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Política energética

O presidente do Conselho Diretor do Instituto Nacional
de Eficiência Energética (INEE), Marcos José Marques, é um
defensor intransigente da criação de uma política nacional
de energia. Segundo ele, os principais países estão
preocupados em definir questões como quem vai suprir uma
possível necessidade de energia externa e quais as fontes
disponíveis; o uso racional dos potenciais e qual o cenário
de risco que se pode ter no atendimento das necessidades do
mundo globalizado. “O Brasil já teve no passado uma
política energética, na qual buscava estabelecer o espaço
para o gás e para a energia elétrica, assim como estimular a
conservação de energia, que é um tema fundamental,
mesmo depois da crise de 2001”, disse. Marques enfatiza
que apesar do “resultado fantástico” que salvou o País, o
tema continua desconhecido. Desse modo, “a falta de uma
política energética nacional, na minha opinião, é uma coisa
dramática. Acho ótimo ter-se um modelo para o setor
elétrico e um novo modelo para o gás. Mas eu diria que,
antes disso, se deveria ter as grandes linhas da política
energética”.
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Governos contra exclusão
O ministro das Cidades do governo brasileiro, Olívio
Dutra, destacou no II Fórum Mundial Urbano, realizado em
Barcelona (Espanha), a importância de governos locais
possuírem instrumentos para conter o processo de exclusão
social nos municípios, sobretudo aqueles localizados nos
países pobres da Ásia, África e América Latina. Segundo o
ministro, é exatamente nessa parte do mundo que se verifica
a explosão da urbanização, com o crescimento
desmesurado do número de famílias que não têm moradia
digna, nem acesso aos serviços de saneamento básico.
Dutra afirmou que em menos de 50 anos, 80% da
população brasileira passaram a viver nas áreas urbanas. O
ministro falou ainda da necessidade de unir esforços dos
governos federal, estadual e municipal, de buscar a parceria
da sociedade civil e dos próprios organismos internacionais.
Contudo, disse que tudo isso será pouco se não houver
mudança na política macroeconômica mundial, “para que
investimentos em moradia e saneamento sejam excluídos do
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Romper

o

círculovicioso
Por Luiz Antonio Rossafa

O Brasil, já se disse tantas vezes, é

modificados

terra de contrastes gritantes, e essa

e

inclusão social, entre

outros temas.

característica, malgrado o desânimo dos

A instituição sempre esteve na linha

que teimam acreditar no imenso potencial

de frente do debate, quer na condição de

com

provocadora e indutora da pauta a ser

estupefação nos meios acadêmicos do

do

País,

tem

sido

dissecada

abordada, ou de participante ativa do

Primeiro Mundo, cujos protagonistas não

processo de aglutinação dos círculos de

compreendem como não se conseguiu

inteligência

no

ainda

universidades,

entidades

promover a ruptura definitiva da

Estado
de

como
classe,

dependência política, econômica e cultural

institutos de pesquisa, associações e

que retarda nosso projeto de nação.

sindicatos profissionais.

Como não poderia deixar de ser e, em

Na véspera do plantio da safra de

grande medida em função dessa trava

verão 2004/2005, por absurdo que seja

histórica, o País vê crescer a cada dia sua
pauta de temas urgentes que vão se
amontoando

sem

gerando o círculo
públicos

serem

resolvidos,

vicioso de gastos

desperdiçados,

quando

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

constatar, o País dá mais um passo para
trás. Depois da realização do primeiro
turno das eleições municipais, o Senado
aprovou com emendas o substitutivo da

não

Lei de Biossegurança, que inclusive

sugados pelo ralo da corrupção, do desprestígio ao

disciplina

aproveitamento

da

modificados, os transgênicos, cujos riscos para a saúde

Como instituição integrada ao sistema federal de

suficiente. A matéria deverá agora ser discutida pela

da

inteligência

autóctone,

e

procrastinação malévola de soluções proativas.
fiscalização do exercício profissional, mas plenamente
convencida da importância de pugnar também pela

o cultivo

de organismos

geneticamente

humana e meio ambiente não estão esclarecidos de modo
Câmara dos Deputados.
Contudo, o impasse foi mantido dada a inexistência de

inserção desses profissionais no debate das questões

dispositivo legal sobre a questão, tendo em vista que na

socioeconômicas que nos afligem, o CREA-PR tem feito

safra passada o plantio de sementes de soja transgênica,

sua parte para qualificar a discussão, a partir da

no Rio Grande do Sul, foi liberado por medida provisória.

visualização do relevante aporte que os inúmeros ramos

Diante

da

leniência

das

chamadas

instituições

da engenharia e arquitetura, necessariamente, podem e

democráticas, o Congresso Nacional e o próprio governo,

devem colocar à disposição da sociedade.

os produtores gaúchos pressionados pelos prazos do

Apesar das dificuldades inerentes a quaisquer

calendário agrícola, mandaram dizer que plantam com ou

processos de independência cultural, científica ou

sem medida provisória. A mesma disposição também é

tecnológica, largos passos foram dados em muitos

manifesta por sojicultores do Paraná.

setores vitais para o crescimento, como as discussões em

De nossa parte temos a lamentar um retrocesso a mais

torno de modelos sustentáveis para a matriz energética,

em nossa crônica mania de empurrar com a barriga

água potável, meio ambiente, organismos geneticamente

questões pontuais que exigem solução imediata e
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Trem nos trilhos - A respeito do informativo
Trem nos Trilhos do Fórum em Defesa do Patrimônio
Público do Paraná, gostaria de repassar e-mail que
enviei ao jornal Folha de S. Paulo reportando-me à
matéria da página B7, da edição do último dia
8/08, dia dos Pais, o qual gostaria que tomasse
conhecimento. “Em respeito à memória de meu pai
e de meu avô, ferroviários da extinta Estrada de
Ferro Araraquara (EFA) e de tantos outros que
dedicaram suas vidas às ferrovias no Brasil, rogo a
este conceituado jornal que não limite a reportagem do acidente
na Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá a apenas uma foto,
como se fosse um simples acidente. Creio que há muito a se
explicar sobre este acidente que até agora não foi explicado.
Creio que esta ferrovia, centenária, e um dos grandes marcos da
engenharia brasileira, não suporta mais a exploração a que vem
sendo submetida e, segundo denúncias, com os maus tratos que
vem recebendo. Ainda, porque não se pesquisar o porquê da
inexplicável paralisação, desde 1975, da construção do novo
traçado deste trecho ferroviário, mais moderno, mais rápido e
mais seguro? Esta construção iniciou e deixou várias obras ao
longo de seu traçado, algumas concluídas outras inacabadas,
porém, ninguém mais tocou no assunto, nem políticos, nem
imprensa. O que está em jogo não é o meio ambiente impactado
num ponto localizado na Serra do Mar. Está em jogo a
integridade de uma obra de engenharia de incalculável valor
histórico que jamais deveria ter sido privatizada, estão em jogo a
economia do Estado do Paraná e de outros estados e países que
a ferrovia serve. Por favor, aprofundem esta reportagem com a
grandeza que esse jornal ostenta.
Engº Reinaldo José Rodrigues dos Santos
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental/Seção Paraná”.

Erramos - Na edição de junho-julho da Revista CREA-PR, na matéria
específica sobre a ALL, alguns equívocos cometidos estão sendo corrigidos
em respeito aos nossos leitores, e atendendo a ponderações da empresa
citada. Na página 26, onde se lê que a ALL paga R$ 430 a um maquinista,
leia-se R$ 650. Para o profissional que atua em trechos de serra o salário
inicial é de R$ 750. Quanto à capacidade de transporte por vagão, a
mesma varia de 40 a 60 toneladas. Na matéria “Parque ferroviário
sucateado”, a frase “a empresa realiza operações financeiras irregulares,”
deveria ter sido substituída por “operações financeiras no mínimo
estranhas”. Ainda, sobre o total de 364 locomotivas recebidas da RFFSA, a
informação correta é “70 foram sucateadas ou adaptadas para outras
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Caminhar em Curitiba - A dificuldade de caminhar em
nossa cidade não está apenas nas calçadas existentes, cuja
maioria é muito ruim. E é muito fácil sentir esse desconforto,
bastando sair às ruas para observar as irregularidades do
nivelamento do piso, de descontinuidade das calçadas,
calçadas estreitas que mal dão para uma pessoa caminhar e,
outros empecilhos como obstruções causadas por postes,
orelhões etc. Entretanto, a pior situação está na região central
dos grandes bairros ou nas proximidades, onde não há
interesse dos envolvidos (órgão municipal, proprietários e
usuários das vias). Exemplo disso é tentar caminhar pelas
principais ruas de bairros, onde nitidamente se observa a falta
de definição dos arruamentos e não existência de calçadas,
obrigando o pedestre a andar pelo leito das ruas de tráfego
contínuo e, por vezes, pesado. Quero lembrar que os nossos
bairros principais não são os mais modestos, mas sim bairros
consistentes, populosos, com grande número de empresas de
comércio e serviços.
Infelizmente apareceu um outro tipo de
dificuldade para quem caminha, que são as vias para veículos,
especialmente nos bairros de grande expressão, onde os “pisos
de antipó” estão totalmente carregados de “nódulos e sulcos”,
trazendo sérios problemas aos usuários.
Celso Crevilaro
Curitiba - PR

A

contece

Mineração de agregados
De 25 a 28 de outubro de 2004 acontece
no Royal Palm Plaza Hotel em Campinas,
SP, o II Seminário Internacional Sobre
Agregados para Construção Civil,
promovido pela Anepac - Associação
Nacional das Entidades de Produtos de
Agregados para
Construção Civil
(www.anepac.org.br), com patrocínio da
C a t e r p i l l a r. U m p ú b l i c o d e
aproximadamente 300 pessoas é esperado. O tema do
seminário é “Mineração de Agregados e o Desenvolvimento
Sustentável”. Produtores de agregados e especialistas nacionais
e estrangeiros vão debater os problemas enfrentados pela
mineração e discutir formas para produzir com o menor dano
ambiental, a fim de evitar conflitos e ter boa convivência com
comunidades vizinhas. Informações:
wrsp@wrsaopaulo.com.br;

Exposição internacional
de celulose e papel
Entre os dias 18 e 21 de outubro, São Paulo
sediará o 37.º Congresso e Exposição Anual de
Celulose e Papel. Com organização da ABTCP
Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel, o evento, a ter lugar no Transamércia
Expocenter, deve reunir 12 mil visitantes durante
os quatro dias de duração. A exposição deverá
contar com aproximadamente 200 empresas e
entidades de classe. Quanto ao Congresso, sob o
tema “Eficiência Operacional”, as discussões
proporcionarão um amplo painel de discussões
entre os profissionais do setor, pontuando quais as
soluções para equacionar controles operacionais
e aumento de produtividade, além de apresentar
as inovações tecnológicas para o alcance da
excelência.
Informações: www.abtcp.org.br ou pelo e-mail
anapaula@abtcp.org.br ou ainda pelo telefone (11) 3874-

fone (11) 37223344.

I Mostra de Arquitetura
e Decoração
A Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de
Pato Branco – AREA-PB está organizando a I Mostra de
Arquitetura e Decoração que acontecerá durante a XI
EXPOPATO, de 6 a 15 de novembro de 2004. Esta Mostra
tem por objetivo divulgar o trabalho dos profissionais
arquitetos de Pato Branco e região, juntamente com os
fornecedores da Construção Civil e entidades, os quais
serão parceiros neste evento. Serão projetados ambientes
de trabalho, visto que cada vez mais se faz necessária a
preocupação com o bem estar e o conforto desses espaços
em que passamos boa parte do dia. Este evento pretende
mostrar à sociedade os benefícios em se contratar
profissionais qualificados para a criação e elaboração de
ambientes que sejam funcionais, ergonômicos e
agradáveis.

Cursos da Câmara de Arquitetos
e Consultores
Arquitetura Promocional: Introdução ao Desenho de Stands
Promocionais
Arq. Glaucus Cianciardi
Dias 18 e 19 de Outubro de 2004
Confecção de Maquetes
De 26 de Outubro a 09 de Novembro de 2004
Prof. Marcio Levy Bentubo
Arq. Vanderlei Rotelli
Informações pelo telefone (11) 3868-3090 ou pelo site:
www.camaradearquitetos.com.br.

