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O aumento
do consumo
pressiona
os aterros
sanitários, que
já operam em
situação precária
na maioria dos
municípios.
Operação com
profissionais
habilitados é
exigência que
a maioria não
respeita

E o lixo?

SISTEMA CONFEA/CREAs

Seis candidatos disputam a presidência do CONFEA
e CREA-PR e a diretoria-geral da MÚTUA nas
eleições que acontecem no próximo dia 4 de junho
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Mais da
metade dos
aterros são
lixões
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Curitiba e Maringá apostam em ações
que garantem o verde na cidade sem
prejudicar quem anda nas calçadas.

São dois candidatos a presidente do
CONFEA, dois a presidente do CREAPR e dois a diretor-geral da Mútua.

A Agência de Inovação e Engenharia
avança na estruturação da área de
modernização tecnológica no Estado.

COGUMELO NO HAVAÍ

Agrônomo lidera
projeto inovador
Cogumelos são cultivados em garrafas
plásticas num processo moderno liderado por agrônomo curitibano.

Árvores na cidade
atrapalham pedestre
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Dos 261 aterros sanitários do
Paraná, 138 funcionam de
forma inadequada e não têm
profissionais capacitados

Iluminação pública
muda por segurança

Seis candidatos
disputam vagas

“Telhado verde” é
opção inteligente

No PR, Engenova
investe em inovação
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04 CARTA O presidente do CREA-PR em exercício, Gilberto Piva, fala
da importância da democracia para destacar as eleições no Conselho.
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Parque de máquinas
não tem especialistas

>> TODAS AS SEÇÕES

DO LEITOR O engenheiro Jarbas Batista afirma que indústria
metal-mecânica não possui responsável técnico.
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EXPRESSO Em União da Vitória, projeto garante acesso à casa
própria para famílias carentes e abre oportunidade de trabalho.
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PALAVRA O prefeito de Curitiba, Beto Richa, fala sobre avanços
no processo de construção e a relação com profissionais do CREA.
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GUIA CREA-PR Criado há um ano, Grupo de Trabalho Mulher
debate e tenta ampliar o espaço do trabalho feminino na área tecnológica.
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AGENDA Feira e Jornada Brasileira de Reciclagem,
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OPINIÃO Os engenheiros Marcos Thiesen e Moacir Júnior
falam sobre os potenciais para as empresas do crédito de carbono.
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PLURAL O presidente da ABTP e o superintendente do Porto
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DE PONTA Conheça o reciclador móvel que processa concreto no
próprio canteiro de obras e o transforma em agregado reciclado.
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CARTA

a palavra do presidente

A força e os valores da Democracia
Dita como forma de governo “do Povo, pelo Povo e para o Povo”, ela nos
conduz a praticar a paciência, pois as decisões somente são adotadas após discussão com todos os atores envolvidos. Esta é a dificuldade a ser contornada e que
obriga aos intervenientes participar de debates, muitas vezes desgastantes, para
que todos possam se manifestar na procura dos melhores argumentos, de vencer
pela exposição mais eloqüente, de convencer a todos quais as idéias que são mais
interessantes para o conjunto da sociedade, enriquecendo as decisões e tornando
fascinante o exercício desta forma de governo.
Na democracia elegemos nossos representantes pelo voto, e assim também
participamos de um processo de escolha definido pelas propostas que entendemos
melhores. Nesta fase do processo político, o regime é saudado e referenciado por
todos, pois é através dele que se permite o livre acesso ao poder.
Isto é necessário, mas somente por si não é suficiente. É exatamente após a
assunção ao comando que aparecem as maiores contradições entre o exercício do
poder e a filosofia do regime. As audiências, reuniões, contestações em uma autêntica democracia continuam acontecendo, exigindo dos gestores eleitos permanente presença nas discussões das políticas propostas antes das eleições também
na hora de serem implantadas. Parece simples, mas não é. Praticar democracia é
difícil, pois as decisões somente devem ser tomadas após passarem pelos canais
de comunicação da sociedade.
Este é o ponto da inflexão. Boa parte dos democratas não mantém a mesma
disposição para o diálogo demonstrada durante o período pré-eleitoral e dita ordens atropelando as premissas do regime.
Este desvio de conduta é compreensível, porque praticamos a DEMOCRACIA
somente nos últimos cinco séculos – para uma civilização de 5 mil anos. Como a
perfeição é alcançada pela experiência, devemos praticar de forma intensa este
modelo de regime para obtermos a plenitude das virtudes que ele nos oferece.
Todos os profissionais da área tecnológica desempenham suas atividades amparados pela legislação que regulamenta o exercício das profissões. O arcabouço
jurídico constituído por leis, decretos, resoluções, atos normativos e deliberações
emanadas dos Conselhos Federal e Regionais interferem diretamente no cotidiano
da comunidade profissional, obtendo opiniões concordantes e dissonantes das
ordens publicadas.
As discussões dos regulamentos ocorrem nos Conselhos por meio de debates
onde são atacados e defendidos pelos conselheiros que compõem os Plenários. A
direção deste trabalho é feita pelos presidentes destas casas, eleitos pelos votos
diretos dos colegas e a quem cabe o dever de praticar a plenitude da Democracia.
No dia 4 de junho vamos escolher os condutores de nossos trabalhos. Vamos
eleger colegas para comandar nossos Conselhos e, ao mesmo tempo, optar pela
forma de regime que queremos. No Paraná, além das reuniões de Câmaras e Plenários, praticamos uma ampliação dos fóruns de discussão com a implantação das
modais e dos fóruns de inspetores, inclusive com participação dos jovens membros do CREAjr – futuros colegas e quiçá conselheiros e presidentes.
Oferecemos aos paranaenses e brasileiros um exemplo de DEMOCRACIA, praticada antes e depois das eleições. Este modelo precisa ser preservado, porque
contempla a oportunidade permanente de manifestação dos profissionais, correção de rumos e avanços para o melhor desempenho de nossas atividades.
É o que a sociedade espera daqueles que têm a capacidade de construir o Brasil
que todos queremos!
Gilberto Piva
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Divulgação/CREA-PR

A HORA DO VOTO A democracia é o regime político mais perseguido pelas sociedades

Gilberto Piva,
presidente em exercício
do CREA-PR, é
engenheiro civil

“

O QUE QUEREMOS
No dia 4 de junho
vamos escolher os
condutores de
nossos trabalhos.
Vamos eleger colegas
para comandar nossos
Conselhos e, ao
mesmo tempo, optar
pela forma de regime
que queremos.”

DO LEITOR

a opinião de quem lê
Escreva para esta seção: comunicacao@crea-pr.org.br

SEM PROFISSIONAL
Como atuantes na área, é do nosso
conhecimento que inúmeras empresas da
área metal-mecânica não empregam mãode-obra especializada, ou seja, técnicos e
engenheiros mecânicos; inclusive empresas fornecedoras para a indústria automobilística. No entanto, fornecem peças
para essa indústria e outras que fabricam
e montam equipamentos que requerem o

acompanhamento de um profissional.
Muitas empresas que atuam nas áreas de
fabricação, montagens e manutenção, e que
possuem quadro técnico qualificado, ressentem-se da perda de obras para empresas
não qualificadas que burlam todas as normas na execução de projetos, montagens e
manutenção de máquinas, equipamentos e
instalações industriais. Tendo como resultado a paralisação e o abandono de obras,
substituição de empresa executante e, como
conseqüência, o aumento de custos.
São inúmeras as empresas de Curitiba e
Região Metropolitana que não estão adequadas quanto ao seu quadro técnico; as
nossas análises e considerações referem-se
apenas à área metal-mecânica, mas temos
certeza que nas outras áreas de engenharia
(civil, elétrica, química, arquitetura e agronomia) a situação não é nada diferente.
Ficam os seguintes questionamentos:
1. O que está sendo realizado pelo CREA
para minimizar a situação?
2. A quem interessa que esse quadro
permaneça como está?
3. Quem realmente está lucrando com
isso?
4. Quem realmente pode partir para a

ação e está se omitindo?
5. Será que as montadoras têm conhecimento que os seus fornecedores não
possuem técnicos nem engenheiros
nas suas equipes, como também que
ninguém responde pela responsabilidade técnica?
6. Com a devida fiscalização, quantos
profissionais deverão ser contratados
pelas empresas?
Acreditamos que esse assunto mereça
um tratamento especial de esclarecimento
junto à sociedade, como divulgação na
mídia; localização, explanação e conhecimento do tema por pessoas que possam
tomar posições ou medidas para modificar
essa situação. Jarbas Roberto Batista, Engenheiro mecânico

