comércio exterior neste ano para
retomar o crescimento econômico,
que foi negativo (-0,2%) em 2003. De
acordo com o ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, o desafio da política
brasileira é “dar instrumentos à
indústria para que ela possa se
fortalecer, aumentar a produtividade e
a competitividade”. Desta forma, a
nova política industrial tem por
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Empresários
brasileiros
aguardam queda de
juros para
desengavetar
projetos de
investimento
objetivo modernizar a indústria
nacional, simplificar o processo de
abertura de empresas, estimular a
colocação de produtos brasileiros no
mercado externo, desenvolver novas
marcas e melhorar a gestão.
Apesar da retórica, o governo federal não tem conseguido mudar o
atual quadro de desemprego e crise
no setor industrial. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a produção industrial caiu
1,8% em fevereiro na comparação
com janeiro e completou três meses
seguidos em queda. Já a taxa de
desemprego cresceu de 11,7% para
12% entre janeiro e fevereiro deste

ano. Até o fechamento desta edição,
os dados de março ainda não tinham
sido divulgados pelo IBGE.
Gaveta - “Existe uma dotação
orçamentária para viabilizar projetos
que se insiram nesta política industrial. Mas estes R$ 15 bilhões
representam apenas 1% do PIB
(Produto Interno Bruto) brasileiro. Isso
é até ridículo”, dispara o economista
Gilmar Mendes Lourenço, professor
da FAE Business School de Curitiba,
Mestre em Gestão de Negócios pela
UFSC e autor do livro “A economia
paranaense em tempos de
globalização”. “Esses recursos não
significam mais geração de empregos.
Uma coisa é a retórica, outra é a
prática”, comenta ele.
De acordo com Mendes, há
variáveis não econômicas interferindo
na economia brasileira: “As reformas
tributária, fiscal, patrimonial e política,
que ainda não foram definidas pelo
Congresso Nacional, e a redução de
juros pouco audaciosa por parte do
Banco Central”, enumera o
economista. Na opinião dele, o

Pablito Pereira

Altas taxas de juro inibem o consumo

governo federal cai em contradição ao
anunciar que vai investir R$ 15 bilhões
no setor industrial e não reduz a taxa
de juros de forma significativa.
Em 14 de abril passado, o Comitê
de Política Monetária (Copom), do
Banco Central, fez uma tímida
redução de 0,25 ponto porcentual na
taxa básica de juros da economia
brasileira (Selic), de 16,25% para
16% ao ano. Mesmo assim, esta é a
menor taxa de juros desde abril de
2001. “Foi uma queda cosmética.
Isto não muda em nada. O crédito,
tanto para consumidor quanto para
empresário, continua alto. A política
econômica do atual governo acaba
limitando a capacidade de gastar e
investir. E o setor privado não quer
investir neste quadro”, considera
Mendes.
Segundo ele, todo projeto que
previr um lucro anual abaixo desta
taxa de juros (16%) será engavetado
pelos empresários no Brasil. “A alta
taxa de juros no Brasil só atrai
investidor estrangeiro para especular
a curto prazo”, afirma o economista.
Na opinião de Mendes, o Banco

A política econômica
do atual governo
acaba limitando a
capacidade de
gastar e investir
Central não reduz a taxa de juros de
forma acentuada porque encontra-se
refém do atual governo. “Esta queda
de 0,25 ponto porcentual só confirma
que os fatores políticos estão pesando
mais nesta decisão. O governo foi
engolido pela preocupação política
do escândalo no caso Waldomiro
Diniz. Os mercados ficaram na
defensiva aguardando
esclarecimentos nos últimos dois
meses. Este escândalo precisa ser
apurado e esclarecido”, diz Mendes.
De acordo com ele, o caso
Waldomiro Diniz não teria tanta
importância para o mercado
econômico “se o governo não
estivesse tão concentrado nas mãos do
Chefe da Casa Civil (José Dirceu)”.

Demanda - O governo federal
justifica a timidez na redução da taxa
Selic com a necessidade de
permanecer atento ao
comportamento da inflação (em torno
de 6% a 7% ao ano). Mas Mendes
refuta este argumento.
“Esta inflação de que o governo
tem receio é o que chamamos de
inflação de demanda. Há aqueles que
prevêem que, se houvesse uma queda
acentuada na taxa de juros, haveria
uma corrida às compras. E as
empresas não teriam capacidade de
suportar esta demanda. Mas demanda
é salário e emprego”, afirma o
economista. De acordo com ele, este
risco não existe. “Ao contrário, uma
queda acentuada na taxa de juros
estimularia o empresário a utilizar a
sua capacidade produtiva ociosa e a
investir ainda mais”, considera
Mendes.
O presidente da Associação
Comercial do Paraná (ACP), Marcos
Domakoski, compactua com a
opinião do economista. “Para o
comércio, esta redução da Selic tem
apenas simbolismo psicológico”,
comenta Domakoski. Segundo o
empresário, a queda poderia ser
maior “porque a inflação que temos
hoje não é de demanda, mas sim de
custos, provocada principalmente
pelos aumentos das tarifas públicas”,
considera o presidente da ACP.
Na visão de Mendes, uma forte
redução dos juros reduziria a
inflação. “Porque a nossa inflação é
de custos e não de demanda. Envolve
câmbio, reajustes das tarifas públicas
e aumento das cotações
internacionais de algumas commodities (como aço e soja). Se houvesse
uma redução drástica dos juros,
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Novo modelo
energético pode
significar aumento
nas tarifas de
energia.
teríamos uma inflação próxima de
E C O N O M I A
zero”, prevê Mendes.