55 mil exemplares
A revista do cidadão
paranaense

anuncie (41) 3023-4209
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Associativismo
produtivo

O crescimento econômico é o
anseio elementar de toda a
sociedade brasileira, compreendida,
entre outros segmentos, pelo
governo, partidos políticos, indústria,
comércio e cidadãos comuns. Todos
entendem que é preciso dar potência
à mola propulsora do
desenvolvimento. Para isso é preciso,
no entanto, desenvolver ações e
diretrizes definidas, caso contrário o
estado de estagnação atual será
mantido. A saída pode estar mais
próxima do que se imagina,
sobretudo em ações realizadas nos
municípios pela adoção do chamado
associativismo competitivo, uma
estratégia de exploração das
potencialidades locais agregada à
capacitação de seus agentes.
No Estado, a iniciativa de fortalecer
o associativismo competitivo surgiu
com o lançamento do Projeto Paraná,
do CREA, por parte do Núcleo de
Ações Estratégicas (NAE). “O projeto
teve início em fevereiro último para
fomentar ações que resultem na
geração de empregos. O aumento da
renda e circulação de riquezas numa
região é conseqüência direta da
disponibilização de empregos. O
Paraná é um Estado extremamente rico,
mas altamente concentrador de
renda”, reconhece a gerente do NAE,
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Por Marina Kouçouski

Para tirar o País da
estagnação são
necessárias ações,
diretrizes definidas e
estratégias
associativistas para
exploração de
potencialidades
engenheira civil Vivian Curial Baêta de
Faria.
Para viabilizar o projeto, o CREA
dividiu o Paraná em 13 núcleos. Em
cada um deles foram indicadas as
áreas de atuação. Como resultado,
foram apontados 43 programas
visando subsidiar o desenvolvimento
sustentável dos municípios. Uma das
idéias-força
dos programas, o
associativismo competitivo, embora
apareça mais fortemente em alguns
núcleos do que em outros, pode e
deve ser aplicado a todos eles.
O engenheiro civil Abel Adilson
Scripes, que também atua como
facilitador do núcleo de Londrina,
explica como é possível haver
desenvolvimento e geração de
empregos. “Para que o crescimento
aconteça é preciso estar baseado em

metodologia adequada,
que é o associativismo
competitivo. Se há emprego,
existe renda e, em
conseqüência, mais consumo e
incentivo a novos investimentos. É o

para

crescer

Arquivo Revista CREA-PR

que se chama de roda da economia
ou círculo virtuoso”, afirma.
Rivalidade - No associativismo
competitivo, a disputa não visa
eliminar mas sim rivalizar, como
explica o engenheiro. “A empresa líder,
por exemplo, uma montadora, forma
uma cadeia de fornecedores e
distribuidores. Estes, por sua vez,
disputam entre si fatias de mercado. Se
a montadora tem dois fornecedores de
bancos de automóveis, estes vão estar
em constante concorrência em busca
de qualidade, inovação tecnológica e
preços competitivos”.
No interior do Estado, os grupos
de abatedores de aves favorecem e
financiam a constituição de redes de
fornecedores e distribuidores. “É
uma forma de dividir os riscos
entre as empresas e
também manter o
estímulo para a
melhoria da
atividade”, diz Scripes.
Este modelo é mais conhecido
como “cluster”, um aglomerado de
empresas que desenvolvem atividades
orientadas por uma lógica comum. A
rivalidade, neste caso, não acontece
apenas entre empresas, mas também
internamente. Os funcionários são
estimulados a competir entre si,
aumentar a produtividade, reduzir

desperdícios e, melhor, a apresentar
soluções. “A possibilidade de aumentar
os ganhos,” enfatiza, “é que servirá de
estímulo ao processo”.
Outra modalidade de
associativismo competitivo é a que
vem sendo implementada atualmente
em Apucarana, na região Norte,
município que se tornou conhecido
pela fabricação de bonés em grande
escala. É a formação de conjuntos pólos industriais, uma fase anterior ao
“cluster”. Neste caso, predomina a
semelhança entre produtos e
processos produtivos.
Não há
associatividade com empresas, mas na
empresa. O mesmo acontece nos
pólos moveleiro, de confecção e de
calçados.
Tecnologia - Um grande projeto
está sendo desenvolvido no município
de Foz do Iguaçu para impulsionar o
crescimento da região da tríplice
fronteira, atravé s do Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI). No
momento, as atividades ainda estão
sendo realizadas em espaços
provisórios. Os antigos alojamentos
dos operários que construíram a usina
estão sendo reformados para abrigar
todo o instrumental de atuação do PTI.
Ao todo serão 50 mil metros de área
construída e 200 hectares de área total
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à disposição desse ambicioso plano de
crescimento econômico, que deverá
estimular a capacidade produtiva de
municípios brasileiros, paraguaios e
argentinos.
A expectativa é que os três
primeiros blocos, onde serão
instalados o condomínio empresarial,
a incubadora de empresas,
laboratórios e salas de aula, estejam
prontos para ser inaugurados já em
outubro. Na configuração do parque
estão previstos também espaços para
auditórios, salas de desenvolvimento
de projetos, bibliotecas, alojamentos,
quadras de esportes, centro de
convivência e museus.
O embrião do projeto surgiu com o
ITAI (Instituto de Tecnologia em
Automação e Informática), localizado
no campus da Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná), em
Cascavel. O parque contará ainda
com o apoio de instituições dos setores
público e privado, além de entidades
de ensino superior.
“O associativismo competitivo é a
vertente admitida como princípio primordial da concepção do parque. Os
programas de desenvolvimento
tecnológico e empresarial serão os
grandes fomentadores dessa nova
cultura empresarial. O CREA-PR é um
dos agentes fundamentais do
processo. Está participando do
diagnóstico da região e auxiliando na
formulação do cenário que guiará as
ações. No decorrer do processo esta
parceria deve se intensificar ”,
conforme prescreve Mônica Laurito, da
área de relações públicas do PTI.
Inserção social - Além da geração
de empregos e renda, desenvolvimento
e transferência de tecnologias, o
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Com um bom
projeto,
empreendedores
obtêm apoio
logístico e
institucional
parque vai promover
a inserção
social. São vários projetos e programas
já em andamento para os setores de
educação, cultura e profissionalização.
Alguns excelentes exemplos dessa
preocupação residem no combate à
exploração e abuso sexual de
crianças e adolescentes na região
trinacional; formação de uma
ludoteca, que tem entre suas metas o
desenvolvimento de brinquedos
educacionais; apoio à coleta
solidária para fortalecer e amparar
associações de catadores;
alfabetização de jovens e adultos;
biblioteca popular, integração
turística e popularização da cultura e
da arte, entre outras perspectivas.
No setor de formação
profissional, um dos destaques mais
expressivos está no projeto da Fábrica
de Software, que atualmente conta
com uma equipe de 23 profissionais
brasileiros e paraguaios, estudantes e

recém-formados. O trabalho consiste
na criação de softwares (programas e
sistemas de computadores) para
atender inicialmente a demanda
interna da própria Itaipu Binacional.
Em futuro próximo, o objetivo da
fábrica é consolidar-se como centro
de desenvolvimento de sistemas
computacionais de padrão
internacional.
Outra realização promissora é o
programa de geração de
empreendimentos em Turismo e
Comunicação, também formado por
profissionais recém-formados e
estudantes.
A iniciativa pretende
fornecer oportunidades de
capacitação e preparo para o
surgimento de empresas prestadoras
de serviços em comunicação, turismo e
hotelaria, cujos serviços são
considerados aquém da procura na
região.
Além desses, vários programas
destinados a reforçar o
empreendedorismo, a inserção digital
e o desenvolvimento da pesquisa em
tecnologia estão em andamento. Nas
incubadoras empresariais devem ser
geradas empresas com capacidade de
inovação e adaptação ao mercado. O
empreendedor que tenha um bom
projeto recebe orientação, apoio
logístico e institucional para colocar o
negócio em prática. Futuramente
empresas que desejem construir ou
transferir sua sede para a área física do
parque poderão fazer parte do
condomínio empresarial.
Nesse particular, um parâmetro da
nova concepção que está sendo
difundida entre os empresários
paranaenses é o projeto específico
para o setor madeireiro em execução
no município de Guarapuava.

Mediante diversas parcerias foi
contratado o IBQP (Instituto Brasileiro
de Qualidade e Produtividade) para
levantar o diagnóstico do setor e
indicar caminhos viáveis para seu
desenvolvimento. O trabalho realizado
pela entidade identifica nas ações de
incentivo do associativismo produtivo
uma das principais linhas de trabalho a
serem adotadas.
A cadeia produtiva da madeira,
especialmente o cultivo de pinus,
representa 20% do PIB de
Guarapuava, que em 2001, de acordo
com cálculos feitos pelo Ipardes
(Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social),
chegou a R$ 1 bilhão. “É o setor que
mais emprega em nosso município.
São cerca de 200 empresas que têm
atividades relacionadas à madeira,
papel e celulose”, constata o secretário
municipal da Indústria e Comércio,
adm. Sérgio Zarpellon.
O estudo em questão é a primeira
fase do projeto que começa a ser
implantado no município com apoio
do CREA-PR. “Na etapa de realização
do diagnóstico de campo foram
ouvidos os industriais envolvidos. Eles
apresentaram os pontos fortes e fracos
do setor. A partir daí, surgiram os
planos de ação. Solicitamos a divisão
entre as propostas que dependem de
nós como cidadãos, empresários e
entidades de classe, e as que estão
vinculadas a terceiros, como o poder
público e as universidades”, explica.
Entre os fatores que inibem a
comercialização da madeira foram
mencionados o baixo relacionamento
entre empresas, órgãos e entidades de
pesquisa da cadeia produtiva, pouca
união entre os empresários do setor,
problemas com legislação, taxas, juros

e condições de transporte.
Nas relações de mercado, os
entraves ficaram por conta do pequeno
grau de desenvolvimento dos
produtos, insuficiência de mão-deobra especializada, baixa
competitividade e defasagem do
padrão tecnológico.
Inovação tecnológica - O
problema da falta de desenvolvimento
tecnológico, como ficou bem
delineado no estudo sobre a realidade
do setor de produção da madeira em
Guarapuava, tem origem na baixa
competitividade entre empresários do
setor, segundo a avaliação de Scripes.
Ele diz que o produto precisa renovar
ou agregar novas utilidades para
manter e expandir a comercialização.
Como exemplo, lembra o aparelho de
telefone celular que, depois de
aparentemente esgotar sua
capacidade de utilização, passou a
oferecer mais uma serventia: o uso
como máquina fotográfica.
“A sinergia, ou o que se chama de
esforço coordenado para realizar uma
tarefa, tem como resultado o
aperfeiçoamento do processo

produtivo ou a alteração da utilização
do produto”, diz. Para o especialista,
os processos de produção repetitivos é
que facilitam o aparecimento de novas
tecnologias: “Aquele que faz
cotidianamente consegue se aprimorar
tanto que pode chegar à inovação”.
Dentro do modelo de
associativismo competitivo, o
aparecimento de tecnologias mais
modernas não exclui a
concorrência. “Sempre que
surge algo novo, há
imitação. Ou a empresa
torna-se agente do
desenvolvimento ou
fica dependente do
desenvolvimento alheio”, diz.
Ações - Ainda como resultado do
diagnóstico realizado para o setor
madeireiro, em Guarapuava, algumas
ações foram colocadas em prática.
Uma delas, defende Zarpellon, “é a
viabilização de um curso superior em
tecnologia da madeira, pela Fundação
Educacional de Guarapuava, em fase
de apreciação pelo Ministério da
Educação”.
Além disso, um grupo de
empresários do setor fará consultoria
com o Cetemam de Arapongas Centro de Tecnologia da Madeira e do
Mobiliário. Outras ações localizadas e
setoriais estão previstas para o decorrer
do processo. Entre elas estão o
aumento da representatividade do
processo mecânico da região, a
criação de uma gerência para uma
cadeia de empresas e a busca de novos
mercados.
O setor madeireiro no Paraná tem
forte potencial de desenvolvimento
que, entretanto, está sendo
desperdiçado, na opinião do
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engenheiro florestal Mariano Felix
Duran. Ele é chefe do núcleo regional
do IAP (Instituto Ambiental do Paraná)
em Irati, que também apresenta
acentuada vocação para a produção
madeireira. Diz ele que “favorecida
pelas condições climáticas, a região
sul do Brasil tem condições de
assumir a dianteira no mercado
internacional da madeira”.
“O Paraná tem potencial trinta
vezes maior do que qualquer país
florestal do mundo. Nosso ciclo da
madeira é de vinte anos, enquanto em
outros países o desenvolvimento de
uma árvore demora de 80 a 100 anos.
Apenas 2,8% do território paranaense
é utilizado em projetos de
reflorestamento. Mesmo assim, a base
florestal (chapas, compensados e
outros) é o segundo maior item do volume de exportações do Estado,
perdendo apenas para a produção de
grãos”, argumenta.
Nesse ínterim, lamenta, o Paraná
já começou a importar matéria-prima
de outros países: “Estamos trazendo
madeira da Argentina e outras
regiões. Isso provoca fechamento ou
deslocamento de empresas para
outros estados ou países.” Segundo
ele, o Paraná tem cerca de 2,6 mil
empresas que vivem exclusivamente
da produção de pinus e eucalipto,
gerando 300 mil empregos diretos.
Atualmente o Estado produz 98% da
madeira que consome.
Para ele, é plenamente verídica e
preocupante a constatação de que o
Paraná já vivencia a ameaça do
chamado “apagão florestal”,
caracterizado por um período de
escassez de matéria-prima com origem
no setor florestal. O apagão se deve à
lacuna aberta pelos reduzidos índices
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de reflorestamento e o tempo
necessário para a formação de uma
árvore de corte. “Isso tudo resulta da
falta de uma política de
reflorestamento entre 1987 e 1995,”
garante.
Analisando o estudo feito em
Guarapuava, Mariano reconhece a
persistência de um forte individualismo
no setor, no qual cada um trabalha por
si: “Se o associativismo tivesse
acontecido no passado não teríamos
falta de demanda. Hoje, apenas as
grandes empresas trabalham com
pequenos produtores rurais. Eles são
financiados pelas empresas e a
madeira produzida passa a ser moeda
de troca. Esse é um incentivo até para a
preservação da mata nativa
remanescente nas propriedades.”
Duran lamenta, ainda, a falta de
um projeto para desenvolver no Paraná
a ampliação da produção de matériaprima de base florestal, providência
que colocaria o Estado em posição
privilegiada frente ao comércio
mundial de madeira, além de propiciar
oportunidades concretas para a
abertura de milhares de novos
empregos e renda compatível.
Cooperativa de trabalho - A
Unicampo, cooperativa de trabalho
agronômico, foi fundada em 1992 por
um grupo de agrônomos que

trabalhava na Cocamar, em
Maringá. Os 50 associados iniciais
cresceram para dois mil
atualmente e a entidade presta
serviços na área do
agronegócio, em todo o
Bra sil, a empresas de porte como
Basf, Bayer, Syngenta, Compton,
FMC, Cocamar, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Cosesp e
Sicredi, entre outras.
O agrônomo Antonio Carlos
Marcolli, presidente da Unicampo, há
um ano e meio no cargo e com
mandato até 2005, disse que a
cooperativa teve receita operacional
de R$ 11 milhões em 2003, com um
crescimento de 36% sobre o resultado
anterior. No ano passado, a AGO
distribuiu R$ 500 mil em sobras entre
os associados.
Segundo Marcolli, a cooperativa
presta serviços nas áreas de assistência
técnica, promoção de produtos, pósvenda, pesquisa, treinamento, dias de
campo, projetos agrícolas, agricultura
de precisão, medição, topografia,
perícia, avaliação e fiscalização. “O
crescimento do raio de ação da
Unicampo é fruto da importância
representada pelo agronegócio no País
e, no Paraná, em particular, bem como
da exigência de serviços técnicos de
alto padrão”.
A Unicampo está preparada para
dar essa resposta, disse, “porque
desenvolve um programa de
treinamento e capacitação dos
associados, além de colocar a seu
alcance um sofisticado equipamento
para a realização do trabalho,
dispondo também de um sistema
gestor para melhor atender as
necessidades operacionais de cada
cooperado”.