PODER REGULADOR
Gostaria de parabenizar alguns municípios
do Paraná, pelo regime de exceção A.I. nº 5,
em que essas prefeituras assumem o poder
regulador. Diz o artigo 5 CF, no seu inciso
53: “Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.
Sandro Luis Michelon, CREA - 17722/D (PR)
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EXPRESSO

um giro pelo Paraná

UNIÃO DA VITÓRIA

Moradores de baixa renda são beneficiados por projeto apoiado pelo CREA

Acesso à casa própria

PONTA GROSSA

>>

Divulgação CREA-PR

Famílias de baixa renda com acesso à casa própria. É o projeto Nossa
Casa, desenvolvido em União da Vitória, pela Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu (AEAVI), em parceria com
a prefeitura e o CREA-PR. Estima-se que, este ano, cerca de cinqüenta
residências sejam concluídas.
Podem participar famílias que recebem até três salários mínimos e
possuem terreno único. A casa pode ser em alvenaria ou madeira. Para
projetos de até 46 m2, o beneficiado paga uma taxa correspondente a
25% do salário mínimo. Até 56 m2, a taxa passa a 50% do salário mínimo.
E, até 70 m2, 75% do salário mínimo.
Além de beneficiar a população, outro destaque é “a oportunidade de
novos profissionais iniciarem sua interação com a sociedade por meio do
Nossa Casa”, declara o presidente da AEAVI, Adailton Lehrer. Segundo o
tesoureiro da AEAVI, Marcelo Drozda, cerca de 40% das 20 casas da fase
piloto foram concluídas. (por Marielle Santos)

SEMINÁRIO
TÉCNICO DEBATE
ACESSIBILIDADE
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POR ACESSO Vander Moreno, gerente regional, durante evento que
abordou a importância e os diversos aspectos da acessibilidade para
profissionais da área tecnológica: mais conhecimento

Mais de 80 profissionais da região de Ponta
Grossa participaram do Seminário Técnico sobre
Acessibilidade, promovido pelo CREA-PR com o
apoio da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG), Associação de
Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
(AEACG) e PRO-CREA. O seminário teve palestras com especialistas sobre arborização urbana
e acessibilidade nos espaços urbanos, aspectos
legais e também sobre o Programa de Acessibilidade do CREA-PR. Para o gerente regional
do Conselho, Vander Moreno, o evento, primeiro voltado prioritariamente aos profissionais, foi
um sucesso. “Nossa avaliação é muito positiva
porque os conceitos e experiências repassados
pelos palestrantes certamente serviram para
aumentar o conhecimento dos participantes
sobre acessibilidade e arborização urbana”, finalizou Moreno. (por Jocelaine Santos)

Resgate para a

HISTÓRIA
O CREA-PR assinou convênio com o Paranacidade para adoção
de procedimentos no registro de Anotações de Responsabilidade
Técnica das atividades desenvolvidas pelo quadro de profissionais e
o resgate do Acervo Técnico dos serviços já realizados. O convênio
foi assinado pelo engenheiro civil Gilberto Piva, presidente em exercício do CREA-PR, e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e
superintendente do Paranacidade, arquiteto Luiz Forte Netto.
Para Piva, o convênio permite rastrear os trabalhos técnicos
dos profissionais da secretaria. “O histórico de sua vida profissional ficará registrado, bem como, valorizado”, disse.
Para o secretário, o convênio promove uma aproximação institucional entre as duas entidades. “Teremos a participação do CREA
em parcerias técnicas e a oportunidade de valorizar o trabalho dos
profissionais que integram o quadro da secretaria”, analisa.
Piva ressaltou o importante trabalho que o Paranacidade
tem realizado no Estado. “Um exemplo é com o Plano Diretor
das cidades, no qual observamos claramente a preocupação da
população com o município e seu desenvolvimento”, avalia. (por
Patrícia Blümel)

>>

CURITIBA CREA-PR assina convênio com Paranacidade

MERCADO IMOBILIÁRIO

SINDUSCON NORTE-PR
TEM CRONOGRAMA DE EVENTOS
De olho nos interesses dos profissionais do mercado imobiliário e da construção civil, o Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná
(Sinduscon-Norte PR) organizou um cronograma de
eventos, o Programa de Competitividade do Setor
da Construção Civil. “Nossas atividades foram baseadas em pesquisas com associados e fornecedores da área, visando à demanda e à necessidade dos
profissionais”, afirma a arquiteta Denise Salton. O
programa tem atividades previstas até o final do
ano. (por Muriel Amaral)

Divulgação CREA-PR

ACERVO TÉCNICO O presidente em exercício do CREA-PR,
Gilberto Piva, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e
superintendente do Paranacidade, Luiz Forte Netto, assinam convênio

>>

SUDOESTE

HOSPITAIS E CLÍNICAS
INVESTEM NA
MANUTENÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas de hospitais, laboratórios, clínicas médicas e odontológicas devem passar
por manutenção. O procedimento é para a segurança
dos diagnósticos e bem-estar de pacientes e profissionais da saúde. “Hoje, os hospitais estão conscientes de que devem investir na manutenção preventiva
das instalações elétricas, afinal, eles cuidam da vida,
um trabalho complexo,” aponta o engenheiro eletricista e de segurança do trabalho Wilson Balbinotti.
Porém, cuidados especiais com as instalações
elétricas devem existir desde a elaboração dos projetos de novos estabelecimentos assistenciais de
saúde. Há necessidade de respeito às normas do Ministério da Saúde e da ABNT. (por Marielle Santos)
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um giro pelo Paraná

CAMPOS GERAIS

Associação de agrônomos promove eventos mensais para qualificação

FORMAÇÃO NO VERDE
A Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG) está
trabalhando para aumentar o número de
eventos voltados para o aperfeiçoamento profissional dos seus associados. A
entidade realiza, mensalmente, palestras
técnicas e cursos sobre diversos temas,
sempre buscando suprir as necessidades
dos profissionais da área de agronomia.
Um exemplo foi o curso de formação de
peritos do PROAGRO, que atraiu cerca

a realização dos eventos é uma forma
de incentivar os profissionais a participar efetivamente da Associação. Hoje, a
AEACG abrange Ponta Grossa e mais 13
municípios da região e possui cerca de
150 profissionais cadastrados, mas apenas metade deles participa efetivamente
da Associação. Outras informações sobre
os eventos e atividades da AEACG podem
ser obtidas no site www.aeacg.org.br.
(por Jocelaine Santos)

>>
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de 50 engenheiros agrônomos da região.
O curso foi realizado pela AEACG com
apoio da Emater, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Banco do Brasil.
Segundo o presidente da Associação, engenheiro agrônomo Alexandre
Nunes Leite Rosas, a entidade já tem
programados outros eventos técnicos,
como um seminário sobre manejo de
doenças de soja e milho, que deve atrair
mais de 300 participantes. Para Rosas,

LONDRINA Reuniões vão acompanhar implantação de Plano Diretor

CURITIBA

De olho nas propostas

ENGENHEIRO
FALA EM
CONGRESSO MUNDIAL

A arquiteta e advogada Margareth Pongelupe vai
promover reuniões semanais com os delegados, representantes de bairros de Londrina eleitos durante a
Conferência Municipal da Cidade, em 2006. A idéia é
verificar se o novo Plano Diretor contempla as propostas apresentadas por eles para as deficiências e necessidades da região que representam. A meta é analisar se a
minuta do novo Plano Diretor de Londrina coincide com
as diretrizes apresentadas na conferência. O novo Plano
Diretor entrará em vigor ainda este ano.
“É uma forma da comunidade participar na organização da cidade”, afirma a arquiteta, que também é
delegada. Conforme o Estatuto da Cidade (Lei Federal
10.257 de 10 de julho de 2001), a organização e a elaboração do Plano Diretor prevêem a participação da
população, promovendo uma gestão democrática. As
reuniões vão acontecer no auditório CEAL/Sinduscon.
(por Muriel Amaral)

O engenheiro Mecânico Gelson
Forlin participou, no início deste ano,
da 87ª edição do congresso anual da
T.R.B. (Transportation Research Board), a maior instituição mundial de
transporte rodoviário, marítimo, aéreo, ferroviário e metroviário. Gelson
tratou em sua palestra sobre a gestão
do modelo de transporte da cidade e
seus cuidados quanto à segurança.
“Enfoquei as filosofias de trabalho
praticadas pelas empresas de ônibus
de Curitiba e Região Metropolitana,
principalmente quanto a treinamentos, segurança, gestão de qualidade e
eficiência”, explica o engenheiro, que
trabalha no gerenciamento de empresas de ônibus. (por Patrícia Blümel)

Luciano Barros

TOLEDO Um imenso aquário é a mais nova atração da cidade, que atrai 12 mil visitantes por mês
ATRAÇÃO
O aquário de Toledo,
que tem 28 espécies
de peixes, como
dourado, pintado,
carpa e pacu