Copel pode ser
prejudicada
Em economia, há um tripé de
sustentação que alavanca o
crescimento de qualquer país: energia
elétrica, transportes e comunicação.
“Este tripé antecede o crescimento de
qualquer economia”, explica o
economista Gilmar Mendes Lourenço.
Mas o novo modelo energético no
país, ainda em apreciação no
Congresso Nacional, está sendo
questionado por empresas estatais
que geram lucro, como a Companhia
Paranaense de Energia (Copel). Pela
Medida Provisória (MP) 144, que
estabelece o novo modelo do setor
elétrico, haverá um aumento na tarifa
paga pelo paranaense.
Pelas novas regras, não foram
atendidos os pedidos feitos pelo
Estado do Paraná para que a Copel
fosse mantida como uma empresa
com geração e distribuição de energia
coligadas. De acordo com a
Companhia, a obrigatoriedade de
separação do setor de geração e de
distribuição vai resultar em uma
despesa anual adicional de R$ 100
milhões apenas com tributos.
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Esse gasto maior, segundo a
Copel, aumenta o custo operacional
da empresa e entrará na composição
da tarifa, aumentando seu valor. Além
disso, pelas novas regras, a Copel não
poderá mais comprar energia de suas
próprias geradoras, o que também
provocará aumento de custo.
Vizinhos - “Para a Copel, é um
péssimo negócio entrar neste pool”,
avalia Mendes. Segundo ele, o maior
problema é que estão colocando todas
as companhias no “mesmo cesto”.
“Empresas com diferentes índices de
eficiência, produtividade e
rentabilidade”, diz o economista. E a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica é referência mundial. “A Copel é
enxuta e capitalizada. Mas para fazer
parte deste pool vai ter de pagar”,
comenta Mendes. Em 2003, a Copel
conseguiu sair do prejuízo registrado em
2002 e fechar o ano passado com lucro
líquido de R$ 171,1 milhões. No ano
anterior, a empresa havia registrado
perdas de R$ 320 milhões. O resultado
foi sustentado pelo bom desempenho do
segundo trimestre de 2003, quando
houve lucro de R$ 281,6 milhões. Em
todos os outros trimestres, a Copel teve
prejuízo. Nos últimos três meses de
2003, as perdas foram de R$ 89,1
milhões.
A Companhia Paranaense tem um
rendimento tão positivo que anda
auxiliando nossos vizinhos argentinos.
Em março passado, a Argentina

começou a receber energia elétrica
brasileira, o que permitiu ao governo
argentino recuar na proposta de
racionamento, em sua luta contra um
déficit energético.
Para o presidente do CREA-PR,
Luiz Antonio Rossafa, que é
também membro do Conselho de
administração da Copel este novo
modelo energético “não
contempla os interesses dos
paranaenses e do Estado do
Paraná. O modelo desconsiderou a
opção que a população fez por
uma empresa pública quando
disse não à privatização da Copel”.
Rossafa explica que o povo
paranaense se manifestou contra
transformar a Copel em um
instrumento de negócios. “Toda
esta percepção do povo não foi
levada em consideração porque o
novo modelo não preservou o
direito do auto suprimento da
distribuição para empresas que
têm geração própria de energia,
como a Copel. Isto, por si só, já
fulmina com todo aquele ideal que
a sociedade paranaense soube
preservar”, lamenta o presidente
do CREA/PR.
Rossafa explica porque as
novas regras não são boas para o
Paraná que manteve a Copel
estatatizada. “O novo modelo
energético brasileiro não concede isonomia de mercado de
energia entre as estatais e as

E C O N O M I A

Descentralizar

o

Ações locais são
apontadas pelas
comunidades que
interagem na busca
das mudanças
Enquanto o governo federal não
promove as mudanças necessárias
para que a economia nacional se
desenvolva e gere emprego e renda, a
sociedade civil organizada tem
buscado por conta própria soluções
práticas e localizadas que resolvam
estes problemas.
A exploração dos potenciais locais
parece ser o melhor caminho a ser
seguido. Neste sentido, o Conselho
Veja como o Núcleo de Ações
Estratégicas (NAE) dividiu o Estado em
13 núcleos, com sedes nas seguintes
cidades:
1. Apucarana

- Habitação e

saneamento básico (urbano e rural);

Ascom CREA-PR

crescimento

Reunião em Guarapuava: sugestões e soluções para crescer

Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Paraná (CREA-PR) tem
desenvolvido desde fevereiro deste ano
um trabalho inédito,
batizado de
Projeto Paraná - que visa promover a
mobilização profissional para a
geração de emprego e renda no
Estado.
O Projeto Paraná está sendo
discutido em todo o Estado através de
reuniões promovidas pelo Núcleo de
Ações Estratégicas (NAE) do CREA-PR.

