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Usinas investem 
R$ 2 milhões para 
ampliar produção

AÇÚCAR E ÁLCOOL

Prefeitura diz que 
eixo metropolitano 
vai sair do papel

CURITIBA

Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná
Outubro de 2006 . Ano 9 . n0 41

Erros históricos e falta de 
plano de zoneamento e uso do 
solo impedem melhor uso de 
aqüíferos, que poderiam suprir 
toda a necessidade de água de 
Curitiba, sem racionamento

 falta

>> A barragem do Iraí, em Pinhais, 
no início de setembro: baixa 
capacidade de acúmulo de água

águapor que

Como nasce um grande 
empreendimento, do 
projeto à execução

ATÉ AS CHAVES
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Cana gera energia, 
emprego e renda

AÇÚCAR E ÁLCOOL

Setor sucroalcooleiro, que responde 
por 15% do agronegócio 
no Paraná, aumenta o 
investimento em inovações e 
prepara-se para gerar 91.000 
empregos em 2007.

16
DE SOL A SOL Tratores carregam 
cana-de-açúcar na região de Maringá: 
com investimento de R$ 480 milhões, 
área plantada deve chegar a 500 mil 
hectares em 2007

Tribunais discutem 
controle interno

24 OBRAS PÚBLICAS

Evento em Foz do Iguaçu, em novem-
bro, vai propor formas de combater a 
corrupção em obras públicas.

O passo a passo de 
um empreendimento

32 COMO SE FAZ

Veja como profissionais participam de 
empreendimentos comerciais, residen-
ciais e industriais, da planta às chaves.

Maringá aguarda 
pela volta do trem

20 OPORTUNIDADE

Estudos do BNDES apontam alta viabi-
lidade do transporte de passageiros em  
trecho que corta 13 municípios.

Soluções sustentáveis 
para aplicar em casa

26 ARQUITETURA

Além do meio ambiente, a sustenta-
bilidade precisa considerar aspectos 
econômicos e sociais nos projetos.

Obra vai transformar 
parte de Curitiba

22 EIXO METROPOLITANO

Reforma de trecho urbano da antiga 
BR-116 deve abrir diversas oportu-
nidades para profissionais.

Aqüíferos ainda são 
pouco utilizados

29 ABASTECIMENTO

Com custo menor de captação e água 
de melhor qualidade, aqüíferos podem 
ajudar a minimizar os racionamentos.

LEITURA RÁPIDA a revista em duas páginas

Es
té

fa
no

 L
es

sa



03

22
M

ic
he

l W
ill

ia
n/

SM
CS

04 CARTA Confirmando o interesse no desenvolvimento, 
voltamos ao tema da geração de energia com o setor sucroalcooleiro.

06 EXPRESSO Donos das próprias empresas, profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia também precisam de marketing.

10 COLETIVA  Heinz Herwig, presidente do Tribunal de Contas 
do Paraná, fala sobre o combate à corrupção em obras públicas.

38 PROFISSÃO & MERCADO  Headhunters e consultores 
de RH apontam as áreas onde os profissionais são mais requisitados.

39 AGENDA A Constructa 2006 - Feira Internacional da 
Indústria da Construção será de 15 a 18 de novembro, em Curitiba.

40 ÉTICA PROFISSIONAL Jaime Pusch discorre sobre a ética e 
o mercado de trabalho no exercício profissional.

41 PLURAL  Os arquitetos Luis Henrique Fragomeni e Ricardo 
Tempel Mesquita discutem calçadas: memória ou funcionalidade?

42 DE PONTA Nova unidade do grupo sucroalcooleiro Santa 
Terezinha implanta caldeira de alta pressão de última geração.

20
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14 GUIA CREA-PR  Câmara de Mediação e Arbitragem ajuda 
a resolver conflitos com agilidade, economia e sigilo.

2426
32
37

Tecpar, um instituto 
de referência

37 PESQUISA

Instituição de vanguarda em pesqui-
sas e produtos, Tecpar também certifi-
ca empresas da construção civil.
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DO LEITOR a opinião de quem lê – Escreva para esta seção: comunicacao@crea-pr.org.br

PORTO DE PARANAGUÁ

Nós, profissionais de Paranaguá, ficamos 
decepcionados com o título dado à maté-
ria sobre o Porto de Paranaguá na edição 
nº 39 da revista CREA-PR (“Expansão do 
Porto de Paranaguá acelera, apesar das 
deficiências”). A realidade sobre os núme-
ros do Porto de Paranaguá está estampada 
na “Carta Aberta em Defesa de Parana-
guá”. Eles são incontestes.

Não consigo entender onde houve expan-
são acelerada no nosso porto. A gestão 
atual jogou fora R$ 183 milhões, a fundo 
perdido, que estavam destinados à cons-
trução do cais oeste, dizendo que seria 
feita com recursos próprios, coisa que não 
aconteceu até hoje.

Pode haver expansão em um porto que 
teve sua entrada “bloqueada” por diversas 
vezes nos últimos anos? Leia-se entrada 
da barra, por onde os navios devem pas-
sar para atracar. Os motivos foram vários, 
desde falta de iluminação em bóias e posi-
cionamento alterado até as constantes 
diminuições de calado por falta de dra-
gagem.

Quanto ao ISS, a prefeitura não reclama 
maior valor, como foi escrito na reporta-
gem. Reclama sim, pura e simplesmente, o 
seu pagamento, que será maior ou menor, 
em função do movimento, já que é um per-
centual sobre a receita. Esse ISS deixou de 
ser pago, como se a operação portuária não 
deixasse seus ônus à cidade.

Por fim, só podemos lamentar que nossa 
esperança de ver uma matéria que real-
mente retratasse a realidade da atual ges-
tão portuária, tenha sido decepcionante 
para nós, no final.

Para ilustrar, há algumas semanas, um 
operador portuário fez uma carta aberta 
à administração do porto, pois um seu 
agenciado (navio Iran Mazandaram) 
estava arcando com custos elevados de 
diárias tendo em vista a falta de óleo para 
pás-carregadeiras no silo público do porto. 
Haja expansão!

Atenciosamente,

Engenheiro Ayro Cruz Neto.

A POLÊMICA DO LODO
Caro presidente Cabrini,

A revista CREA-PR muito tem contribuído 
para a discussão de grandes temas de nossa 
sociedade, tanto do ponto de vista técnico 
como social. Mas este patrimônio de confiabi-
lidade pode ser abalado quando determinado 
problema é abordado de forma tendenciosa 
ou com claro interesse econômico. Refiro-me 
à matéria publicada em setembro (nº 40) – A 
polêmica que vem do esgoto.

Os pesquisadores da área ambiental sabem 
que o lodo de esgoto é um grande problema, 
em qualquer país. A reciclagem agrícola, 
desde que feita dentro de critérios seguros 
e bem monitorada, é uma alternativa sus-
tentável e econômica, inclusive com ganhos 
ambientais e sociais.

O Paraná foi pioneiro em pesquisas nesta 
área no Brasil, com pesquisadores que hoje 
são referência no nosso país e no exte-
rior. Os trabalhos começaram no início dos 
anos 90, com apoio do governo do Paraná 
e Sanepar, e, posteriormente, com apoio 
financeiro e avaliação da FINEP, CNPq, 
CAPES e mesmo organismos internacio-
nais. Participaram mais de 200 pesquisado-
res em 12 instituições. Só para citar alguns 
coordenadores de projeto, todos doutores: 
Rivail Salvador Lourenço (Embrapa-Flo-
restas), Mário Miyasawa (IAPAR), Marcos 
Luiz de Paula Souza (UFPR), Maria Lúcia 
Maranhão Biscaia Medeiros (IAP), Miguel 
Mansur Aisse (ISAM/PUC), Vanete Soccol 
(UFPR), Janielete Chemin Silva (Senai/Cet-
san), Cleverson Vitório Andreoli (Sanepar), 

PORTO DE PARANAGUÁ 1
A reportagem referente ao Porto de Para-
naguá publicada na edição 39 da revista 
CREA-PR não reflete a realidade. A ACIAP 
(Associação Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Paranaguá) divulgou, recentemente, 
uma carta aberta com dados oficiais. Como 
sugestão, deveria ser realizado um seminá-
rio técnico para discutir os dados levantados 
na carta aberta.

Walter Gomes Corrêa Jr. – Paranaguá.

Nota do CREA-PR

As questões relacionadas ao Porto de 
Paranaguá têm sido freqüentes nas dis-
cussões entre profissionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. O CREA-PR, 
consciente da importância estratégica do 
porto para o desenvolvimento das diferen-
tes regiões do Estado, promoverá, em par-
ceria com entidades de classe, um debate 
técnico qualificado sobre o assunto. Está 
sendo formado um Grupo de Trabalho 
para realizar o levantamento dos dados e 
visitas técnicas ao porto. As ações sobre o 
andamento dos trabalhos serão divulgadas 
periodicamente. Os dados técnicos basea-
rão um posicionamento do Conselho, que 
será encaminhado ao governo do Estado e 
à administração do porto, de forma a sub-
sidiar a formulação de políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento do órgão.

José Roberto Fernandes Canziani (UFPR), 
Ednei Bueno do Nascimento (Emater), eu 
próprio, pela Universidade de Londrina.

Estes trabalhos geraram um corpo de 
conhecimento de alto nível, divulgado para 
a sociedade na forma de 12 livros técnicos 
e mais de 300 artigos científicos, nas várias 
áreas de conhecimento, já que o projeto era 
multidisciplinar.

O conhecimento e a tecnologia, gerados no 
Brasil e por pesquisadores brasileiros, per-
mitiram à Sanepar reciclar mais de 50.000 
toneladas de lodo em total segurança, sendo 
o produto monitorado do ponto de vista 
sanitário, químico e agronômico, benefi-
ciando, principalmente, pequenos agricul-
tores – esta é a face social do projeto.

Por estas razões me surpreendeu o artigo 
aludido, no qual insinua-se que devemos 
adotar um critério norte-americano. Se o 
colega José Croce Filho tivesse tido acesso 
aos trabalhos que citei, ele teria constatado 
que as perguntas que ele faz estão respon-
didas de maneira sólida e inequívoca por 
meio de vários trabalhos científicos de 
alto nível. Da mesma forma, se esta ques-
tão tivesse sido discutida na Comissão de 
Meio Ambiente, da qual faço parte como 
conselheiro deste CREA, eu também teria 
tido imenso prazer em repassar estas infor-
mações ao colega José Croce. Talvez isto se 
deva à falta de tempo do conselheiro Croce, 
já que sua participação na CMA, da qual ele 
é secretário, tem sido muito limitada.

Também é fato conhecido na área de sane-
amento do Paraná que a empresa do sr. 
Luiz Lucchesi, utilizando tecnologia norte-
americana, venceu uma licitação na Sane-
par para reciclar o lodo de Curitiba durante 
algum tempo.

Portanto, a bem da transparência e inde-
pendência a que todos nós temos direito, e 
tem sido a linha editorial da revista, sugiro 
que a mesma aborde novamente a questão 
do lodo de esgoto, desta vez ouvindo qual-
quer um dos pesquisadores que citei acima, 
ou algum engenheiro agrônomo da Sanepar, 
que esteja envolvido com o processo de reci-
clagem agrícola do lodo. Tenho certeza que 
os engenheiros da Sanepar ou Emater, que 
atuam neste processo, se disporiam a par-
ticipar de uma discussão na Comissão de 
Meio Ambiente, na Câmara Especializada de 
Agronomia ou qualquer outra Câmara deste 
CREA, mostrando que é possível sim, usando 
tecnologia brasileira, segura e de baixo custo, 
resolver grandes problemas ambientais.

Eng. Civil Fernando Fernandes, conselheiro 
do CREA-PR.

A edição nº 42 da Revista do CREA-PR 
trará reportagem sobre o trabalho desen-
volvido pelos pesquisadores.

CREA-PR responde
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O CREA-PR, num esforço contínuo, busca discutir, junto à socieda-
de, os temas relacionados ao desenvolvimento do Estado com a partici-
pação dos nossos profissionais. Isso pôde ser acompanhado na discus-
são sobre energia, acessibilidade, condições das rodovias paranaenses, 
modelo de TV Digital, transportes, infra-estrutura no litoral, dentre 
muitos outros. 

Nesta edição da revista abordamos mais uma questão polêmica – a 
água, em consonância com o momento vivido pela população para-
naense. Racionamento no abastecimento na Região de Curitiba, falta 
de chuvas e de gestão apropriada para a resolução do problema res-
saltam a preocupação de todos. Abordamos tecnicamente a questão e 
mostramos oportunidades trazidas com a exploração do subsolo, o que 
garantirá maior aproveitamento do bem de consumo e a ampliação 
das reservas, com o trabalho e conhecimento de profissionais da área 
tecnológica.

Trazemos também os números do desenvolvimento do setor su-
croalcooleiro do Paraná e da participação dos nossos profissionais nas 
inovações tecnológicas e no aumento da produtividade. São R$ 2 bi-
lhões de investimento em 416 mil hectares de área plantada em 2006, 
com a geração de 75 mil empregos diretos. Não deixamos de pontuar 
nossa preocupação com a concentração de renda que este crescimen-
to pode causar, bem como a necessidade de diversificação da cultura 
plantada. A produção de etanol, biodiesel e florestas energéticas são 
alternativas à monocultura e podem ampliar a geração de emprego na 
região em destaque.

Para as profissões, destacamos a importância do conhecimento nas 
áreas de planejamento, marketing e gestão para o sucesso profissional 
nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia 
e Meteorologia. No mercado de trabalho atual a busca por resultados 
faz a diferença nas empresas. E, neste contexto, quem planeja e geren-
cia bem seus recursos sai na frente. É a valorização profissional como 
foco de atuação do Conselho.

Uma ótima leitura a todos.

Profissionais de tecnologia a 
serviço do desenvolvimento

RECEITA Oportunidades se abrem aos profissionais com dificuldades enfrentadas em todos os setores

Não deixamos 
de pontuar nossa 
preocupação com 
a concentração 
de renda que este 
crescimento [do 
setor sucroalcooleiro] 
pode causar, bem 
como a necessidade 
de diversificação da 
cultura plantada. 
A produção de 
etanol, biodiesel e 
florestas energéticas 
são alternativas à 
monocultura e trazem 
maior geração de 
emprego à região em 
destaque.

“

CARTA a palavra do presidente

Álvaro J. Cabrini Jr. é enge-
nheiro agrônomo e tem especia-
lização em planejamento e desen-
volvimento agrícola
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EXPRESSO um giro pelo Paraná

CURITIBA Nova parceria

O Comitê de Combate à Informalidade na Construção 
Civil ganhou mais força, em agosto, com a inclusão da Asso-
ciação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (ASBEA-PR) e 
da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção 
Social. Na oportunidade, foi renovado o convênio de coope-
ração técnica entre as entidades participantes. O programa, 
criado em 2001, conta hoje com mais de 
vinte entidades empresariais e profis-
sionais e vem se consolidando como 
uma importante iniciativa para for-
malizar as relações de trabalho.

ASBEA-PR reforça Programa 
de Combate à Informalidade

Um novo serviço 

CURITIBA Parceria com a FIEP abre espaço a profissionais na RETEC/PR

PELA INTERNET
Para utilizar o serviço basta acessar 

www.pr.retec.org.br, fazer o cadastro 
pessoal e/ou o cadastro da empresa e 
enviar a pergunta ou solicitação, seja 
de ordem tecnológica, gestão, mercado, 
legislação ou linhas de financiamento.

É comum que profissionais da Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia procu-
rem o sistema para obter informações 
sobre regularização de obras e pesqui-
sar materiais em falta ou difíceis de lo-
calizar. (por Brisa Teixeira)

>> Mais informações no CREA-PR, pelo 
telefone (41) 3350-6774, ou e-mail 
adriana.ribeiro@pr.senai.br

A Retec/PR (Rede de Tecnologia do 
Paraná) é um portal eletrônico, via in-
ternet, operado pelo Sistema Fiep por 
meio do Senai, que faz a intermediação 
de negócios por meio da indicação de 
especialistas e de respostas técnicas. 

Diariamente, profissionais vinculados 
ao CREA-PR procuram o posto avan-
çado da Retec, localizado na sede 
regional do Conselho, Rua Padre Ca-

margo, 285, em Curitiba. O local dispo-
nibiliza serviços gratuitos de cadastro 
profissional de informações e soluções. 
O objetivo é apoiar empreendedores, 
micro, pequenas e médias empresas, 

desenvolvendo sua capacidade tec-
nológica, econômica e de gestão.

PARTICIPAÇÃO
Arquiteto Dalton Vidotti, 
presidente da ASBEA-PR: 
força no combate 
à informalidade

>> O Plano Diretor Participativo de Londrina terá que con-
ter um projeto específico de drenagem urbana sustentá-
vel, que permita uma maior permeabilidade do solo e o 
pleno funcionamento das galerias pluviais da cidade. Atu-
almente, elas estão comprometidas com a grande quanti-
dade de bueiros entupidos. 