Lazer GIGANTE
Um aquário com espécies nativas
do rio Paraná é a mais recente atração
de Toledo. A estrutura em círculo foi
implantada nas proximidades do lago
municipal e o número de visitantes que
recebe mensalmente é uma prova de que
o empreendimento caiu no gosto popular. Cerca de 12 mil pessoas, de Toledo e
municípios da região Oeste, freqüentam
o espaço a cada mês.
O aquário abriga 28 espécies, como
dourados, pintados, carpas e pacus. O sucesso da obra faz com que as autoridades
de Toledo busquem ampliar a diversidade
de peixes. Os tanques já são preparados

para receber espécies de águas quentes,
das bacias do Amazonas, Tocantins e
Pantanal. O pirarucu e a pirarara virão da
bacia amazônica. O Pantanal vai contribuir com a piraputanga, cachara, cachorra e tucunaré, enquanto que do Tocantins
virão a aruana e a piraíba.
A manutenção da estrutura está sob
responsabilidade de um especialista e de
estagiários de cursos ligados à Engenharia de Pesca e Biologia. A dieta é feita
basicamente a partir de ração sintética e
iscas vivas – peixes coletados na microbacia do rio Toledo. A visita é gratuita.
(por Jean Paterno)

>>

>>

FRANCISCO BELTRÃO

CASCAVEL

FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA APROVA
INSTALAÇÕES DE TEATRO MUNICIPAL

PARADA HÁ 10 ANOS,
OBRA É RETOMADA

O Teatro Municipal Eunice Sartori passou
por fiscalização no final de abril. As condições
das instalações elétricas e hidráulicas, a parte estrutural e os equipamentos necessários
à prevenção e ao combate a incêndio foram
checados. Segundo o inspetor do CREA-PR,
engenheiro eletricista Ivan Salvati, o teatro
encontra-se em “boas condições, o que normalmente não ocorre em locais públicos.”
As fiscalizações realizadas pelo CREA-PR,
em parceria com outros órgãos, são preventivas. “Ao fiscalizar o teatro, verificamos as
condições de manutenção daquele espaço,
visando à segurança do público freqüentador”, explica o gerente da Regional de Pato
Branco, Gilmar Ritter. (por Marielle Santos)

Uma parceria da prefeitura de Cascavel com o governo do Estado coloca
fim a uma das mais longas agonias da
comunidade local: a espera de quase dez
anos pela retomada das obras do Teatro
Municipal.
Cerca de R$ 8 milhões foram viabilizados para retomar e concluir a obra. Os
trabalhos devem estar concluídos até o
fim do ano. O teatro terá auditórios que
somam 1,2 mil lugares. O maior deles é
para 700 pessoas e há outros quatro espaços menores, para 120 espectadores
cada. A intenção é fazer desse um dos
teatros mais modernos do Estado. (por
Jean Paterno)

09

PALAVRA

perguntas e respostas

FOCO Aterro da Caximba fecha este ano; prefeito diz o que é destaque na gestão

Medida concreta
Beto Richa fala de iniciativas, algumas em parceria com
o CREA-PR, para melhorar o processo de construção e a
relação dos profissionais do Conselho com o município

“
“

ISS DA CONSTRUÇÃO
No Regime Simplificado do
ISS incidirá uma alíquota de
2% sobre o valor bruto de
obras de construção, reparação, conservação e
reforma de edifícios”

PARCERIA COM O CREA
O convênio está permitindo
a integração dos sistemas
de informação do município e do CREA-PR. Esta iniciativa implicará na maior
eficiência no sistema de
monitoramento das obras
em execução, contribuindo
nas ações de fiscalização”

por PATRÍCIA BLÜMEL
Beto Richa diz que a simplificação da cobrança do ISS para empresas de construção civil
garante segurança na apuração do imposto. Para o prefeito, convênio com o CREA-PR
agiliza a fiscalização e a capacitação de profissionais e amplia atuação dos órgãos fiscalizadores. Segundo Richa, aterro da Caximba fecha mesmo este ano.
O senhor assinou, recentemente, decreto que regulamenta a Lei Complementar nº 66, de
dezembro de 2007, instituindo o Regime Simplificado do Imposto Sobre Serviços (ISS) para
empresas da construção civil. Qual a importância dessa ação? Quem pode aderir e quais os
tipos de obras contemplados?
BETO RICHA Nossa intenção foi a de racionalizar, simplificar e garantir ao contribuinte
segurança na apuração do ISS devido. Através da instituição do Regime Simplificado do
ISS, os prestadores de serviços na área de construção civil poderão optar pelo ingresso
neste regime em que incidirá uma alíquota de 2% do ISS sobre o valor bruto nos serviços
de execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica; pavimentação; concretagem; reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.
A Prefeitura de Curitiba e o CREA-PR firmaram termo de cooperação com objetivo de programar procedimentos de fiscalização conjunta de obras e empreendimentos, promover ações
conjuntas de capacitação dos profissionais da fiscalização do Conselho e da prefeitura e estabelecimento de procedimentos para a fiscalização dos dispositivos de acessibilidade. O convênio já trouxe resultados?
BETO RICHA O convênio está permitindo a integração dos sistemas de informação do município e do CREA-PR. Esta iniciativa implicará na maior eficiência no sistema de monitoramento das obras em execução, contribuindo nas ações de fiscalização. Paralelamente
estamos iniciando a capacitação dos técnicos da prefeitura, em conjunto com o Conselho,
em relação à aplicação dos dispositivos de acessibilidade. O regulamento de edificações
do município, publicado em 2007, já incorporou todas as exigências quanto à acessibilidade nas edificações. A COSEDI – Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis do
município, também vem realizando diversas operações de fiscalização em conjunto com o
CREA-PR. O convênio desencadeou um conjunto de ações preventivas, garantindo maior
abrangência e efetividade da ação dos órgãos fiscalizadores.

10

>> CONTINUA NA PÁGINA 12

Fotos: César Brustolin

DE OLHO
O prefeito Beto
Richa, de Curitiba,
para quem a
parceria com
o CREA-PR vai
garantir ações
preventivas, com
maior abrangência
e efetividade da
ação dos órgãos
fiscalizadores
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PALAVRA

perguntas e respostas

Outro convênio assinado estabelece procedimentos para registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) dos trabalhos executados pelos profissionais do quadro técnico
do município. O convênio prevê também a possibilidade de resgatar o acervo técnico dos
trabalhos feitos anteriormente na cidade, que não foram registrados na época devida. Em
sua opinião qual o benefício para o profissional e o que representa para o município?

“
“

SALÁRIO NA
PREFEITURA
Os reajustes somam
25,06% ou 1/4 a mais
do salário de cada
servidor, concedidos
em 39 meses”

ATERRO DA CAXIMBA
Curitiba e o Consórcio
Intermunicipal trabalham
com cronograma para
que o SIPAR inicie a
operação no começo de
2009, possibilitando o
encerramento do aterro
sanitário da Caximba
no final de 2008, como
previsto”