Durante estas reuniões, profissionais
ligados ao sistema, entidades de
classe, instituições de ensino,
conselheiros e inspetores do CREA e
representantes de órgãos públicos e
da sociedade em geral que participam
dos encontros, discutem sugestões e
soluções locais na busca da inserção
profissional por meio do
desenvolvimento sustentável.
De início, o NAE apresenta o
Projeto Paraná, desde a sua concepção

Setor de serviços (cursos específicos
profissionalizantes dentro da
necessidade da região e turismo rural) e

esportiva com liberação de parte da
produção dos tanques, hotelaria,
r e s t a u r a n t e s, t r a n s p o r t e c o m
assessoramento da Escola de
Engenharia de pesca de Toledo);

Qualidade de vida (moradia e
saneamento básico na área rural, lazer,
infra-estrutura - transporte, silos,
armazéns, comunicação)

Agronegócio (incentivo à agroindústria)
e Infra-estrutura básica (viária,
energia e comunicação).
2. Campo Mourão - Agronegócio
(Indústria de fecularia, cadeia da
madeira, fruticultura, frigorífico - carne e
couro, suinocultura, avicultura, laticínios
- envase e queijos, indústria têxtil e
confecções, sericicultura, cafeicultura,
setor sucroalcooleiro, entre outros);

Agronegócio e desenvolvimento
territorial.
4. Curitiba - Desenvolvimento ter-

3.

Cascavel

-

Programas

habitacionais (com aproveitamento
adequado de resíduos da construção
civil, entulhos e usinas de reciclagem);
Parcerias com instituições de
ensino médio e superior (buscar a
integração das diversas entidades) e
Turismo (rural voltado ao Parque
Nacional, na área de Braganey, de
eventos, incremento para pesca

ritorial (Plano diretor obrigatório para
todos os municípios da Região
Metropolitana : água, lixo, corredores de
transporte, infra-estrutura viária e energia;
Desenvolvimento industrial (metalmecânico, automobilístico, químico,
eletro-mecânico, moveleiro, madeireiro,
envase de água mineral) e
Agroindústria (fruticultura, olericultura,
processamento local dos produtos:
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até a sua conceituação, princípios,
diretrizes e realiza um diagnóstico da
situação sócio-econômica da região
onde está sendo realizada a reunião. O
primeiro encontro foi realizado em
Ponta Grossa em fevereiro passado.
Desde então, já foram realizadas 13
reuniões. Para viabilizar estes encontros,
o Paraná foi dividido em 13 núcleos
(Ponta Grossa, Santo Antônio da
Platina, Londrina, Pato Branco,
Guarapuava, Curitiba, Paranaguá,
Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu,
Apucarana, Maringá e Campo
Mourão), que coincidem com a
estrutura organizacional do CREA-PR.
Segundo a gerente do NAE,
engenheira civil Vivian Curial Baeta de
Faria, cada região do Paraná tem
características particulares. “O
agronegócio ainda é a principal
vocação de nosso Estado. Mas hoje há
uma preocupação generalizada com o
desenvolvimento territorial urbano e
rural integrados”, constata a gerente do
NAE. “Se o planejamento estiver
voltado somente para a área urbana,
estará, por princípio, fadado ao

Inserção - Durante a primeira
etapa do projeto, já encerrada,
surgiram diversas propostas sobre as
potencialidades locais em cada um dos
13 núcleos visitados pelo Projeto
Paraná. “Então, os profissionais
elencaram, por votação, três
programas prioritários”, revela a
gerente do NAE. Na próxima etapa, os
componentes do NAE voltarão aos
núcleos para novas reuniões.
“Voltaremos para promover palestras
com o objetivo de nivelar o

mimosa, batata e champignon,
agregando valor, distribuição da

existentes no Parque Tecnológico de
Itaipu).

A renda de vários
municípios está
concentrada
na mão da elite
insucesso, porque atualmente não é
mais possível dissociar as atividades
que ocorrem dentro dos municípios. A
atividade rural tem inserções e
desdobramentos na zona urbana e,
portanto, precisa ser analisada”,
explica a gerente do NAE.

produção); Turismo e Cidadania.
6. Guarapuava
5. Foz do Iguaçu - Criação de um
Instituto de Desenvolvimento
Turístico e Tecnológico na região de
Serranópolis; Agroindústria
(beneficiamento de produtos agrícolashortifrutigranjeiros e soja, agregando
valor, assistência técnica ao pequeno
produtor, incentivo à fruticultura e
oleicultura nas pequenas propriedades
rurais, aproveitamento das áreas de
reserva legal para fruticultura, incentivo à
apicultura e piscicultura) e Implantação
de indústrias eletro-mecânicas
(aproveitamento das oportunidades
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-

Cadeia

da

Madeira (serragem, móveis, etc.,
desdobramento local da madeira);
Associativismo/ Empreendedorismo
(pequenos negócios, ecoturismo,
a g r i c u l t u r a f a m i l i a r, c a n a i s d e
comercialização e escoamento) e
Desenvolvimento territorial (Plano
Diretor, planejamento da expansão das
cidades, placas de sinalização e
aplicação da legislação).
7. Londrina - Associativismo/
E m p r e e n d e d o r i s m o (incentivar
formas alternativas com qualificação
profissional, buscar sistemas próprios de