>> Essa foi a principal contribuição do workshop sobre 
drenagem urbana sustentável promovido pelo Clube de 
Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal) e Conselho 
Municipal do Meio Ambiente (Consemma), em agosto. O 
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Carlos Eduardo Morelli Tucci, consultor técnico do Minis-
tério das Cidades e o maior especialista da área no País, 
foi um dos palestrantes. (por Diego Prazeres)

LONDRINA 
MUNICÍPIO QUER 
DRENAGEM 
URBANA 
SUSTENTÁVEL
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Marketing para
CASCAVEL Engenheiro diz como alavancar negócios na área tecnológica

PROFISSIONAIS

ÊNIO PADILHA Engenheiro percorre 
o Brasil para falar sobre marketing 
para profissionais

A reprodutibilidade técnica e o 
marketing estão entre as duas principais 
heranças da Revolução Industrial ao 
modernismo. A primeira permitiu a 
reprodução em escala comercial de 
obras de arte, livros e de toda forma de 
conhecimento produzido pelo homem. 

O marketing, que se desenvolveu 
com força a partir dos anos 40, é uma 
ferramenta útil em empresas de todos os 
portes e segmentos para interpretar as 
necessidades do mercado e contemplá-las.

É disso que o engenheiro eletricista 
Ênio Padilha trata em conversas 
com grupos de profissionais da área 
tecnológica pelo Brasil. Em Cascavel, ele 

falou sobre a necessidade e as vantagens 
destes profissionais também utilizarem 
as ferramentas de marketing para crescer 
profissionalmente.

O marketing, segundo Padilha, é 
fundamental para o engenheiro e o arquiteto 
porque melhora os resultados e alavanca 
negócios. “Boa parte dos profissionais 
que estudam Engenharia, Arquitetura ou 
Agronomia monta a própria empresa, 
ou seja: é patrão de si mesmo, por isso é 
importante que conheça os elementos centrais 
do marketing, disciplina intimamente ligada 
com a administração”. (Por Jean Paterno)

MAIS INFORMAÇÕES www.eniopadilha.com.br ou 
ep@eniopadilha.com.br

>>PONTA GROSSA 
ENGENHEIROS DE 
SEGURANÇA QUEREM 
ÓRGÃOS PÚBLICOS 
ATUALIZADOS

A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Sudo-
este do Paraná (Sudenge) promoveu um seminário sobre 
a atualização do Plano Diretor Participativo de Francisco 
Beltrão, em agosto. O evento serviu para demonstrar o 
papel de cada entidade representativa da sociedade no 
planejamento do município. 

Até outubro deste ano, todos os municípios que 
desejam receber recursos do Governo Estadual devem 
estar com o seu Plano Diretor Participativo atualizado, 
explicou o gerente da Regional de Pato Branco do CREA-
PR, engenheiro agrônomo Gilmar Ritter. A atualização 
é uma exigência do Estatuto das Cidades e mobiliza 
municípios não só no Paraná, mas em todo o Brasil (por 
Marielle Santos)

FRANCISCO BELTRÃO Em atualização

Associação de Engenheiros 
debate Plano Diretor

PELA INTERNET

Di
vu

lg
aç

ão

>> Profissionais da área de Engenharia 
de Segurança do Trabalho da região de 
Guarapuava puderam esclarecer uma 
série de dúvidas sobre suas funções 
específicas e fiscalização durante o 
Colégio de Inspetores e Reuniões 
Modais, realizado na cidade. 

>> No encontro foi sugerido que os 
órgãos públicos sejam alertados sobre 
as reais atribuições dos engenheiros 
de segurança do trabalho. As Reuni-
ões Modais e o Colégio de Inspetores 
de Guarapuava reuniram cerca de 70 
profissionais das áreas de engenharia, 
arquitetura e agronomia. (por Joce-
laine Santos)
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EM DEBATE 
O presidente do 
CREA-PR, Álvaro J. 
Cabrini Jr. (ao alto), 
e Paulo Bernardo, 
ministro do Orçamento 
e Gestão, no II Encontro 
de Engenharia dos 
Campos Gerais: tecnologia 
de informação, TV Digital 
e energia em discussão
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>>

EXPRESSO um giro pelo Paraná

>> Um evento inédito sobre 
biodiesel reuniu técnicos, pro-
dutores e lideranças políticas e 
empresariais em Cascavel, em 
agosto. O encontro, promovido 
pela Areac (Associação Regio-
nal de Engenheiros Agrônomos 
de Cascavel), informou sobre as 
possibilidades dessa alternativa 
energética que ganha cada vez 
mais espaço no Brasil. 

>>  Os participantes puderam tirar 
dúvidas e conhecer o desempe-
nho de máquinas e equipamen-
tos alimentados com o biodiesel. 
O CREA-PR é uma das entidades 
que apóiam o aperfeiçoamento 
da tecnologia e o uso de com-
bustíveis produzidos a partir de 
fontes energéticas renováveis. 
(por Jean Paterno)

CASCAVEL 
ENTIDADES 
AVALIAM 
ALTERNATIVA 
ENERGÉTICA

PONTA GROSSA Encontro apresenta novidades tecnologicas

A importância da 

QUALIFICAÇÃO
O II Encontro de Engenharia e 

Tecnologia dos Campos Gerais, pro-
movido pela Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, 
contou com a presença do Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, Paulo Bernardo Silva, que falou 
sobre o tema “Brasil: desafios e opor-
tunidades”. 

Bernardo lembrou a importân-
cia da qualificação dos profissionais. 
Segundo ele, iniciativas de entidades 
organizadas que criam oportunida-
des de aprimoramento do conhe-
cimento são fundamentais para o 
crescimento do País. 

O presidente do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia (CONFEA), engenheiro civil 
Marcos Túlio de Melo, destacou a 
importância da Engenharia para o 
desenvolvimento nacional. Realizado 
com o apoio do CREA-PR, o encon-
tro reuniu mais de 200 profissionais 

e estudantes. 
Além de palestras com especia-

listas, o evento abriu espaço para a 
apresentação de mais de 40 pesquisas 
científicas, realiza-
das por acadêmicos 
de diversas áreas 
ligadas à engenha-
ria e tecnologia. (por 
Jocelaine Santos)

MARINGÁ Município retoma planejamento urbano

Imigração japonesa é homenageada com parque
Depois de muitos anos sem atividades 

específicas de planejamento urbano, Maringá 
vive uma retomada importante nessa área. O 
prefeito Silvio Barros, engenheiro civil, tem 
apresentado novos projetos, arrojados e ino-
vadores. Um deles é o Parque do Japão, feito 
com ajuda de profissionais japoneses e apoio 
do governo da província de Hyogo e a Japan 
International Cooperation Agency (JICA). 

Será um parque japonês genuíno, den-
tro das possibilidades climáticas brasileiras. 
Numa área de 100.000 m2, entre os parques 
Itaipu e Industrial, serão implantadas áreas 
verdes, lagos e cascatas, onde a natureza 

poderá ser contemplada em sua plenitude a 
cada estação do ano.

O parque também terá uma casa da 
cultura, com amplo auditório para 1.300 
lugares, e um ginásio de esportes, para 
artes marciais. O ginásio, junto com a Vila 
Olímpica, no centro da cidade, integrará o 
centro de formação de atletas de alto ren-
dimento da região Sul, que será sediado 
em Maringá. 

O novo parque, “Memorial Imin 100”, 
também será um marco em comemoração 
aos 100 anos da imigração japonesa, em 
2008. (por Diniz Neto)

PARQUE DO JAPÃO “Memorial Imin 100” 
será um importante espaço urbano em 
Maringá, atraindo turistas, motivando 
a cultura e promovendo o esporte
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PATO BRANCO Todos devem conhecer o ambiente em que vivem como 10 passo para a gestão ambiental

NATUREZA COLETIVA

Antes restrita a edifícios, a medida 
que torna obrigatória a separação do lixo 
reciclável também passará a valer para 
lojas, empresas, indústrias, fábricas e 
construtoras de Londrina a partir de 2007. 
A determinação é do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente (Consemma).

O objetivo é restringir o volume de 
resíduos apenas aos materiais orgânicos, 
destinando vidro, papel, plástico e metais 
para a reutilização, e assim aumentar a vida 

LONDRINA Município quer elevar a vida útil do aterro sanitário

Coleta seletiva agora é obrigatória

“Pequenas e médias 
empresas e prédios ainda 
não estão separando o 
lixo. Não vai haver colher 
de chá, porque o sistema 
de reciclagem já existe 
na cidade. É um chamado 
para que todos cumpram 
com sua obrigação”, alerta 
o engenheiro Fernando 
de Barros, presidente do 
Consemma.

“

útil do aterro sanitário em até dois anos. 
Localizada na zona sul, a área está saturada.

Consemma, Promotoria do Meio 
Ambiente e Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU) prometem 
aplicar com rigor as sanções previstas 
na Lei de Crimes Ambientais. As multas 
variam de R$ 50 a R$ 50 milhões e 
poderão ser acompanhadas da suspensão 
da coleta normal feita por ONGs da 
cidade. (por Diego Prazeres)

RECICLAGEM Coleta 
seletiva de lixo é feita 

por ONGs em Londrina

400
TONELADAS DE LIXO SÃO 
PRODUZIDAS DIARIAMENTE 
EM LONDRINA

TONELADAS SÃO 
DE MATERIAIS 
REAPROVEITÁVEIS

150

O respeito à legislação e a proteção do 
capital natural fazem parte de processos 
de gestão ambiental. Do lar a uma indús-
tria, todos devem conhecer o ambiente 
que nos cerca e quais interferências nos-
sas ações provocam na natureza. 

O diagnóstico é a primeira etapa de 
um processo de gestão ambiental. Após, 
são elaborados programas e metas. “Um 
modelo de gestão não é feito para a 
ação dos órgãos de fiscalização”, explica 
o engenheiro químico William Cezar 
Machado, agente profissional do IAP 
e conselheiro suplente do CREA-PR. “É 
uma oportunidade de um contato mais 
afinado, em que diversas dúvidas podem 
ser tiradas.” 

Por outro lado, o descumprimento 
da legislação ambiental provoca até o 
impedimento de financiamentos bancá-
rios, relata o engenheiro químico Cezar 

Martini. Outro exemplo é a exigência, 
por parceiros comerciais, de docu-
mentação específica, como as licenças 
ambientais – que caracterizam uma 
maneira de operar em benefício da pre-
servação ambiental, e são regulamen-
tadas por legislação estadual e federal. 
Algumas empresas deixam de assinar 
convênios ou formalizar parcerias se a 
organização que estiver na outra ponta 
não demonstrar efetiva preocupação 
com o capital natural, relata Martini. 

O trabalho de gestão ambiental 
requer multidisciplinaridade: engenhei-
ros químicos, civis, mecânicos e eletricis-
tas, geólogos, entre outros. Bares, postos 
de combustível, indústrias, madeireiras, 
matadouros ou abatedouros, até residên-
cias devem implantar processos de ges-
tão ambiental em benefício da sociedade 
atual e das gerações futuras. (por Marielle 
Sandalovski Santos)
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AGRESSÃO Sistema de tra-
tamento de efluentes sem 
manutenção e lixo em riacho: 
falta de gestão ambiental
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PALAVRA perguntas e respostas

por LUCIANO PATZSCH
Elas estão espalhadas pelo País. Fruto de erros ou corrupção, obras inacaba-

das são símbolos do desperdício de dinheiro público. O engenheiro civil Heinz 
Herwig, presidente do Tribunal de Contas do Paraná (TCE), fala da função do 
tribunal e das iniciativas em andamento para evitar que esses empreendimentos 
cheguem a este estágio, gerando duplo prejuízo — de pagar e de não usar. 

Em 2001 o tribunal apurou que o Paraná tinha 1.050 obras públicas inacabadas, 
entre hospitais, escolas, rodovias etc. Como está esse quadro hoje?
HEINZ HERWIG O número é absurdo. A situação era tão grave que nem foi pos-
sível quantificar o prejuízo, por falta de dados [ou interesse em fornecê-los]. A 
mais visível e emblemática era a do Fórum de Curitiba, em frente ao tribunal. 
Vamos iniciar um novo levantamento, apoiado em instrumentos como o módulo 
de obras públicas do Sistema de Informações Municipais, desenvolvido pelo Tri-
bunal a partir da auditoria de obras inacabadas, até para verificar a situação da-
quelas obras. Muitas foram executadas ou estão em fase final. Outras continuam 
abandonadas. É um desperdício duplo. Você gasta e não usufrui. Vamos verificar 
o motivo, as conseqüências e as responsabilidades: se foi erro de projeto, se fal-
taram recursos ou motivos políticos, como descontinuidade administrativa.

Como é o processo de fiscalização do TCE para obras públicas?
O TCE tem inspetorias e cada uma cuida de um setor do governo. Também fis-
calizamos obras municipais realizadas em convênio com o Estado. Verificamos 
inclusive a gestão dessas obras. Há dois anos reestruturamos a Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura, específica para obras públicas. Pelo menos vinte pro-
fissionais entre engenheiros e arquitetos cuidam para que as obras sejam fiscali-
zadas não só na entrega, mas desde o começo: verificam se tem ART, responsável 
técnico, os projetos. Várias obras deixarão de ser abandonadas com isso.

Como o TCE pode contribuir para que prefeituras e outros órgãos públicos renovem 
os quadros técnicos com profissionais habilitados?
Grandes municípios têm condição de ter técnicos qualificados. Os pequenos têm 
dificuldades para ter um bom profissional para cuidar das obras. É comum um 
responsável técnico cuidar de vários municípios e obras. Isso traz transtornos. 
Precisa mudar. Estamos reativando um convênio com o CREA-PR, com novas 
cláusulas e possibilidades. Juntos, podemos fazer esta fiscalização para que o 
recurso seja bem aplicado na obra pública. Os planos diretores são uma medida 
que vai ajudar a nortear a aplicação de recursos. >> CONTINUA NA PÁGINA 12

APOIO TÉCNICO
Há dois anos 
reestruturamos a 
Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura, 
específica para obras 
públicas. Pelo menos 
vinte profissionais entre 
engenheiros e arquitetos 
cuidam para que as obras 
sejam fiscalizadas não só 
na entrega, mas desde o 
começo.

“

ATUALIZAÇÃO
A Lei das Licitações tem 
boas intenções, mas 
precisa ser atualizada. 
Basicamente se fala 
em menor preço, como 
se fosse atestado de 
obra bem realizada. 
Há outros fatores para 
considerar a capacidade 
de execução.

“

OBRAS INACABADAS 
Vamos iniciar um novo 
levantamento para verificar 
quantas daquelas 1.050 
obras foram concluídas ou 
não e verificar os motivos, 
as conseqüências e as 
responsabilidades, porque 
obra inacabada é um duplo 
desperdício.

“
CORRUPÇÃO

OBRAS Tribunais de Contas e auditores buscam meios de melhorar o controle

O presidente do Tribunal de Contas do Paraná, engenheiro 
Heinz Herwig, fala das iniciativas para aumentar o controle 
das instituições e combater a corrupção em obras públicas

Controle contra a
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SEM DESPERDÍCIO 
O presidente do TCE-PR, 
engenheiro Heinz Herwig: 
parcerias para aumentar o 
controle de obras públicas

CORRUPÇÃO
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PALAVRA perguntas e respostas

Quais são as principais torneiras, ou lacunas, que permitem prática de corrupção em 
obras públicas e como eliminá-las?
A Lei das Licitações tem boas intenções, mas precisa ser atualizada. Basicamente 
se fala em menor preço, como se fosse atestado de obra bem realizada. Há outros 
fatores para considerar a capacidade de execução. As empresas pegam obras por 
preços inexeqüíveis, abaixo do custo, e quando isso ocorre, o poder público tem 
problemas. Ou ela não executa a obra — o que mais acontece — ou depois tenta 
negociar, com modificações de projeto (aditivos), para recuperar o que perdeu 
na licitação. Acontece muito no País. É um canal que deve ser eliminado.

Qual a importância de iniciativas como a parceria do TCE e Ibraop (Instituto Bra-
sileiro de Auditoria em Obras Públicas) em discutir o controle interno e externo e 
combate à corrupção em obras públicas num seminário?
O seminário é muito importante. As experiências de todos os estados permitem 
que os tribunais de contas possam ter perfis e projetos similares, criando um 
critério único de fiscalização. Vamos tirar um resumo de tudo que deve ser feito 
em termos de fiscalização de obras públicas no País. O TCU tem sido um espe-
lho, atuando na fiscalização desde os editais das obras públicas. É o caminho a 
ser seguido nos estados. Hoje isso não ocorre. 