BETO RICHA O acervo técnico dos profissionais de Engenharia e Arquitetura era uma
reivindicação antiga dos nossos técnicos. O convênio assinado com o CREA-PR possibilita a recuperação histórica do acervo dos profissionais. Estes projetos são de extrema
importância, pois foi através deles que Curitiba se elevou à condição de modelo de planejamento, até em nível internacional.
Como a Prefeitura trata a questão do mínimo profissional em seu quadro técnico?
BETO RICHA Criamos o vencimento mínimo dos servidores municipais, garantindo ganhos salariais que variam de 2,8% a 55,57%. Com a medida, o menor salário no serviço
municipal passou de R$ 380 para R$ 510,33, em setembro do ano passado. Com os
6% de reajuste concedido neste ano, o mínimo municipal saltou para R$ 540,95. Desde
janeiro de 2005, a Prefeitura adotou uma forte política de valorização do servidor e de
recomposição salarial. Em abril deste ano, foi a quarta vez, em pouco mais de três anos,
que os servidores de Curitiba receberam aumento. Os reajustes somam 25,06% ou 1/4
a mais do salário de cada servidor, concedidos em 39 meses.
Na Lei nº 11682, que cria o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil em Curitiba (PROMGER), sancionada em 2006 e que prevê a reciclagem, reutilização ou
destinação dos resíduos da construção civil, consta que cabe ao município o cadastramento
das áreas públicas ou privadas para servirem de recebimento, triagem e armazenamento deste
material. Essas áreas já estão indicadas?
BETO RICHA São as chamadas áreas de transbordo e visam a atender pequenos geradores de resíduos da construção civil - RCC, responsáveis por volumes de até 2,5 m3
(2.500 litros) em um período não inferior a dois meses. Para atender a uma parcela
maior da população, técnicos da Prefeitura buscam novos locais para implementar essas áreas e também novas formas de gerenciamento, o que poderá envolver
a iniciativa privada, que já manifestou interesse. Vale ressaltar aqui que a Região
Metropolitana de Curitiba já dispõe de duas áreas particulares de beneficiamento de
RCC – uma pedreira, em São José dos Pinhais, e uma usina, instalada em Colombo.
A primeira usina a ser implantada em Curitiba está em fase de licenciamento, assim
como outras pedreiras na RMC. Para atender aos geradores de volumes até 0,5 m3
(500 litros), a Prefeitura dispõe de serviço de coleta, solicitado através do serviço 156.
Já os grandes geradores são responsáveis por todas as etapas do gerenciamento de
seus resíduos, contempladas no Projeto de Gerenciamento de RCC.
Nesta edição da revista são abordadas soluções para prolongar a vida útil dos aterros sanitários. O aterro da Caximba, que atende Curitiba e mais 16 municípios da Região Metropolitana é um dos mais antigos do Brasil e já ultrapassou sua vida útil. Ele será desativado
no final deste ano? O novo aterro que será construído contará com novas tecnologias para
tratamento de resíduos?
BETO RICHA O Aterro Sanitário da Caximba foi projetado inicialmente para uma vida
útil de 11 anos, para atender o município de Curitiba. Em novembro deste ano o aterro
completa 19 anos de operação, recebendo a média diária de 2.400 toneladas de resíduos
provenientes de Curitiba e mais 16 municípios. O ganho de vida útil foi possível em razão
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de duas ampliações que ocorreram, em 2002 e 2004, e da reciclagem dos materiais. Para se ter uma idéia, cada três dias de coleta de recicláveis em Curitiba
representam uma economia de um dia de vida útil do aterro sanitário.
A exemplo da reciclagem, a diretriz para o novo sistema de tratamento e
destinação final dos resíduos dos municípios que utilizam o Aterro Sanitário
da Caximba – o Consórcio Intermunicipal para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos – é do máximo aproveitamento dos resíduos e mínima
dependência de aterro sanitário. Para o novo sistema, denominado SIPAR
- Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, está
previsto o uso de diversas tecnologias de reciclagem, produção de composto e de insumo energético como forma de aproveitamento dos resíduos. A
expectativa é que no prazo máximo de seis anos a destinação dos resíduos
em aterro se resuma a 15% do volume atual. Em relação à vida útil, a operação da Caximba será encerrada assim que for implantado o novo sistema.
Curitiba e o Consórcio Intermunicipal trabalham com cronograma para que
o SIPAR inicie a operação no começo de 2009, possibilitando o encerramento
do aterro sanitário da Caximba no final de 2008, como previsto.
Qual foi, em sua opinião, o marco da sua gestão atual e, se for reeleito, qual
será seu principal foco?
BETO RICHA Todas as obras e programas são motivo de orgulho e satisfação.
Cada uma das 3.200 obras realizadas até aqui beneficia os curitibanos nos
75 bairros da cidade. E vale frisar que cada rua pavimentada, cada novo
posto de saúde, escola ou creche, enfim, cada ação executada, tem o aval
da população. Isto porque é a própria comunidade que indica a prioridade
para o seu bairro. Desde 2005 realizamos mais de 225 audiências públicas
nos bairros da cidade e, apesar dos limites orçamentários e das crescentes
demandas, conseguimos executar 90% dos compromissos assumidos com a
população curitibana no período de campanha, em 2004. Em alguns casos,
como a saúde, por exemplo, superamos de longe a meta estabelecida no
plano de governo.
A maior obra ou a mais visível na cidade é, sem dúvida, a Linha Verde, que
deverá estar pronta já no segundo semestre. A antiga BR 116 está virando
uma grande avenida que vai integrar a cidade e abrigar o sexto corredor
de transporte da capital. Nesta primeira fase da obra teremos dez quilômetros, sendo 12 pistas de tráfego, entre o Pinheirinho e o Jardim Botânico,
cortando dez bairros. Serão implantados neste trecho oito estações da Rede
Integrada de Transporte, dez quilômetros de ciclovias e um parque linear.
A segunda etapa da Linha Verde, que vai do Jardim Botânico ao Atuba,
será executada na seqüência, também com recursos do BID, cujo pedido de
financiamento já foi aprovado.
Para fechar a pergunta, mesmo sem ter definido se serei ou não candidato
à reeleição, é preciso lembrar que a cidade é uma obra em construção, em
permanente evolução. Como todos os municípios, temos limitações de orçamento, o que exige austeridade, disciplina e muito planejamento.

PERFIL
O PROFISSIONAL
CARLOS ALBERTO RICHA
é prefeito de Curitiba

> Beto Richa é natural de Londrina – PR. Filho de

José Richa (ex-governador do Paraná entre 1983
e 1986) e Arlete Vilela Richa é casado e tem três
filhos. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

> Começou a carreira política em 1992, sendo candidato a vereador pelo PTB.

> Em

1995 foi eleito Deputado Estadual (22 mil
votos). Em 1998 foi reeleito (44.838 votos). Apresentou grande número de projetos, sendo que
alguns viraram leis como o que garantiu o pagamento de indenizações às famílias de ex-presos
políticos. É de sua autoria também a lei que obriga as instituições financeiras a instalar câmeras
de filmagem e sistema de monitoramento nos
caixas eletrônicos, além de manter um vigilante durante todo o período de funcionamento do
serviço. Somente no seu segundo mandato, Beto
Richa aprovou em plenária mais de 20 projetos
que foram transformados em leis.

> Reconhecido

por diferentes grupos políticos,
Beto Richa foi escolhido em 2000 para ser o
candidato a vice-prefeito. Eleito, assumiu no primeiro ano de mandato a Secretaria Municipal de
Obras Públicas. Na Prefeitura, Beto Richa abriu
as portas de seu gabinete à população curitibana, recebendo sugestões e ouvindo críticas de
moradores dos 75 bairros. Em 2002, candidatouse ao Governo do Estado do Paraná pelo PSDB,
recebendo 888.796 votos.

> Foi eleito presidente do PSDB-PR.
> Em 2004, aos 39 anos, Beto Richa foi eleito
prefeito da cidade

>> NA PÁGINA 14: RICHA RESPONDE A PERGUNTAS DE TRÊS CONVIDADOS DA REVISTA.
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+ 3 PERGUNTAS

Gestão viária e estatuto da cidade são prioridades
ULISSES KANIAK Diretor-presidente do Senge-PR (Sindicato dos Engenheiros)
A Curitiba que conhecemos hoje é muito diferente da de 20 anos
atrás, quando era considerada referência de planejamento urbano. No entanto, de lá para cá não houve mudanças significativas
de visão. Por exemplo, o número de usuários de transporte coletivo hoje é igual ao de 1988, quando tínhamos uma população
muito menor. O desconforto e a demora levaram à procura por
veículos particulares que diariamente congestionam as ruas.
Está faltando oportunidade para que nossa engenharia e arquitetura mostrem idéias inovadoras e criativas que contemplem o
futuro da cidade?
BETO RICHA Desde o início da gestão buscamos resgatar
a qualidade do sistema e uma tarifa justa. Quando assumi
a Prefeitura, Curitiba tinha a passagem mais cara do País.
Hoje é a 24ª. O resgate da qualidade do sistema vem através da renovação da frota de ônibus – já substituímos 782
veículos de um total de 1.900 em operação; na implantação de uma nova linha, o Ligeirão, entre o Boqueirão e o
centro da cidade; e também no implemento do novo corredor de transporte da Linha Verde. Estaremos lançando,
ainda neste semestre, o edital de licitação do transporte
coletivo. Estas medidas devem tornar o sistema mais atrativo e aumentar o número de usuários. Quanto ao crescente número de novos veículos em circulação, devemos
lembrar que este não é um problema exclusivo dos curitibanos. O mesmo acontece em todas as grandes cidades
brasileiras. O esforço para amenizar esse problema tem
sido permanente. Além dos investimentos no transporte
coletivo, a Prefeitura prioriza obras de infra-estrutura viária. Temos também o projeto do metrô, que representa a
Curitiba do futuro.
HAMILTON PINHEIRO FRANCK Presidente do SindusconPR (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado
do Paraná)
O senhor quebrou alguns tabus, inserindo na agenda o projeto
do metrô para Curitiba. Se for reeleito, irá romper novos paradigmas e propor passagem de nível, como viadutos e trincheiras, nos
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principais cruzamentos da cidade?
BETO RICHA Investimos muito na infra-estrutura viária,
manutenção e recuperação da malha existente. Foi assim
que chegamos ao número de mil ruas pavimentadas e de
222 quilômetros de novas calçadas. Independente do momento político, projetamos novos investimentos para melhoria da fluidez viária, incluindo-se aí passagem de nível,
como viadutos e trincheiras, nos locais onde tecnicamente
seja necessário.
ANA CARMEN DE OLIVEIRA Presidente do SindARQPR (Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado
do Paraná)
Em 2004 foi feita adequação do nosso plano diretor à Lei Federal
de estatuto da cidade, mas não se definem instrumentos que hoje
permitiriam fazer as intervenções para transformar a cidade real
numa cidade legal. Como exemplo, a prefeitura admite que 65%
dos imóveis estão irregulares. A Secretaria de Urbanismo exige
tratar tais espaços como obra nova, enquanto a Secretaria de
Finanças há muito cobra o imposto predial dos mesmos. Qual seu
projeto político para regulamentar essas questões de moradia?
BETO RICHA A consideração das obras existentes como
obras novas é para adequar à legislação do município. Este
critério não beneficia aquelas obras executadas em desacordo com as posturas urbanas. No que se refere à tributação das edificações irregulares, tal medida evita beneficiar
duplamente os infratores. A tributação não implica em
promover a regularidade da obra e sim na captação dos
recursos necessários para manutenção da infra-estrutura
urbana. O projeto político para promover e incentivar a
regularização das edificações baseia-se na ampliação da
simplificação e na celeridade no processo de regularização
de obras. Estamos desenvolvendo um amplo diagnóstico
das edificações do município, principalmente as situadas
nas regiões classificadas como de interesse social e nas
áreas oriundas de regularização fundiária. Estas situações
serão objeto de reavaliação visando à adequação dos parâmetros construtivos, flexibilizando-os em função da realidade destas ocupações.
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GUIA CREA-PR

o conselho ao seu dispôr

MINORIA Elas são apenas 20% dos profissionais inscritos no CREA-PR

O valor das mulheres
Grupo de trabalho do CREA quer valorizar e
ampliar participação feminina na área tecnológica
Fotos: Estéfano Lessa