conhecimento do grupo. Na terceira
etapa do projeto, vamos desenvolver os
planos de ação, que deverão conter os
desdobramentos necessários para a
implantação dos programas”, afirma
Vivian.
De acordo com Luiz Antônio
Rossafa, presidente do CREA-PR, a
instituição não pretende discutir
políticas públicas dos governos federal,
estadual ou municipal neste primeiro
momento do projeto. “O CREA é uma
instituição antenada e comprometida
com a geração de renda e emprego. A
luta é buscar a inserção profissional,
com pessoas que tenham sentimento e
engajamento na cidadania”, afirma
Rossafa.
Segundo a gerente do NAE, o
Poder Público poderá eventualmente
participar diretamente dos programas.
“Em algum momento, os programas
poderão depender de interações com o
Poder Público”, considera Vivian. Na
visão dela, este projeto também poderá
ser utilizado para um futuro debate nas
eleições municipais de 2004. “Afinal,
são propostas que estão partindo da
financiamento, geração de fundos,
poupança própria, assessoramento em
rede para pequenas empresas);
Desenvolvimento territorial
(incubadoras industriais e rurais, políticas
de valorização do meiro rural,
industrialização dos produtos primários
da região agregando valor, formação
de mão-de-obra e aperfeiçoamento
para pequenos serviços e programa
para desenvolver aproveitamento
energético dos resíduos agrícolas) e
Incubadora de conhecimentos
(formação de banco de dados e
experiências a partir de parcerias com
entidades fomentadoras).
8. Maringá - Reflorestamento (de
áreas de proteção de mananciais,

E C O N O M I A

Comunidade aponta soluções

Paralelamente
ao Projeto Paraná, a Associação dos
Municípios do Setentrião Paranaense
(Amusep), que reúne 30 cidades da
região de Maringá, também está
desenvolvendo um programa voltado
para o desenvolvimento. O Programa
de Desenvolvimento da Região da
Amusep (Pró-Amusep) visa definir
parceiros estratégicos para identificar os
potenciais da região e promover o
desenvolvimento sustentável local.
“Este programa deu seus primeiros
passos em junho de 2002.
Inicialmente, definimos os parceiros
estratégicos do programa - Amusep,
Sebrae, Emater, Universidade Estadual
de Maringá (UEM), Instituto de
Desenvolvimento Regional e Centro

viveiros de mudas e exploração industrial

de

pontos turísticos, profissionalização

de

para atender o turista) e Produção e

oportunidades (núcleo de inteligência
competitiva com especialistas
articulados e organizados em prol da

difusão tecnológica adaptável ao

da

madeira);

Centro

Universitário de Maringá (Cesumar).
Este foi o nosso primeiro diferencial. Até
então as ações na região sempre foram
isoladas. Foi uma inovação no sentido
em que unimos todas estas forças”,
considera o prefeito de Mandaguari,
Ari Eduardo Stroher (PMDB),
responsável da Amusep pelo
desenvolvimento do programa.
Segundo ele, iniciativas como esta
são extremamente importantes porque
criam “o espírito de uma cidade viva”.
“Trata-se de um ganho importante para
os nossos municípios. As soluções têm
de partir da própria sociedade. O
Projeto Paraná e o Pro-Amusep
caminham numa mesma estrada. Já
fizemos uma reunião conjunta e
estamos propondo uma parceria para
juntarmos esforços. O CREA-PR está de
parabéns por esta iniciativa e com
certeza este programa vai trazer avanço

sociedade) e Sistema de cooperativa
de crédito (formada pelos profissionais
do sistema).
9. Paranaguá - Desenvolvimento
territorial (zoneamento para produção
em todos os setores ( indústria, comércio e
serviço), áreas com potencialidade,
cumprimento das leis ambientais,
tratamento de resíduos, saneamento e
melhoria da malha viária); Turismo
(ênfase no setor gastronômico, exploração
das belezas naturais, sinalização urbana e

Litoral (cultivos marinhos, produção na
área da mata, agregar valor aos produtos,
destinação industrial).
10. Pato Branco - Turismo
(valorização do turismo rural - rios, lagos e
cachoeiras); Agroindústria (agricultura
familiar e agroecologia, agricultura
orgânica e medicinal, cadeia produtiva
do leite, sericicultura, piscicultura,
avicultura, silvicultura, resinagem, pasto,
abelhas, criação de centrais regionais de
abastecimento e organização da
produção de hortifrutigranjeiros para
atendimento das demandas,

para o Paraná”, diz Stroher.
Fórum - Em novembro de 2002, o
programa foi apresentado nos 30
municípios que compõem a Amusep.
“Na época houve a adesão de todos
prefeitos da região. No início de 2003,
lançamos o programa nos 30
municípios”, recorda Stroher. Na
segunda etapa, foi feito um trabalho de
implantação do programa nos
municípios. “Formando equipes de 35
lideranças de cada município, que
foram treinadas em um programa
chamado Liderar, conduzido pelo
Sebrae, Emater e UEM”, explica o
prefeito de Mandaguari, que fica a 31
quilômetros de Maringá.
Neste programa, as lideranças
aprenderam a se comportar em suas
respectivas comunidades. “Fiz os sete
módulos do curso. Agora, estamos na

reflorestamento terreno dobrado, ramo
madeireiro e incentivos com planos de
reflorestamento, aproveitamento de subprodutos, ramo moveleiro, esquadrias e
incentivo ao aprimoramento) e
Desenvolvimento territorial
(planejamento ordenado urbano e rural).
11. Ponta Grossa -