Como vai funcionar a parceria com o CREA-PR?
Solicitamos à Presidência do CREA-PR que, na renovação de um convênio que 
temos há cinco anos, possam ser incorporadas novas possibilidades. O TCE pode 
fiscalizar muito bem essa parte da responsabilidade técnica das obras. E unindo 
as informações dos bancos de dados do CREA-PR e do TCE a fiscalização será 
mais eficiente. É o que nós queremos: obra pública bem feita, dentro dos preços 
possíveis e que tenha a finalidade a que se propõe, que é atender a população. 

Uma advertência a administrador que autoriza obra pública com recursos insuficientes.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) melhorou bastante a situação. Eu a defendo 
com unhas e dentes. É um divisor de águas na administração pública nacional. O 
controle ficou muito mais eficiente. Hoje, um governo tem que caber dentro do 
próprio governo, sem deixar obras para o próximo pagar. Era muito comum dei-
xar a conta. Há responsabilizações muito graves, junto ao Ministério Público. Há 
prefeitos que perderam o mandato por não cumprir a LRF e há risco de prisão.

Como essa questão do controle afeta as compras públicas em geral?
Tecnicamente, a obra pública tem preços maiores, mas as compras públicas 
viraram um grande ralo de dinheiro público. Vide os casos das sanguessugas 
(ambulâncias superfaturadas), de medicamentos e merenda escolar. O País pre-
cisa evoluir. A mobilização popular e da imprensa é importante. Diariamente 
chegam denúncias, ao TCE, de irregularidades em contratações nos municípios. 
Temos uma Corregedoria muito atuante e que tem procurado sanar esses pro-
blemas. É uma utopia, mas o tribunal deve procurar fazer sua parte e o controle 
tem que aumentar nessa parte financeira e de compras também.

O candidato à presidência José Maria Eymael defende a independência dos TCs e 
acha absurdo que eles sejam comandados por indicados por governantes. O que 
o senhor acha?
O TCE tem um Ministério Público, a Procuradoria, um órgão independente interno, 
e os conselheiros julgam com base em pareceres técnicos de pessoas independen-
tes, concursadas. Mas os conselheiros são indicados por um rodízio (quatro pela 
Assembléia Legislativa e três pelo governador, sendo dois entre técnicos da casa). 
Hoje, somos um órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, mas tanto o Ministério 
Público quanto o TCE deveriam ser independentes. Além disso, o tribunal não 
pode ser somente técnico. Deve ser político, porque lida com políticos e a política 
não é uma ciência exata. Para atuar bem aqui, basta ter boa vontade, seriedade e 
se eximir da parte política. Eu sou engenheiro civil de profissão, mas fui secretá-
rio de Estado, um cargo político. Aqui me abstive da parte política e hoje mante-
nho um relacionamento muito bom com todas as alas de partidos.

RESPONSABILIDADE 
FISCAL
A Lei de Responsabi-
lidade Fiscal deixou o 
controle interno muito 
mais eficiente. Hoje, 
um governo tem que 
caber dentro do próprio 
governo, sem deixar 
obras para o próximo 
pagar. Era muito comum 
deixar a conta. Hoje, 
administrador que não 
cumpre a lei pode perder 
o mandato ou até ser 
preso.

“

INDEPENDÊNCIA 
Tanto o Ministério 
Público quanto o TCE 
deveriam ser indepen-
dentes. O tribunal não 
pode ser somente téc-
nico. Deve ser político, 
porque lida com polí-
ticos e a política não é 
uma ciência exata. Eu 
sou engenheiro civil de 
profissão, mas fui se-
cretário de Estado, um 
cargo político. Aqui me 
abstive da parte política 
e hoje mantenho um 
relacionamento muito 
bom com todas as alas 
de partidos.

“
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+ 3 PERGUNTAS

SÉRGIO PICCINELLI presidente do Sicepot-PR (Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado do Estado do Paraná)

Por que o TCE-PR não expede uma orientação semelhante à do TCU, para que projetos bá-
sicos forneçam as condições mínimas, com orçamentos de preços unitários e planilhas que 
expressem sua composição, como prevê a Lei 8.666, para melhor aferição de contratos? 

HEINZ HERWIG Esse é o principal assunto que discutimos com o CREA-PR, porque 
é um dos grandes problemas atuais e o mais urgente: definir o que é projeto básico. 
A 8.666 permite que se faça licitação com projeto básico e hoje cada estado aceita 
de uma forma diferente. Em conjunto, o Ibraop e os tribunais, vamos definir clara-
mente e uniformizar o entendimento para todo o País de o que é e o que necessita 
um projeto básico de estrada, de construção civil, de barragem e de todas as áreas 
de atuação da Engenharia. Essa é uma das teses que o Paraná vai defender nesse 
encontro [XI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, de 6 a 10 de novem-
bro, em Foz do Iguaçu (PR)]. E vamos aproveitar a experiência de todos os estados 
e, principalmente, do TCU.

MÁRCIA DE MENESES GOMES presidente do Ibraop (Instituto Brasileiro de Auditoria 
em Obras Públicas)

Como o TCE-PR vê a iniciativa de elaboração das Orientações Técnicas?

HEINZ HERWIG Fazer as orientações técnicas é o primeiro caminho. Depois se 
chega às leis. A lei é muito demorada no Brasil e o País está cheio de leis. Tem 
até lei que ‘pega’ ou que ‘não pega’, como se fosse sarampo. É o único país no 
mundo em que isso ocorre. Precisa é cumprir e fazer cumprir as leis que exis-
tem, porque tem lei demais. Isso nos dificulta a cobrança de prefeitos e outros 
administradores. Com a orientação técnica você já pode começar a cobrar. Se 
de fato for viável, pode se tornar lei. É o caminho que o tribunal está seguindo, 
por considerar muito importante.

JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO presidente da Associação Nacional dos Empresários 
de Obras Rodoviárias (ANEOR) e Assoc. Par. dos Empresários de Obras Públicas (Apeop)

Por que o TCE não faz ainda avaliação do nível de eficiência dos órgãos públicos?

HEINZ HERWIG A perspectiva para avaliação inicial da eficiência dos órgãos pú-
blicos é uma etapa importante do processo auditorial. A Avaliação do Controle 
Interno verifica o conjunto de medidas adotadas pelos órgãos para dirigir e con-
trolar suas operações, compreendendo os procedimentos e processos implanta-
dos para sistematizar, orientar e otimizar as atividades desenvolvidas, permite a 
correta aplicação dos recursos, em observância, aos preceitos legais constituídos 
e às normas estabelecidas. Eficiência significa aproveitar da melhor maneira 
possível os recursos disponíveis. Trata da relação existente entre a qualidade e a 
quantidade de serviços prestados e o custo dos recursos utilizados para produzi-
los com o objetivo de alcançar resultados. A formação de juízo sobre a eficiência 
envolve a comparação com atividades similares, com outros períodos de tempo, 
o que nem sempre é possível dada a escassez de informações, e nos leva a adotar 
as melhores práticas como norma. Preocupado em avaliar efetivamente o nível 
de eficiência dos órgãos que gerem recursos públicos, o TCE pretende estabelecer 
um programa de treinamento em Auditoria Operacional e Avaliação de Progra-
mas inseridos no âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – Promoex. 

PERFIL

Definição de projeto básico 
precisa ser uniformizada

O PROFISSIONAL
HEINZ HERWIG é engenheiro 
civil, formado pela Universida-
de Federal do Paraná em 1965

>> Natural de Blumenau (SC), nasci-
do em 1942, Heinz Georg Herwig é 
filho de August Henrich Herwig e 
Mira Anna Augusta Herwig. É ca-
sado e pai de dois filhos. 

>> Iniciou a vida profissional como 
fiscal de obras de terraplanagem 
e pavimentação no Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER/PR 
1966 a 1970). 

>> Foi secretário de Planejamento 
e também de Urbanismo de Lon-
drina (PR); diretor de constru-
ção e diretor geral do DER/PR; 
secretário de Estado dos Trans-
portes do Paraná (1985 a 1990 
e de 1997 a 2000); deputado 
estadual (1991 a 1994).

>> Foi eleito pela Assembléia Legis-
lativa do Paraná para o cargo de 
conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná (abril de 
2000) e eleito presidente do TCE 
para o exercício de 2005 e reelei-
to para o exercício de 2006.
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ACORDO

SOLUÇÃO CREA-PR presta serviço

Por um bom

Câmara de Mediação e Arbitragem ajuda a 
resolver conflitos com agilidade, economia e sigilo

por IRMA BICALHO

A mediação e a arbitragem são 
duas formas para resolver conflitos 
sem a necessidade de assessoria jurí-
dica, disponíveis através da Câmara 
de Mediação e Arbitragem, para qual-
quer cidadão.

A mediação acontece quando as 
partes se predispõem a achar uma 
solução para seus problemas, com a 
ajuda de um mediador — um pro-
fissional treinado para esta função, 
neutro e imparcial. “O mediador é 
um simples administrador de con-
versas. Ele faz com que um lado ouça 
o outro e ajuda as partes a chegar a 
uma solução”, explica o engenheiro 
eletricista Claude Loewenthal, pre-
sidente da Comissão de Mediação e 
Arbitragem do CREA-PR. 

A arbitragem é um método legal 
de resolver litígios de forma extra-
judicial. Segue a Lei nº 9.307/96, 
na qual o árbitro se baseia para dar 

a sentença. A arbitragem ocorre 
quando prevista em contrato, na 
forma de uma Cláusula Compro-
missória. Esta opção está presente 
na ART (Anotação de Responsabili-
dade Técnica) e exige uma segunda 
assinatura do profissional e do 
contratante. Esta cláusula, por via 
das dúvidas, deve ser adicionada 
também ao contrato do serviço. 

Diante de algum problema, o 
reclamante procura a Câmara e abre 
um processo arbitrário, que notifi-
cará o reclamado. A sentença arbi-
tral é única e definitiva, não cabendo 
recurso. A Câmara de Mediação e 
Arbitragem do CREA-PR fun-
ciona na Rua Ubaldino do 
Amaral, 124, em Curi-
tiba. Contatos pelo 
telefone (41) 3350-
6727 ou e-mail 
cma@crea-pr.org.br.

GUIA CREA-PR o conselho ao seu dispôr

RESOLVE PROBLEMAS nas áreas de 
prestação de serviços, comercial (com-
pra e venda), societária, ambiental e 
familiar, entre outras.

NÃO É PRECISO contar com a assesso-
ria de um advogado.

NÃO HÁ NECESSIDADE de recorrer à 
Justiça Comum.

AGILIDADE nos processos — as solu-
ções levam, em média, dois meses e, no 
máximo, 180 dias.

SIGILO TOTAL — só as partes envolvi-
das sabem do andamento do processo.

ECONOMIA – os custos são bem 
menores do que os de uma assessoria 
jurídica.

O X DA QUESTÃO
Principais vantagens de 
recorrer à Câmara de Medição 
e Arbitragem

>>

1

2

3

4

5

6

Acordo foi rápido 
e sem advogado

Mesmo pagando em dia as parcelas 
previstas no contrato, o andamento da 
obra que o empresário Francisco Schioc-
chet contratou de uma pequena construto-
ra não respeitou o cronograma. A situação 
ficou crítica e a relação entre Francisco e a 
construtora se desgastou. 

Ele procurou a Câmara de Mediação e 
Arbitragem e três semanas depois, com a 

ajuda do mediador, entraram 
em acordo. “Abri mão de 
algumas coisas e a cons-
trutora prometeu cumprir 
as metas. Além disso, nem 
precisei de um advogado. 
Gastei menos de R$ 300,00 
com o processo”, diz.

AGORA SIM: sem a Câma-
ra, não conseguiria sequer 

dialogar
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Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br 
site www.crea-pr.org.br 
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067
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AÇUCAR E ÁLCOOL Desempenho do Paraná é destaque nacional

Setor sucroalcooleiro 
cresce com inovações 
e investimentos. 
Respondendo por 
15% do agronegócio 
do Paraná, segmento 
prepara-se para gerar 91 
mil empregos em 2007

por DINIZ NETO

As empresas do setor sucroalco-
oleiro do Paraná estão investindo R$ 
2 bilhões para ampliar a produção. 
São novas unidades, ampliação das 
indústrias existentes, inovações tec-
nológicas e expansão dos canaviais. 
O Paraná tem 416 mil hectares de 
canaviais e deve processar 32,5 mi-
lhões de toneladas de cana até o fi-
nal de novembro. É um crescimento 
de 31% em relação à safra passada. 

Em 2006 as usinas do Estado 
vão produzir 2,2 milhões de tone-
ladas de açúcar e entre 1,3 bilhão e 
1,4 bilhão de litros de álcool.

O investimento para ampliar a 
área de plantio de 360 mil hectares 
(safra passada) para 500 mil, até o 
final de 2007, é de cerca de R$ 480 
milhões. Com isso devem ser aber-
tos 16 mil novos empregos diretos, 
que se somam aos 75 mil empregos 
diretos e 500 mil indiretos das 27 
usinas de açúcar e álcool em opera-
ção no Estado.

O Paraná possui apenas 7,5% 
da área total de cana plantada 

A CANA
em tempo bom

no Brasil, que é de 5,5 milhões de 
hectares, mas se consolidou nos úl-
timos anos como o segundo maior 
produtor de açúcar e terceiro maior 
de álcool do País. Desbancou Ala-
goas, que amargou problemas com 
o clima adverso nos últimos anos. 

O setor ocupa 3% da área total 
agricultável do Estado e participa 
com 15% do total produzido pelo 
agronegócio. 

Para apoiar as empresas o go-
verno do Paraná instituiu o Pro-
grama de Expansão do Setor Su-
croalcooleiro do Paraná. O Banco 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Banco do Brasil e 
outras instituições participam com 
R$ 1 bilhão dos investimentos. 

Além do aumento da produção, 
o setor também está exportando 
mais. Segundo o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
em julho, o setor sucroalcooleiro 
nacional atingiu exportações de 
US$ 1,034 bilhão — 123,2% a mais 
em relação aos US$ 463,4 milhões 
exportados em julho de 2005.

A CANA
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AVANÇO E DESTAQUE 
Colheita de cana no Norte do 
Paraná, onde as empresas do se-
tor investem R$ 2 milhões para 
ampliar a área plantada de 360 
para 500 mil hectares até 2007. 
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500 mil
91 mil

Movimenta por ano

Empregos diretos e indiretos

Congrega mais de ...

Moagem de cana na safra 2004-2005 (ton)

Produção de açúcar (ton)

Produção de álcool (litros)

Indústrias em atividade 

Projetos em fase de implantação

>>

O setor sucroalcooleiro do Paraná, 
de acordo com dados de 2006

Paraná vai moer 32,5 milhões de toneladas
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS>>

416 mil hectares

R$ 40 bilhões (2,35% do PIB) 

72 mil agricultores

A FORÇA DOS NÚMEROS

O SETOR NO BRASIL

R$ 2 bilhões
32,5 milhões

31%
2,2 milhões

1,4 bilhão
75 mil

3%
15%

2º lugar
3º lugar

40

380 milhões
24 milhões
14 bilhões

304

Área plantada — julho de 2006

Investimentos no setor, planejados até 2007

Cana processada nessa safra (estimativa em ton)

Crescimento em relação à última safra 

Produção de açúcar (estimativa em ton.)

Produção de álcool (estimativa em litros)

Empregos diretos

Participação na área plantada do Paraná

Participação na produção do agronegócio do Paraná

Colocação no ranking nacional de produção de açúcar

Colocação no ranking estadual de produção de álcool

AS PREVISÕES PARA 2007
Área plantada – julho de 2007 (meta em hectares)

Empregos diretos

3,6 milhões

91 mil

As conquistas em produti-
vidade e as inovações tecno-
lógicas que permitem ao setor 
sucroalcooleiro alcançar resul-
tados tão expressivos, depen-
dem diretamente das pesquisas, 
conhecimento e dedicação dos 
engenheiros agrônomos, químicos 
e mecânicos que atuam no setor.

O secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente de Maringá, 
engenheiro agrônomo José Croce 
Filho, destaca a agronomia como 
caminho essencial para a pro-
dutividade, com a garantia do 
retorno socioambiental e econô-
mico ao setor. Para o engenheiro 
agrônomo Ednaldo Michelon, da 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), é preciso buscar avanços 
na cultura da cana. Segundo ele, 
toda a monocultura é prejudicial 
à biodiversidade. A solução passa 
por alternativas como a produção 
orgânica, que reduz o impacto 
ambiental e pode apresentar alta 
rentabilidade.

O engenheiro agrônomo Álvaro 
J. Cabrini Jr., presidente do CREA-
PR, mostra preocupação com a 
concentração de renda, caracte-
rística da monocultura, e aponta o 
potencial do campo na geração de 
empregos, com o etanol, o biodie-
sel e as florestas energéticas.

A nova matriz energética já 
oferece oportunidades para enge-
nheiros agrônomos, florestais e 
técnicos. A Rede Interuniversitária 
para Desenvolvimento do Setor 
Sucroalcooleiro (Ridesa) seleciona 
engenheiros agrônomos com até 
três de anos de formados para 
trabalhar nas empresas e estudar, 
aprofundando seus conhecimen-
tos. A Ridesa tem projetos impor-
tantes, aplicados às variedades 
utilizadas pelos produtores.