A R Q U I T E T U R A

Patrimônio

público

no

Brasiltem nome:

descaso
A legislação vigente
não é suficiente para
garantir a
preservação e
a restauração
do patrimônio

Cláudio Forte Maiolino

A palavra patrimônio teve origem
na Grécia Antiga. “Patris” vem de pai;
“monio” quer dizer herança: dessa
forma, patrimônio quer dizer herança
do pai. De forma geral, patrimônio
sugere a representação de todo o
legado deixado pelas gerações
passadas que chegou às gerações
presentes.
O professor de História da
Arquitetura e Urbanismo no Brasil e
Técnicas Retrospectivas da PUC-PR e
conselheiro suplente da Cearq/CREAPR, Cláudio Forte Maiolino, explica que
há dois tipos de patrimônio:, o natural e
o cultural. Patrimônio natural é o meio
ambiente em que vivemos, no estado e
equilíbrio com que a natureza dotou a
terra. Patrimônio cultural é o construído
pela evolução do conhecimento
humano. Ambos são de importância
vital para a sobrevivência da
humanidade. “A destruição do meio
ambiente compromete funções básicas
de todos os seres vivos, tais como
respirar, beber e comer, elementos que
a ciência e a tecnologia estão longe de
suprir. O comprometimento do
patrimônio cultural elimina importantes
traços da passagem do homem pelo
tempo, testemunhos da inteligência,
experiência, força e perseverança

Sobrados da PUC-PR em Paranaguá e a
Igreja Nossa Senhora do Rosário, em
Curitiba: trabalhos de restauração
realizados

Cláudio Forte Maiolino

Arquivo CREA-PR

Por Karina Magolbo

daqueles que nos antecederam”.
Ainda segundo Cláudio, quando
trabalhamos com o patrimônio
estamos lidando com algo fundamental para o desenvolvimento e
manutenção da vida na Terra. “Mas

infelizmente sua importância não tem
sido valorizada no contexto do
crescimento econômico do Estado. O
que vemos hoje denota o descaso com
a relevância ambiental e histórica do
patrimônio cultural de Curitiba”, diz.
Para a arquiteta Angela Canabrava
Buchmann, coordenadora da CearqPR (Coordenadoria das Câmaras
Especializadas de Arquitetura) e do GT
Restauro, a legislação atual não é
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Cláudio Forte Maiolino

suficiente para garantir a preservação e
atividades de projeto e/ou execução de
Estado. O professor Cláudio
a restauração do patrimônio. “Não são
serviços e obras de conservação e
Maiolino explica que a construção da
poucas as vezes em que vemos os
restauração de edifício, monumentos e
ferrovia determinou o grande
órgãos governamentais na esfera fedsítios de valor cultural, em sua
desenvolvimento da sociedade
eral, estadual e municipal, com obras
vizinhança ou ambiência.
durante a revolução industrial
públicas
que
desrespeitam
os
O documento foi encaminhado
ocorrida no século XVIII, a
princípios norteadores das ações de
para aprovação na plenária do
capacidade de locomover-se de
conservação do patrimônio histórico
Confea. Simultaneamente será
modo rápido e eficiente sobre a terra.
cultural brasileiro”, explica.
encaminhado aos órgãos
“A ferrovia constitui importante
“O principal é garantir que
governamentais das esferas federal,
patrimônio cultural, arquitetônico,
arquitetos e urbanistas sejam
estadual e municipal para
paisagístico, tecnológico e natural,
responsáveis por obras de restauro e
esclarecimentos e necessidade de dar
pois se encontra em meio ao que resta
conservação, pois são profissionais
conhecimento à sociedade sobre a
da Mata Atlântica, hoje protegida
habilitados e competentes, com
importância e comprometimento das
pelo tombamento”.
formação e atribuição legal
O progresso é o
para a atividade”, diz
argumento para desrespeitar
Angela.
normas e regras de
No Brasil, o desrespeito
preservação e restauração do
à legislação é prática
patrimônio histórico. “O
comum, como testemunham
poder público utiliza com
nossas cidades, destruídas e
freqüência o mesmo
mutiladas ao longo dos anos
expediente para impor sua
em nome do progresso. No
vontade. Argumento primário
decorrer do século passado,
e grosseiro, pois se não fosse,
foi destruída a maioria dos
como explicar Roma, Paris,
Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba:
nossos antigos centros
Florença, Veneza ou Berlim?
restauração das pinturas nas abóbadas de estuque
urbanos coloniais, herança
Estariam estas cidades
das épocas que nos
atrasadas quanto à visão
ações que incidam sobre meio
precederam e que não soubemos ou
defendida por nossos técnicos na
ambiente, recursos naturais e
não tivemos a devida compreensão
destruição do patrimônio? Como
patrimônio histórico-cultural.
para preservar.
convivem estas cidades e tantas outras
Com objetivo de contribuir com a
com seu conjunto urbano medieval,
atuação ética e responsável dos
ruas que não passam pelos modernos
profissionais do sistema Confea-CREAs
padrões de urbanismo?”, questiona.
Ferrovia
na preservação, conservação e
Reformar a ponte ferroviária sobre
abandonada
restauro do patrimônio histórico
o rio São João, na Serra do Mar, por
brasileiro, os coordenadores de
exemplo, constitui séria incoerência,
A estrada de ferro que liga
Câmaras de Arquitetura de todo o País,
de vez que, sendo patrimônio cultural
Curitiba a Paranaguá merece
reunidos em Florianópolis de 9 a 11 de
e natural, admite apenas a
algumas considerações necessárias
setembro, redigiram proposta de
restauração. Cláudio enfatiza que é
ao
entendimento
da
complexidade
de
resolução (artigo 46, letra e, da Lei
importante limitar o uso da ponte, isto
valores que a mesma representa. O
5194/66, artigos 1.º e 3.º da Lei
é, utilizar mecanismos previstos em lei
acidente ocorrido na ponte São João
6496/77) que unifica procedimentos
e obrigar o cumprimento dos critérios
é
um
exemplo
recente
do
descaso
de registro e fiscalização de
d e p r e s e r v a ç ã o . “A l t e r a r a s
com o patrimônio histórico do
profissionais e firmas dedicados às
características arquitetônicas da ponte
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I N F R A - E S T R U T U R A

Arquivo
CREA-PR
Chuniti
Kawamura/Tribuna do Paraná

ALL

prejuízo
para
O

CIDADÃO

Elitizadas e exploradas ao máximo,
ferrovias privatizadas estão sucateadas
Por Valdelis Gubiã Antunes
A ALL (América Latina Logística)
comprou a concessão da malha
ferroviária sul em 1997, por R$ 212
milhões para pagar em 30 anos. Na
época, o déficit anual do sistema era
de R$ 300 milhões, mas por outro
lado o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social)
injetou, até agora, R$ 340 milhões na
citada empresa.
“O déficit anual era de R$ 300
milhões mas incluía a manutenção de
todos os trens de passageiros e todas
as linhas estavam em operação. Hoje
são 10 mil quilômetros de linhas
desativadas e apenas dois trens de
passageiros: o de Curitiba (PR) e o de

Bento Gonçalves (RS). Os demais
foram eliminados”, desabafa Glacyr
Pasqualin, atual presidente da
Associação dos Engenheiros da Rede
Viação Paraná-Santa Catarina.
Nos momentos que antecederam
a privatização, a associação agiu
fortemente contra a idéia e propôs um
contrato de gestão para assumir o
transporte ferroviário entre os dois
Estados, vislumbrado como
alternativa para o futuro da Petrobrás.
O fato é que o sistema ferroviário
como um todo tinha despesa maior
que a receita. “Isso, porém, não
acontecia na antiga RVPSC, que era
superavitária. Para acabar com o

carrapato mataram a vaca. Se existe
deficiência combata-se a deficiência.
Se é preciso erradicar alguma coisa no
Nordeste, que se erradique no
Nordeste”, complementa Pasqualin.
Para o engenheiro Martin Roeder,
que no atual governo reassumiu a
presidência da Ferroeste, linha férrea
que liga Guarapuava a Cascavel, no
oeste do Estado, a privatização da
malha sul foi no mínimo irresponsável,
além de “um equivoco e ato antinacionalista praticado pelos que
instrumentalizaram o neoliberalismo no
Brasil. Nesse caso, não se resolveu
nosso problema de transportes mas a
sociedade acabou ficando refém das
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concessionárias”.
Roeder também critica a atuação
da ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres), principalmente
na questão dos valores máximos de
fretes, que segundo ele são burlados
pela ALL: “Agregam-se ao valor do
frete outros valores que burlam o frete
máximo, por exemplo, ao se cobrar
uma taxa para fazer o carregamento e
outra para o descarregamento, de
maneira que a soma do frete
acrescida dessas taxas passa do limite
do tolerável”, argumenta.
Pasqualin também reclama da
elitização trazida pela privatização,
fazendo com que somente os
abastados possam usufruir dos
passeios de trem pela Serra do Mar,
antes acessíveis a número muito maior
de pessoas. “Hoje se fala muito no
social, mas nós fazíamos aqueles
maravilhosos passeios de trem de
passageiros por ocasião das festas de
Nossa Senhora do Rocio, em
Paranaguá, e Nossa Senhora do Pilar,
em Antonina. Eram composições e

mais composições lotadas de famílias
inteiras que iam conhecer a Serra do
Mar, uma beleza natural que é nossa.
Hoje, esse desfrute se restringe a uma
elite de turistas que vai lá. Isso a
privatização tirou do povo do Paraná”,
adverte.

Relatório de riscos
Relatório da ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres) de
setembro de 2002, realizado por
técnicos da agência em 800
quilômetros do total de sete mil da
malha operada pela ALL, apontou
graves problemas em linhas que
comprometiam a segurança do tráfego.
O documento apontava riscos iminentes
de acidentes “em diversos pontos dos
trilhos, inclusive na circulação de trens
passageiros no trecho CuritibaParanaguá”.
O relatório, vazado pela Gazeta
do Povo em janeiro de 2003,
provocou a mobilização de diversas

Comparativo
Com base no Anuário Estatístico das Ferrovias do
Brasil/2001, pode-se fazer uma comparação da ALL
com a Vale do Rio Doce, ferrovia também
privatizada:
1) O número de locomotivas por km de linha da Vale do
Rio Doce é quase quatro vezes maior;
2) O número de vagões por km de linha da VRD é quase
nove vezes maior;
3) O quadro de empregados por km de linha da VRD é
10 vezes maior;
4) O pessoal de manutenção da via permanente da VRD
é 29 vezes maior;
5) A receita total por km de linha da VRD é só uma vez
maior;
6) A despesa total por km de linha da VRD é 10 vezes
maior;
7) Os investimentos por km de linha da VRD são sete
vezes maiores;
8) O número de acidentes por km de linha da VRD seria
seis vezes maior.

entidades (dentre elas o CREA-PR,
Senge e Sindimafer), alarmadas pelo
risco a que se submetiam turistas e
usuários dos trens, empregados da
ferrovia, moradores confrontantes da
faixa ferroviária e o meio ambiente.
Em março, foi apresentado um novo
relatório da ANTT, ressalvando que o
trecho da Serra do Mar tinha
condições satisfatórias de tráfego.
Não se conseguiu apurar até
agora por que no período de
setembro/02 a março/03 o tráfego de
trens não foi suspenso se o risco de
desastres na travessia da serra era
iminente.
Sobre esse relatório, a assessoria
de comunicação da ALL informa que,
de fato, havia problemas em vários
trechos da malha ferroviária, incluindo
a serra, mas os pontos levantados
foram todos ajustados e as
orientações seguidas à risca pela ALL.

CPI da conivência
José Carlos Rodrigues, presidente
do Sindimafer (Sindicato dos
Maquinistas e Ferroviários do Paraná e
Santa Catarina) denuncia a
monocondução (quando o trem é
comandado por um único
maquinista), considerada muito
perigosa. Rodrigues afirma que a
malha ferroviária está sucateada, e
que a ALL apenas troca os trilhos
usados por outros trechos de ferrovias
desativadas por eles, além de ocultar
o número real dos acidentes. “Eles
escondem os acidentes e se não há
gravidade nem computam”, diz. Para
Rodrigues, a ANTT é conivente com a
ALL, pois não cumpre sua função de
fiscalizar. “Faz-se necessária uma CPI

Secretaria do Meio Ambiente

para levantar essa conivência”.
Nós já havíamos alertado o
Ministério Público quanto aos
acidentes que iriam ocorrer,
caso os trens circulassem com
excesso de carga e um só
maquinista,” assegura.
A assessoria da ALL
responde que a empresa é
fiscalizada regularmente pela
ANTT, que emite relatórios
periódicos e estipula prazos
para o cumprimento de suas
exigências e a ALL cumpre à
risca as determinações da
agência, que de modo algum
seria conivente com as
irregularidades. Por sua vez, a
ANTT não quis se manifestar

Passivos da ALL
1) Indenizações de 2.608 ações trabalhistas.
2) Indenizações de 310 ações civis.
3) Ação indenizatória da Ferropar contra a ALL no valor de 70 milhões de
reais por não cumprimento de contrato de fornecimento de locomotivas
para transporte das cargas procedentes de Cascavel e Guarapuava.
4) Duas ações populares e uma ação civil pública com objetivo de
anulação do processo de licitação da ferrovia.
5) Inquérito civil público por desativação de trechos da malha ferroviária,
abandono dos bens e falta de manutenção com multa de R$ 2 milhões.
6) Processo administrativo em curso no Tribunal de Contas da União por
irregularidades na concessão da antiga Ferrovia Paulista (Ferroban).
7) Multa da ANTT por desativação de trechos diversos, no valor de R$ 600
mil.
8) Autos de infração referentes à sonegação de ICMS, emitidos pela
Secretaria Estadual da Fazenda do Paraná, no valor de R$ 13,9 milhões.
9) Autos de infração referentes à sonegação de ICMS, emitidos pela
Secretaria Estadual da Fazenda do Rio G do Sul, no valor de R$ 8,7
milhões.
10) Autos de infração referentes à sonegação de ICMS emitidos pela
Secretaria Estadual da Fazenda de Santa Catarina, no valor de R$ 4,7
milhões.
11) Dividas de IPTU em cobrança, no valor de R$ 14,4 milhões.
12) Dívidas de INSS no valor de R$ 43,3 milhões.
13) Dívidas de PIS no valor de R$ 5,9 milhões.
14) Dívidas de COFINS no valor de R$ 22,2 milhões.
15) Autos de infração por danos ambientais no valor de R$ 5,8 milhões.

sobre a suspeita do Sindimafer.
Em relação à segurança, a
ALL fez um relato dos
investimentos em tecnologia,
monitoramento e medidas de
prevenção. Entre 1997 e 2003, o
índice de acidentes ferroviários foi
reduzido em 78%, caindo de 83
para 18 ocorrências por milhão
de trens/quilômetro. O índice está
50% abaixo do limite
estabelecido pela concessão.
A ALL possui um Centro de
Controle Operacional (CCO)
totalmente integrado e
informatizado, que está conectado
às composições via satélite e rádio.
A companhia dispõe de
computador de bordo em todas as
suas locomotivas, com
monitoramento constante de
velocidade e eventos, sendo possível
visualizar a linha férrea por 30
quilômetros. Suas composições ainda
estão equipadas com trainlink
(equipamento que informa ao
maquinista eletronicamente sobre a
integridade do trem).