FOCO Reunião do Grupo de Trabalho Mulher
na sede do CREA-PR: por mais espaço

COMEÇOU

ações e encontros nas seis Regionais
do CREA-PR e uma vez a cada dois
meses acontece o encontro de todas
as profissionais do Estado.
O GT Mulher foi criado no dia 8
de março do ano passado, Dia Internacional da Mulher. O grupo reúne
80 engenheiras, arquitetas e agrônomas das mais diversas modalidades.
O grupo debate e propõe alternativas
para ampliar a participação das mulheres da área tecnológica, os conhecimentos das dificuldades que afetam
as mulheres no mercado profissional,
reconhecer as profissionais que lutaram por igualdade e divulgar iniciativas voltadas à tecnologia social.
A criação dos grupos de trabalho
nos Estados foi sugerida pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

>>

COMO TUDO

O Grupo de Trabalho Mulher do
CREA-PR tem um grande desafio:
promover a interação das profissionais dos Conselhos Regionais. “O
foco é trabalhar a valorização da
mulher da área tecnológica”, afirma
Ísis Ribas Busse, engenheira civil e
coordenadora do GT Mulher da Regional Curitiba.
Segundo ela, também é fundamental desmistificar a área para
atrair mais mulheres às áreas tecnológicas. “As mulheres representam
apenas 20% do total de profissionais
ligados ao CREA-PR”, explica Ísis.
Para a engenheira agrônoma
Elma Nery de Lima Romanó, a importância do grupo é discutir a discriminação de gênero e as diferenças
salariais que, segundo ela, ainda afetam a categoria. O GT Mulher realiza

Confira a evolução da discussão até a formação dos GT Mulher nos Estados
1945

2000

2004

2005

2008

A primeira mulher que se
formou em engenharia no
Brasil foi a curitibana Enedina Alves Marques.

Durante a WEC 2000 (World
Engineers Convention), que
aconteceu em Hannover,
na Alemanha, foi realizado
o primeiro Fórum Internacional sobre Mulheres na
Engenharia e Ciência.

Na WEC realizada em Xangai,
na China, o evento se repetiu
com o tema “Avanço das Mulheres no local de trabalho:
Melhores Práticas Corporativas” e contou com a participação de mais de 500 engenheiras de todo o mundo.

Durante a 61ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia
(Soeaa), o CONFEA lançou o
Fórum Mulher CONFEA, para
discutir temas referentes às
atividades das mulheres que
atuam na área tecnológica.

Este ano, a WEC acontece
no Brasil, em Brasília, e vai
discutir o tema “O Papel
das Mulheres na Engenharia Mundial: Perspectivas e
Desafios”.
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A casa ficou mais

ACESSÍVEL
Convênio entre CREA-PR e COHAB prevê preenchimento
on-line de ART, cadastro e orientação aos interessados
O CREA-PR assinou em abril convênio
com a COHAB (Companhia de Habitação
Popular de Curitiba) para facilitar o acesso
da população de baixa renda à construção
ou reforma de moradia popular. Principalmente no que diz respeito à legislação municipal referente à ocupação do uso do solo
e à legislação federal, que estabelece a obrigatoriedade de responsabilidade técnica por
obras e serviços na área de edificações.
O convênio foi assinado pelo presidente em exercício do CREA-PR, engenheiro
civil Gilberto Piva, e pelo diretor-presidente da COHAB, Mounir Chaowiche. “Com a
racionalidade do processo ganhamos em
tempo e custo, agilizando o processo de
atendimento às famílias. Sem contar que
este convênio é o primeiro passo para uma
série de parcerias com o CREA, voltadas à
habitação popular”, avalia Chaowiche.

O CREA oferece o preenchimento on-line
das Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs) e informações sobre as fiscalizações
nas respectivas obras. A COHAB cadastra os
interessados e dá orientação para a construção ou reforma da moradia, inclusive sobre
a documentação do imóvel.
Para Chaowiche, a assinatura trará
mais agilidade no processo. As entidades
estudarão ainda um convênio para execução de obras de moradias populares por
meio do Casa Fácil, programa desenvolvido pelo CREA em todo o Estado. “Podemos
ampliar nossa parceria proporcionando a
assistência técnica também na execução
das obras das habitações populares, com
apoio de organizações profissionais da capital”, avalia Piva. Em todo o Paraná, mais
de 145 mil moradias já foram construídas
com o programa Casa Fácil.
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FUNGO E
ALIMENTO
O engenheiro
agrônomo João
Kopytowski Filho à
frente de parte do
campo de cultivo:
tecnologia de ponta

es plásticos num sistema moderno

vasilham
AGRONOMIA Produto é cultivado em

Cogumelo na garrafa
Engenheiro agrônomo de Curitiba está à frente de projeto inovador no Havaí
por SÉRGIO DEL GIORNO

>>

Fotos: Divulgação

Desde 2007 vivendo no Havaí (Estados Unidos), o curitibano João Kopytowski Filho, 37 anos, tem desafios
gigantes, e não só relativos a encarar
vulcões, furacões e tsunamis que normalmente assolam o Pacífico. Ele está
à frente de um grande projeto agronômico, uma verdadeira “fábrica de cogumelos”, a “Hamakua Mushrooms”,

DIFERENCIAL

ALIMENTAR
Saiba mais sobre a
fazenda no Havaí

fazenda com produtividade recorde e
processo de ponta, que utiliza garrafas
plásticas como campo de cultivo. “Com
nossa tecnologia, podemos dizer que
somos a ‘Nasa’ dos cogumelos”, brinca.
Engenheiro agrônomo formado
em Bandeirantes (PR), ele desenvolveu cultivo e assessoria para produtores quando trabalhou na Secretaria
de Agricultura de Araucária e também
fundou a empresa Clube do Cogumelo,

A EMPRESA Hamakua Mushrooms (Hamakua Heritage Farm, Inc.) fica em Laupahoehoe, Big Island. Tem 20 funcionários
e área construída de 2.000 m2
PRODUZ COGUMELOS tipo gourmet
dentro de aproximadamente 300 mil garrafas plásticas em rotação na incubação/
colheita
A TÉCNICA foi desenvolvida pelos japoneses. Somente três empresas nos EUA a
adotam
O INVESTIMENTO é de US$ 8
milhões, e a produção é totalmente
automatizada. Somente a colheita
é manual
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ESPÉCIES PRODUZIDAS: orelha
de pau, verdadeiro shimeji branco e

de cultivo e laboratório para produção
de micélio (semente). A paixão pelo
tema o levou a fazer mestrado (2002)
e doutorado (2006) em agronomia na
Unesp (Universidade Estadual Paulista), com foco na tecnologia de cultivo.
Especialista e consultor da área, teve
algumas propostas de trabalho nos Estados Unidos e optou pelo Havaí, onde
há um ano é gerente desse projeto.
Saiba mais no quadro.

marrom, eryngii, shimeji brasileiro ou cogumelo ostra, pioppini e maitake. Estão
em fase de testes mais duas espécies
ENTREGAM COGUMELOS frescos para
mais de 200 restaurantes e hotéis no Havaí e no continente
SÃO PRODUZIDAS 10 toneladas de cogumelos por mês, e a previsão para 2008
é de 13 toneladas/mês, sem aumentar a
área de cultivo
ESTÃO INICIANDO também construção
de laboratório próprio para produção do
micélio (semente)
ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO com um grupo
japonês uma joint-venture para produção
de shiitake. Caso se concretize, trará mais
US$ 6 milhões em investimentos

CLAREOU Modelo é mais seguro e valoriza espaços

Luzes
da cidade

Novo conceito de iluminação está sendo
adotado em Curitiba e traz mudança técnica
O conceito de iluminação pública está evoluindo para o de
iluminação urbana. A proposta
está sendo debatida em eventos
ligados à área de engenharia
elétrica e implantada em Curitiba. De acordo com o diretor do
Departamento Municipal de Iluminação Pública, o engenheiro
eletricista Ivan Martins, trata-se
de uma mudança no pensamento técnico, que, de projetos com

foco exclusivo nos leitos carroçáveis das vias públicas, agora leva
em conta também conforto e segurança do cidadão e valorização
das áreas urbanas. Em Curitiba,
dois projetos já em andamento vão nessa direção: a troca de
todas as 140 mil luminárias de
postes da cidade e a readequação
de sistema e criação de iluminação artística em pontos turísticos.
Saiba mais a seguir.