Profissionais 
comandam 
inovações
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Paraná vai moer 
32,5 mi de toneladas

USINAS Produção de álcool equivale a 60% do volume processado

AÇÚCAR E ÁLCOOL

O Paraná tem 27 usinas, que 
vão moer 32,5 milhões de tonela-
das de cana em 2006. A produção 
de álcool fica com 60% do volume 
(98% para combustíveis e o res-
tante para a indústria química), 
com a maior parte das indústrias 
no Norte e Noroeste do Estado. 
Seus planos de investimentos pre-
vêem melhorias e ampliações nas 
unidades industriais e a expansão 
da área de plantio da cana.

O grupo Santa Terezinha (Usa-
çúcar), com sede em Maringá, é o 
maior do Estado, com faturamento 
anual da ordem de R$ 400 milhões. 
Deve processar, nessa safra, 6,5 mi-
lhões de toneladas de cana em qua-
tro unidades localizadas em Marin-
gá, Paranacity, Ivaté e Tapejara.

A partir da safra 2007/08 o 
grupo vai colocar em operação a 
usina Terra Rica, com capacida-

de para 800 mil toneladas. Pau-
lo Meneguetti, diretor do grupo, 
afirma que 100% da produção de 
álcool serão exportadas. O grupo 
negociou ainda a compra de uma 
destilaria de álcool da Cocamar, 
no município de São Tomé. Com 
as novas unidades a capacidade de 
processamento de cana do grupo 
sobe para 9,1 milhões de toneladas, 
totalizando 12,4 mil empregos.

O grupo Alto Alegre preten-
de inaugurar uma nova usina no 
ciclo 2008/09. No ciclo seguinte 
(2009/10) devem estar prontas 
duas novas unidades: uma em 
Umuarama, do grupo Newton Bo-
nin, e outra em Santa Mônica, do 
grupo Usaciga. O apresentador de 
TV Carlos Massa, o Ratinho, es-
taria negociando a construção de 
uma unidade sucroalcooleira em 
Alto Piquiri.

SAIBA MAIS
Entenda o que é co-geração

>>

A co-geração é a produção 
simultânea de energia térmica 
e energia elétrica a partir 
do uso de um combustível 
convencional (gás natural, 
óleo combustível, diesel e 
carvão) ou resíduo industrial 
(madeira, bagaço de cana, 
casca de arroz etc.).

O processo permite alcançar 
um aproveitamento de até 
80% de energia contida no 
combustível, transformando-a 
em vapor, eletricidade, força 
motriz e frio.

É possível ainda produzir 
gás carbônico (CO2) a partir 
da descarga dos gases de 
combustão.

Auto-suficiência energética, 
qualidade da energia elétrica, 
melhoria da eficiência 
energética do processo 
industrial e redução de 
impactos ambientais são 
vantagens do processo.

>>

>>

>>

>>

PÓLO Unidade da Usina Santa Terezinha, que vai processar 6,5 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar na atual safra. Norte e 
Nordeste do Paraná concentram maior parte das 27 usinas

LEIA MAIS SOBRE A USINA SANTA TEREZINHA NA PÁGINA 42
>>
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Com uma área limitada para expansão no Paraná, por conta do clima e tam-
bém das áreas ocupadas com grãos, as usinas do Estado decidiram investir em 
unidades já instaladas e não em expandir seus canaviais. Estudos de co-geração 
estão em andamento, mas aguardam um momento melhor definido no setor de 
energia elétrica para deslanchar.

O grupo Santa Terezinha foi o primeiro a estudar e concretizar uma planta de 
co-geração, em Tapejara. O engenheiro químico Antônio Sperandio, gerente indus-
trial da unidade, fala com entusiasmo dos investimentos. As obras iniciadas em fe-
vereiro de 2005 foram concluídas em abril de 2006. Foram implantadas uma nova 
unidade de geração térmica e uma nova unidade de geração de energia elétrica. 

Com uma nova caldeira “monodrum”, de alta tecnologia, e duas turbinas de 
geração de energia elétrica, a usina passou a ter capacidade para gerar 50,5 me-
gawatts/hora, durante os 10 meses da safra. Atualmente são produzidos 36 me-
gawatts/hora, dos quais utilizam 8 e exportam 28,8 para a Eletrobrás, através do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). A energia exportada, 28,8 megawatts/hora, 
é entregue para o sistema através da Copel. Essa energia é capaz de abastecer 
uma cidade de 40 mil habitantes. 

Esse é um pioneirismo que chega ao mercado com jeito de tendência para 
os próximos anos, especialmente se o preço do megawatt/hora, cotado em R$ 
135,00 no último leilão de energia nova da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), em junho, for ampliado para pelo menos R$ 150,00. Há interesse do 
governo em incentivar essas inovações tecnológicas, o que representa uma pos-
sibilidade de aumento do valor pago pela energia produzida em co-geração.

Mudanças e tecnologias
trazem novas oportunidades 

Colheita manual continua no PR
SEM ÊXODO Processo mantém empregos no campo, em 2007

A Associação dos Produtores de 
Álcool e Açúcar do Paraná (Alcopar) 
afirma que haverá continuidade do corte 
manual da cana, mantendo os empre-
gos no campo. O superintendente da 
entidade, Adriano da Silva Dias, asse-
gura que apenas 8% da área de 416 mil 
hectares de cana-de-açúcar no Estado 
deverão ter colheita mecanizada. 

Segundo a Alcopar, as empresas 
paranaenses estão dispostas a manter 
um compromisso social, deixando de 
mecanizar a colheita para não promo-
ver o desemprego. As usinas paranaen-
ses são as principais fontes de emprego 
em 134 dos 399 municípios do Estado, 
gerando 75 mil.

Mas a análise sobre a mecanização 
da colheita da cana é inevitável. O tra-
balho de uma colheitadeira equivale a 
100 cortadores. O rendimento médio 
do corte manual é de 5 a 6 toneladas/
dia por pessoa. O da máquina é de 15 a 
20 toneladas/hora.

Essa situação preocupa o presidente 
do CREA-PR, engenheiro agrônomo 
Álvaro J. Cabrini Jr., uma vez que a 
mecanização, em pouco tempo, será 
quase inevitável. “Programas educacio-
nais e de qualificação profissional são 
essenciais e urgentes, ao lado de polí-
ticas públicas objetivas, para minimizar 
os reflexos do êxodo rural que ocorrerá 
nos próximos anos”, diz.

TRÊS MOMENTOS Colheita, transporte e pro-
cessamento da cana-de-açúcar em Tapejara: 
usina utiliza bagaço da cana em processo de 
co-geração que produz energia térmica e elé-
trica, que é exportada para a Eletrobrás
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por DINIZ NETO

O trem de passageiros deve voltar a trafegar no trecho entre Pai-
çandu e Ibiporã, atendendo a treze municípios. O projeto, nascido de 
estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), em 1999, ganhou força a partir de 2004, com a criação 
da Terra Roxa Investimentos (TRI) – Agência de Desenvolvimento 
do Norte do Paraná. Essa OSCIP (Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público) foi criada para divulgar e buscar investidores 
para a região Norte do Paraná. 

Os números comprovam que o trecho é altamente viável. Os 
treze municípios totalizam mais de 1.500.000 habitantes. A região, 
de grande prosperidade, nasceu da colonização européia recente, 
há pouco mais de 70 anos. Juntos, respondem por 15% do PIB do 
Paraná, uma produção anual estimada em US$ 4,5 bilhões.

As primeiras pesquisas, realizadas em 1999, demonstraram que 
o trecho da ferrovia, com 121 quilômetros, de Maringá a Londrina, 
cortando onze municípios, tem uma demanda potencial média de 
7 milhões de passageiros por ano. A Agência Terra Roxa ampliou 
o projeto para 13 municípios, acrescentando Paiçandu (ao lado de 
Maringá) e Ibiporã (ao lado de Londrina). Assim, o trecho passa a ter 
140 quilômetros e uma oportunidade ainda maior de passageiros. 

No momento, uma comissão, formada pela Agência Terra Roxa, 
aguarda um novo estudo do Ministério dos Transportes, para identi-
ficar os interessados na exploração do trecho, em audiência pública. 
O investimento está estimado em torno de R$ 110 milhões.
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Um trem de

>>
Números e oportunidades com 
a volta do trem de passageiros

Transporte Diário de Passageiros

34.000
Passageiros de carros e ônibus dispostos a 
usar o trem

15%
Municípios atendidos

13
População dos municípios

1.500.000
Participação dos municípios no PIB do 
Paraná

15%
Conclusão dos estudos de atualização em 
andamento

Final de 2006
Custo mínimo do projeto (em atualização)

R$ 110 milhões

NOS TRILHOS

Estudos do BNDES e da Agência Terra 
Roxa mostram a viabilidade da volta do trem 
de passageiros entre Maringá e Londrina

PASSAGEIROS

OPORTUNIDADE

A expectativa 
de número de 
passageiros no 50 
e 110 anos, em 
milhões 

>>

110 ANO

11,1

7,4

50 ANO

PAISAGEM DA JANELA 
Trem de cargas da ALL passa por Ma-
ringá: ferrovia pode receber trem de 
passageiros com velocidade que pode 
chegar a 100 km/h
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POR QUE>>

APOIO EM 
TODAS AS FRENTES

ALL, agência de transportes, BNDES 
e governo enxergam viabilidade 

>>

Quando foi divulgada a pesquisa, 
o projeto não despertou interesse 
da concessionária da linha, a Amé-
rica Latina Logística (ALL), nem da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Mas com a volta 
do tema ao centro das discussões 
sobre oportunidades de transportes e 
desenvolvimento no norte do Paraná, 
a ALL passou a demonstrar nova 
visão sobre a linha. 

O mesmo ocorreu com a ANTT. 
A princípio resistente quanto a abrir 
janelas para o trem de passageiros, 
hoje já considera a possibilidade, 
afirma Marcos Expedito de Almeida, 
gerente de Fiscalização de Trans-
porte da agência. O projeto também 
ganhou simpatia e apoio no Ministé-
rio dos Transportes, particularmente 
do diretor de Relações Institucionais 
do MT, Afonso Carneiro Filho.

No BNDES, o diretor do Departa-
mento de Operações de Desenvolvi-
mento Urbano, João Scheringer, é um 
defensor do projeto. 

Fernando Camargo, que repre-
senta o município de Maringá na 
Comissão do Trem de Passageiros 
da Agência Terra Roxa, também está 
otimista. “A volta do trem de passa-
geiros impulsionará sobremaneira o 
desenvolvimento regional”, diz.

Estudo do BNDES analisou 
64 trechos de ferrovias

Em 1999, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) realizou um estudo 
de 64 trechos de ferrovias, em todo 
o País, para avaliar o potencial de 
revitalização e utilização para o 
transporte de passageiros.

Segundo o engenheiro civil 
Fernando Antônio Maia Camargo, 
presidente da Urbamar e represen-
tante de Maringá na Comissão do 
Trem de Passageiros da Agência 
Terra Roxa, esses trechos possu-
íam características comuns: no 
máximo 200 quilômetros, servidos 
por pelo menos uma cidade com 
mais de 100 mil habitantes e com 
baixa ocupação para o transporte 

de cargas. Desses, 14 foram sele-
cionados pelo potencial. O trecho 
Maringá-Londrina foi considerado 
o segundo mais atraente e viável 
para o projeto.

Apresentado no ano 2000, o 
projeto gerou interesse, mas a des-
continuidade das administrações 
municipais de Maringá e de Lon-
drina manteve o estudo e as suas 
oportunidades engavetados.

O trecho em estudo final tem 
140 quilômetros e envolve os 
municípios de Paiçandu, Maringá, 
Sarandi, Marialva, Mandaguari, 
Jandaia do Sul, Cambira, Apuca-
rana, Arapongas, Rolândia, Cambé, 
Londrina e Ibiporã.
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1 Mais conforto, 
rapidez e segurança 

para passageiros (trens 
climatizados, viagens a 100 
km/h, janelas panorâmicas, 
estrutura para portadores de 
necessidades especiais).

2 Estímulo ao turismo: 
potencial atual elevado em 

eventos e novas oportunidades 
ao longo da linha (formação 

de uma rota de turismo com 
hotéis, restaurantes e produtos 
para consumo e lazer).

3 Estímulo ao comércio 
regional e a toda a 

economia.

4 Fator de integração 
cultural regional.

O ENGENHEIRO Fernando Camargo, presidente da Urbamar 
(Novo Centro de Maringá) e representante de Maringá na Comis-
são do Trem da Agência Terra Roxa, há anos estuda sistemas de 
transportes ferroviários na Europa e outros continentes, buscan-
do informações para o eixo Maringá/Londrina. Na foto, Fernando 
aparece na Espanha, onde foi conhecer um trecho de transporte 
para a estação de esqui Vall De Nuria, nos montes Pirineus, na 
divisa da Espanha com a França.

vale a pena
Razões que vão do conforto ao incentivo de toda a economia
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EIXO DIVISOR Obras do eixo 
metropolitano de Curitiba devem 
integrar duas regiões da cidade e 
criar milhares de oportunidades

EIXO METROPOLITANO DE CURITIBA

Prefeitura aguarda sinal verde do BID para tirar do 
papel o Eixo Metropolitano. Impasse no edital adiou o 
início das obras, previstas para começar ainda este ano

Promessa de que
AGORA VAI

por FABIO PINHEIRO

Está aberta a contagem regressiva 
para o início das obras do Eixo Metro-
politano de Curitiba. Mais de um ano 
após a revogação do primeiro edital, a 
nova licitação chega à fase final. Dois 
consórcios formados pelas empresas Ca-
margo Correia (RJ) – Empo (PR) e Delta 
(RJ) – Redram (PR) vão executar a obra. 

Falta o sinal verde do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), 
responsável pelo financiamento de 
60% do PTU (Programa de Transporte 
Urbano), que analisa as propostas dos 
consórcios. A previsão do engenheiro 
Wilson Justus Soares, responsável pelo 
PTU, é de que as obras tenham início 
até o final de 2006 e durem 15 meses. 

O eixo terá impacto direto para 287 
mil moradores de dez bairros. O maior 
benefício será mudar o perfil no trecho 
urbano da BR-476, entre o Pinheirinho, 
ao Sul e o Atuba, ao norte. A constru-
ção de uma avenida deve integrar dois 
lados da cidade, hoje separados pela 
rodovia. Está prevista a abertura de 
2.300 empregos diretos e indiretos.

 “A intenção é unir a cidade. Acre-
ditamos que 700 mil morem de um 
lado da rodovia e um milhão do outro. 
Será a maior avenida urbanizada da 
capital, com uma transformação radical 

em uma região voltada para serviços de 
apoio ao transporte, como autopeças, 
postos de combustíveis e empresas de 
frete”, conta Soares.

Valter Fanini, coordenador do PIT 
(Programa Integrado de Transporte) da 
COMEC (Coordenação da Região Metro-
politana de Curitiba), diz que o impacto 
do Eixo será significativo, porém não é 
mensurável. “Não há instrumental para 
se avaliar o efeito das obras, mas elas 
serão muito positivas para o transporte 
coletivo e de carga urbana. Os maiores 
beneficiados neste primeiro momen-
to serão os moradores de Fazenda Rio 
Grande e Araucária”, destaca.

“O Eixo Metropolitano vai unir bair-
ros que estão divididos pela rodovia e as 
obras que serão feitas para garantir esta 
transformação vão trazer benefícios 
para o transporte público e o trânsito 
da nossa cidade”, diz o engenheiro civil 
Beto Richa, prefeito de Curitiba.

O PTU está orçado em US$ 
133,4 milhões. O eixo receberá 
55% dos recursos — 60%, ou 
US$ 80 milhões, financiados 
pelo BID. Os outros 40% estão 
divididos entre Prefeitura (23%) 
e a iniciativa privada (17%), que 
vai operar os ônibus no trecho. 
A Prefeitura tem 20 anos para 
pagar o empréstimo.
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O Eixo Metropolitano vai unir os bairros que estão 
divididos pela rodovia e as obras que serão feitas para 
garantir esta transformação vão trazer benefícios para 
o transporte público e o trânsito da nossa cidade. 
Beto Richa, engenheiro civil e prefeito de Curitiba
 

“
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Eixo muda crescimento
OPORTUNIDADE Corredor abre espaço para atuação de profissionais

O Eixo Metropolitano terá um siste-
ma trinário de vias, com canaletas ex-
clusivas para o ônibus, vias marginais 
– mais rápidas – e vias de acesso aos 
bairros e comércio. O engenheiro Joel 
Kruger, diretor tesoureiro do CREA-
PR, afirma que a obra deve alterar a 
matriz de crescimento da cidade. “Vai 
promover uma reciclagem das áreas, 
com reflexos no transporte individual 
e coletivo e no uso e ocupação do solo, 
gerando construções de casas e empre-
sas de comércio e serviços”, diz.