A verdade dos
números
A ALL anuncia a colocação de 260
mil dormentes por ano. Como a
companhia administra mais de 7,2 mil
quilômetros da malha ferroviária sul,
isso corresponderia a 36 dormentes
por km de linha/ano. Como em média
são 1,7 mil peças por quilômetros o
que estaria sendo trocado corresponde
a 2% do total. Então para a troca total
dos dormentes a ALL levaria 50 anos,
20 anos a mais que a duração da
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1998 aparecem registrados
M E Iapenas
O A M B I E N T E
514 acidentes. Qual o segredo?
Fechamento de trechos com os piores
traçados e alteração dos critérios de
registro das ocorrências, com a
omissão de acidentes ocorridos em
pátios. (Anuários da Ferrovia e
relatório de dados RFFSA/Ministério
dos Transportes).

Agonia
de

um

rio

Praticamente três
meses depois do
acidente,
ambientalistas
alertam para a
proliferação de
bactérias no rio São
João
O desastre com o cargueiro da
ALL ocorrido na ponte do rio São
João, um dos principais formadores
do Nhundiaquara, no dia 19 de
julho, despejou 35 vagões com 1,7
mil toneladas de açúcar, milho e soja
nas águas. De acordo com análises
do IAP, a fermentação da carga
orgânica derramada gerou impacto
expressivo sobre a qualidade da
água, provocando o desequilíbrio do
meio aquático, com a proliferação de
colônias da bactéria “Sphaertilus
natans” e de vermes hirudíneos
(sanguessuga) que habitam o leito
dos rios e podem sugar o sangue de
espécies vertebradas.

Tramontrip

concessão. Os dormentes são de
eucalipto, sem tratamento; sua
durabilidade máxima é de cinco anos.
Dados da APPA (Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina)
mostram que a movimentação de
carga por caminhões subiu de 57% em
1994 (quando teve início o programa
de desestatização de ferrovias
implementado pelo BNDES) para 71%
na última safra. O movimento por
vagões teve sentido inverso,
diminuindo de 32% para 26% no
mesmo período.
A ALL anunciou que a produção de
transporte pós-privatização cresceu de
11 milhões de toneladas para 22
milhões de toneladas atuais (o
relatório de 2003 aponta só 19,5
milhões de toneladas), embora omita
dois detalhes importantes. Os 11
milhões correspondem aos 10 meses
de operação da ALL em 97, iniciadas
em 1º de março de 1997. Esquecem
que na época da RFFSA, em 1994, a
ferrovia transportou mais de 17
milhões de toneladas.
Nos dois
últimos anos de operação estatal, ou
seja, no biênio 95/96 a ferrovia
recolheu em média R$ 6 milhões de
ICMS. No período 1997-2002 a ALL
anuncia que a produção cresceu 83%,
mas no balanço de 2002 declara o
pagamento de apenas R$ 4 milhões
de ICMS.
Quando ainda sob
responsabilidade da Rede, a malha
sul registrou 722 acidentes em 1995
e 737 no ano seguinte. Nos primeiros
dez meses (março a dezembro de 97)
foram registrados 741 acidentes que
projetados para o período integral do
ano apontariam para 810 acidentes,
que corresponde a um acréscimo de
10%. Surpreendentemente no ano de

O rio São João:

Segundo a ambientalista Daniela
Meres Silva, diretora técnica e
científica do Instituto de Ecoturismo do
Paraná, a presença das colônias de
“Sphaertilus natans” indica intensa
contaminação orgânica, pois utiliza
resíduos de despejos orgânicos no seu
metabolismo podendo estar
associada a organismos patogênicos.

no lugar da água limpa, o milho.

acidente causou impacto e as pessoas
que sobrevivem do turismo não sabem
o que está acontecendo. Recebemos
da Serra Verde Express um relatório
falando da perda de 16 mil
passageiros”, diz.
O curador do patrimônio natural,
da secretaria estadual da Cultura,
Henrique Schmidlin, também teme

pelo futuro do rio Nhundiaquara e
lembra que todos os vagões ainda
estão na Serra do Mar com farelo,
milho, açúcar e soja. “Quando você
tem um produto orgânico, ele
fermenta e cria fungos e, além de
afetar a fauna e flora, polui a água

Há risco de danos
para o ecossistema,
modificação da
coloração e
densidade da água,
aparecimento de
algas, fungos e
organismos não
comuns na região
que passa a exalar um cheiro
insuportável. Há risco de danos para
o ecossistema, modificação da
coloração e densidade da água,
aparecimento de algas, fungos e
organismos não comuns na região e
intoxicação das águas do rio”, disse.
Resposta - Durval Nascimento

Neto, biólogo e gerente de meio
ambiente e segurança industrial da
ALL, crê que a situação não é tão ruim
quanto os ambientalistas pintam.
Segundo ele, os rios São João e
Nhundiaquara estão sendo
monitorados e os resultados das
análises e características
físico - químicas estão de
acordo com os parâmetros
legais.
“Tenho os laudos técnicos
de laboratórios credenciados
pelos órgãos ambientais,
amostras da água e análises de
parâmetros como DBO, DQO,
PH, Oxigênio Dissolvido, que
estão normais. E também
laudos dos zoólogos da UFPR,
que em amostragem dos
animais encontrados nos rios,
pertencentes à classe de
artrópodes comuns na Mata
Atlântica, que por estarem em fase larval e respirando através de
brânquias, são bioindicadores que
comprovam que há oxigênio na
água. Não foram encontrados nesta
amostragem "vermes hirudíneos
(sanguessuga) que habitam o leito
dos rios e podem sugar o sangue de
espécies vertebradas", atesta.
Com relação às colônias de
natans, assim como milhares de
outras bactérias que existem na
natureza e são responsáveis pelos
ciclos biogênicos dos nutrientes, seu
desenvolvimento exagerado resulta
do abundante substrato orgânico, e
deve desaparecer à medida que o
mesmo acabe. “Mesmo assim,
estamos escovando pedra a pedra
para acelerar o processo. Também
em relação a esta bactéria soube que
ela faz parte do nível trófico dos
Chuniti Kawamura/Tribuna do Paraná

A ingestão ou contato primário com a
água contaminada por esta bactéria
pode causar infecções. “Vamos
pressionar a ALL e as autoridades para
que assumam a sua responsabilidade.
Para dar uma idéia, há dois anos já
sabiam que a ponte estava trincada e
não fizeram nada!
Acidentes como esse
o c o r r e m
freqüentemente na
região, mas são
abafados pelos
responsáveis. O
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Por Osni Gomes
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O desafio que se
coloca neste
princípio de século à
sociedade é o de
requalificar o
território, criar uma
nova mentalidade
capaz de suster o
caos urbanístico e
planejar o
quadro de vida
desta e das
futuras gerações

Chuniti Kawamura / Tribuna do Paraná

Muitos anos de ausência de
profissionais com formação
específica, déficit de planejamento
criativo, pressões especulativas no
campo do imobiliário e no de
ordenamento do território, interesses
políticos e mercantilistas conduziram,
nos últimos anos, ao crescimento
descontrolado das cidades.
Hoje a sustentabilidade do
território é um fator importante para
assegurar a competitividade das
regiões. As cidades estão perdendo a
cada dia os seus recursos essenciais
para se desenvolver. A vida em
comunidade se torna mais difícil e os
problemas ficam cada vez mais
claros. A recuperação, entretanto, é
lenta e complicada.
O desafio que se coloca neste
princípio de século à sociedade é o de
requalificar o território, criar uma
nova mentalidade capaz de suster o
caos urbanístico e planejar (diferente
de decidir) o quadro de vida desta e
das gerações vindouras.
As cidades buscam soluções
através de conhecimentos
interdependentes de ordem física,
espacial, técnica, social, cultural,
econômica e política. Esbarram
quase sempre no crescimento
incontrolável, motivado pelos mais
diferentes processos em que a

análise, a síntese, a prospectiva, a
programação, a criação, a
concepção e a gestão caminham por
trilhas desiguais.
Como equacionar esse
problema? O engenheiro civil
Roberto Brandão foi buscar na
matemática uma maneira de avaliar
os nossos municípios. Partindo da
equação gravitacional de Isaac
Newton, é possível definir
numericamente a gestão pública ou
privada, utilizando coeficientes de
equipamentos, serviços, qualificação

ambiental e níveis de vida na área
objeto do estudo. Em decorrência de
planejamento ou de modificações
introduzidas no meio estudado, é
possível aferir a atuação
administrativa presente e futura, a
partir dos resultados obtidos.
O Estatuto da Cidade contempla,
tal qual já prenunciava o livro do
Gênesis, a necessidade de considerar
a área urbana e rural como um todo
integralizado.
Para Brandão, é possível aplicar
a equação em todas as
circunstâncias que envolvem as
alterações promovidas pelo homem
ou pela natureza, na área objeto e

cada

proporção

Arquivo Revista CREA-PR

na circundante, aferindo as reações
ponto da dinâmica da sociedade.
dinâmicas, tal qual as reações
Com esses cálculos, é possível
gravitacionais.
projetar o futuro
Atualmente essas
alterando as
circunstâncias podem
circunstâncias por
ser vistas no sistema
meio de um Plano
viário, saneamento
Diretor de Desenvolbásico, meio ambiente,
vimento”.
educação, cultura,
A equação
comunicação,
p e r m i t e t r a ç a r,
s e g u r a n ç a , l a z e r,
através do tempo,
abastecimento de
etapas que são
energia elétrica e
decorrentes da
outros, nas áreas rurais
disponibilidade
e urbanas.
econômica e ainda
Roberto Brandão
“A t r a v é s d o
serve de controle de
processo matemático, chega-se ao
resultado às etapas que forem se
concluindo.
Supondo que uma cidade possua
uma boa estrutura viária de acesso,
abastecimento de água, tratamento
de esgoto e lixo, comunicação e
outros, e o projeto prevê uma
alteração substancial na área industrial ou agrícola, deve-se considerar
que todas as disponibilidades
existentes serão também alteradas. O
engenheiro lembra que o
crescimento da produção agrega
uma série de alterações em cadeia.
Crescendo a população, há carência

de habitação, aumento do fluxo nas
ruas e assim por diante. Desta forma,
todo cálculo deve ser feito para que
tudo cresça e não apenas aquela
produção específica. “É preciso
prever”, alerta, “que muito do que
aparece não é apenas investimento
financeiro”. Se em função do
crescimento surgem mais automóveis
e ocorrem congestionamentos, nem
sempre a construção de grandes
avenidas resolve. Muitas vezes é mais
racional a redistribuição do tráfego,
simplesmente. “Há um universo para
cada proporção”, define ele.
Brandão também coloca que o
crescimento de uma cidade deve ser
harmônico e esta harmonia se
estabelece através da convivência
com o uso do solo.
Ele descreve a aplicação dos seus
cálculos numa cidade virtual de 85 mil
habitantes. Com a instalação de uma
fábrica, o PIB da cidade duplicou.
Também a renda média da população
quase dobrou, saindo de R$ 200 para
R$ 397. A população ganhou quatro
mil empregos diretos. Houve uma
excitação populacional e a cidade que
tinha 85 mil habitantes pulou para
153 mil. A qualidade de vida ao invés

O crescimento de uma cidade deve ser harmônico,
inclusive no que diz respeito à convivência com o uso do solo.

OUTUBRO

2004

CREA-PR

Mate
enco
23

P R O J E T O

PA R A N Á

Vocações

regionais
orientam

expansão

O C o n s e l h o Re g i o n a l d e
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Paraná (CREA-PR) criou o Projeto
Paraná que, através do Núcleo de
Ações Estratégicas, desde o início de
2004 vem implantando um plano
para gerar renda e emprego e ao
mesmo tempo inserir seus
profissionais num programa de
desenvolvimento que abranja o
planejamento organizado dos
municípios paranaenses.
No Projeto Paraná estão incluídos
todos os 399 municípios, divididos
em treze núcleos estratégicos, cujas
sedes se situam no centro das mais
promissoras regiões do Estado.
A partir dos escritórios regionais
do CREA-PR no Paraná, a equipe
coordenada pela engenheira civil
Vivian Curial Baêta de Faria iniciou
um trabalho de campo mobilizando a
comunidade profissional para a
análise de diagnósticos, estudos
socioeconômicos, identificação das
vocações regionais e a união das
várias frentes de ações, que hoje, em
alguns casos, trabalham
isoladamente em programas
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Principal anseio
comunitário
levantado nas
primeiras fases do
Projeto Paraná foi o
Desenvolvimento
Territorial
específicos dos
municípios.
Em cada um
dos núcleos foram
convocados
conselheiros,
inspetores,
diretores de
Vivian Curial
entidades de classe,
responsáveis por órgãos públicos e
coordenadores de cursos
diretamente afetos às atividades do
C R E A- P R . A p ó s d i s c u s s õ e s e
consultas, foram identificados 43
programas considerados prioritários,
numa média de três programas para
cada região.