Cadeia

da

madeira (utilização da serragem,
fabricação de briquetes, indústria
moveleira, car vão e substratos);
Desenvolvimento territorial (projetos
de desenvolvimento territorial, planos
diretores, reciclagem de lixo, priorizar as
regiões de menor IDH - Índice de
Desenvolvimento Urbano) e
Agroindústria (industrialização de
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Agropólo - No começo deste ano
os municípios finalizaram os planos
municipais de desenvolvimento.
“Recebemos 341 propostas de planos
municipais; 30% foram na área do
agronegócio; 45 propostas (ou 9%) na
área de artesanato; os setores têxtil,
turístico e ambiental também
receberam propostas significativas”,
enumera o prefeito de Mandaguari,
onde foi criada uma Associação de
Artesãos a partir deste programa.
“Organizamos barracas na praça da
cidade e os artesãos já estão vendendo
seus produtos. Na área do
agronegócio, criamos o projeto
Agropólo, que envolve desde o setor
produtivo até a venda do produto”,
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afirma Stroher.
Este projeto foi encaminhado há
cerca de seis meses ao secretário de
Estado da Agricultura, Orlando Pessuti.
“E aguardamos resposta positiva no
sentido de firmarmos uma parceria
com o Estado. Estamos visualizando o
mercado externo (exportação de
cogumelos e frutos)”, espera Stroher.
Para a primeira etapa do Agropólo, a
região espera receber em torno de R$

Ascom CREA-PR

fase do Fórum e os parceiros estão
dando muita força para a região”,
comenta o prefeito de Iguaraçu,
Sebastião Aurélio da Silva (PSDB), que
é presidente da Amusep. “Se não fosse
este projeto, não teríamos tanta
perspectiva. No meu município,
pretendemos desenvolver o artesanato,
o lazer e o turismo. O pessoal está se
capacitando e as expectativas são boas
porque o projeto está sendo trabalhado
na base”, afirma o prefeito de
Iguaraçu, que fica a 28 quilômetros de
Maringá.
Após a participação das lideranças
no programa Liderar, foi fundado em
cada município um Fórum Municipal
de Desenvolvimento, que promove
reuniões semanais com o intuito de
elaborar um plano municipal de
desenvolvimento. “Mas, antes disso,
definimos cinco eixos que
direcionariam o programa: políticoinstitucional, social, econômico,
ciência e tecnologia e ambiental”,
explica Stroher.

1,5 milhão do governo do Estado.

P L A N O PA R A N Á

Soluções para
mobilização
“A importância da mobilização
para o Plano Paraná” e a discussão da
“ética e responsabilidade no exercício
profissional” foram os assuntos
debatidos no XIV Fórum de Inspetores
do CREA-PR, de 1º a 3 de abril, em Foz
do Iguaçu, com a participação de
cerca de 200 profissionais do Estado.
Os temas são oportunos porque,
elaborado o Plano de
Desenvolvimento Sustentável para o
Paraná, é preciso consolidar a
aplicação das suas propostas de
políticas para a retomada do
crescimento econômico paranaense,
aproveitando as particularidades de
cada região. Para tanto, foi

estabelecido um sistema interativo
entre palestrantes e ouvintes. Cada
participante foi convidado a identificar
as dificuldades em mobilizar a
sociedade para propor e estabelecer
políticas que visem o crescimento do
emprego e renda. A discussão foi
dividida por segmentos:
empresariado, imprensa,
organizações não governamentais e
entidades civis, governos estadual e
municipal, profissionais liberais e
entidades de classe.
A resposta veio à altura do desafio,
condensada numa série de problemas,
como o descrédito dos órgãos públicos
e a dependência do sistema social para
apontar soluções, o pouco
envolvimento entre
profissionais e
lideranças regionais, a
descontinuidade das discussões,
ausência de representatividade política,
além da falta de um planejamento
estratégico que estimule a participação
de empresários e entidades de classes.
Fonte - Entre as soluções na
relação com a mídia, por exemplo, foi
apontada a necessidade de mapear os
comunicadores próximos identificados
com os propósitos de engenheiros,
arquitetos e agrônomos. Duas outras
dicas: aproveitar os espaços existentes
na imprensa e tornar-se uma fonte
confiável e permanente para os
comunicadores. Antes de mobilizar
suas comunidades, os profissionais
devem ter clareza das razões que os
levam a abraçar um projeto,
aconselhou o palestrante Raul Teixeira,
que falou na abertura do fórum sobre
motivação. “A pessoa motivada é
capaz de superar dificuldades, de vestir
a camisa, pois o seu entusiasmo, a sua
capacidade, a sua comunicação, o seu
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Postos

que

abastecem
o

crime
Comércio de
combustível
adulterado pode
alimentar crime
organizado e
lavagem de
dinheiro

Por Ivan Schmidt

A adulteração de
combustíveis, em especial a gasolina,
pela adição de quantidades de álcool
anidro acima dos 25% permitidos pela
legislação em vigor, ou do resíduo da
indústria petroquímica genericamente