Haverá muitas oportunidades para 
profissionais de Engenharia e Arqui-
tetura. “Tanto na fase de planejamen-
to e execução das obras, que terão 

investimento público, quanto depois, 
com recursos privados na reurbaniza-
ção ao longo do eixo”, aponta.

O engenheiro Paulo Sidney Carrei-
ro Ferraz, diretor do Senge (Sindicato 
dos Engenheiros do Paraná), analisa o 
eixo em duas linhas. “Na atual conjun-
tura, qualquer empreendimento am-
plia o mercado de trabalho”, afirma. 
Porém, para ele o eixo apenas ameniza 
o problema do transporte urbano. “O 
segmento rodoviário  no País ocupa a 
maior fatia das obras, mas é consenso 
que esta matriz precisa mudar, para 
privilegiar meios menos poluentes, 
que não usam, ou utilizam menos, de-
rivados de petróleo”, comenta Ferraz.

Impasse levou à revogação do edital anterior
O projeto do Eixo Metropolitano 

tornou-se viável a partir de 2002, com 
a criação do Contorno Leste da BR-116 
e a transferência do trecho urbano da 
antiga rodovia, para o município de 
Curitiba. As obras poderiam ter come-
çado, não fosse um impasse jurídico.

De acordo com Wilson Justus 
Soares, na fase de avaliação das 
capacidades técnicas e financeiras 

das empresas, a construtora paulista 
Construcap não apresentou atestados 
que comprovassem experiência em 
itens de peso no edital, como a pavi-
mentação de concreto.

A empresa recorreu à Justiça e 
obteve o direito de ter a proposta con-
siderada. O caso foi parar no Comitê 
de Aquisições do BID, em Washington, 
que confirmou a exclusão da empresa 

do processo. Em agosto de 2005, sem 
recursos próprios para iniciar as obras e 
sem acesso ao financiamento do BID, a 
prefeitura cancelou o edital.

Foi aberta então uma nova licitação, 
desta vez envolvendo um trecho maior 
e permitindo a participação de con-
sórcios. Em vez dos três lotes do edital 
anterior, o trecho ao longo da Marechal 
Floriano foi divido em duas partes.

CUSTO
(US$ 80,04 financiados pelo BID)

TRECHO em licitação

(equivalente ao Eixo Metropolitano)

EXTENSÃO

LARGURA de

TOTAL DE RUAS
pavimentadas

BINÁRIOS
(São Pedro, Fanny, Santa 
Bernadethe e PUC)

BAIRROS afetados

(Pinheirinho, Capão Raso, Novo 
Mundo, Xaxim, Fanny, Hauer, Parolin, 
Prado Velho, Guabirotuba e Jardim 
Botânico)

POPULAÇÃO

dos bairros

ESTAÇÕES de integração

ÁRVORES

plantadas ao longo da avenida

TRANSFORMAÇÃO
O Eixo Metropolitano 
em números

>>

5.205

US$ 133,4 milhões

55%

9,4 km

60 a 80 metros

56,2 km

4

10

287 mil pessoas

8

EIXO TRINÁRIO Ao lado a vista atual da rodovia urbana; acima 
um croqui do projeto do novo eixo de transporte: transformação



24 >>

ATÉ O FIM
Para ir

OBRAS PÚBLICAS Evento pretende unificar entendimento entre estados

Simpósio promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná e Ibraop discute a 
importância do controle interno no combate à corrupção em obras públicas

RETOMADA A obra do Fórum de Curitiba, paralisada por quase 20 anos, está sendo concluída: erros de planejamento e execução

por LUCIANO PATZSCH

O equivalente a 0,5% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do Brasil é consu-
mido pela corrupção. Obras inacaba-
das ou paralisadas, apesar de pagas, 
são parte do rombo. A estimativa é 
do professor Marcos Fernandes, co-
ordenador da Escola de Economia de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), autor de “A Economia Política 
da Corrupção no Brasil”.

O XI Sinaop – XI Simpósio Nacio-
nal de Auditoria de Obras Públicas, que 
será realizado em Foz do Iguaçu, em 
novembro, vai debater a importância do 
controle interno no combate à corrupção 
em obras públicas. O evento é uma ini-

ciativa do Ibraop (Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas) — entidade 
formada por engenheiros e arquitetos 
que trabalham com auditoria — e reali-
zado pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE).

“Auditorias em obras públicas exis-
tem há pouco mais de dez anos no 
Brasil e cada estado fazia do seu jeito. 
Discutimos como uniformizar a atua-
ção por meio da troca de experiências”, 
diz o engenheiro Pedro Paulo Piovesan 
de Farias, diretor do Ibraop e assessor 
de engenharia do TCE. “Vamos emitir 
‘orientações técnicas’ sobre temas es-
pecíficos de auditoria de obras públicas, 
que demonstram o pensamento comum 

dos técnicos da área e 
pretendemos que os 

TCs sejam parceiros 
desta iniciativa.”

A primeira orientação vai definir e 
uniformizar o entendimento sobre o que 
é projeto básico. Hoje, por deficiência de 
nomenclatura no texto da Lei das Licita-
ções (8.666/93), um projeto final de en-
genharia, com todas as características, é 
chamado de projeto básico. Esta é uma 
das brechas que precisam ser fechadas 
para evitar que maus gestores públicos e 
empresas mal intencionadas se benefi-
ciem ao contratar com o poder público. 

“Projetos básicos malfeitos, ou ela-
borados com preço baixo para vencer 
licitação, geram aditivos, que facilitam a 
corrupção e prejudicam a sociedade e as 
empresas sérias, que apresentam proje-
tos melhores e preços justos, pois a obra 
fica inviável”, diz o engenheiro civil 
Sergio Piccinelli, presidente do Sindica-
to da Indústria da Construção Pesada do 
Paraná (Sicepot-PR).
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O QUE XI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (XI 
SINAOP) QUANDO De 6 a 10 de novembro de 2006 ONDE Foz do 
Iguaçu (PR) INSCRIÇÕES De 1º/08 a 27/10, no site do Tribunal de 
Contas do Paraná www.tce.pr.gov.br  

Di
vu

lg
aç

ão
/S

EC
S



25

A maioria dos erros detectados nas auditorias de obras 
ocorre por erro de projeto ou planejamento inadequado do 
orçamento público e da obra. Em parte deve-se à sobre-
carga de trabalho de profissionais e à falta de funcioná-
rios especializados no controle interno das instituições.

Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
devem estar conscientes de que ao executar e fisca-
lizar as obras é preciso estar atentos para eliminar 
vulnerabilidades, exigindo, por exemplo, a anotação de 
responsabilidade técnica.

Ao fiscalizar o profissional deve agir com responsabi-
lidade e ser fiel às normas técnicas e à legislação. Ele 
é responsável pelo sucesso ou insucesso da obra e deve 
valorizar a sua responsabilidade, não se sujeitar a tra-
balhar com projetos mal elaborados, nem se submeter 
a ordens de pessoas despreparadas. 

O Sistema de Informações Municipais (SIM), módulo 
de obras públicas, do TCE-PR, obriga os municípios a 
cadastrar cada obra pública, com dados completos, 
como início da execução, identificação de responsáveis 
técnicos, prazos, medições, valores e até suas coorde-
nadas geográficas, aumentando o controle.

O Tribunal de Contas da União emitiu decisão em 
processo orientando a administração a exigir nas 
licitações “orçamentos de preços unitários e planilhas 
que expressem a sua composição”.

Esqueleto 
acabado

Durante quase 20 anos o prédio que deveria sediar 
o Fórum de Curitiba, na praça Nossa Senhora Salete, 
no Centro Cívico, foi um símbolo do dinheiro público 
jogado fora. O prejuízo ultrapassa R$ 30 milhões. 

Era o caso mais emblemático de um rol de 1.055 
obras inacabadas em todo o Paraná apontado em levan-
tamento do Tribunal de Contas do Estado em 2001. 

Em 2004 a obra foi retomada pelo governo do 
Estado, que vai desembolsar R$ 21,5 milhões em um 
ano de obras para recuperação estrutural e conclu-
são do prédio. O local será ocupado por secretarias de 
Estado. Devido a erros de planejamento e execução, foi 
preciso demolir quatro pavimentos da edificação — 60 
toneladas de ferro retiradas foram doadas ao Provopar 
Ação Social. O concreto foi reciclado e produziu 124 
mil blocos e 700 lajes, que foram reaproveitadas em 
projetos de segurança pública e habitação.

“Essa obra mostra respeito ao dinheiro público e 
ao patrimônio histórico e cultural do primeiro Cen-
tro  Cívico do Brasil. E prova que a engenharia pode 
encontrar soluções melhores que a simples demoli-
ção, que se propôs”, diz o engenheiro civil Luiz Caron, 
secretário de Estado de Obras do Paraná.

O Fórum de Curitiba será abrigado no 
novo Centro Judiciário de Curitiba, que 
vai funcionar no local onde foi a Prisão 
Provisória de Curitiba, no Ahu, que foi 
desativada.

RESPONSABILIDADE
PROFISSIONAL
O que é preciso e o que está sendo feito para 
sanar os contratos públicos

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Orçamento deve ser feito por profissional
LICITAÇÕES Legislação é clara sobre a necessidade de detalhamento dos orçamentos de obras públicas

A Lei de Licitações (8.666/93) deter-
mina que as obras públicas somente 
podem ser licitadas quando existir 
‘orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os 
custos unitários’. Para cumprir a deter-
minação, projetos em licitação devem 
ser minuciosamente detalhados. 

“Na construção de uma escola, o 
orçamento de uma porta deve con-
siderar o preço das dobradiças, da 

fechadura e até parafusos. Numa pin-
tura, a quantidade de tinta por metro 
quadrado. E não um orçamento glo-
bal, genérico”, afirma o engenheiro 
civil Pedro Paulo Piovesan de Farias, 
assessor de Engenharia do Tribunal de 
Contas do Paraná.
A execução do orçamento, com a 
definição do valor de uma obra, é 
atribuição de profissional habilitado — 
engenheiro ou arquiteto — cuja função 

também é regida por lei (5.194/66). 
Portanto, é ilegal que um leigo altere 
o orçamento. 
A exigência de orçamento detalhado 
é também uma evidência de que o 
projeto básico da Lei de Licitações é, 
em verdade, um projeto de engenharia 
completo, que serve de “base” para uma 
licitação. “O detalhamento beneficia a 
isonomia entre os concorrentes”, diz 
Farias.
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LIÇÕES O secretário 
Caron: respeito ao 

patrimônio histórico 
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ARQUITETURA Aspectos econômicos e sociais precisam ser considerados

Na onda da preocupação com o meio ambiente, há muitos projetos 
vendidos como sustentáveis. Mas o  conceito vai além do espírito verde

SUSTENTABILIDADE
E ECONOMIA

por IRMA BICALHO

Um projeto sustentável precisa 
considerar aspectos econômicos e 
sociais, por isso a sustentabilidade 
não faz sentido se é restrita a elites 
ou pequenos grupos. Além do conforto 
e da estética deve-se garantir a aces-
sibilidade e a disposição dos recursos 
sociais. No aspecto econômico, busca-
se utilizar de um sistema construtivo 
racional, com flexibilidade, modula-
ção, reutilização de materiais. É vital 
reduzir desperdícios e a produção de 
resíduos, diminuir o consumo de 
energia e água, com tecnologia e 
mão-de-obra qualificada.

Na Europa e América do Norte é 
maior a preocupação com questões 
como a busca de fontes alternativas de 
energia e materiais de menor impacto 
ambiental. Países menos desenvolvi-
dos consideram aspectos como criação 
de oportunidades de trabalho e renda 
na construção civil e capacitação da 
mão-de-obra.

Nota-se muito no Brasil a impor-
tação de idéias, nem sempre bem 

adaptadas. Por isso os edifícios de 
fachadas envidraçadas — pre-

sentes de Norte a Sul do 
País — precisam de pelícu-

las ou vidros especiais para 
evitar o excesso de insolação. 

Resultado: ambientes escuros, 

com necessidade de lâmpadas e ar-
condicionado 24 horas por dia. 

São exemplos opostos às regras 
básicas de um projeto sustentável. “Um 
projeto deve ser elaborado a partir dos 
fatores locais e da sua interação e ade-
quação, procurando utilizar recursos 
naturais como insolação, iluminação, 
ventilação, adequada orientação de 
fachadas e correta especificação de 
materiais. Além de trazer uma melhor 
relação custo/benefício, resultará em 
ambientes saudáveis, de qualidade 
e que permitirão aos seus usuários 
satisfação e bem-estar nas atividades 
que ali serão desenvolvidas”, explica 
a arquiteta Ana Sampaio, doutora em 
Projetos de Hospitais Sustentáveis pela 
Universidade Estadual de Londrina.

“Digo aos meus alunos que isso 
não é futuro, é realidade presente”, 
argumenta Andréa Yuba Naguissa, 
arquiteta, mestre em Engenharia Civil 
e doutora em Ciências da Engenha-
ria Ambiental. “Eles devem projetar 
pensando na inclinação adequada do 
telhado para a colocação de painéis de 
captação da energia solar, captação de 
água das chuvas, iluminação natural. 
Eles projetam para a realidade local.”

NA PÁGINA 28 
Soluções de energia e água 
geram economia em casa

>>
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GREEN HOUSE Eloy Casagrande Jr e a esposa, Líbia Agudelo, no jardim de inver-
no: fonte indispensável de luz e calor para a casa que construíram em Curitiba

Eloy Casagrande Jr. e Líbia Patrícia Peralta 
Agudelo, designers e professores da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, voltaram da Europa 
em 1997, após concluir doutorados, em Recursos 
Minerais e Meio Ambiente e Ecologia da Paisagem 
e Geoprocessamento, respectivamente, na Universi-
dade de Nottingham (Inglaterra). O casal resolveu 
construir sua casa nos padrões da sustentabilidade, 
buscando o conforto e a versatilidade conhecida no 
exterior. 

“Achava um absurdo sentir frio dentro de casa, 
em Curitiba, por uma simples questão de planeja-
mento e de design”, explica Eloy, que procurou muito 
até encontrar um profissional que entendesse seus 
conceitos e o que eles queriam construir. O arquiteto 
Jéferson Dantas Navolar assina o projeto “casa con-
ceito”, como os proprietários a chamam. 

O projeto transformou uma construção con-
vencional em uma residência bela e sustentável. A 
energia solar é usada para aquecer a água. A água 
da chuva é reutilizada nos jardins e calçadas. Mate-
riais de demolição estão por toda parte. Desde os 
dormentes de madeira de uma ferrovia, obtidos em 
um leilão, até tijolos, portas e janelas, garimpados 
em depósitos. 

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
Exemplos que não comprometem a funcionalidade, o orçamento e o conforto

CLARABÓIAS e janelas amplas – aproveitam ao máximo a luz natural, dispensando a 
instalação exagerada de lâmpadas e sistemas de iluminação artificial.

SERPENTINAS Instaladas em lareiras e fogões à lenha aquecem a água e disseminam calor.

GREEN HOUSE ou jardim de inverno: são fontes de luz e calor, além de embelezar e 
trazer aconchego ao ambiente.

REUSO DA ÁGUA da chuva. Com filtros no reservatório, a água da chuva pode ser usada 
nas descargas dos banheiros, limpeza de calçadas e até para lavar roupa. 

PAREDES DUPLAS são isolantes térmicos, dispensam o ar-condicionado, além de 
proporcionar conforto acústico.

>> MODELO “CASA 
CONCEITO” EVIDENCIA 
O TRABALHO DE 
PROFISSIONAL
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O técnico em eletrotécnica e eletrônica 
Paulo Afonso Ruoso, supervisor da área de 
Manutenção Elétrica Industrial da Petro-
bras/Repar, fez adaptações em casa para 
adequar o orçamento doméstico. Em 1995 
ele instalou uma cisterna de 4.000 litros, 
para acumular água da chuva. O bombe-
amento para as descargas dos banheiros 
lhe proporcionou uma economia média de 
6.000 litros de água por mês.

Em 2000 Ruoso instalou placas de 
aquecimento solar da água. Os gastos 
com gás de cozinha, que eram de R$ 
120,00 por mês hoje se resumem ao 
custo de um botijão de 13 kg, a cada dois 
meses e meio. 

Empolgado, ele aprimorou a cisterna 
de água no ano passado. Construiu uma 
subterrânea, com capacidade de 16.000 
litros, acoplada a um filtro de areia, brita 
e microfibra, que fornece água para as 
descargas, limpeza externa e lavagem de 
roupa. O consumo de água da casa, onde 
moram cinco pessoas, caiu de 17 m3 para 
8 m3/mês.

“Com essas medidas, a cada 10 anos 
vou economizar 15 mil reais. Costumo 
brincar que a cada década economizo 
um carro usado”, conta Ruoso, que anota 
tudo na ponta do lápis.