Posteriormente foram realizadas
palestras sobre os temas priorizados
para conhecimento geral e sugeridas
formas que facilitem a implementação
de uma terceira fase para o
desdobramento das ações. Pequenos
Grupos de Inteligência retirados das
fases iniciais estão prontos e partem
para a elaboração
dos pré-planos que
estão no início da
fase de aplicação.
O principal
anseio comunitário
levantado nas
primeiras fases do
Projeto Paraná foi o
Desenvolvimento
Territorial. Todos
e s t ã o
n a
Baêta de Faria dependência da
elaboração ou de revisão do Plano
Diretor, previsto no Estatuto da
Cidade. O assunto virou prioridade
para os municípios - muitos
despreocupados até então - quando
o governo do Paraná fixou como
obrigatória a elaboração do Plano
Diretor do município, para efetuar o

P L A N E J A M E N T O
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Prioridades

municipais

repasse dos recursos do Estado. A
falta do desenvolvimento paralelo
entre áreas rurais e urbanas e a
discussão sobre as exigências legais
para o uso do solo também
aparecem entre os maiores requisitos
municipais.
Na prática - Um dos primeiros
passos do CREA-PR para o seu
projeto se consolidar está sendo
dado através da criação de uma
Incubadora de Conhecimentos.
“Constatamos ao longo de nossos
estudos que grande parte da
produção científica e intelectual se
perde. Muitos trabalhos
apresentados como defesas de teses
profissionais ao fim de cursos
universitários ficam apenas no papel.
Mesmo sendo de alto nível, não são
divulgados” - destaca a
coordenadora do Núcleo de Ações
Estratégicas.
Foi pensando nesses trabalhos
que o CREA-PR preparou um plano
piloto da sua Incubadora e vai
disponibilizar no site da internet a sua
divulgação, depois de criteriosa
análise dos trabalhos apresentados.
“Estamos formando uma equipe de
especialistas. Esse Comitê é que
aprovará os projetos para a
Incubadora” - garante ela.
Bastará que o interessado acesse
o portal do CREA-PR, pois “será mais

consultas à comunidade procurando
identificar os anseios da população
para viabilizar o crescimento da renda
interna, apostando nas potencialidades
e nas práticas consagradas de cada
área. O Projeto Paraná quer viabilizar a
distribuição de renda de maneira
eqüitativa, preocupado com o meio
Os núcleos de Curitiba, Londrina,
ambiente, amenizando diferenças
Po n t a G r o s s a , C a s c a v e l ,
regionais, proporcionando o aumento
G u a r a p u a v a , Pa t o B r a n c o e
da produção e gerando empregos e
Paranaguá querem incrementar o
oportunidades de negócios.
desenvolvimento territorial. Este é o
Foram tomados por base também
item mais citado pelas treze regiões
levantamentos feitos pela recente
identificadas no Projeto Paraná,
pesquisa do Ipardes, onde um dado
através do Núcleo de Ações
chamou a atenção: “O Índice de
E s t r a t é g i c a s . Po n t a G r o s s a ,
Desenvolvimento Humano - IDH do
Guarapuava, Campo Mourão e
Paraná é assustador. Cerca de 72%
Maringá priorizam a cadeia da
dos municípios do Paraná tem IDH infemadeira. O turismo é fundamental
rior ao registrado no Brasil”, comenta
para Foz do Iguaçu, Curitiba,
Vivian. Isso desmistifica a teoria de
Cascavel, Pato Branco, Campo
Estado extremamente rico que temos
Mourão e Litoral. A implantação de
quando circulamos pelas nossas
indústrias apareceu como necessária
cidades. Os dez municípios com os
em Foz do Iguaçu, Santo Antônio da
maiores índices de IDH-M são:
Platina e Curitiba.
Curitiba, Quatro Pontes (ao lado de
A pesquisa aponta ainda que
Marechal Cândido Rondon), Pato
Maringá deseja sistema de
Branco, Entre Rios do Oeste, Maripá,
Cooperativa de Crédito; Apucarana
Maringá, Palotina, Marechal Cândido
quer incrementar a Habitação e o
Rondon, Toledo e Londrina, diz a
Saneamento Básico; Toledo deseja
pesquisa. Na região sudeste, São
desenvolver energias alternativas.
Paulo tem apenas 31,01% dos
Estes são alguns dos 43 itens
municípios com índice inferior ao
(Fontes:
Gazeta
do Povo,
de Londrina
levantados
durante
mesesFolha
de reuniões
e
brasileiro; no sul, Santa Catarina tem
Folha de Paranaguá e O Estado do Paraná)
visitas às regiões. Foram muitas
20,48% e o Rio Grande do Sul tem

Cerca de 72% dos
municípios do
Paraná têm IDH
inferior à média do
IPARDES - 2000
Brasil
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Comunidadeque

participa

PM Cascavel

Centro de uma região de intenso
desenvolvimento no oeste do Estado, a
cidade de Cascavel tem o seu Plano
Diretor de Desenvolvimento desde
1976. Entretanto, o original e todas as
atualizações havidas ao longo dos anos
foram elaborados por empresas de
consultoria que, como em muitos
outros locais, nem conheciam a cidade
e seus problemas mais graves.
Sempre traziam pacotes
prontos e acabados e isso
virava lei: “Sigam o que está
escrito que vai dar certo”,
dizia-se.
A constatação é do
engenheiro civil Ronald
Pe i x o t o D r a b i k , a t u a l
secretário de Planejamento do
município, que resolveu agir
de modo diferente.
“Preocupados, em fevereiro de
2003 constituímos uma equipe interna
coordenada pela arquiteta Sônia Bedin
Ranghetti para fazer a revisão geral do
que tínhamos disponível. Era um plano
remendado por várias outras
consultorias não identificadas com
nossos problemas”.
Mais tarde constituiu-se uma equipe
multidisciplinar formada por
profissionais de Cascavel a fim de
levantar os principais problemas da
cidade. Foram realizadas 45 reuniões
públicas. A partir daí, a população
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A democracia
prevalece hoje na
readequação do
Plano
Diretor
de

Regional; Preservação do Patrimônio
Ambiental Histórico e Cultural;
Cumprimento da Função Social e Uso
do Solo Urbano; Transporte e
Mobilidade com Valorização do Ser
Humano e Sistema de Planejamento e
Gestão Administrativa
Integrada e Participativa.

Ano político - O fato de
2004 ser ano político não
impede que Cascavel planeje
o fechamento do Plano
D i r e t o r e L e i s
Complementares para 31 de
Ronald Peixoto Drabik
março de 2006 e que já
tenha programado para
junho de 2005 o segundo fórum
sobre o assunto. “Formamos uma
equipe suprapartidária e a
participação popular tem grande
começou a participar e a entender o que
influência no processo, pois o povo
é um Plano Diretor.
está atento e conhecendo muito bem o
Depois do diagnóstico inicial, a
que se debate no Plano Diretor”, alerta
prefeitura contratou o Instituto Brasileiro
o secretário. Ele diz também que todos
de Administração Municipal (Ibam)
os atuais candidatos a prefeito e
para auxiliar no trabalho, sistematizar a
vereadores do município foram
análise e chegar a um levantamento
convocados a participar, assumindo
das diretrizes do novo plano.
compromisso público de não
Agora, com a participação de
interromper o estudo.
arquitetos do IBAM, será realizado o I
A maior dificuldade é como
Fórum do Plano Diretor de Cascavel,
escrever um texto de fácil acesso para
no início de outubro, onde funcionarão
leitura e entendimento da comunidade.
cinco câmaras para debater os temas:
“O mais difícil é traduzir todas as idéias
Estudos do Pólo de Desenvolvimento
e o conteúdo do plano em linguagem
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Trabalhando

contrao

engessamento
A segunda cidade do Paraná,
Londrina, pólo de um dos mais
congestionados centros do Norte do
Estado, convive hoje com problemas
ambientais e precisa de normatização
criteriosa sobre o uso das suas áreas. O
arquiteto João Baptista Bortolotti,
diretor do Instituto de Planejamento
Urbano de Londrina, é autor de um
projeto que deve revolucionar o
desenvolvimento da cidade e que
poderá servir de exemplo para outros
centros, quebrando conceitos até então
comuns no planejamento urbano.
Londrina aposta no plano
chamado de “Via do Anel”, que terá 42
km envolvendo a cidade em 360 graus.
Ao longo desse anel será construída
toda a estrutura do projeto e seu
desenvolvimento. O objetivo é
desengessar o grande centro para onde
convergem os 4,5 milhões de
habitantes da área de influência
metropolitana, concentrando neste
pequeno espaço setores do comércio,
serviços, residências e indústrias.
Londrina é o pólo da região formada
também por Cambé, Ibiporã,
Jataizinho, Rolândia, Tamarana e Bela
Vista do Paraíso.
Quebram-se, com o anel, os
critérios de localização de indústrias,
comércio, áreas residenciais e infraestrutura. Todos estarão dispostos
indistintamente ao longo dele. É a

indústria, ter perto de casa padaria, cinema, shopping center, colégio e hospital, todos vivendo em harmonia com
áreas verdes e infra-estrutura
ambiental”, raciocina.
Todo o processo de implantação de
indústrias, comércio ou residências
passará por prévio planejamento e
somente será assimilado o que não
trouxer impactos ao ambiente. Ao
contrário, o que significar qualquer
dano ao padrão de vida terá que se
adequar. Aos poucos
maneira encontrada
o velho modelo de
para flexibilizar o
cidade funcional de
zoneamento e induzir
hoje estará se
um desenvolvimento
adequando ao novo
funcional.
perfil.
O atual plano de
Bortolotti comenta
Londrina não
que o ideal é que
proporciona à cidade
nesse novo projeto o
espaço para a
João Baptista Bortolotti
cidadão vá para o seu
conservação ambiental, o que vai
trabalho a pé ou de bicicleta. Toda a
ocorrer a partir da “Via do Anel”. Ela
plataforma do plano define os
vai possibilitar também, segundo o
impactos possíveis. A cidade segue o
arquiteto, que se misturem trabalho,
padrão de planejamento por bacias
lazer e moradia nas chamadas áreas de
hidrográficas e acabam também os
multiuso não-homogêneas.
edifícios colados, formando paredões,
“Antigamente se distanciavam
as
dando lugar a uma cidade mais
indústrias por causa da poluição. Hoje,
arejada, iluminada e bem disposta.
a moderna tecnologia proporciona que
Cada região degradada que sofrer
os grandes e velhos complexos sejam
mudança do zoneamento terá uma
reduzidos e que já não provoquem
compensação ou contrapartida.
tanta poluição. Com isso é possível o
Londrina passa a valorizar o
cidadão morar ao lado de uma
compromisso e a parceria.

O objetivo é
desengessar o
grande centro para
onde convergem os
4,5 milhões de
habitantes da área
de influência
metropolitana

Equipamentos sem manutenção, mesmo dentro das cidades, aumentam as possibilidades de acidente.
OUTUBRO
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Unindo forças

para

Chuniti Kawamura / Tribuna do Paran[a

planejar

Com cerca de 200 mil
habitantes, a cidade de Guarapuava
criou o seu Plano Diretor em 2001.
O que mais se vê, contudo, são
ações isoladas em busca do
desenvolvimento. A par disso, o
secretário do Planejamento,
engenheiro cartógrafo Flávio
Alexandre, trabalha para
desenvolver um sistema de
geoprocessamento para ter
acesso a informações
territoriais. Guarapuava é um
importante pólo regional,
possui agricultura altamente
tecnificada e pecuária de alta
qualidade genética. Seus
apelos mais emergentes são o
fortalecimento da cadeia de
madeira e dos pequenos
negócios, além do
desenvolvimento territorial.
A administração municipal
tenta obter recursos do governo
estadual suficientes pelo menos para
o geoprocessamento da área rural.
No entanto, a cidade não concorda
que o trabalho seja feito através de
imagens de satélite como pretende o
Estado, pois, segundo Alexandre, o
processo não teria resolução
suficiente para identificar pequenas
propriedades. “Precisamos identificar
os pequenos produtores e esse
levantamento de satélite só nos
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Em Guarapuava, o
“Bairros em Ação”
contribui
com o
crescimento
da cidade

Flávio

mostra as grandes propriedades”.
Desde o lançamento do
programa “Bairros em Ação”, houve
crescimento substancial, com
investimentos da ordem de R$ 6,1
milhões. Em três anos e meio foram
atendidas mais de 6,5 mil pessoas
mediante cursos, palestras e
seminários. Pesquisa recente mostra
que mais de 86% dos entrevistados
concordam que o programa está
sendo interessante. Foram criados
920 postos de trabalho dando

oportunidade para 3,22 mil pessoas.
O município investiu R$ 1,2 milhão e
gerou renda de R$ 20 milhões,
significando que, para cada real
i n v e s t i d o , a
comunidade teve o
retorno de 17.
Faz algum tempo
que a prefeitura tenta
aglutinar as forças
vivas da população
para alavancar o
c r e s c i m e n t o
Alexandre
h a r m o n i o s o .
Entidades como Sesc,
S e n a c , S e b r a e ,
universidades, associações e
entidades de classe têm
muitos trabalhos isolados. “O
que temos procurado fazer é
que todos se unam em torno
do planejamento integrado”,
diz Flávio Alexandre.
Ele cita os bons resultados
alcançados com o sistema de
separação de lixo reciclável. Com a
criação de cooperativas em vários
bairros, mais de 300 famílias estão
sendo beneficiadas. “Nosso sistema
de reciclagem de lixo deriva da
preocupação com o meio ambiente e
com o desenvolvimento da cidade.
Além de gerar renda e proporcionar
emprego para várias famílias, o
processo contribui para a poupança
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Águae

moradia

gargalosde

Curitiba

A poluição dos rios,
escassez de
fornecimento de
água e o grande
anel de favelas que
circunda a cidade
são os graves
gargalos da capital
ecológica