conhecido como solvente, constitui
crime contra a ordem econômica
definido
pela Lei nº
8.176/91.
A lei em
questão
estipula,
ainda, que essa
modalidade de crime se caracteriza
pela aquisição, distribuição e revenda
de derivados de petróleo, gás natural
e suas frações recuperáveis, álcool
etílico, hidratado carburante e demais
combustíveis líquidos carburantes,
sempre que estiverem em desacordo
com as normas legais.
O procurador de Justiça Ralph Luiz
Vidal Sabino dos Santos, que até a
primeira semana de abril atuou como
coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa do Consumidor no
Estado do Paraná, lembrou entretanto
que a lei estabelece ao infrator uma
pena muito branda (detenção de 1 a 5
anos e multa), considerada a
gravidade do ilícito que é praticado,
hoje em dia, por redes muito bem
estruturadas do chamado crime
organizado. “O que temos constatado
é que as misturas são realizadas com o
respaldo técnico de químicos
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experientes,” afirmou o procurador.
Além de crime contra a ordem
econômica, a adulteração e a venda
do combustível assim classificado
causa grandes prejuízos à Fazenda
Pública pela via da sonegação fiscal
(R$ 3 bilhões/ano), ao consumidor
que paga por algo que não recebe e
também ao meio ambiente, pela
emanação de resíduos altamente
poluidores da água, do ar e outras
fontes naturais.
Bloqueio dos bens - Santos, em
sua última entrevista como
coordenador da Promotoria de Defesa
do Consumidor, disse à Revista CREAPR que a prática mais comum usada
pelo crime organizado na adulteração
do combustível é a mistura de
solventes (benzeno, tolueno e outros),
“que traz aos fraudadores um lucro
extraordinário por serem produtos de
baixo preço e sem nenhum rigor no
controle da comercialização”. Com
efeito, há um cheiro espalhado no ar
de que, muito além dos milhões de
litros de gasolina adulterada - negócio
escuso que representa copiosa fonte
de ganhos - há também claro
indicativo na direção do que se
chama, no jargão policial, lavagem de
dinheiro.
Assim, assinala o procurador,
mesmo que tal anseio ainda esteja
longe de se realizar, “a forma de
reprimir com maior eficácia a prática
desse crime, que rapidamente
alcançou grande dimensão em todo o
território nacional e igualmente no
Paraná, é atingir o fraudador naquilo
que ele tem de mais importante, o
dinheiro, mediante o bloqueio
imediato de seus bens e contas
bancárias”.
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Os números do Sindicombustíveis
- 2,4 mil postos de abastecimento de combustível no
Estado
- 600 postos na Região Metropolitana de Curitiba.
- O setor é responsável por 30 mil empregos diretos e 100
mil empregos indiretos.
- Representa um terço do total da arrecadação de ICMS.
- 360 milhões de litros/mês é o volume de combustível
comercializado no Paraná (gasolina, álcool e diesel)

A Agencia Nacional de Petróleo
(ANP) assinou convênios com várias
entidades, entre elas a Procuradoria
de Investigação Criminal (PIC),
encarregada da realização da
inspeção nos postos de gasolina. Já os
testes das amostras coletadas para
verificar se a gasolina comercializada
em postos paranaenses está ou não
adulterada, são de responsabilidade
da UFPR.
Segundo o procurador, com a
atuação do Ministério Público na
inspeção de postos de gasolina desde
o ano passado, “observou-se queda
bastante acentuada no índice de
estabelecimentos que revendiam
gasolina adulterada na Região
Metropolitana de Curitiba e também
no interior do Estado”.
Preços - O presidente do
Sindicombustíveis/PR, empresário
Roberto Fregonese, lembra que as
providências determinadas pela ANP
para combater o crime da adulteração
dos combustíveis foram bemsucedidas, “podendo-se notar a
redução dos índices de nãoconformidade do produto oferecido
pelos postos de abastecimento”.
No primeiro semestre de 2003, as
amostras de gasolina comercializada
no Paraná indicavam que em 13,5%

das mesmas havia mistura ilegal,
caindo esse nível para 1,7% em
outubro. No mês de abril, portanto há
um ano, a ANP constatou o auge da
adulteração (22%) das amostras
coletadas em nosso Estado. Fregonese
diz que “essa queda se deve à ação
firme do Ministério Público, tanto na
inspeção da rede de abastecimento
quanto na investigação das denúncias
de uma fraude que, de certa maneira,
já supera a proporção do tráfico de
drogas”.
Outro dado importante do
acompanhamento das pesquisas da
ANP, segundo documento oficial do
Sindicombustíveis, refere-se ao
comportamento dos preços em
relação aos índices de nãoconformidade. A própria ANP fez
constar de seu relatório de outubro do
ano passado que há uma relação
entre preços abaixo da média e
gasolina em não-conformidade.
Fregonese comentou, com base no
informe da ANP, que no Paraná, em
outubro passado, “54,3% das
amostras que apresentaram nãoconformidade vinham de postos que
praticavam preços abaixo da média
de mercado”.
Milagre - O Sindicombustíveis
pediu a imediata intervenção da ANP

Combustível adulterado
Alguns postos de abastecimento costumam recorrer a misturas
ilegais que incluem adição de álcool (além do permitido) na
gasolina, solventes químicos industriais etc. Seja qual for a adulteração,
ela traz alteração ao desempenho do veículo e sérios prejuízos ao
funcionamento e vida útil do motor.

,
,
,
,

Como identificar se a gasolina é
adulterada
Motor começa a falhar de repente.
Marcha lenta se torna irregular.
Partidas ficam mais difíceis.
Escapamento jorra água enquanto o motor está frio.