Saiba o que todo projeto sustentável deve considerar

>> EVITAR materiais que produzam emissões tóxicas, não tenham 
potencial para reciclagem e cuja produção demanda alto 
consumo de energia.

>> DIMINUIR a produção de entulhos nos canteiros de obras, 
substituindo processos de construção como o corte de paredes 
para passagem de instalações elétricas e hidráulicas. 

>> PADRONIZAR os materiais e as unidades de medidas do Sistema 
Internacional (produtos comercializados no Brasil).

>> EVITAR grandes superfícies envidraçadas, que demandam alto 
consumo de energia para refrigerar ambientes no nosso clima.

>> SUBSTITUIR pisos impermeabilizados por pisos que permitem a 
infiltração de água pelo solo.

>> IMPLANTAR canteiros de obras limpos e organizados, melhorando 
as condições de trabalho.

CONSTRUÇÃO
>>

SUSTENTÁVEL É...

ECONOMIA DOMÉSTICA O técnico em 
eletrotécnica e eletrônica Paulo Afonso 
Ruoso instalou uma cisterna e placas de 
aquecimento solar em casa: soluções prá-
ticas para adequar o orçamento

Casa tem soluções para energia e água
MAIS BARATO O técnico Paulo Afonso afirma que pretende economizar “um carro usado” a cada dez anos
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Em Curitiba, opção por captação 
superficial provoca escassez por causa de 
períodos de seca e rios de baixa vazão

por LUCIANO PATZSCH

Curitiba e região consomem 7.200 
litros por segundo de água tratada cap-
tada nas barragens do Iraí, Piraquara 
I e Passaúna. A opção pela captação 
superficial vem da origem da cidade, 
formada estrategicamente nas cabe-
ceiras dos rios Iguaçu e Ribeira, mas 
virou um problema. O regime pluvio-
métrico é superavitário (com episódios 
de seca), mas as condições de acumu-
lação de água são ruins e os rios, de 
baixa vazão, o que obriga a construir 
barragens. E as cidades sujam a água 
antes de captar.

O que falta na superfície sobra 
no subsolo. O Paraná está sobre seis 
aqüíferos. Um dos menores, o Karst, 
ao norte de Curitiba, tem potencial de 
extração diagnosticado de até 7 m3 por 
segundo, aponta o geólogo Gil Polidoro, 
presidente da Agepar (Associação Pro-

fissional dos Geólogos do Paraná). 
Polidoro fez um projeto de zonea-

mento e uso do solo da região para a 
Comec (Coordenação da Região Metro-
politana de Curitiba), em 2002, e uma 
dissertação de mestrado sobre o tema. 
“Explorado com jeito, menos de um terço 
desse volume é suficiente para amenizar 
o racionamento atual”, diz. Aliás, a bar-
ragem do Passaúna, que pouco sofreu na 
estiagem, é alimentada por uma bacia 
hidrográfica servida pelo Karst.

Erros históricos e conflitos de uso, 
entretanto, impedem o melhor pro-
veito do aqüífero. A Sanepar o pesquisa 
desde os anos 80. Perfurou poços em 
Colombo e Almirante Tamandaré. Anos 
depois, antes da conclusão dos estudos 
e sem a devida segurança geotéc-
nica, a empresa começou a explo-
rar comercialmente os poços, que 
eram muito próximos entre si. Em 

A GEOLOGIA
ABASTECIMENTO Água que falta na superfície da região sobra no subsolo

DA ÁGUA
paralelo a região se adensou, ganhou 
estradas. 

A soma de fatores provocou rebai-
xamentos de solo, rachou imóveis, 
secou fontes. Vieram problemas com o 
Ministério Público, Instituto Ambiental 
do Paraná e produtores rurais. A dire-
tora de Meio Ambiente e Ação Social 
da Sanepar, Maria Arlete Rosa, diz que 
era tanta dificuldade que a companhia 
decidiu desativar os poços. A empresa 
vai construir uma barragem no rio 
Barigüi. “O potencial do Karst não é 
totalmente conhecido e não podemos 
explorar antes de um Estudo e Relató-
rio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
ou que os municípios concluam os pla-

nos diretores, com diretrizes de 
ocupação e uso do solo”, jus-
tifica Rosa.

NA PRÓXIMA PÁGINA 
Paraná começará a cobrar 
pelo uso da água em 2007 

>>
NO SECO Barragem do Iraí, maior fonte 
de captação de água de Curitiba (cerca 
de 4m3 por segundo), em agosto: leito 
raso e falta de tratamento  de esgotos 
favorecem proliferação de algas
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BARRAGENS
Alagam e inutilizam grandes áreas, 
onerando o uso do solo no entorno.
Inibem diversas atividades na 
região e exigem processos de 
gestão, com leis e até policiamento, 
para conter a pressão pela 
ocupação humana, além da coleta 
e tratamento dos esgotos e da 
própria água captada.
Inviabilizam a exploração de 
riquezas naturais como argila, areia 
e madeira, que ficam submersas.
A barragem do Iraí poderia ser 
mais profunda e acumular muito 
mais água, tendo menos problemas 
com o crescimento de algas 
(eutrofização), se antes tivesse 
sido extraída a areia do subsolo da 
região.
A barragem do Passaúna, ao Sul de 
Curitiba, inviabilizou a exploração 
de argila de diversas olarias e 
cerâmicas que atuavam na região.

Uma alternativa
Poço tubular profundo requer ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica)

>>

AQÜÍFEROS
Karst, Serra Geral, Guarani, Caiuá, 
Itararé e Furnas são os principais 
aqüíferos do Paraná. Deles sai de 
18 a 20% da água fornecida para 
uso humano no estado, além de 
água mineral e fontes termais.
O custo de exploração de aqüíferos 
é até 60% menor do que a 
captação de rios e bacias.
A Sanepar é a maior usuária de 
água subterrânea do Paraná (100 
milhões de metros cúbicos/ano em 
800 poços) — apenas 70 m3/dia sai 
de poços no Karst.
O aqüífero Karst é uma faixa 
de terras formada por rochas 
calcárias, ao norte de Curitiba, 
formando bolsões ou células 
hidrogeológicas, que funcionam 
como caixas d’água subterrâneas.
Após estudos, essas células podem 
ser exploradas, dentro de certos 
limites, em áreas não adensadas, 
desde que sejam resolvidos 
os conflitos de uso do solo 
(zoneamento), com vantagem de 
não onerar o entorno.
A água é a mesma à venda nos 
supermercados, engarrafada: água 
mineral. Para distribuir na rede 
pública basta adicionar cloro.

ALTO POTENCIAL 
Exploração do subsolo tem grandes vantagens sobre as barragens

>>
O PARANÁ tem 6.000 poços 

tubulares profundos outorgados 
— 1.500 em Curitiba e região (*).

A MÉDIA de outorga é de 
2,5 m3/hora com 12 horas 
de bombeamento por dia. 

CADA POÇO pode produzir 
de 1.500 a 2.000 litros por 
hora. Nessa faixa, o custo de 
implantação varia de R$ 15 mil 
a R$ 45 mil.

PARA TER UM POÇO 
construído devidamente é 
preciso que a empresa tenha um 
responsável técnico (geólogo ou 
engenheiro de minas) —  
com conhecimento da área de 
influência dos aqüíferos e de 
como a água se comporta neles 
— equipamentos adequados e 
que seja cadastrada no órgão 
gestor de recursos hídricos 
(Suderhsa), e no CREA-PR.

ANTES DE PERFURAR,  
o profissional deve apresentar o 
projeto (com ART) à Suderhsa, 
que responde em 24 a 48 horas 
se ele pode ser atendido.

DEPOIS DE PRONTA  
a obra, o profissional deve 
efetuar e apresentar ao órgão 
os ensaios de bombeamento 
e análises físico-química e 
bacteriológica da água.

O RISCO Construído de forma 
inadequada, sem a devida 
proteção sanitária, um poço 
tubular, cuja função é retirar 
água potável, pode ser uma 
fonte de contaminação do 
aqüífero e dos consumidores.

(*) Fonte: Associação Brasileira de 
Águas Subterrâneas (ABAS)/PR
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>>

Medida entra em 
em vigor em 2007

MUDOU Uso da água será cobrado. Impacto para usuário é de 3%

O Paraná vai cobrar pelo uso 
da água a partir de 2007, como 
ocorre na bacia federal do rio 
Paraíba do Sul (SP/RJ/MG). A 
medida afeta mais os grandes 
usuários — companhias de sane-
amento, fabricantes de bebidas, 
frigoríficos etc. — que pagam 
apenas para tratar a água. 

O impacto para o usuário final 
é estimado em menos de 3% da 
conta atual. O setor agropecuário 
não-industrial ficará de fora da 
cobrança. Os detalhes serão defi-
nidos no plano de bacias hidro-
gráficas. “Cada comitê de bacia, 
com entidades da sociedade 
civil, grandes usuários e poder 
público, é soberano para definir 
a fórmula e o valor”, diz Darci 

Deitos, presidente da Suderhsa 
(Superintendência de Desenvol-
vimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental).

A fórmula de cobrança consi-
dera o volume captado, o consumo 
efetivo, o volume e a qualidade 
do efluente devolvido ao leito 
d’água. Indústrias podem reduzir 
esse custo ao tratar o efluente e 
devolver a água com melhor qua-
lidade do que captam.

Estima-se que na bacia do 
Alto Iguaçu e Ribeira a cobrança 
deve arrecadar em torno de R$ 
15 milhões ao ano. O valor leva 
em conta o custo para sanear as 
bacias hidrográficas com obras 
como estações de tratamento de 
esgoto, proteção de nascentes etc.

VOCÊ
sabia? A água cobre 70% 

do planeta, mas 
apenas 2,5% de seu 
volume é doce

TODOS OS USOS Poço tubular profundo perfura-
do pela Sanepar. Águas subterrâneas abastecem em 
torno de 20% da população do Paraná, Estado que 
está sobre seis aqüíferos, entre eles o Guarani, um 
dos maiores do mundo: para distribuição na rede pú-
blica basta adicionar cloro
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1,4 bilhão 
de km3 é 

o volume estimado de 
água no Planeta 

97,5  % desse 
total 

correspondem aos 
oceanos e mares 

2,5 % são 
de água 

doce (mais ou menos 
35 milhões de km3)

68,9 % (24.115.000 km3) sob 
a forma de gelo e neves  

         eternas; 

30,8 % no solo e subsolo 
(10.780.000 km3), sendo 

           

A DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

O AQÜÍFERO GUARANI é um 
reservatório de água subterrânea 
que ocupa 1 milhão e 200 mil km2. 
Essa área é equivalente ao território 
da Inglaterra, França e Espanha 
juntos. Segundo a Agência Nacional 
de Águas, ele ocupa 840 mil km2 
no Brasil, 225,5 mil na Argentina, 
71,7 mil no Paraguai e 58,5 mil 
no Uruguai. O volume de água que 
poderia ser aproveitado é da ordem 
de 40 km3/ano, ou seja, 30 vezes 
superior à demanda por água de 
toda a população existente em sua 
área de abrangência, com cerca 
de 15 milhões de habitantes.

0,3 % (105.000 km3) 
estão em rios,   

    lagos e lagoas.

29,9% (10.465.000 km3) em 
RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS  

0,9% (315.000 km3) em 
situações diversas, como umidade 
dos solos e pântanos;

>>>>
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 DAS DECISÕES

COMO SE FAZ Conheça a história de três projetos

A participação de profissionais na construção 
de grandes empreendimentos é estratégica e decisiva

NO CENTRO

por LYRIAN SAIKI

Não se faz um grande empreendi-
mento industrial, comercial ou resi-
dencial sem a participação estratégica 
de um elenco de profissionais, em que 
engenheiros e arquitetos se destacam. 

O processo é complexo. Em alguns 
casos, inclui desde a escolha do ter-
reno, pesquisas de mercado, estudos 
de viabilidade, definição do arquiteto, 
aprovação do projeto junto à prefeitu-
ra e órgãos ambientais. Tudo antes do 

Casa Personnalité Santa Felicidade
Um condomínio residencial de alto padrão. “Os clientes estão migrando 
dos apartamentos para casas em condomínios fechados. A procura é mui-
to grande”, aponta o engenheiro civil Carlos Augusto Hofius Gonçalves, 
diretor de Marketing e Projetos da Casa Construção. 

Centro de Distribuição (CD) para a Spaipa/Coca-Cola
Obra da Emisa Plaenge Engenharia Ltda. (Grupo Plaenge), em frente à 
fábrica, na BR-277. “Com as embalagens one-way (PET e lata), a logís-
tica da distribuição mudou. Por isso, o novo CD da Spaipa terá 8.100 m2 
de área construída”, explica Evaldo Florindo Medina Fabian, engenheiro 
civil e diretor da Emisa Plaenge. 

Edifício comercial Galeno
Em São José dos Pinhais, a cargo da Doria Construções. Terá oito pavi-
mentos e cerca de 7.600 m2 para abrigar uma grande clínica e conjun-
tos médicos. O engenheiro Ramon Andrés Dória está no ramo há mais 
de 20 anos e construiu mais de um milhão de metros quadrados. 

início das obras de fundação. 

A Revista CREA-PR conversou com 
três grandes nomes da construção civil 
do Paraná. E descobriu que os basti-
dores de grandes empreendimentos 
são outra atração, tanto como a obra 
pronta.

>> Saiba quais são e nas 
próximas páginas conheça 
mais sobre cada projeto. 

1.

2.

3.
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ALTA PROCURA
O diretor de Marketing e Projetos da Casa Construção, Carlos  
Augusto Hofius Gonçalves, dá a ficha do condomínio horizontal

>>

>> NOME Casa Personnalité Santa 
Felicidade.

>> LOCALIZAÇÃO Rua Inocêncio 
Milani, 18, bairro Santa Felicidade, 
Curitiba.

>> ÁREA TOTAL DO TERRENO 
16.200 metros quadrados. 

>> ÁREA CONSTRUÍDA 6.440 m2.

>> CARACTERÍSTICAS Ampla área 
comum com paisagismo, salão de 
festas, cancha poliesportiva e pisci-
na. Possui portaria 24h e muros altos 
— um dos itens mais valorizados por 
quem procura um terreno em con-
domínio fechado. Os lotes possuem 
580m2 e as casas 250m2, em média. 
São ao todo 28 residências. 

>> PREVISÃO DE ENTREGA junho 
de 2007. 

>> PREÇO APROXIMADO (m2) R$ 
1,6 mil (está totalmente vendido).

>> FÁCIL ADAPTAÇÃO “O projeto 
das casas é muito bem planejado e 
possui alguns opcionais e possibi-
lidades de alteração que permitem 
que a residência possa ser adaptada 
ao estilo de vida de um maior nú-
mero de clientes.”

>> ESCOLHA DO LOCAL “O local foi 
escolhido pela facilidade de acesso, 
proximidade às áreas de comércio 
e por estar em uma rua sem saída, 
bastante tranqüila. Optamos por 
fazer um condomínio horizontal por 
verificarmos a tendência de migra-
ção dos apartamentos para casas, 
mas sem abrir mão da segurança. 
Santa Felicidade é um local apro-
priado para este tipo de empreendi-
mento, por possuir ótima estrutura 
de comércio, acessos etc.” (*)

>> SÍNTESE DO PROCESSO “A es-
colha do terreno é o primeiro passo. 
A localização determina o preço de 

venda e o padrão do projeto. O passo 
seguinte é o estudo de viabilidade, 
onde são colocados todos os custos 
de uma obra — desde o custo com 
materiais, marketing, comissão de 
venda, custo de aprovação do pro-
jeto etc. — e o retorno. Também 
contratamos imobiliárias para fazer 
a pesquisa de mercado e definir o 
valor da venda. Depois de avaliar os 
custos, o preço de mercado, e se der 
tudo certo, partimos para a aprova-
ção do projeto — uma das fases mais 
demoradas — e o lançamento.”

>> PRAZO “É variável. Fizemos tudo 
em dois anos no projeto do Condo-
mínio Casa Malbec. Esse de Santa 
Felicidade, entre a compra do terre-
no e a entrega das casas, deve levar 
quatro anos. Por outro lado, estamos 
com um projeto em Santa Catarina 
que vai completar três anos e ain-
da não saiu a aprovação. Serão mais 
cinco anos até concluir as obras.”