A principal cidade do Paraná,
também conhecida como capital
ecológica, apresenta problemas tão
graves quanto qualquer outra. São os
estigmas da ocupação
indiscriminada do território, em que
pese a capital ter boa estrutura de
planejamento iniciada já em 1895,
quando passou a contar com seu
primeiro Código de Posturas. Em
1903 teve início o processo de
hierarquização de uso de solo,
instituto revisado em 1930. Mas foi o
Plano Agache, datado dos anos 40,
que deu a grande arrancada para o
desenvolvimento da cidade. De lá
para cá, várias atualizações foram
necessárias.
Hoje, a poluição dos rios,
escassez de fornecimento de água e o
grande anel de favelas que circunda a
cidade são os graves gargalos da capital ecológica, na visão do arquiteto
Carlos Hardt, professor da
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Universidade Católica do Paraná e
especialista em planejamento
urbano.
Quando lhe perguntaram em que
investiria se tivesse uma alternativa
para resolver os problemas de
Curitiba, não hesitou: “Apostaria
tudo em habitação”. Para dar uma
idéia consistente da séria evidência
do problema, cita a gigantesca fila
que existe hoje na Cohab. São mais
de 60 mil pretendentes à aquisição
da casa própria. “E não são
pretendentes de baixa renda, pois a
Cohab só atende clientes a partir de
cinco salários mínimos de renda”.
Hardt não dispõe dos números
oficiais sobre o déficit habitacional de
Curitiba, mas garante que “dá para
se ter idéia do montante a partir dos
números da Cohab”. O arquiteto é
um crítico da extinção do Banco
Nacional de Habitação e outros
programas que atendiam a
população mais carente no quesito
moradia. Não hesita em dizer que,
em geral, a política tem grande
responsabilidade pela desigualdade
social. O excesso de promessas
eleitorais e o não cumprimento das
mesmas “são altamente nocivos para
o desenvolvimento das cidades.”
“Independentemente de quem
assumir a prefeitura de Curitiba, dois
temas precisam ser tratados com
muita responsabilidade: habitação e
água”, adverte Carlos Hardt.
O processo de ocupação dos
mananciais é preocupante. Existe
nessas áreas de mananciais um
contingente populacional que não
deveria estar lá: “Há mais de 40 mil
pessoas habitando locais
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No planejamento é necessário se pensar no uso apropriado do solo
inadequados em toda a Região
Metropolitana de Curitiba. E isso
provoca um descompasso entre a
gestão e o planejamento territorial”.
A solução está na regulamentação de
atividades que não influenciem o
meio ambiente, como o uso
apropriado do solo para o manejo
adequado das áreas protegidas.
E faz uma séria advertência aos
poderes constituídos, dizendo que
“ainda dá tempo de fazer alguma
coisa”, porque todos nós “vivemos
um grande risco com a ocupação dos
mananciais”.
Quando se esgotarem os
recursos disponíveis ainda próximos
de Curitiba, a situação ficará muito
séria e custará muito dinheiro para se
chegar às soluções. Depois dos
sistemas atuais de abastecimento de
água, o mais imediato seria usar o rio

Açungui, em Campo Largo. Em se
tratando de região cujo desnível é
muito grande, entre 500 e 1000 metros acima do nível do mar, a captação
de água demandaria o emprego
excessivo de energia a custos
estratosféricos.
Mas ainda é possível controlar a
situação. O rio Atuba está
condenado e fica fora do sistema de
abastecimento. No entanto, o
Passaúna é recuperável e sua
situação está sob controle. O Alto
Iguaçu e alguns dos seus pequenos
afluentes vivem situações
complicadas. O Iraí e o Piraquara
eram “canalizados” junto ao Iraí, mas
o sistema está sob risco pela
ocupação habitacional da região do
Guaraituba.
As pequenas bacias que
contornam a metrópole apresentam

E N E R G I A

Agronegócio
é

matriz

A biomassa é candidata
cotadíssima a ocupar amplo espaço
no setor energético mundial,
substituindo os combustíveis fósseis e
servindo de base para toda a fonte
energética do planeta. Daqui a 30 ou
50 anos, no máximo, a energia poderá
se tornar o primeiro objetivo para o
setor de agronegócio. As previsões são
do engenheiro agrônomo e
pesquisador Décio Gazzoni, da
Embrapa Soja (Londrina, PR), unidade
da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária vinculada ao Ministério
d a A g r i c u l t u r a , Pe c u á r i a e
Abastecimento.
Gazzoni aponta que hoje a matriz
energética mundial tem como fontes
principais o petróleo (35%), o carvão
(23%) e o gás natural (21%),
combustíveis fósseis não renováveis e
que emitem os gases responsáveis pelo
efeito estufa, extremamente poluentes
e que já começam a ser descartados
nos países do Primeiro Mundo,
especialmente na Europa.
“Em 50 anos, a ecoenergia vai
começar a dominar a matriz energética
mundial. 2050 será o momento da
virada”, mostra, apostando que o
petróleo entrará em um ponto
declinante da sua produção a partir da

Em 50 anos a
biomassa será
responsável pela
geração de energia
que sustentará o
planeta
próxima década.
Décio Gazzoni está à frente de
uma pesquisa onde a fonte de energia
está nos grãos de soja
(principalmente), girassol, mamona,
dendê e canola, entre muitas outras
plantas tradicionalmente usadas na
alimentação e que são cultivadas em

Arquivo Gazzoni

Arquivo CREA-PR

energética
grande escala no Brasil. Todas elas
constituem matéria-prima para a
produção de biodiesel, uma
composição de óleo vegetal com
álcool (etanol, da cana-de-açúcar, ou
metanol), substituto natural do diesel
com inúmeras vantagens econômicas,
sociais e para o meio ambiente. A
combustão do biodiesel não produz as
substâncias responsáveis pela chuva
ácida, prejudicial à saúde humana e às
plantações; emite até 80% menos gás
carbônico, maior causador do efeitoestufa e do aquecimento global, além
de reduzir pela metade a emissão de
partículas na atmosfera.
Ecodiesel - Depois de analisar as
enormes vantagens do biocombustível,
agora os estudos de Gazzoni se
direcionam a uma nova rota, que
possibilite o desenvolvimento de
pequenas produções não diretamente
dependentes do álcool anidro e que
não gerem glicerina. O pesquisador
exemplifica “que a pequena escala
industrial poderia trazer problemas para
uma pequena propriedade que
dependesse de consumo semanal em
Um sistema de produção
de biodiesel a partir de grãos.
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torno de mil litros de diesel”. Sua
conclusão é que “o alto custo do álcool
anidro e a geração da glicerina como
subproduto, ao longo de uma escala
produtiva, tornariam o projeto inviável”.
A Embrapa Soja de Londrina,
segundo Gazzoni, acaba de encontrar
na Universidade Nacional de Brasília
(UnB) um parceiro para a busca da
fórmula que evite esses “senões” e que
possibilite uma rota semelhante à do
refino de petróleo. Ele pretende
chegar a um óleo vegetal que
independa de um catalisador. “Já
chegamos a quatro grandes frações,
onde o ecodiesel atingiu de 75 a 80%
do resultado final desejado. Mas
ainda estamos em processo de
desenvolvimento para colocar o
produto no mercado. Temos apenas
protótipos com outras três frações que
se assemelham à gasolina azul,
convencional e aos gases, a exemplo
do GLP”.
Numa nova etapa, o processo
demanda estudos em parceria com a
Eletrobrás, Fundação Banco do Brasil,
Ministério do Desenvolvimento
Agrário e Ministério da Ciência e
Tecnologia, para a validação dos
protótipos. “Já tivemos sucesso na
experimentação em motores
estacionários e até na movimentação
de tratores. Estamos também
interessados em parcerias com
montadoras que se interessem em
testar o impacto nos seus motores”.
A maioria dos testes realizados até
agora foi à base de óleo de soja,
produto mais abundante em nossa
região. “Mas há experimentos
também com mamona, dendê, canola, girassol e similares. Todos tiveram
bons resultados”, garante.
Os derivados equivalentes ao óleo
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diesel, gasolinas azul e convencional e
com a melhoria das condições do ar,
gás liquefeito de petróleo apresentam
por meio da substituição total do
combustão igual aos demais, a
petrodiesel pelo biodiesel, terá um
viscosidade é idêntica, apresentando
resultado bastante significativo. A
eventuais problemas com óleos
viabilidade dessa nova matriz
saturados em temperaturas mais frias.
energética ampliará a produção de
“Isso, no entanto, não constitui
óleo e demais derivados dessas
problema, pois o
oleaginosas, o
óleo à base de
que resulta em
dendê, por
aumento da
exemplo
que
área cultivada.
pode se tornar
"Isso implica na
amanteigado à
geração de
b a i x a
inúmeras
temperatura ,
oportunidades
não seria
de emprego e
utilizado na
renda com foco,
região Sul,
sobretudo, nas
mesmo porque
pequenas
Décio Gazzoni
a q u i
h á
comunidades",
abundância de soja e outros produtos,
considera o pesquisador da Embrapa
muito mais acessíveis e baratos. Já no
Soja.
Nordeste seu emprego seria viável. No
Os problemas ambientais são
Centro-Oeste, o mesmo produto seria
sentidos nas nossas grandes cidades
E N E R G I A
conseguido a partir da canola e do
como Curitiba, Londrina e,
girassol”.
principalmente, São Paulo. Em regiões
onde a queima de combustível é
intensa, o problema ambiental se reflete
não apenas na qualidade do ar. Entre
Combustível limpo
São Paulo e Santos, por exemplo, os
e rentável
desmatamentos na serra são notáveis.
O técnico confirma que “isso já é
Hoje o biodiesel é um projeto
resultado da chuva ácida”, enfatizando
muito pequeno que não chega a fazer
que na Europa e nos Estados Unidos
“cócegas” no mercado petrolífero
esses problemas são muito mais
mundial. Entretanto, a pressão social
evidentes.
começa a exigir substitutos que não
Sobre os custos do biodiesel
agridam o meio ambiente. O forte
pesquisado, Gazzoni estima que,
impacto ambiental produzido pelos
teoricamente, hoje eles são iguais aos
combustíveis fósseis destrói a camada
do óleo diesel. Ele estima que “ao
de ozônio e provoca efeitos altamente
produto ganhar densidade
nocivos à atmosfera, gerando, entre
econômica, fatalmente terá redução
outros males, a destruidora chuva
considerável de custo, a começar pela
ácida.
somatória dos seus efeitos, que já
O bem-estar dos seres humanos
serão altamente benéficos”. Hoje

A N Á L I S E

A

energia
move

o mundo

“Visão sistêmica para enxergar as
necessidades e aspectos técnicos,
econômicos, administrativos e sociais
do meio em que vive é uma das
características do perfil de um
engenheiro eletricista, tanto dos que
estão saindo dos bancos escolares
como dos que já estão no mercado de
trabalho, pois os desafios atuais e
futuros na sua área de atuação são
enormes e em todos esses campos”. A
análise é do engenheiro eletricista
E d s o n L u i z D a l l a Ve c c h i a ,
coordenador da Câmara
Especializada de Engenharia Elétrica
do CREA-PR, e coordenador nacional
das Câmaras Especializadas de
Engenharia Elétrica do sistema
Confea/CREA.
Dalla Vecchia acrescenta que
quando alguém é graduado para
atuar na citada profissão,
cujo
conteúdo científico, discernimento
lógico e consciência ética, “aguçam
as ações para o desenvolvimento e
criação, é qualificado para, com base
na intervenção tecnológica,
proporcionar benefícios à sociedade
em que está inserido”.
É difícil imaginar atividades
produtivas em escala nos dias de hoje
sem o concurso da energia elétrica, diz

Pablito Pereira

Por Sandra Solda

Uma profissão fascinante: engenharia elétrica.

o coordenador, argumentando que
“elas até podem existir, mas não serão
competitivas nos patamares exigidos e
absorvidos pelo mercado consumidor
e usuário”. Em primeiro lugar, “porque
o próprio homem vivendo na
sociedade moderna é um dos maiores
consumidores de energia elétrica ou
dela derivada”, explica.
Além disso, a energia elétrica é fundamental em quase todas as
atividades do dia-a-dia. “Do simples
funcionamento de uma lâmpada até
as mais complicadas instalações
industriais, temos a presença dos
estudos, das pesquisas e do trabalho
de um engenheiro eletricista”, diz o
engenheiro eletricista Aldino Beal,

acrescentando que, basicamente,
uma das áreas da profissão está
voltada à produção e transmissão de
energia elétrica até os centros de
consumo e, ainda, à criação de
sistemas e dispositivos eletroeletrônicos. O profissional graduado
em engenharia elétrica está apto para
solucionar problemas em circuitos ou
redes elétricas, fazer instalações
elétricas residenciais ou comerciais,
trabalhar com produção ou
transmissão de energia, criar circuitos
integrados e projetar sistemas
robotizados para produção industrial,
entre outras atividades.
Segundo o engenheiro eletricista
Aldino Beal, é a especialidade da
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engenharia que mais progrediu nas
últimas décadas, seja na área de
instalação ou manutenção de
qualquer tipo de indústria, informática
e telecomunicações ou implantação
de novas usinas. “É fenomenal o
desenvolvimento e crescimento de
especialidades dentro da engenharia
elétrica: junto com a informática, a
automação e, mais recentemente, o
que se chama de mecatrônica”,
explica.
Os profissionais podem também
atuar nas seguintes especialidades:
eletrônica, automação, eletrotécnica,
microeletrônica, instrumentação,
telecomunicações, computação e
engenharia biomédica. Beal conta
que escolheu essa área como
profissão, pois gosta de energia e
acredita que a energia elétrica move o
mundo, além de ter muitas
especializações desafiadoras.
A profissão do engenheiro
eletricista é dinâmica, diversificada e
abrangente. A pessoa que nela atua
deve ter algumas características
importantes, como criatividade,
facilidade de lidar com números,
atenção para detalhes, exatidão,
habilidade de trabalhar em equipe e
raciocínio abstrato. Além disso, deve
gostar de matemática, física e ter
interesse por sistemas de eletricidade.
Mercado - A polêmica da
privatização do setor elétrico pode ter
aquecido o mercado de energia,
talvez aumentando a demanda por
especialistas em eletrotécnica. O
profissional dessa área planeja e
opera sistemas elétricos, desde a
geração até a transmissão e
distribuição de energia. Pode projetar
e construir usinas, subestações, redes
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Profissionais da
engenharia elétrica
precisam de
criatividade, exatidão
no planejamento e
raciocínio abstrato