Conseqüências a médio prazo
!
Motor engasga ou chega a parar.
!
Perda gradativa de potência.
!
Desempenho e rendimento diminuem.
!
Acelerações ficam cada vez mais lentas.
!
Maior emissão de poluentes.
!
Elevação de consumo.
Danos provocados por solventes químicos
,
Borrachas do sistema de alimentação se desmancham.
,
Aumento do depósito de carvão nas válvulas e velas.
,
Resíduos provocam entupimentos generalizados.
,
Óleo do Carter vai perdendo o poder lubrificante.
,
Aceleração do desgaste das partes móveis do motor.
Como eliminar o problema
,
Limpar o carburador ou bicos injetores de combustível.
,
Escoar o combustível adulterado ou limpar o tanque.
,
Trocar as mangueiras e conexões de alimentação.
,
Trocar os diafragmas no caso do carburador.
,
Substituir todos os filtros de combustível.
,
Testar a válvula reguladora de pressão (injeção).
,
Testar a vazão da bomba mecânica ou elétrica.
Como escolher um posto para abastecer
!
Abasteça sempre no mesmo posto.
!
Desconfie do combustível com preço muito baixo.
!
Use sempre gasolina aditivada. Além de ser menos adulterada,
contém detergentes que limpam o motor.
Onde fazer a denúncia
U
ANP (0800.900267)
U
IPEM (41) 256-7211
Fontes: Postos Bandeirantes, Banco de Dados, ANP e mecânicos.

e do próprio MP, porque o baixo preço
então praticado por postos de Curitiba
e Londrina, especialmente, indicava
um forte indício de irregularidade,
entre elas a sonegação de impostos, a
adulteração dos combustíveis ou
dumping (prática do preço baixo para
quebrar a concorrência). O presidente
dizia na época que “os preços estão
muito próximos do custo e, por isso,
estaria ocorrendo uma ação não
explicada por parte dos postos. Tais
preços são inconcebíveis. Não existe
milagre. Queremos que o mercado
seja investigado pela ANP e, se houver
irregularidades, elas devem ser
encaminhadas ao MP e os culpados
punidos”.
No final de novembro de 2003, a
Polícia Civil do Paraná desbaratou
uma quadrilha que atuava na RMC,
apurando que a mesma já teria
fornecido cerca de 400 mil litros de
solvente para adulteração de
combustíveis no Estado. Os marginais
agiam no barracão de uma indústria
química para fazer a mistura de
solvente, álcool anidro e corantes. A
perícia constatou que o material tinha
75% de solvente e 25% de álcool.
Rede protegida - “Temos no
Paraná uma rede protegida de
abastecimento de combustíveis”,
assegura o presidente do sindicato dos
varejistas de combustíveis e derivados
de petróleo, “tendo em vista que a
maioria dos empresários que se
dedica a esse ramo tem tradição no
mercado, e merece todo o respeito
dos consumidores”. Fregonese
reconhece que, infelizmente, nos
últimos tempos o setor atraiu novos
agentes cuja finalidade exclusiva é a
fraude: “Frente a essa realidade, é
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Monitoramento - A Agencia
Nacional de Petróleo (ANP) instituiu
em 1999 o Programa de
Monitoramento da Qualidade de
Combustíveis, com o objetivo de
garantir a qualidade do combustível
comercializado no País, baseando sua
atuação no volume de denúncias que
chegam à instituição provenientes dos
usuários, Ministério Público, Polícia e
outros órgãos.
Quando uma denúncia de
adulteração de combustível é
comprovada pelo resultado do teste
laboratorial, a ANP faz a autuação,
lacre da bomba, fechamento do posto
e multa seu proprietário, que também
pode ser indiciado em inquérito
policial.
O Programa de Monitoramento
da Qualidade de Combustíveis está
focado no consumidor final e tem
como objetivo principal a elaboração
de indicadores gerais de qualidade
da gasolina e óleo diesel
comercializados no País, mas não
deve ser visto como forma de
identificação direta ou de autuação
de agentes econômicos que vendem
combustíveis fora da especificação,
por não possuir características,
cuidados e regras inerentes à
atividade fiscalizatória. Dezoito
instituições foram contratadas pelo
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Pablito Pereira

preciso estar sempre alerta para
separar o joio do trigo, já que o principal interesse do Sindicombustíveis é
prestar um serviço eficiente à
sociedade e preservar a categoria”,
finalizou. As cidades que apresentam
os maiores níveis de fraude no setor
são Curitiba, Londrina, Maringá, Foz
do Iguaçu, Cascavel e Campo
Mourão.

Procurar por um combustível de qualidade virou rotina para os motoristas

programa e são elas que monitoram
mais de 90% dos 30 mil postos de
abastecimento existentes no Brasil.
Mistura - Quando o dano ao
motor causado por combustível
adulterado tiver suficiente
comprovação, não é da
competência da ANP efetuar o
ressarcimento dos gastos. Para isso,
o interessado deve buscar a

orientação dos órgãos de defesa do
consumidor ou Ministério Público.
A ANP informa que a composição
da gasolina A é variável em função da
matéria-prima e do processo de
produção. Já a gasolina C, de uso
automotivo, é constituída de uma
mistura de gasolina A e álcool etílico
anidro combustível (AEAC). Assim, o
percentual obrigatório de álcool
etílico na gasolina passou a ser de
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Projeto

Paraná: potência

de

Petrobras/BMW Williams F1

Fórmula 1
A Petrobras foi selecionada pela
BMW Williams para o fornecimento de
gasolina para treinos e provas de seus
carros de Fórmula 1. A produção se
inicia com a finalidade de obter a
maior potência possível sem prejuízo
de durabilidade e em compromisso
com o consumo de combustível.
Segundo dados liberados pela
empresa, a primeira etapa consiste na
utilização de um modelo
computacional de predição no qual é
alimentado um banco de dados com
mais de uma centena de matériasprimas, obtendo - se gasolinas
experimentais. Trata-se de um modelo
matemático desenvolvido graças à
utilização da resposta do motor de
Fórmula 1 com diversos tipos
diferentes de combustíveis e todas as
propriedades físico-químicas das
matérias-primas.
A utilização dos vários tipos de
petróleos nacionais e diversas
unidades de processamento das 11
refinarias da Petrobras, possibilita a
obtenção de extensa gama de
matérias-primas com potencial para
compor a gasolina de Fórmula 1. A
empresa optou pela implantação da
unidade para cortes seletivos de
correntes na Unidade de Xisto (SIX), em
São Mateus do Sul, Paraná. A
definição do local obviamente seguiu