VANTAGENS

Novas luminárias
aumentam segurança
Todas as luminárias dos 140 mil
pontos de luz da cidade devem ser substituídas por modelos mais modernos. A
previsão é que até o final do ano, 35 mil
já tenham sido substituídas. As atuais,
segundo Martins, têm mais de 20 anos
e serviam somente para proteção das
lâmpadas. As novas luminárias possuem
um sistema refletivo que direciona a luz
totalmente para baixo, aumentando a
eficácia luminosa e garantindo uma boa
visualização tanto na rua quanto nas
calçadas. “Com isso, aumentamos a segurança para os pedestres, que é a meta
principal dessa ação”, diz.
Outro resultado é a economia, que
também possibilitará melhorias. Com o
aumento da eficácia luminosa, todas as
lâmpadas de 400 W, das vias principais,
serão substituídas por lâmpadas de 250
W. As de 250 W e 150 W, de outras vias,
darão lugar a lâmpadas de 150 W e de
100 W, respectivamente. Com a economia, as de 70 W, que são a grande maioria, cerca de 70 mil, poderão ser trocadas por lâmpadas de 100 W.

Estéfano Lessa

MUDANÇA

Iluminação valoriza
pontos turísticos

MAIS CLARO o engenheiro eletricista Ivan Martins segura uma das novas
luminárias; atrás, as antigas: ruas mais seguras para caminhar à noite

Uma novidade que também está sendo implantada é a iluminação artística em
pontos turísticos. O Largo da Ordem terá
sua iluminação pública – dos lampiões – remodelada. As lâmpadas de vapor de sódio
serão substituídas por lâmpadas de vapor
metálico, que dão mais definição aos objetos e cores. E os principais prédios históricos
receberão iluminação artística, com spots. O
mesmo será feito na praça Generoso Marques e no antigo prédio do Paço Municipal,
recém-reformado. “Com esse conceito, visamos a valorizar os espaços como pontos
turísticos noturnos”, diz Martins.
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ARQUITETURA Telhados de grama ajudam a diminuir oscilação de temperatura

Equilíbrio verde
Cobrir as casas com vegetação facilita coleta da água de chuva, melhora o
desempenho termo-acústico, a qualidade do ar e ajuda o meio ambiente

Fotos: Edu Liotti

Uma solução arquitetônica simples e ainda pouco utilizada no Brasil pode ser eficiente para reduzir as
variações climáticas nas áreas urbanas, as chamadas “ilhas de calor”,
que acontecem pela elevada absorção de calor no asfalto e concreto,
falta de vegetação e infiltração da
água e pela poluição nas cidades.
“São fatores que fazem com que a
temperatura na cidade seja mais
quente do que em seu entorno”, explica o geógrafo Francisco Mendonça, professor da Universidade Federal do Paraná.
A arquiteta Kalinca Wielewski
pesquisa há dois anos os benefícios
dos telhados verdes para as áreas
urbanas. “Telhado verde é o nome
dado à técnica de cobrir as casas,
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prédios ou áreas comerciais com vegetação”, explica.
Segundo ela, a técnica tem muitas vantagens. “Não é preciso muito
investimento, os telhados verdes duram mais do que os convencionais,
o solo e as plantas trazem conforto
térmico e acústico, porque funcionam
como isolantes e exige um mínimo
de manutenção, já que são utilizadas
plantas mais resistentes à seca e com
raízes curtas, que não necessitam de
poda”, afirma Kalinca. “É uma coisa
que cada cidadão pode fazer na sua
casa para dar a sua contribuição ao
meio ambiente”, afirma.
A arquiteta divulga os benefícios
da técnica, mas disse que ainda encontra muita resistência. “As pessoas
acreditam que o telhado verde pode

causar infiltração e aumentar a umidade da casa, mas esses problemas
já foram contornados com estudos
de impermeabilização e hoje é uma
técnica segura e ambientalmente correta”, afirma.
Kalinca cita que uma casa residencial térrea, de 400 metros quadrados, pode ter mais de 200 metros
quadrados de área de telhado. “Com
isso, se teriam muito mais áreas verdes, com um ecossistema e ainda diminuiriam as enchentes, já que uma
camada do telhado é de garrafas pet
cheias de argila expandida, que retêm a água da chuva”, analisa.
A arquiteta também reforça a
importância de se contratar um profissional qualificado para desenvolvimento do projeto. “Se não for um
projeto bem feito, de acordo com a
estrutura do telhado, a vegetação
pode trazer infiltrações e perda de
terra pela erosão”, alerta.

VANTAGENS Casa com
cobertura verde no telhado:
técnica pode ser utilizada
em residências, prédios e
pontos comerciais

desenho urbano
CONTRA O CRIME
Mais segurança
no seu negócio
Em seu livro “A prevenção do crime através do desenho urbano”, o
coronel da Polícia Militar do Paraná, Roberson Luiz Bondaruk, dá
dicas importantes sobre como os
projetos de arquitetura e paisagismo podem trazer segurança para residências e espaços comerciais. Confira
as dicas.

A SITUAÇÃO

A vegetação
TODO LUGAR E GOSTO
ias aplicações
vár
tem
para cobrir imóveis

>>

COMO

FUNCIONA

É A APLICAÇÃO e uso de
vegetação sobre a cobertura de
edificações com impermeabilização
e drenagem adequadas,
proporcionando melhorias nas
condições de conforto termoacústico e paisagismo das
edificações, reduzindo a poluição
ambiental comum em grandes
centros urbanos.
MELHORA as condições termoacústicas do imóvel, tanto no
inverno como no verão.
ESTUDOS indicam que, com o uso
de coberturas vivas, é possível
melhorar em 30% as condições
térmicas no interior da edificação.
MANUTENÇÃO de umidade relativa
do ar constante no entorno do
prédio e formação de microclima.

Saiba mais sobre o telhado verde
PURIFICAÇÃO da atmosfera no
entorno da edificação.
FORMAÇÃO de microecossistema
no telhado, com vários tipos de
plantas, borboletas, joaninhas
e pássaros.
AUMENTO da quantidade de
verde nos centros urbanos, onde
a inércia térmica dos grandes
edifícios acumula e dissipa grandes
quantidades de calor.
CONTRIBUI no combate ao efeito
estufa, aumentando a retirada de
carbono da atmosfera.

O espaço comercial é outra grande preocupação
para o sistema de segurança pública. O número
de roubos tem preocupado muito não apenas
as autoridades, mas também comerciantes e a
comunidade, pois tais delitos não se restringem
às perdas patrimoniais, mas freqüentemente
ocorrem latrocínios (quando há morte da vítima durante o roubo).
O comércio também é um local de freqüência
das mais variadas categorias de pessoas, atingindo uma faixa muito grande da população,
com seus serviços, produtos e, principalmente,
ambientes, em que os coloca à disposição. É
nesse ambiente, muitas vezes, totalmente despreparado para prevenir a ocorrência de delitos, que muitas tragédias urbanas acontecem.
A estrutura padrão de arquitetura utilizada em
muitos estabelecimentos comerciais, baseados
na aplicação de lógica pura, por vezes facilita a
ação dos delinqüentes.

TRÊS DICAS

1.

Evite acúmulo de mercadoria exposta
ou estocada na entrada da loja, limitando a visão.

2.

Não recue o imóvel para o fundo do terreno, com muros laterais que avançam
para a frente, deixando um campo visual restrito, com pontos cegos em um
ou em ambos os lados, freqüentemente
utilizados pelo delinqüente como forma
de aproximação furtiva, antes do ataque
propriamente dito.

3.

O paisagismo, quando há, não é apropriado
para melhorar a segurança, sendo por vezes muito volumoso, limitando a visão.
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TRAZ mais harmonia, bem-estar
e beleza para os moradores e/ou
ocupantes da edificação.
EXCELENTE atrativo para pontos
comerciais.

FONTE: Idhea – Instituto para Desenvolvimento da Habitação Ecológica (São Paulo) - www.idhea.com.br

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Projetos e normas regulamentadoras devem ser respeitados

A qualidade da

ENERGIA
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por SÉRGIO DEL GIORNO
Profissionais envolvidos com construção e administração de condomínios residenciais e comerciais devem
dar mais atenção aos projetos e à manutenção permanente da parte elétrica. Não há levantamentos amplos
que mostrem as reais condições das instalações no Estado. Mas uma grande contribuição veio em 2003, em um
trabalho de fim de curso na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), sob orientação do engenheiro
eletricista Paulo Sérgio Walenia, representante da APEE
(Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas). O
trabalho, feito com apoio da entidade e do Secovi-PR
(Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná), mostrou que as condições em prédios residenciais da região
metropolitana de Curitiba deixam muito a desejar.
Foram 42 prédios residenciais analisados em vários
aspectos, do projeto às condições de manutenção. E muitas não-conformidades foram verificadas. “Em muitos
deles, vimos descumprimento geral da norma que regula
as instalações elétricas, a NBR-5410. Em mais de 90%
verificou-se que faltam sistemas adequados de aterramento. É um dos problemas graves porque traz risco de
choques elétricos para as pessoas”, diz Walenia. Em outro aspecto, muitos prédios não tinham em mãos os projetos originais ou os registros de alterações.
“O estudo foi um marco para ter uma idéia sobre o
que está acontecendo. Foi apresentado ao CREA e ao Secovi para que pudessem saber como começar a agir. Atualmente o próprio CREA busca conscientização através
de seu programa ‘Qualidade em Projetos’, para
que nenhum aspecto em novos empreendimentos seja negligenciado”, diz.