de geração ou de lógica e máquinas
elétricas. Também pode ampliar e dar
manutenção para redes de alta
tensão.
Já a área de automação industrial, em que o engenheiro eletricista
Rodrigo Kozama atua, está em
constante desenvolvimento. “A cada
mês surgem inovações com softwares mais amigáveis e de fácil
programação, equipamentos que já
vêm totalmente prontos para uma
interface menos complicada e de
pronto funcionamento”, conta. Na
automação é possível projetar
equipamentos eletrônicos
destinados à automação de linhas
de produção industrial.
Estudar e coordenar a utilização
de equipamentos biomédicos em
hospitais, clínicas e laboratórios é
função do engenheiro eletricista,
como também, em conjunto com
biomédicos, criar aparelhos e
instrumentos médicos. Desenvolve
circuitos eletrônicos e dá suporte a
computadores, centrais telefônicas e
transmissores de rádio e TV. Outro

ramo que está em evidência é o da
microeletrônica, produção de hardware que agrega os profissionais nas
indústrias de componentes e de
circuitos.
Futuro - Segundo Kozama, a
engenharia hoje está contribuindo
muito para o desenvolvimento
sustentável: “Se uma fábrica produz
mais, ininterruptamente, e com
qualidade, o produto totalmente
automatizado, com baixo custo,
consegue manter-se assim competitiva
no mercado. E essa realidade só é
possível com a automação”.
Sobre o aumento do consumo de
energia, Dalla Vecchia lembra que a
discussão sobre matriz e fontes
alternativas de energia elétrica foram
objeto de seminário promovido pelo
CREA-PR em 2001, portanto, antes da
ocorrência do “apagão”, constando
também do manifesto da
Coordenadoria Nacional de
Engenharia Elétrica, publicado no ano
passado. O coordenador assinala que
“o documento se reporta ao debate
dos problemas, caminhos e idéias
sobre a geração de energia elétrica,
considerando como fontes viáveis a
biomassa, gás natural, energia solar,
eólica, nuclear e a PCH's”. Diz ele que
“todas as formas têm seu custo e
tempo para estudos, viabilização e
implementação, além da
imprescindível presença e atuação do
engenheiro eletricista”.
Dalla Vecchia destaca, ainda, que
no campo das telecomunicações, “em
função do grande avanço e salto
tecnológico verificado nos últimos tempos, os engenheiros eletricistas
capacitados na área, passaram a ter
não apenas a possibilidade de
inserção imediata no mercado de

É T I C A P R O F I S S I O N A L

O

acobertamento
como
conduta

antiética
Por Jaime Pusch, arquiteto

A partir desta
edição da
Revista CREAPR, será
publicada uma
seção especial
para análise e
discussão de
questões sobre a
ética profissional
O primeiro tema versa sobre a
prática do “acobertamento”. Procuro
estabelecer a correlação entre o que
capitula a lei regulamentadora
profissional e o que dispõe nosso
Código de Ética para esta reprovável
conduta, infelizmente muito comum
em nosso meio.
O acobertamento, no dizer do
engenheiro e escritor Ênio Padilha, “é
a maior praga de nossas profissões”.
Esta sentença,tão enfática e tão
carregada de indignação, diz a real
dimensão do dano moral que o
acobertamento provoca naquilo que
mais temos de precioso: a honradez

profissional. O acobertamento
significa a perda do amor próprio e a
depressão da auto-estima do
profissional quando, levianamente,
vende sua assinatura por alguns
míseros trocados.
No jargão profissional,
entendemos como acobertamento o
ato de um profissional emprestar seu
nome e seu título em documentos
relativos a obras e serviços reservados
a
profissionais habilitados sem
efetivamente ter deles participado.
Este fato ocorre sobretudo quando o
cliente ou empregador precisa

submeter algum documento
declaratório à autoridade
fiscalizadora em que o objeto
contratual, por força de lei, tenha que
ostentar a chancela de profissional
habilitado. Por exemplo, projetos a
serem submetidos às prefeituras para
obtenção de alvará, levantamentos
topográficos, ART - anotações de
responsabilidade técnica, perícias e
avaliações e tantos outros. O ato do
acobertamento se materializa no
momento em que o profissional apõe
sua assinatura em documento,
atestando que fez determinado serviço
ou obra sem em verdade havê-lo feito.
Este ilícito tornou-se tão comum
que pessoas do povo, quando
pretendem requerer o alvará para
edificar sua casa, encomendam os
desenhos com um prático e saem à
procura da “assinatura do
engenheiro”. Esta prática está de tal
forma arraigada na cultura popular
que ouvimos até mesmo funcionários
públicos encarregados do zelo pela lei
dizerem com freqüência: “Antes de
protocolar, o senhor tem que pegar a
assinatura de um engenheiro ou de
um arquiteto”. Como se assinatura
fosse uma mercadoria que se compra
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em qualquer supermercado. Como se
o papel do engenheiro no mundo
fosse apenas o de assinar trabalhos de
leigos para torná-los legais. O pior é
que este conceito tem uma sombra de
verdade. Há muitos profissionais que,
por incompetência, por derrota moral,
por escassez de mercado ou por
pressão da burocracia, se mostram
dispostos a vender esta mercadoria.
Mas onde está a raiz do
problema? Imediatamente podemos
responder: na própria legislação que
dá exclusividade do exercício
profissional apenas aos habilitados.
Então, se revogarmos a lei que faculta
o exercício profissional apenas aos
cidadãos habilitados, resolveremos o
problema do acobertamento? A
resposta é sim... tanto quanto se
matarmos a vaca, acabaremos com os
carrapatos! Então, a solução mais

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
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razoável é outra.
A lei 5.194/66, em seu artigo 6º,
alínea c, diz que esta prática é
considerada exercício ilegal da
profissão. Portanto, é um ilícito sujeito
a punição. Não há estatísticas que
demonstrem, mas uma simples
passada de olhos pela nossa realidade
profissional nos dá a convicção de que
uma parcela muito pequena de
acobertadores é punida com base na
lei. As penalizações, quando ocorrem,
deveriam servir como sentenças
exemplares para coibir a continuidade
do ilícito. Isto, infelizmente, não tem se
verificado. Pela dificuldade de
tipificação, pelas limitações da ação
fiscal ou pela habilidade dos
acobertadores em preencher os
formulários direitinho como manda o
figurino, tornou-se a infração de mais
difícil punibilidade pelo Sistema.
Hoje, com o novo Código de Ética
Profissional, o acobertamento pode (e
deve) ser enquadrado como infração
ética, ficando também sujeito à
aplicação das penas morais de
advertência reservada, censura
pública e mesmo, ao extremo, da
suspensão definitiva do registro
profissional. Se pela lei 5.194/66 a
capitulação acontece uma única vez,
no artigo 6º, já à luz do CEP o
acobertamento infringe pelo menos
três de seus dispositivos.
Um dos princípios éticos da
profissão é a honradez, conforme
declina o art. 8º; inciso III do CEP. A
solércia do ato de vender uma
assinatura para apenas satisfazer
uma exigência administrativa e burlar
a fiscalização do efetivo exercício
profissional, colocando um leigo sob
o manto protetor da atribuição de um
profissional habilitado, está longe de

ser uma atitude digna do engenheiro
ou do arquiteto.
O art. 9º, inciso II, letra c,
determina que é nosso dever a
preservação do apreço social das
nossas profissões. Que imagem
passamos para a sociedade, que
temos também o dever de bem servir,
quando reduzimos nossa capacidade
de agentes pró-ativos do
desenvolvimento até o papel de meros
quebra-galhos de formalidades
burocráticas?
O profissional é detentor de um
privilégio decorrente de sua
habilitação e das atribuições que lhe
são facultadas em lei. Isto é um direito
que se adquire com a formação
acadêmica e com o registro nos órgãos
reguladores. O abuso deste direito
para obter vantagem pessoal e vender
assinatura para validar trabalho de
leigo é um abuso e tipifica-se como
infração ao art. 10; inciso I, letra b do
CEP.
Conclusivamente, o ilícito do
acobertamento, além de ser punível
administrativamente pela lei que
regula as profissões, é infração ética
triplamente tipificável.
Temos insistido que o Código de
Ética Profissional não é apenas e tão
somente um instrumento para
patrulhar condutas e enquadrar-se
infratores com “animus puniendi”.
Entendemos que o CEP é muito mais
que isto. Ele existe como um norteador
da conduta profissional visando o bem
comum. Mais importante e eficaz que
sairmos por aí numa estafante e nem
sempre bem sucedida cruzada
punitiva contra os chamados
acobertadores seria tirá-los desta
senda nefasta. É o momento de,
usando nosso CEP, fazermos uma

C O N G R E S S O
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social
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Site Copel

Por Sandra Solda

O 5º Congresso Estadual dos
Profissionais do CREA-PR, realizado
em Foz do Iguaçu, de 12 a 14 de
agosto, atingiu plenamente todos os
seus objetivos, desde a eleição dos
delegados até a aprovação das
propostas apresentadas. A opinião é
do engenheiro Nelson Gomez,
componente da comissão
organizadora do evento. Mais de 400
profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, de todas as
regiões do Estado participaram das
atividades.
Exercício Profissional e Cidades
Sustentáveis foi escolhido como tema
geral dos debates deste ano, em torno
do qual giraram todas as discussões,
bem como a redação, exame e
aprovação das propostas e moções a
serem encaminhadas ao evento
nacional da engenharia, que reunirá
profissionais de todo o país. De
acordo com a comissão
organizadora, a primeira grande
surpresa aconteceu na fase de
preparação para o congresso,
quando foram recebidos 13 trabalhos
referentes ao tema do evento. Cópias
dos mesmos foram distribuídas aos

Reunidos em Foz do
Iguaçu, profissionais
do sistema CREA
discutem modelo
sustentável para o
crescimento e
inclusão social
participantes, visando fornecer um
material de referência para a
discussão em grupos e mesmo para
orientar a linha das propostas que a
delegação paranaense pretende
discutir no próximo Congresso
Nacional dos Profissionais de
Engenharia, em São Luís do
Maranhão.
O interesse dos profissionais da
engenharia no que diz respeito ao
bem-estar da sociedade, assunto em
destaque nos temas apresentados
durante o congresso estadual, na
apreciação de Gomez, foi notado
pela presença de número de inscritos
superior a 400. Participaram também
do evento de Foz do Iguaçu, além de
representantes de instituições de

ensino, muitos estudantes dos vários
cursos de engenharia ofertados no
Estado, na qualidade de observadores.
Segundo Eroni Bertoglio,
presidente do Sindicato dos
Por Eduardo
Nunes(Senge), a
Engenheiros
do Paraná
entidade fez-se representar por 31
associados, com a finalidade de
ratificar sua posição em defesa da
engenharia em todos os seus ramos,
bem como aportar novas idéias na
discussão dos assuntos que dizem
respeito à sociedade. “O tema
escolhido foi bem atual e os
convidados, ao expor seus trabalhos,
colocaram sua comprovada
experiência a serviço da valorização e
consciência profissional. Aliás, esta
tem sido a postura programática do
CREA-PR desde o início da atual
gestão”, complementa.
Trabalhos - Os participantes do
congresso foram divididos em grupos
para debater de que forma os
profissionais e o poder público
podem auxiliar no desenvolvimento
sustentável das regiões. “Com base
num texto orientador, foi possível
observar
que
dificilmente os
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profissionais e o poder público
c o n s e g u e m
contribuir de forma integrada para a
inserção do Paraná em um processo
sustentável de desenvolvimento
humano, social e econômico”,
lembrou Gomez.
Para subsidiar os grupos e as
discussões, a comissão organizadora
convidou alguns expositores para
desenvolver temas diretamente
voltados ao interesse dos
profissionais. O economista Roberto
Fendt falou sobre
o
sistema
financeiro internacional, analisando
de forma clara os dados mais
atualizados da conjuntura econômica
mundial. Os sistemas produtivos
locais e a importância de preservar os
interesses da comunidade foram
abordados por Valdir Dallabrida, que
enfocou a qualificação dos sistemas
produtivos locais e das estruturas
estatais para buscar o
desenvolvimento das regiões
periféricas.
No último dia do evento, deu-se
especial atenção ao tema do
escalonamento e pagamento da
dívida pública brasileira, por
intermédio do economista Almir
Rockembach, que propôs um modelo
para reflexão. Ele apresentou
proposta de como se pagar a dívida
pública por meio de uma ação
confederada dos governos estaduais
e federal.
De acordo com o engenheiro Rolf
Gustavo Meyer, também da comissão
organizadora do evento, a
metodologia utilizada para discussão
nos grupos de trabalho na visão dos
participantes foi dinâmica e
proveitosa, pois permitiu a
participação integral dos profissionais
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efetivamente interessados nos temas
abordados. Mereceu destaque o
empenho dos representantes dos
grupos
em
efetuar uma
apresentação para a plenária,
condizente com as idéias e discussões
realizadas nos grupos e subgrupos de
trabalho.
“O s r e s u l t a d o s c o l h i d o s
permitiram concluir, sem dúvida, que
as causas relatadas pelos grupos, na
maioria coincidentes, nos mostram os
aspectos prioritários e essenciais que
devem ser abordados para que
possamos adotar uma conduta
cidadã no processo de
desenvolvimento humano, social e
econômico”, afirmou Rolf.
Propostas e moções - A
sistematização das propostas a serem
enviadas ao CNP deve contemplar
todas as questões abordadas no CEP
e o trabalho dos delegados do Paraná
no convencimento de seus pares de
outros Estados para aprovação das
propostas encaminhadas. Entre as
moções e propostas aprovadas em
Foz, deve ser citado um trabalho
apresentado pelo Senge. Trata-se de
uma análise crítica que enfoca a
atuação das chamadas agências
reguladoras. “Os dados comprovam
que algumas agências, como a Anatel
e a ANTT, não estão cumprindo os
seus papéis”, segundo o presidente
do sindicato.
A extinção da RFFSA, a CPI da
ANTT, o fortalecimento da Copel, as
licitações para exploração de
reservas petrolíferas, além de outras,
foram as principais moções
aprovadas pelos congressistas. Rolf
Meyer diz que o “posicionamento da
engenharia paranaense em torno

dessas questões delicadas reflete
não apenas a angústia imediata
desses profissionais, mas a própria
reflexão da sociedade sobre os
assuntos que afetam a vida de todos
os habitantes do País”.
O conselheiro federal Élbio Maich
afirma que é grande a expectativa da
comissão organizadora do 5º CNP,
principalmente quanto às propostas
aprovadas no Paraná. “Isso pela
tradição e pelo trabalho que o CREAPR realiza em todo o Estado”.
Eleições - Foram eleitos durante
o congresso os delegados que irão
representar o Paraná no 5º CNP. Pela
primeira vez foi utilizado o sistema de
votação eletrônica desenvolvido pelo
departamento de informática da
própria instituição. Os delegados
receberam uma senha e votaram em
computadores especialmente
preparados para a eleição. Ao
término do preenchimento do voto, o
eleitor, caso desejasse, poderia
imprimir seu voto para futura
conferência.
Com número recorde de
candidatos por modalidade (com e
sem mandato), a votação transcorreu
dentro do previsto. Após o
encerramento, o resultado foi
imediatamente transmitido aos
profissionais, ainda durante a
plenária final.
Os profissionais eleitos com
mandato são os conselheiros
Alexandre Aching (eng. civil); Marilu
Fantin Rebelo (arquiteta); Luciana
Passos dos Santos (eng. eletricista);
Jonas Villar Pitz (eng. civil) e Luiz
Antonio Caldani (eng. agrônomo).
Os sem mandato foram o arquiteto
Jurandir Guatassara Boeira, da