PARA MORAR Carlos Augusto Gonçalves, 
da Casa Construção: escolha do terreno é o 
primeiro passo e determina o preço e o padrão 
do imóvel

Os empreendimentos 
industriais e comerciais

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
>>

Casa Personnalité Santa Felicidade
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>>SOB ENCOMENDA
O engenheiro civil Carlos German Flores, responsável pelo 
planejamento e custos da Doria Construções Civis, dá a ficha

>> NOME Edifício Galeno e Clínica 
Medi Margem

>> LOCALIZAÇÃO Rua Alcídio Viana, nº 
837, esquina com a Voluntários da Pá-
tria, centro de São José dos Pinhais 

>> ÁREA DO TERRENO 1.580 m2

>> ÁREA CONSTRUÍDA 7.675,59 m2

>> CARACTERÍSTICAS O edifício co-
mercial foi idealizado por um grupo 
de médicos. O empreendimento abriga 
a Radiodiagnóstico São José (Clínica 
Medi Margem), que tem aproxima-

damente 2.300 m2 e ocupa parte do 
térreo e parte do segundo pavimen-
to. Conjuntos médicos de aproxima-
damente 40 m2, cada, preenchem do 
terceiro ao oitavo pavimento. São dez 
conjuntos por andar (60 salas) e estão 
todos comercializados

>> PROPOSTA O empreendimento tem 
instalações próprias para atender a área 
médica. Na clínica há enchimento de 
piso de 18 cm, que permite a instalação 
de uma área de tomografia, por exem-
plo. Houve a preocupação em facilitar a 

alteração de layouts, com vários pontos 
de energia elétrica

>> INVESTIMENTO Cerca de R$ 8 mi-
lhões, incluindo o terreno.

>> ENTREGA DAS OBRAS A primeira 
fase do empreendimento (Clínica Medi 
Margem) foi entregue em março de 
2006. A segunda fase (terceiro ao oi-
tavo pavimento) deve estar pronta até 
dezembro de 2006.

>> SÍNTESE DO PROCESSO “Apesar 
de atuar também como incorporado-

Edifício comercial Galeno

COMO SE FAZ

<<

>> NOME Centro de Distribuição 
da Spaipa/Coca-Cola

>> LOCALIZAÇÃO Km 81,5 da BR-
277 (rodovia Curitiba-Paranaguá), 
em frente à fábrica da Spaipa, em 
Curitiba

>> ÁREA CONSTRUÍDA 8.100 m2

>> CONCEITO O empreendimento 
receberá a produção da fábrica, fará 
a seleção, embarque e separação de 
produtos em caminhões de rota para 
entrega.

>> PROPOSTA O CD foi projetado 
para ter um investimento reduzido, 
com baixo custo operacional, e que 
atenda adequadamente às condi-
ções de manuseio e estocagem das 
bebidas.

>> O PROJETO Devido às carac-
terísticas do terreno, as fundações 
estão sendo executadas com estacas 
pré-moldadas flutuantes. Os blocos 
e baldrames em concreto armado 
in loco. Os pilares de concreto pré-
moldado. A estrutura da cobertura 
é metálica, com telhas galvanizadas 
no telhado e no fechamento lateral.

>> AS NOVIDADES que o projeto 
apresenta: O segmento industrial 
de bebidas tem uma movimenta-

ção e carga de pallets acima do 
normal, exigindo grandes espaços 
com poucos pilares, ou seja, bem 
espaçados um do outro, nos dois 
sentidos.

>> PREVISÃO DE ENTREGA As obras 
foram iniciadas em junho, com pra-
zo de entrega de apenas quatro me-
ses. A construtora tenta antecipar a 
data de conclusão.

>> EM QUE UM PROJETO IN-
DUSTRIAL SE DIFERENCIA DOS 
DEMAIS? “No projeto de uma re-
sidência ou loja, todos sabemos 
as necessidades de ambientes 
(salas, quartos, banheiros, etc.) 
e o fluxo do uso. Num projeto 
industrial, só quem é do ramo  
detém este conhecimento.”

>> COMO É A ATUAÇÃO DO AR-
QUITETO? Há indústrias que recebem 
muita visitação, como a Coca-Cola 
ou a Ouro Fino. Então, é grande a 
preocupação com limpeza, organiza-
ção, controle de fluxo de pessoal, a 
estética. Em conseqüência, o traba-
lho de arquitetura das construções e 
a decoração dos ambientes internos 
fabris são destacados. Numa side-
rúrgica, estes quesitos têm pouca 
influência.

EM EXPANSÃO
Evaldo Fabian, diretor da Emisa Plaenge, 
explica a obra do Centro de Distribuição 
da Spaipa/Coca-Cola

EM CAMPO Evaldo Fabian, 
no Centro de Distribuição da 
Spaipa: preocupação com 
limpeza, organização e fluxo

NA OBRA
Ramon Doria, no 
Edifício Galeno: pro-
jetado para atender 
necessidades atuais 
e futuras
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>>
A receita de sucesso de alguns profissionais 
do mercado para iniciar um empreendimento

melhor
PARA FAZER 

1 Saber atender a diferentes ti-
pos de cliente 

2 Estar preparado para perso-
nalizar uma residência 

3 Num projeto industrial, ouvir 
o cliente, pois é ele quem de 

fato conhece as necessidades do 
empreendimento

4 Fazer planejamento e controle 

5 Ter história, bagagem. O co-
nhecimento se dá no dia-a-dia 

6 As instituições de ensino, in-
felizmente, nem sempre pre-

param o futuro profissional de for-
ma adequada para o mercado. Por 
isso, é importante não só buscar 
experiência no mercado de traba-
lho, como também especializações 
após a graduação 

7 Não pode parar de se atualizar, 
especialmente quem atua em 

Arquitetura e Urbanismo, uma área 
que tem como características prin-
cipais o dinamismo, o surgimento de 
novos produtos e de tendências 

8 O arquiteto tem que ter uma 
base forte, tanto construti-

va como comercial. Portanto, não 
adianta ter idéias fabulosas, mas 
financeiramente inviáveis 

9 Buscar a uniformização de 
procedimentos; ou seja, no 

caso de uma construtora, cada enge-
nheiro fica responsável por uma área 
– comercial, insumos, planejamento 
e custos. Assim, a empresa 
ganha ‘uma cara’, e a 
qualidade do ser-
viço oferecido é 
sempre a mesma

O Grupo 
Plaenge tem 
mais de 300 
clientes na 
área industrial

A Casa Construção 
já construiu mais 
de 3 milhões 
de metros 
quadrados

Entenda a 
participação dos 
profissionais no 
processo

NA PRÓXIMA  PÁGINA
>>

3
números

A Doria Construções 
emprega 
250 pessoas, 
9 engenheiros 
civis

ra, nesse empreendimento a Doria 
Construções apenas construiu. Os 
investidores haviam escolhido o ter-
reno, o que acabou facilitando. A 
parte de projetos a gente não faz, 
terceiriza. Oferecemos algumas op-
ções ao cliente e ele escolhe o que 
melhor lhe agrada. Nesse caso, o em-
preendimento é assinado por Adolfo 
Sakaguti, que desenvolveu o projeto 
dentro das necessidades da clínica, 
inclusive necessidades futuras para 
daqui cinco ou dez anos.”
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PERGUNTAS 
& RESPOSTAS

COMO SE FAZ

Qual é o trabalho de um engenheiro num 
projeto residencial? 
CARLOS AUGUSTO H. GONÇALVES 
(Casa Construção): “O importante para 
um profissional do ramo é saber atender 
aos diferentes tipos de cliente e estar 
preparado para personalizar sua casa. 
A possibilidade de implementar o seu 
próprio estilo de vida ao imóvel é um 
dos fatores que mais motiva a opção 
por casas em vez de apartamentos.”
E num projeto industrial? 
EVALDO FABIAN (Emisa Plaenge 
Engenharia): “Há um trabalho a quatro 
mãos, do projetista e do cliente. O 
projetista tem condições técnicas para 
construir ou montar. O cliente conhece 
o processo industrial. As melhores 
fábricas são feitas desta forma.”
Quais as dificuldades para quem decide 
trabalhar no ramo industrial? 
FABIAN Conhecer as particularidades 
do setor e ter os contatos adequados. 
Tem que falar a mesma língua do 
industrial. No perfil, o profissional 
tem que demonstrar seriedade, 
responsabilidade e conhecimento do 
que será executado.
O que diferencia o empreendimento 
comercial dos demais? 
CARLOS GERMAN FLORES (Doria 
Construções): “No ramo residencial, 
muita coisa é personalizada. Há 
intervenção quase direta do cliente todo 
o tempo. O profissional tem que saber 
ouvir, ter certo trato. Na indústria, há 
a questão do layout, a produção. O 
comercial é o mais simples: o projeto 
é definido e as adaptações são muito 
pequenas.”

Saber ouvir o cliente é 
fundamental ao profissional

Profissional participa 
de todo o processo

ATUAÇÃO Envolvimento começa na escolha e compra do terreno

Quando um arquiteto entra em cena 
num empreendimento residencial?
Participa de todo o processo, desde 
a escolha e a compra do terreno. 
Há questões ambientais, faixas a 
serem preservadas, diretriz da rua, 
áreas que não podem ser edificadas, 
densidade de habitação. O arquiteto 
analisa isso tudo e sabe como 
proceder diante das secretarias, 
conhece a legislação ambiental. 

E depois de efetuado o negócio? 
Vem a fase das reuniões de 
compatibilização, com proprietários, 
engenheiros, arquitetos, no sentido 
de melhorar o desempenho da obra, 
racionalizar nos dimensionamentos. 
São apresentados os custos do 
terreno, custos de investimentos, 
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Arquiteto e urbanista há 20 anos, Luiz Bacoccini assina o 
projeto de arquitetura da Casa Personnalité Santa Felicidade

que têm que se equilibrar com os 
projetos, o preço final da venda, 
a metragem mínima e máxima. 
Fazemos simulações até chegar num 
equilíbrio. O segredo é planejar 
muito, pois tudo é custo: a obra, o 
tempo operacional. 

Área industrial, comercial ou residencial? 
Escritórios grandes de arquitetura 
têm que trabalhar com a venda de 
serviços para atender às três áreas. 
Aqui, somos em 14 arquitetos e 
em cada projeto há mais de um 
envolvido. Na Casa Personnalité 
Santa Felicidade, por exemplo, eu 
estou na parte da criação e gestão, 
outra pessoa na coordenação de 
projeto e uma terceira na execução. 

O MELHOR DA ARQUITETURA 
“A realização de ver as obras 
prontas, de ver o que se 
concebeu. É gratificante.”

O PIOR “É preciso conviver com 
situações ruins para crescer. 
Decepções e traições existem em 
qualquer área; são as adversidades 
que te levam para frente.”

EQUILÍBRIO O arquiteto 
Luiz Bacoccini: “O segredo 
é planejar muito”
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PESQUISA Instituto atua nas áreas de saúde e tecnologia para empresas

Excelência em pesquisas e produtos coloca 
o Tecpar em posição de vanguarda no País

NACIONAL

37

por PATRÍCIA BLÜMEL

Reconhecimento e credibilidade. 
Esses são frutos que o Tecpar (Instituto 
de Tecnologia do Paraná), instituição 
pública vinculada à Secretaria de Es-
tado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, colhe no momento. Criado 
em 1940, o Tecpar atua no desenvol-
vimento, produção e prestação de ser-
viços em dois grandes eixos: produtos 
relacionados à saúde humana e animal 
e serviços tecnológicos para empresas. 

“Em 66 anos o Tecpar passou por 
várias modernizações que proporcio-
naram ao instituto conquistar credi-
bilidade no Paraná e no Brasil, sendo 
reconhecido hoje como centro de refe-
rência nacional”, diz o presidente do 
Tecpar, Mariano de Matos Macedo.

O instituto desenvolve diversas 
pesquisas na área de imunobiológi-
cos. É o maior produtor nacional de 
vacina anti-rábica de uso veterinário 
com produção anual de mais de 30 
milhões de doses. Também é o úni-
co produtor da Proteína Monomérica 
Tetânica para a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), um componente que 
aumenta a eficácia da vacina quádru-
pla – a tríplice DTP mais a Hib, que 
protege contra um tipo de meningite 
bacteriana. 

“Graças à pesquisa e à produção 
nessa área, o Tecpar tem uma posição 
de destaque entre os principais for-
necedores de vacinas para o governo 
federal”, conta Macedo.

Desde 2001 o Tecpar certifica em-
presas da Construção Civil no PBQPH 
(Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade no Habitat). No Para-
ná, 52 empresas já foram certifica-
das. Segundo o engenheiro civil Nilo 
Victor Agottani, gerente de Certifica-
ção de Sistemas do Tecpar, o PBQPH é 
uma certificação de gestão, que avalia 
vários requisitos desde a concepção 

52 empresas têm certificação
QUALIDADE Instituto certifica empresas da construção civil

até o término da obra. 
O instituto também deve ser um 

dos primeiros a receber a acreditação 
do INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualida-
de Industrial) para oferecer certifica-
ção com base no Regimento Geral do 
Sistema de Avaliação da Conformida-
de de Empresas de Serviços e Obras 
da Construção Civil (SIAC).

>> A SEDE DO TECPAR fica na Cidade 
Industrial de Curitiba (CIC) em 
uma área construída de mais de 

24.000 m2.

>> O INSTITUTO tem mais quatro 
unidades:
>> Unidade de Produção de Vacinas e 
Antígenos;
>> Laboratório de Química Fina 
(Curitiba);
>> um biotério, em Araucária, e outro, 
em Jacarezinho;
>> Unidade de Serviços (Maringá).

>> SÃO 528 funcionários (52 são 
engenheiros). 

>> PRINCIPAIS PESQUISAS: 
imunobiológicos, química fina, análises 
e ensaios tecnológicos, metrologia, 
certificação, inspeção veicular, 
extensão tecnológica, inteligência 
artificial, tecnologias sociais e educação 
tecnológica. 

estrutura
A

VACINAS O laboratório de 
pesquisa de imunobiológicos 
do Tecpar: destaque 
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Mercado aponta novos 
caminhos para profissionais

HORIZONTE Veja o que dizem as empresas que contratam

PROFISSÃO E MERCADO um guia de oportunidades

por PATRÍCIA BLÜMEL

Algumas mudanças podem ser 
notadas no horizonte dos profis-
sionais das áreas de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. Além de 
exigir visão empreendedora desses 
profissionais, novas áreas de atu-
ação, como a gestão, se abrem em 
diferentes setores do mercado de 
trabalho.

O headhunter Bernt Entschev, 
presidente do grupo De Bernt, ex-
plica que há uma grande procura 
de engenheiros e arquitetos para 
atuar em instituições financeiras, 
ocupando as mais variadas fun-
ções. “Esses grupos acreditam que 
as pessoas com formação na área 
das ciências exatas tendem a ser 
mais racionais nas decisões e a 
cometer menos erros nas questões 
envolvendo números”, afirma.

A consultora Márcia Body, 
também da De Bernt, conta que 
houve uma queda na contratação 
desses profissionais em 2006 em 
função da crise do setor. Mas no-
vas perspectivas estão surgindo 
com atuação em funções admi-
nistrativas em cooperativas, em-
presas que comercializam insu-
mos agrícolas e que se dedicam à 

produção de equipamentos para o 
campo, como tratores.

Os arquitetos, segundo ela, es-
tão atuando cada vez mais como 
profissionais liberais. “O varejo 
também tem absorvido parte desses 
profissionais para área comercial 
em lojas de decoração”, afirma. 

O headhunter Rodrigo Soares, 
da Case Consulting, diz que essa 
integração de profissionais de áre-
as diversas oxigenam o ambiente 
de trabalho. “O engenheiro tem 
um conhecimento e uma bagagem 
que difere dos demais profissio-
nais de uma instituição financeira, 
por exemplo. Essa troca de experi-
ências e de idéias enriquece o am-
biente de trabalho”, explica.

O engenheiro agrônomo Álvaro 
J. Cabrini Jr., presidente do CREA-
PR, destaca a importância funda-
mental para profissionais do Sis-
tema do Conhecimento em Gestão. 
“Não basta ser bom profissional. 
É preciso saber administrar e ge-
rir os empreendimentos para que 
o sucesso seja alcançado”, avalia. 
“Vemos, hoje, muitas empresas 
serem fechadas por problemas que 
poderiam ser evitados com conhe-
cimentos de gestão”, diz.

>>
ONDE ATUAR
Cargos que podem ser assumidos 
por profissionais de ciências 
exatas e agrárias em setores 
tradicionais e inovadores

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
contratam esses profissionais pela 
formação em ciências exatas.

FERROVIAS Engenheiros 
podem atuar com foco em 
produção; arquitetos podem 
atuar com desenhos de pontes 
históricas, restauração de 
estações ou unidades de 
negócio (para quem tem visão 
empreendedora). Agrônomos 
podem atuar em unidades 
de negócio relacionadas ao 
agronegócio.

COMÉRCIO Engenheiros, 
em áreas de planejamento, 
administração e gestão.

INDÚSTRIA Os três tipos de 
profissionais podem atuar.

COOPERATIVAS Os três tipos 
de profissionais podem atuar, 
principalmente em funções 
administrativas.

METALMECÂNICA 
Engenheiros, com ênfase 
em linha de produção, 
planejamento e criação de 
produtos.