NORTE O engenheiro eletricista Paulo
Sérgio Walênia, que orientou pesquisa
na UTFPR: trabalho serviu como alerta
das condições elétricas em prédios

Estéfano Lessa

Pesquisa feita por
formandos do curso de
Engenharia Elétrica da
UTFPR alerta para
condições das instalações
em grandes prédios

QUALIDADE Capacitação é essencial em projetos elétricos

Execução pede profissionais
Outro aspecto que exige atenção é
a capacitação profissional na execução
de projetos e na manutenção elétrica. O
alerta é do engenheiro eletricista Marco
Antônio Subtil Macedo. Ele trabalha com
auditorias de NR-10 (norma que regulamenta o tema) e faz projetos de gestão e
conservação de energia, além de ser associado do Ibape-PR (Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia do
Paraná). “Como todos os estabelecimentos com potência instalada acima de 75
kW estão enquadrados na norma, tornase obrigatório que o projeto, a instalação,
a manutenção e as alterações sejam executadas por profissionais habilitados e

atendendo às exigências da NR-10. Eles
devem fazer o curso básico da norma e,
caso trabalhem em instalações de alta
tensão, devem fazer o treinamento complementar”, afirma. De 2007 para cá, o
Ministério do Trabalho e Emprego já fez
mais de 5.600 ações fiscais da NR-10.
Macedo afirma que tem visto muitas
instalações em condições ruins, sem aterramento, com quadros sem proteção e
projetos irregulares. “O risco de incêndios
também é grande. É necessário avaliar
a carga que será instalada ou que está
instalada na obra. Todo o cabeamento e
sistemas de proteção devem estar adequados a essa carga”, diz.

PESQUISA

REVELADORA

>>

A pesquisa feita por formandos de
Engenharia Elétrica da UTFPR

42 edifícios foram pesquisados
30 tinham mais de 12 anos
7 tinham de 7 a 12 anos
5 tinham até 6 anos
CONDIÇÕES GERAIS
Algumas não-conformidades (em %)
Cores da isolação dos condutores
não obedecem à norma

100

Não existe fio terra em todas
as tomadas

100

Não existe iluminação de emergência

83

Existem mangueiras em vez de
eletrodutos adequados

60

Existe acesso a partes vivas da
instalação

60

DOCUMENTAÇÃO
Principais não-conformidades (em %)

>>

PARA GARANTIR A

SEGURANÇA

Dicas dos engenheiros eletricistas Paulo Sérgio Walenia
e Marco Antônio Subtil Macedo para fazer do jeito certo
PROJETO Toda obra exige projeto
elétrico. Grandes empreendimentos
exigem cuidados maiores: a execução
deve seguir o que foi desenhado e
alterações devem ser registradas

COMISSIONAMENTO É exigência
da NBR-5410. Trata-se de uma
checagem total do funcionamento
do sistema antes de colocá-lo em
operação

ATERRAMENTO Essencial para
prevenir choques elétricos. Deve ser
garantida com sistema de fio terra e
tomadas com pino terra; também com
dispositivo diferencial residual, que
detecta fuga de corrente e
desliga o circuito

ATUALIZAÇÃO Os profissionais
devem buscar a constante atualização
nas técnicas e tecnologias disponíveis
e utilizá-las sempre que possível.
Exemplos: aparelhos de termovisão e
de medições diversas (aterramento,
impedância, resistência ôhmica etc.)

Falta plano de manutenção

88

Falta documentação das
alterações realizadas

76

Falta projeto original

74

QUADROS DE ENERGIA
Algumas não-conformidades (em %)
Ausência de dispositivo de
seccionamento/proteção geral

86

Falta de coerência entre seção dos
condutores e dispositivos de proteção

81

Ausência de barramento

71

Condições gerais são péssimas/regulares 69
Existe acesso a partes vivas

69

Não há identificação nos
dispositivos de proteção

69

FONTE: Levantamento da Situação das Instalações Elétricas da Região Metropolitana de Curitiba (2003), por
Juliano Cézar Zampiéri, Márcio Gavlovski, Marcus Aurélio
Schmitt sob orientação do professor Paulo Sérgio Walenia

RESÍDUOS Aterros precisam de profissional habilitado para operação segura

Cada vez mais
Reciclagem e
compostagem
são alternativas
para aumentar
vida útil
dos aterros
sanitários,
ainda mais
pressionados
pelo aumento
do consumo
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por PATRÍCIA BLÜMEL
O aumento da população, a diminuição da
pobreza e o crescimento do Brasil pressionam
cada vez mais o consumo e têm como conseqüência a produção de mais lixo. A quantidade
de lixo somente de Curitiba enviada ao aterro
da Caximba aumentou 24,13% nos últimos cinco anos, passando de 1.450 toneladas para 1.800
toneladas/dia. “É preciso repensar esta situação.
O lixo é um problema ambiental urbano sério,
heterogêneo e complexo”, alerta o engenheiro sanitarista Luiz Antônio Bertussi Filho, que
trabalha na Transresíduos, empresa responsável
pelos aterros de Guaratuba e de Paranavaí.
No Paraná existem 261 aterros sanitários, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Destes, 44 são consorciados, ou seja, atendem a
mais de um município. Segundo números da Sanepar, 138 são operados de forma inadequada, ou
seja, são praticamente lixões. “Todo aterro deve
ter um responsável técnico para garantir operação
adequada, sem contaminação ambiental, e maior
vida útil. Quando um aterro vira lixão, além do
problema ambiental, é dinheiro público que está
sendo desperdiçado”, analisa Bertussi.
O CREA-PR fiscaliza, desde o início do ano,
os aterros sanitários do Estado e verifica se as
empresas terceirizadas responsáveis pela coleta
e destinação final dos resíduos nos municípios
possuem registro e responsáveis técnicos. O relatório final será um perfil da condição dos aterros
e estará concluído no segundo semestre.
Segundo o inspetor de Francisco Beltrão, engenheiro químico Marco Antônio Baú de Carli,
as ações são relevantes para os profissionais e
para a sociedade em geral. “A inserção de profissionais habilitados nos aterros é imprescindível
para a redução dos riscos ambientais e sanitários,
trazendo segurança à sociedade”, afirma. Os inspetores acompanham os fiscais nas vistorias.
A engenheira química Maria Cristina Borba
Braga, professora da Universidade Federal do
Paraná, afirma que a situação do Paraná não é
diferente dos demais estados brasileiros. “O senso
de 2000 mostra que 73% dos municípios brasileiros usam lixões para depósito dos resíduos
domésticos”, conta.
Apesar da situação crítica existem soluções.
A participação de profissionais habilitados e o
incentivo à reciclagem e à compostagem podem
minimizar os impactos ambientais. Ações já exigidas na Política Nacional de Saneamento Básico. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevista para este ano, também deve
contribuir na questão.

>> NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
A DIFERENÇA ENTRE LIXÃO E ATERRO SANITÁRIO E A
SITUAÇÃO NAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO

25

>>
26

LIXÃO X

ATERRO SANITÁRIO

Conheça a diferença e os tipos de aterros existentes

LIXÃO

ATERROS SANITÁRIOS

É um local geralmente a céu aberto
onde o lixo é depositado sem nenhum
cuidado, estudo ou infra-estrutura. É
o ambiente ideal para atrair vetores
como baratas e ratos e os resíduos
contaminam o solo, o ar e o lençol
freático. “É uma situação totalmente
inaceitável nos dias de hoje em termos
ambientais e também de saúde pública”, afirma a engenheira Química Maria Cristina Borba Braga.

São obras com infra-estrutura para receber os resíduos. Existem pelo menos
três tipos:

constante monitoramento. O gás proveniente do processo de decomposição do
lixo é queimado.

ATERRO CONTROLADO OU VAZADOURO CONTROLADO. Antigos lixões
que se diferenciam por cobrir o lixo com
material inerte ou terra. Não contam
com áreas impermeabilizadas, trazendo
danos ambientais.

ATERRO SANITÁRIO COM MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo).
São aterros que se diferenciam dos convencionais pela captura e utilização do
gás para produção de energia e geração de créditos de carbono. No Brasil,
o aterro da Central de Tratamento de
Resíduos Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi pioneiro em realizar o aproveitamento energético do biogás na geração
de energia limpa, transformando lixo
em créditos de carbono.