H I S T Ó R I A

Yvy Marã Ey,
a

terra sem mal

Peabiru

do

Estão perdidos no tempo os resquícios da memória da
Rota do Estanho (Ilhas Britânicas de Cassitérides, talvez as
atuais Scilly), bastante conhecidas no primeiro milênio de
nossa era.
O mesmo se pode
dizer da Rota da Seda,
que à altura do século
III a.C. tornou famoso e
ambicionado esse
produto por parte dos
exigentes gregos. A
seda seguia do Pamir
até a Torre de Pedra,
onde se localizava o
atrativo mercado de
finos artigos
oriu
Kambé

Arquivo CREA-PR

Por Ivan Schmidt

ndos da antiga China. Ficaram também conhecidas na
história as Rotas do Lápis-Lazuli e da Prata, pela qual os
tírios iam à procura desse e de outros metais preciosos em
terras de Espanha, a bordo “dos navios de Tarsis,” citados
pela Bíblia. E tantas
outras...
As civilizações se
fizeram pelas rotas,
argumenta Sinclair Pozza
Casemiro, diretora da
Faculdade de Ciências e
Letras de Campo Mourão
(Fecilcam), que aceitou a
proposta formulada pelo
CREA-PR no sentido da
oferta de curso em nível
de Especialização, “a fim
de capacitar massa crítica
p a r a
o
empreendedorismo e
subsidiar
c o m

Comparado em
potencial com o
Caminho de
Santiago de
Compostela, o
Peabiru, uma rota
dos tempos dos
incas, incentiva o
empreendedorismo
entre o Atlântico e o

Janderson Pereira

conteúdos técnicos, culturais e
científicos a formulação de modelos
sustentáveis de projetos para o
desenvolvimento das regiões
envolvidas no Caminho do Peabiru.”
Sinclair acrescenta que o curso
estará aberto a profissionais de
diferentes ocupações, visto que sua
abrangência é multidisciplinar. “A
idéia é contribuir para que esses
profissionais adquiram conhecimentos
históricos, econômicos, culturais e
ecológicos suficientes para estimular o
aproveitamento do enorme potencial
representado pelo projeto já existente
e de grande amplitude, batizado
de “Caminho do Peabiru - O
Compostela da América do Sul”,
disse.
A professora lembra, muito a
propósito, o Caminho de
Santiago de Compostela, entre a
França e a Espanha, percorrido
todos os anos por milhares de
peregrinos movidos pela mística
cristã e desejo de sentir-se parte
da história. “Espanhóis e
franceses souberam investir num
espaço, num tempo e num
acontecimento do passado,
estimulados pela consciência da
importância da revitalização
desses valores e de oferecer à
sociedade uma nova perspectiva
de riquezas,” explica. Essa
riqueza, entende, reside no
imenso mosaico de vivências místicas,
históricas, culturais e econômicas
disponíveis numa bem montada
estrutura de empreendimentos
turísticos relacionados com o lendário
caminho de peregrinação.
“Tape Aviru” - A América do Sul,
mais precisamente Brasil, Paraguai,

40

CREA-PR

OUTUBRO

2004

Um ramal do caminho do Peabiru
na Reserva Municipal de
Campo Mourão
Bolívia e Peru, também possui uma
rota lendária. “Um caminho histórico,
místico e ecológico,”garante Sinclair,
referindo-se ao Caminho do Peabiru
ou “Tape Aviru”, o roteiro préhispânico implantado e percorrido por

guaranis e incas (os jês-itararés),
muitas centenas de anos antes da
chegada dos colonizadores europeus,
cruzando por terra o território sulamericano do Atlântico ao Pacífico, e
em sentido contrário.
“Foi esta a mais importante via
transcontinental da América do Sul
pré-colombiana,”disse, ao revelar que
a estrada aberta pelos indígenas tinha
tronco e ramais, constituindo uma
autêntica rede de caminhos. “Tinha
cerca de três mil quilômetros de
extensão e começava, ou terminava,
no Brasil, em dois pontos: o litoral de
Santa Catarina e o litoral de São
Paulo,” sublinha. A rede de trilhas
bem conservadas cruzava o Brasil
percorrendo imenso espaço
geográfico hoje pertencente aos
Estados de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, entrando pelo Paraguai,
Bolívia e Peru.
A lamentável constatação
histórica enfatizada por Sinclair é
que a ocupação do território
levada a efeito pelo homem
branco, entre outros aspectos, foi
responsável pela destruição do
Peabiru. Desse memorável
caminho restam escassos
vestígios, nos municípios de
Pitanga e no distrito de Bourbônia,
no município de Barbosa Ferraz, e
muito provavelmente naqueles
que integram a Comunidade dos
Municípios da Região de Campo
M o u r ã o ( C o m c a m ) . Ta m b é m
remanesce certa memória na mente
dos mais antigos descendentes dos
guaranis que habitaram o território
paranaense em tempos remotos.
Em bom momento surgiu um
projeto apoiado pela Comcam, com o

objetivo de resgatar e mapear a trilha,
com base em pesquisas de literatura e
campo, vestígios líticos e na tradição
oral. Sinclair assinala que a tarefa é um
desafio possível de ser transposto,
tendo em vista que o caminho foi
usado também por viajores espanhóis,
jesuítas das reduções guaraníticas e
bandeirantes, ao longo dos séculos XVI
e XVII, e ainda pelos desbravadores
tardios do final do século XIX. “Escritos

O Peabiru

PERU

BRASIL

COLÔMBIA

Mato Grosso do Sul
São Paulo
PARAGUAI
Paraná
Santa Catarina
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Janderson Pereira

URUGUAI

também como rota
comercial para a
civilização inca.
Quanto ao
traçado do Peabiru
no território de
No mapa, o caminho que liga o Atlântico e o
Campo Mourão, a
Pacífico; na foto, o Parque Estadual onde, no
diretora da
século XVI, se estabeleceu a Redução Jesuítica
Fecilcam
frisa que o
de Vila Rica do Espírito Santo, em Fênix.
mesmo começava
do século XVI descrevem o caminho
em São Paulo, serpenteando ao longo
como tendo cerca de oito palmos de
do percurso compreendido por Itulargura, profundidade de 0,40 m,
Botucatu-rios Aguapeí-Peixe e
forrado de gramíneas para impedir o
Paranapanema-Itaguajé- Jardim
crescimento de ervas daninhas,” cita a
Olinda-Paranapoema-Paranacityprofessora, sublinhando que tal
Cruzeiro do Sul-Uniflor-Atalaiadescrição confere com o depoimento
Mandaguaçu-Maringá-Itambédos próprios indígenas que
Engenheiro Beltrão-Peabiru-Campo
perambulavam pelas trilhas históricas.
Mourão-Farol e Janiópolis. Outro
Peabiru é palavra do idioma tupiroteiro sugerido seguia por Campo
guarani e admite inúmeras
Mourão-Luziana-Mamborê-Nova
traduções: caminho forrado,
Cantu-Campina da Lagoa-Ubiratã e
caminho pisado, caminho sem ervas,
Medianeira.
caminho que leva ao céu. Sinclair
A partir desse ponto ingressava no
observa que “os indígenas referiamParaguai através de Guaíra. Sinclair
se a ele como o caminho de busca da
lembra a existência de outra
terra sem mal,”além de ter servido
passagem, “certamente aquela

utilizada por Cabeza de Vaca,
cruzando por Foz do Iguaçu.”
Compostela sul-americano O Projeto de Resgate do Caminho do
Peabiru nasceu com o lançamento
do pré-projeto turístico e cultural
“ C a m i n h o d o Pe a b i r u - o
Compostela da América do Sul”,em
março desse ano, em Campo
Mourão, numa iniciativa da
organização não governamental
Naipi. O evento atraiu muitos
interessados como o governador
Roberto Requião, a ministra do
Turismo do Paraguai, Evanhy Troche
Gallegos, o diretor geral de Itaipu
Binacional, Jorge Samek, o então
diretor administrativo, Rubens
Bueno, o prefeito Tauillo Tezelli, o
presidente do Sindicato dos Artistas
do Rio de Janeiro e Casa dos Artistas,
Stefan Nercessian, além de Werá
Tupã, cacique da aldeia guarani do
Morro dos Cavalos, em Palhoça
(SC).
Um excelente trabalho sobre o
Caminho do Peabiru havia sido
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Turista diferente - Desde o início
da década de 90, as estatísticas
referentes ao número de viagens
turísticas pelo mundo colocam no
topo um turista diferente. Sinclair
comenta que esse turista deseja
caminhar por trilhas sagradas,
conhecer sítios arqueológicos, manter
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Acervo FECL de Campo Mourão

municípios de Campo Mourão,
Peabiru, Quinta do Sol, Fênix e o
distrito de Bourbônia, em Barbosa
Ferraz.
Pa r t i c i p a a t i v a m e n t e d o
desenvolvimento e divulgação do
projeto que pretende reabilitar e
permitir a fruição de um dos mais
extraordinários marcos históricos e da
introdução do processo civilizatório
em extensas áreas da América do Sul,

Desenho e mapeamento
rupestres de civilizações
antigas ao longo do
Caminho de Peabiru no
município de Pitanga

Janderson Pereira

realizado pela jornalista e historiadora
Rosana Bond, na época, assessora de
comunicação social da prefeitura de
Campo Mourão. “Atualmente um
grupo formado por vários
pesquisadores está debruçado sobre
documentos, estudos e relatórios de
diferentes áreas para chegar a uma
conclusão mais abarcante,”revela
Sinclair. Os pesquisadores confiam no
produto final do esforço, sobretudo
em se tratando da abertura de
possibilidades de êxito econômico do
empreendimento, em vista do
potencial de atração do interesse
turístico e outras atividades.
Ela acrescenta que o leque aberto
pelo resgate histórico-cultural do
Caminho do Peabiru, representa para
Campo Mourão “a atração de
diferentes segmentos profissionais da
gestão empresarial, arquitetura,
engenharia e artes em geral, vez que
oferece novas oportunidades de
modelos baseados na cultura,
ecologia, religião e no próprio
misticismo, facilitando o surgimento
de novos visuais e paradigmas de
desenvolvimento.” Sinclair lembra
“que todo esse potencial será
canalizado com vistas a inovar a
estrutura de todos os municípios
envolvidos, com intervenções positivas
na rotina dos habitantes, além dos
reflexos sobre a economia, comércio e
edificações”.

Vestígios das Reduções Jesuíticas e da cultura guarani,
como a urna funerária à direita, estão no museu do Parque
Estadual de Vila Rica do Espírito Santo
contato com povos indígenas, ouvir
relatos ancestrais sobre tesouros
escondidos, ver inscrições préhistóricas, acompanhar a procriação
de animais em extinção, participar de
rituais esotéricos, ou simplesmente
meditar.
É o turista ecológico, diletante da
história, da geografia ou com forte
inclinação para o misticismo. As trilhas
do antigo Peabiru têm tudo isso e,
ainda, a beleza da paisagem da
região da Comcam, como a reserva
ecológica do cerrado da região mais
meridional do planeta, os vestígios da
redução jesuítica de Vila Rica do
Espírito Santo, em Fênix, além de
tantas outras atrações. Está prevista
para o mês de outubro a primeira
peregrinação organizada pela
Comcam no Caminho do Peabiru,
evento que deverá envolver os

a ONG Naipi, que compreende o
projeto do Caminho do Peabiru como
alternativa econômica fundada nos
seus inúmeros aspectos históricos,
ecológicos, místicos e turísticos. Como
muito bem se expressou o diretor geral
de Itaipu, Jorge Samek, “aquele que
uma vez foi caminho do progresso
pode voltar a sê-lo, propiciando a
integração não só dos municípios
paranaenses quanto da própria
América Latina”.
Como conclui a professora
Sinclair Pozza Casemiro, em feliz
observação, “a demanda reprimida
mundial para esse tipo de turismo, já
que muitos locais tradicionais de
visitação se localizam em zonas de
permanente conflito, passa a ser
suprida pelo Novo Mundo e sua
proposta de retomada das trilhas que
levaram tantas gerações pretéritas a
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