Paraná prova que
tem potenciais
regionais para gerar
emprego e renda em
setores variados
critérios próprios da empresa
brasileira de petróleo e energia, mas
deve ser interpretada como uma das
facetas tecnológicas que o Paraná
dispõe para sustentar um ambicioso
projeto de desenvolvimento, que se
fundamenta na necessidade de gerar
amplas oportunidades de trabalho,
distribuição de renda e melhoria da
qualidade de vida dos mais
necessitados.
Padrão mundial - Em São Mateus
do Sul são produzidas pequenas
bateladas de gasolinas experimentais,
testadas em laboratório para
confirmar o atendimento dos limites de
especificação. Em seguida são
realizados os testes em motores
instalados na Petrobras e na BMW,
para identificar os combustíveis com
maior probabilidade de sucesso nos
testes que se realizam nos
motores V10 da escuderia.
Na etapa
posterior é

a vez dos testes de durabilidade em
dinamômetro e em pista. Definida a
composição da gasolina, as matériasprimas são encaminhadas ao Cenpes
(Centro Nacional de Pesquisas da
Petrobras), que faz a preparação da
mistura final. Depois de diversas
análises, uma amostra é remetida
para o laboratório da própria FIA, na
Inglaterra, a fim de homologação. Só
então a gasolina é embalada em
tambores e despachada para a BMW.
Segundo a Petrobras, a cada 90
dias é preparada uma nova batelada
de 200 mil litros do combustível a ser
utilizado nos treinos e corridas pela
equipe Williams. Esta é uma conquista
que trouxe orgulho aos brasileiros,
face ao estágio avançado da sua
companhia de combustíveis minerais,
tendo em vista que as novas
tecnologias desenvolvidas e aplicadas
na feitura de gasolinas para a Fórmula
1 têm aproveitamento imediato no
desenvolvimento das gasolinas
comerciais. Esta é mais uma garantia
da qualidade dos combustíveis que
estarão disponíveis em futuro próximo.
O fato é comprovado porque a atual
especificação da gasolina de Fórmula
1 é a mesma a ser prescrita para as
gasolinas comerciais na Europa,
já no próximo ano.
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É preciso muita pesquisa para
atingir o máximo em termos de
desempenho de cada componente e
da interação existente entre eles, em
se tratando de um carro da Fórmula
1. Itens como aerodinâmica, caixas
de marchas, suspensões e motores,
além de outras alternativas, são
constantemente reavaliados para
aprimorar o rendimento dos bólidos.
Segundo um informe da
Petrobras, nos últimos anos muitas
regras foram adotadas para limitar a
potência dos veículos e aumentar a
segurança. Entre as mudanças,
foram impostas algumas limitações
ao combustível usado nas corridas,
de modo que hoje eles são muito
parecidos com os combustíveis
encontrados nos postos de todo o
mundo.
Um dos requisitos essenciais do
combustível de Fórmula 1 é que ele
dê ao motor a maior potência
possível, sendo necessário contornar
as restrições impostas pela
Fe d e r a ç ã o I n t e r n a c i o n a l d e
Automobilismo (FIA), com respeito a
octanagem, teores de oxigênio,
nitrogênio e densidade.
Uma das restrições é que esse
tipo de gasolina não pode ter
compostos não autorizados para as
gasolinas comerciais. Desde o ano
2000 essas linhas foram pautadas
pelo Parlamento Europeu, e estão em
pleno vigor.
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Petrobras/BMW Williams F1

Gasolina para
Fórmula 1

O combustível produzido no Paraná pela Petrobras abastece os F1

Octanagem - Até o final dos
anos 70, o regulamento da Fórmula
1 prescrevia a utilização de gasolinas
de alta octanagem, com tolerância
de até RON 102, disponíveis
comercialmente na França, Itália,
Alemanha e Inglaterra.
Com a suspensão da venda
desse combustível, permitiu-se aos
fornecedores das equipes que
preparassem combustíveis especiais
para a categoria, e foi dessa forma
que eles passaram a ser mais
elaborados e se distanciaram
bastante da gasolina encontrada
nos postos de revenda.
A limitação de RON 102 valia
ainda no final dos anos 80, bem

como já havia limitações quanto ao
teor de oxigênio e nitrogênio (2% em
ambos os casos).
Com o passar do tempo, novos
limites foram sendo estabelecidos e
outros acrescentados, como
pressão de vapor, densidade, teor
de benzeno e chumbo. Em 1992, a
FIA definiu que qualquer substância
encontrada no combustível de
Fórmula 1 que não estivesse
presente na gasolina comercial
poderia caracterizá-la como ilegal.
Isso quer dizer que a Fia adota para
as provas de Fórmula 1, as mesmas
diretrizes adotadas pelo Parlamento
Europeu para a gasolina comercial
na Europa.
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