SETOR PÚBLICO Engenheiros 
(Petrobras e Transpetro); 
engenheiros químicos (perito da 
Polícia Civil e da Polícia Federal); 
agrônomos (Ibama e Iapar).
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AGENDA para você se programar

Vem aí a Constructa 2006

FEIRA Evento será realizado em Curitiba, de 15 a 18 de novembro

A Constructa 2006 – Feira Internacional da Indústria da Cons-
trução vai reunir, em Curitiba, os principais nomes do setor, de 15 
a 18 de novembro, com o objetivo de fechar negócios e parcerias. 
A feira conta com mais de 100 expositores e é direcionada a ar-
quitetos, engenheiros, estudantes, representantes, distribuidores e 
consumidores. No decorrer do evento acontecerão palestras e deba-
tes sobre a indústria da construção. Mais informações pelo telefone 
(41) 3027-6707.

SEMINÁRIOS, CONGRESSO, CURSO e CONFERÊNCIA

11 A 13 DE DEZEMBRO 

CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL  
DE AGROENERGIA 

O evento é destinado a engenhei-
ros, arquitetos, agricultores, pro-
fessores, entidades e estudantes 
e será realizado no Centro de Ex-
posições e Eventos de Londrina, de 
11 a 13 de dezembro. A progra-
mação prevê conferências, painéis 
e seminários. Informações pelo 
telefone (41) 3241-1000, pelo e-
mail conferenciaagroenergia@g
mail.com ou no site www.pjeven-
tos.com.br/eventos/agroenergia

>>

13 A 25 DE NOVEMBRO

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO 
DE CLASSIFICADOR DE MILHO, 
SOJA E TRIGO 

O Curso Oficial de Formação e 
Habilitação de Classificadores 
de Milho, Soja e Trigo, será rea-
lizado no período de 13 a 25 de 
novembro, em Londrina. O curso 
é homologado pelo MAPA – Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, e é dirigido a 
engenheiros agrônomos, téc-
nicos agrícolas ou agricultura 
ou agropecuária e classificado-
res já registrados no MAPA. As 
inscrições podem ser feitas no 
site www.geneslab.com.br. Mais 
informações no site ou pelo te-
lefone (43) 3325-3800.

 >> 07 A 10 DE NOVEMBRO 

XIV CONGRESSO  
BRASILEIRO DE ÁGUAS  
SUBTERRÂNEAS 

A Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas (ABAS), promoverá, 
de 7 a 10 de novembro, em Curi-
tiba, o XIV Congresso Brasileiro 
de Águas Subterrâneas. O tema 
será “Água Subterrânea para a 
Sociedade – Saúde, Irrigação e 
Desenvolvimento Econômico”. 
O objetivo é apresentar, discu-
tir e difundir técnicas e estudos 
sobre exploração e gerencia-
mento dos recursos hídricos. 
Mais informações pelo telefone 
(11) 3104-6412, pelo e-mail 
cabas@acquacon.com.br ou no 
site www.acquacon.com.br/cabas.

>>

25 DE OUTUBRO

SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE 
- RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL

O CREA-PR realiza, na cidade 
de Pato Branco, em 25 de outu-
bro, o Seminário Acessibilidade 
- Responsabilidade Profissional, 
em parceria com entidades lo-
cais. O evento é aberto à socie-
dade e será às 19h, no Centro 
de Convenções de Pato Bran-
co. Informações pelo telefone 
(46) 3225-6436.

 >> 

19 DE OUTUBRO 

SEMINÁRIO ENERGIA: 
OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS

A Associação Comercial e 
Empresarial de Maringá e o 
CREA-PR, em parceria com 
outras entidades, promovem, 
no dia 19 de outubro, o semi-
nário Energia: Oportunidades de 
Negócio. O objetivo é discutir 
temas relacionados às alterna-
tivas na produção de energia 
no Paraná. O evento será no 
auditório do Cesumar – Centro 
Universitário de Maringá, em 
Maringá, com abertura pre-
vista para as 19h. Informações: 
(44) 3025-9644.

>>

GOVERNANÇA  
COOPERATIVA CREA-PR

As reuniões do programa que 
aproxima o Conselho dos profissionais

>>

DIA 25/10 Reg. Pato Branco Colégio 
de Inspetores, Governança e Diretoria

DIA 26/10 Reg. Cascavel Colégio de 
Inspetores, Governança e Diretoria

DIA 20/11 Reg. Londrina reuniões 
Modais e Colégio de Inspetores

DIA 21/11 Reg. Maringá Colégio de 
Inspetores, Governança e Diretoria
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ÉTICA PROFISSIONAL por Jaime Pusch

OUTRO PAPEL A Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia se caracterizam pelo interesse social e humano

A idéia de mercado de trabalho tem aparecido 
insistentemente em nossas rodas de conversa sobre o 
exercício profissional. Há uma verdadeira cultura de 
mercado tomando conta de nosso linguajar cotidiano. 
Como um deus moderno e impiedoso, o tal Senhor 
Mercado aponta sua terrível “mão invisível” em nossa 
direção e dita mandamentos para a nossa formação 
intelectual e para o nosso comportamento. 

— Não os cumpra e serás condenado ao insucesso!
Algumas considerações devem ser colocadas para 

a crítica deste fenômeno contemporâneo e para a 
defesa da saúde de nossas profissões, às vezes 

em descompasso com a realidade.
A Engenharia, a Arquitetura e 

a Agronomia são profissões carac-
terizadas pelas realizações de 

interesse social e humano, 
através de ações técnicas 
específicas. Identificam-se 
pelos seus próprios perfis, 
pela incorporação do saber 
científico-tecnológico, pela 
expressão artística e pelos 
resultados sociais, econômi-
cos e ambientais que promo-

vem. Nós, os profissionais, 
somos os detentores deste saber e 

nos apresentamos à sociedade como 
seus agentes de desenvolvimento.
Estes princípios são os que os próprios 

profissionais reconhecem, posto que pactu-
ados eticamente. Daí que o proprietário da 

profissão não é o profissional, nem mesmo 
uma corporação de ofício ou grupo empresa-
rial, senão a sociedade humana. Em momento 
nenhum, proclamamos que nossas profissões 
existem em razão do mercado de traba-
lho, embora chamemos a nós o direito 
de disputá-lo lealmente. O exercício da 
profissão deve voltar-se, primordial-
mente, para a resolução dos interesses 

humanos, ainda que competitivamente.

O modelo de políticas produtivas neoliberais globa-
lizadas, com primazia do mercado sobre as demandas 
essenciais da sociedade, é ao qual tendemos atualmente. 
Esse quadro nos oferece pelo menos uma contradição. 
A disposição de nossos profissionais em emprestar o 
seu labor ao gênero humano ou vendê-lo a essa pode-
rosa neodivindade. Mesmo que, na segunda hipótese, 
aceitemos que o Deus Mercado será o supremo promo-
tor do desenvolvimento humano.

A primeira hipótese é, por natureza, o que defini-
mos como a razão de ser das nossas profissões. Quanto 
à segunda, ela traz embutida a idéia contraditória de 
um exercício profissional apropriável por interesses do 
capital mercantil em detrimento da amplitude do perfil 
profissional. Decorrem a mercantilização do saber, a 
“coisificação” da profissão e a redução do profissional 
a um mero candidato ao desempenho de funções este-
reotipadas pelo ditame mercantil. 

A contradição permanecerá enquanto a antítese 
ganhar campo no mundo real e a tese resistir roman-
ticamente ao assédio do mundo moderno que reclama 
uma releitura e reordenamento das práticas produti-
vas. A síntese, por lógico, surgirá da composição desses 
vetores conflitantes. Deverá contemplar a satisfação 
das demandas com a eficácia pretendida, porém preser-
vando os valores essenciais das profissões. Temos uma 
proposta humanista contraditada por uma imposição 
pragmática a reclamar uma solução.

Urge uma reflexão e uma atitude decidida dos 
profissionais. Somos mercadorias sofisticadas que 
devem ser modeladas pela demanda do mercado ou 
somos efetivamente agentes do desenvolvimento? Capi-
tulamos ante a imposição de uma cultura consumista 
ou temos missão civilizatória? Preparamo-nos para o 
pleno exercício de uma profissão de interesse humano 
ou para conquistar postos no mercado de trabalho?

A economia de mercado é um fato posto. Uma 
cultura de mercado emerge. Agora, uma “ética de 
mercado” é algo que soa estranho.

A ética e o mercado de trabalho

Preparamo-nos para o pleno exercício de uma 
profissão de interesse humano ou para 
conquistar postos no mercado de trabalho?“
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>> Levar em conta o todo
Memória e funcionalidade, estas são as opções. Elas 
não são excludentes. As transformações nos centros 
urbanos, motivadas pelas crescentes necessidades da 
população, pelos interesses econômicos e pelo acele-
rado ritmo dos dias atuais são capazes de afetar os 
bens culturais de maneira rápida e, muitas vezes, 
irreversível.
O petit pavê, ou pedra portuguesa, verificado basica-
mente no bairro Centro, tem, como característica, a 
plasticidade para a elaboração de desenhos. A partir 
dos anos 20, seu uso foi muito difundido, expres-
sando motivos influenciados pelo Movimento Para-
nista, que sobrevivem até hoje em muitas calçadas. 
As calçadas reconstruídas nas ruas Pedro Ivo e Barão 
do Serro Azul, em blocos de concreto pré-moldado e 
em pedras portuguesas, ou petit pavê, são exemplos 
de soluções híbridas, que podem contemplar tanto 
os aspectos técnicos e funcionais, quanto históricos 
e culturais. A faixa livre para circulação em qual-
quer obra em Curitiba atenderá à lei 11.596 que 
dispõe sobre a construção, reconstrução e conser-
vação de calçadas. O prefeito Beto Richa rompeu 
um paradigma ao criar o Programa Caminhos da 
Cidade, de Readequação das Calçadas de Curitiba e 
o Fundo de Recuperação de Calçadas – Funrecal, que 
tem por objetivo a realização de obras em parceria 
com a comunidade.  
O urbanista, quando projeta uma cidade, tem que 
levar em conta o todo do que é feita a urbe, cimento, 
concreto, gente, arte, cultura, memória. Aprender 
com o passado, de olho no futuro.

Luis Henrique Cavalcanti Fragomeni é arquiteto e urba-
nista, professor da UFPR e  presidente do Ippuc (Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba).

“Calçadas: memória ou funcionalidade” 

QUEM É QUEM Luis Henrique Fragomeni, do Ippuc, e Ricardo Tempel Mesquita comentam suas posições

PLURAL um tema, duas opiniões

>> “Caosçadas” ou passeios?
O dicionário Aurélio define calçada como sendo “o caminho 
pavimentado para pedestres, quase sempre mais alto que a 
parte da rua destinada aos veículos e geralmente limitado pelo 
meio-fio; passeio: percurso para exercício ou divertimento”. 
O Código de Trânsito Brasileiro define calçada como sendo 
“parte da via destinada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização e 
vegetação [...] podendo a autoridade competente permitir a 
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não 
seja prejudicial ao fluxo de pedestres”. 

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), reali-
zou um levantamento de quedas e tropeços de pedestres, que 
apontou nove quedas por grupo de mil habitantes. Um custo 
de R$ 2,5 mil por queda que, aplicado à população urbana na-
cional de 140 milhões, representa um prejuízo superior a R$ 3 
bilhões! Algumas perdas são irreparáveis, como a do pedestre 
que “tropeçou na calçada de piso irregular, bateu a cabeça 
numa barra de ferro e morreu” (Folha de Londrina 14/06/97). 
A calçada em questão, em petit pavé, situada em frente ao nº 
1021 da Av. João Gualberto, continua igual, com o mesmo 
obstáculo irregular, comprovando a total inobservância da lei 
9.121/97, que estabelece que “as calçadas deverão oferecer, 
prioritariamente, toda segurança de trânsito aos pedestres, 
inclusive as pessoas portadoras de deficiência, [...] uso de ma-
terial liso e não derrapante, sem obstáculos de qualquer natu-
reza, exceto os indispensáveis e de utilidade pública.” 

O mesmo dicionário define “Histórico: digno de figurar na 
história” e “Digno: merecedor, apropriado, adequado”! Refli-
tamos se os revestimentos em pedras são dignos de figurar na 
nossa história!

(Obs.: A Prefeitura paga R$ 41,28/m2 de petit pavé contra R$ 
35,85/m2 em paver, 15% mais caro por um piso mais perigo-
so! Se for em trecho de circulação de veículos fica 72% mais 
caro!!) Fonte: Dec1.220/04.

Ricardo Tempel Mesquita é arquiteto e urbanista.
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Uma usina de alta tecnologia
SANTA TEREZINHA Unidade de Tapejara ganha caldeira de última geração

por DINIZ NETO

Um importante programa de co-ge-
ração e inovação tecnológica foi conclu-
ído em abril de 2006 pelo grupo Santa 
Terezinha (Usaçúcar), líder do setor su-
croalcooleiro do Paraná. O grupo é pre-
sidido por Ágide Meneguette, presidente 
da Faep (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná).

Segundo o engenheiro químico An-
tônio Sperandio, gerente industrial da 
planta, a nova unidade do grupo, em 
Tapejara, possui uma moderna caldeira 
de alta pressão (65 kgf/cm2), com capa-
cidade para 300 toneladas/hora de va-
por a 480 ºC. Essa inovação permitiu a 
implantação de um sistema de geração 
de energia, com duas turbinas — uma 
de contrapressão, com capacidade para 
26,5 megawatts/hora, e outra de con-
densação com extração controlada, com 
capacidade para 24 megawatts/hora. 

A caldeira, fornecida pela Caldema, 
de Sertãozinho (SP), é “monodrum” (um 
só balão), indicada para grandes vazões e 
pressões. “Ela não tem tubos expandidos, 
o que evita vazamentos e garante menor 
manutenção”, diz Sperandio. Gerando 
energia para consumo próprio e para ex-
portação, a unidade ganha uma receita 
extra e auto-suficiência em energia.

O investimento estimado com a caldei-
ra, as turbinas, a casa de força e a estação 
beira R$ 162 milhões. O BNDES financiou 
R$ 100 milhões no âmbito do Proinfa 
(Programa de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica), que poderão 
ser pagos em energia. A venda de energia 
elétrica gera uma receita mensal estima-
da em R$ 2,3 milhões. Outra vantagem 
da caldeira é a sua grande eficiência e 
a melhor combustão do 
bagaço de 
cana, o 
que reduz 
a emissão 
de gases 
poluentes.

Unidade começa a operar em 2007
A USINA Produção será de álcool para exportação

O grupo Santa Terezinha (Usaçúcar) é controlado pela Santa Terezinha Par-
ticipações S/A, holding do maior grupo sucroalcooleiro do Sul — maior expor-
tador de açúcar do tipo VHP (Very High Polarization).

A organização possui terminais para logística em Maringá e Paranaguá e qua-
tro usinas no Paraná: Tapejara, Maringá, Paranacity e Ivaté. A quinta unidade, em 
construção em Terra Rica, terá capacidade para processar 1,5 milhão de toneladas 
de cana ao ano a partir da safra 2007. Produzirá apenas álcool para exportação.

O investimento é estimado em R$ 186 milhões, com financiamento do BNDES 
— R$ 64 milhões são recursos próprios. Parte será utilizada no plantio de 17 mil 
hectares de cana.

CO-GERAÇÃO Grupo Santa Terezinha inovou a tecnologia para gerar 
energia elétrica do bagaço de cana, na unidade de Tapejara

RAIO-X
Processamento de cana (ton)

Produção de açúcar (sacos de 50 kg) 

Produção de álcool

2,7 milhões
4 mil

32.693 m3

Três números da usina
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DE PONTA novidades a seu favor
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O social a todos
os profissionais
registrados no
CREA-PR Benefícios Sociais

> Auxílio Pecuniário
> Pecúlio por morte
> Auxílio Funerário

Benefícios 
Reembolsáveis

> Auxílio Financeiro por 
desemprego ou invalidez
> Assistência médica, 
hospitalar e odontológica
> Assistência 
para aquisição de 
medicamentos
> Auxílio para aquisição de 
equipamentos e livros
> Plano de férias no país

Convênios Vantajosos
> Planos de Saúde
> Hospitais
> Clínicas Médicas, 
médicos e dentistas
> Laboratórios e exames 
complementares
> Seguros contra terceiros, 
etc.
> Hotéis
> Previdência Privada
> Créditos especiais 
– Banco do Brasil
> DATACAD Brasil

Confira o que temos em
nosso site: www.mutua.com.br

CAIXA/PR
Fone: (41) 3350-6927
 (41) 3350-6929
Fone/fax: DDG 0800 642 0003
E-mail: caixapr@mutua.com.br

Três números da usina



52 mil exemplares com 
distribuição gratuita e dirigida 
a todos os engenheiros, 
arquitetos e agrônomos 
habilitados no CREA-PR, mais 
7 mil empresas, entidades de 
classe e o setor público.

Coloque a sua marca aqui.

(41) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.br

ANUNCIE NA REVISTA CREA-PR, A MAIOR DO PARANÁ

A engenharia,
a arquitetura
e a agronomia 
estão em tudo.

Revista
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