ATERRO SANITÁRIO CONVENCIONAL. Segue as normas de projeto e de
operação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Possui projeto
de controle e impacto ambiental e tem

>>

TEM SOLUÇÃO

Quatro exemplos de municípios
que apostam em diferentes tecnologias

O aterro da Caximba, um dos primeiros do Brasil, começou a
operar em 1989 com previsão de vida útil de 11 anos. O aterro
recebe os resíduos da capital e de mais 16 municípios da Região
Metropolitana de Curitiba, cerca de 2,4 mil toneladas/dia. E só
está recebendo material devido a duas ampliações e à implantação da coleta seletiva, que começou também em 1989 em
Curitiba. “Graças à atuação de responsáveis técnicos tanto no
Departamento de Limpeza Pública, como na empresa contratada, foi possível aumentar a vida útil do aterro”, explica a coordenadora de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, a química Marilza Oliveira Dias. O aterro está perto
da saturação e uma nova área está sendo escolhida pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.
“O novo espaço terá um sistema de tratamento de resíduos com
compostagem, separação de recicláveis no próprio aterro e reaproveitamento de materiais que não podem ser reciclados e
nem compostados como insumo energético”, afirma. Com esse
sistema, o volume de lixo deve ser reduzido para apenas 15%
do que o atual destinado à Caximba.

César Brustolin

CURITIBA

VIDA ÚTIL Aterro da Caximba teve vida útil aumentada em 8 anos

BITURUNA

GUARATUBA
No aterro sanitário uma área alagável natural é utilizada
para o tratamento terciário do chorume. A eficiência desta
área está sendo avaliada pela bióloga Karla Preussler, aluna de pós-graduação da Universidade Positivo. O projeto é
desenvolvido em parceria com a Transresíduos, SUDERHSA
(Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) e Prefeitura de Guaratuba. A tecnologia utilizada é a
fitorremediação, ou seja, o estudo das plantas no tratamento
do chorume. “Já comprovamos uma redução de 88% de matéria orgânica, 90% de nitrogênio e 100% de fósforo”, conta
a bióloga. O resultado pode levar outros aterros a utilizar as
plantas para tratamento. “É um sistema com custo e impacto ambiental baixos, com benefícios estéticos e de natureza
não-invasiva”, explica a bióloga.

>> NA PRÓXIMA PÁGINA MINISTÉRIO PÚBLICO
COBRA CUMPRIMENTO DA LEI

Estéfano Lessa

DE OLHO A bióloga Karla
Preussler, que avalia aterro
sanitário de Guaratuba: estudo

Com investimento de R$ 88,7 mil, o município desenvolve, desde março de 2006, a compostagem
com o programa Reciclinho. O adubo resultante é
vendido. De todo o lixo recebido, apenas 30% é rejeitado e vai para o aterro. Toda a renda da venda
do adubo e da reciclagem é dividida pela Associação
dos Catadores “São João”, composta por 18 cooperados. A unidade é auto-sustentável, ou seja, com o
lucro dos materiais são pagos os salários e encargos
sociais dos funcionários.

MARINGA
O município está experimentando uma tecnologia
inédita, na América Latina, no tratamento do lixo
urbano. O Consórcio Biopuster implantou uma usina piloto, que começou a operar no início de abril. A
meta é tratar 70% do volume de 300 toneladas de lixo
recolhidas por dia e o tratamento começa com a separação dos resíduos. O material orgânico segue para
células de tratamento. Após quatro semanas, o material é novamente peneirado, separando os recicláveis
que passaram pela primeira etapa. Na média, apenas
30% do volume total tratado vai para o aterro, o que
permite ampliar a utilização da área por vários anos.
Pela tecnologia, o chorume é contido dentro das células e destinado à produção do composto orgânico e os
gases são sugados ainda no processo de tratamento
e filtrados. Maringá é um dos municípios fortemente
cobrado pelo Ministério Público.
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ALTERNATIVAS Reciclagem e compostagem são medidas previstas na legislação

Ministério Público cobra atenção à lei

CASCAVEL Fiscal do CREA-PR verifica
aterro: diagnóstico da situação
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e Cruz Machado. Depois de fevereiro deste ano cada promotor tinha a opção de processar ou não os prefeitos por
improbidade administrativa, ato que pode implicar em perda
da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.
SISTEMAS - A compostagem é a transformação do material orgânico em adubo, pela ação de microorganismos que
atuam por um mês em um ambiente úmido e com temperaturas que variam de 45 a 65ºC. Após este período o material
pode ser utilizado como fertilizante.
A reciclagem é a separação de latas de alumínio, papel
e plástico. Só em Curitiba, são recolhidas 1.530 toneladas/
mês nos programas Lixo que não é Lixo e Câmbio Verde.
O volume total, incluindo o trabalho de catadores, chega a
12.665 toneladas, segundo cálculos da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

Jean Paterno

Com base na Lei Federal 11.445, de (Política Nacional de Saneamento Básico), o Ministério Público Estadual
deu prazo até fevereiro deste ano para que as prefeituras
paranaenses implantassem sistemas de reciclagem e compostagem nos municípios. A lei prevê prazo de um ano para
a implantação, ou seja, a adequação deveria ter sido feita
até janeiro de 2006.
“A ação do Ministério Público se deu porque poucos
municípios realmente implantaram os sistemas”, explica o
procurador de Justiça Saint-Clair Honorato Santos. Segundo
ele, a implantação requer investimento baixo e resulta em
benefício ambiental alto. “Os sistemas se completam”, afirma o procurador, “porque a produção de adubo exige que
o resíduo tenha o mínimo de recicláveis, o que incentiva as
prefeituras a cobrar esta ação do cidadão”, afirma.
Em outubro do ano passado apenas três prefeituras
haviam implantado o sistema: Bituruna, General Carneiro

A hora do

CONFEA/CREAs Votação será no próximo dia 4 de junho

VOTO
Conheça os seis candidatos que disputam
as eleições do CONFEA, CREA-PR e Mútua
As eleições do Sistema CONFEA/CREAs acontecem em todo o País no próximo dia 4 de junho.
Os 48.557 profissionais registrados no Conselho
do Paraná irão escolher os novos presidentes do
CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), do CREA-PR e o diretor
geral da Caixa/PR (Mútua). Seis candidatos disputam a eleição. “Peço a todos os profissionais
que compareçam às urnas e exerçam o direito do
voto, que, mesmo não sendo obrigatório, garante
mais democracia ao processo com a participação
de todos”, afirma o presidente em exercício, Gilberto Piva. Confira a seguir quem são os candidatos e suas principais propostas. As propostas na
íntegra podem ser conferidas no site do CREAPR www.crea-pr.org.br ícone eleições 2008.
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CONFEA

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho e técnico em
Eletrotécnica

PROPOSTAS:

Fotos: Divulgação CREA-PR
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Reynaldo Barros – 401

DEFENDER A ENGENHARIA NACIONAL Exercer a
autoridade do Confea como instrumento de referência
para afirmação da capacidade técnica dos profissionais
no País, tornando-o forte e atuante no cenário nacional.
DESONERAR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE TAXAS E ANUIDADES EXCESSIVAS Reduzir de imediato em 15% a taxa da ART e isentar de pagamento da
anuidade os profissionais com mais de 65 anos e 35 anos
de formado e o primeiro registro profissional, aplicando
o desconto máximo.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Investir 15% dos recursos anuais do Confea no aperfeiçoamento técnico e
cultural dos profissionais, em cursos de capacitação profissional à distância com a participação dos Creas e das
entidades de representação das categorias profissionais.
BENEFÍCIOS Reformular a atuação da Mútua e criar novos benefícios, como a previdência privada própria dos
profissionais e plano de saúde a custo reduzido, universalizando o acesso a todos os profissionais.
BANCO DE EMPREGOS Criar o banco de emprego próprio e integrado dos profissionais e das empresas do Sistema Confea/Crea.
SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL SMP - Realizar ampla campanha nacional para defender o Salário Profissional
digno aos profissionais do Sistema. Reformular a legislação
para aumentar para 10 salários mínimos o piso profissional.
MODERNIZAÇÃO Tornar o Sistema Confea/Crea atuante, ágil e descomplicado, unificando a prestação de
serviço informatizado em todos os Creas, eliminando a
burocracia e conferindo eficiência no atendimento a profissionais e empresas.
VALORIZAÇÃO DAS PROFISSÕES Aprimorar o sistema de habilitação profissional e de reconhecimento de
novas competências e habilidades adquiridas ao longo da
vida profissional.
ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DAS PROFISSÕES Implantar programa nacional de revitalização das
entidades profissionais, estabelecendo um programa participativo nas discussões das receitas e despesas destinadas à Valorização Profissional e sustentabilidade das
Entidades Nacionais.
COMUNICAÇÃO Implantar programa de mídia nacional
para esclarecer a sociedade sobre necessidade/importância dos profissionais, visando à valorização das profissões.

Marcos Túlio de Melo – 402
Graduado em Engenharia Civil, pela
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e pósgraduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral

PROPOSTAS:
DEFESA DA PROFISSÃO Apoiar e implementar as
decisões do 6º CNP. Atuar politicamente para que os
cargos públicos técnicos sejam ocupados por profissionais habilitados.
FORTALECIMENTO DO MERCADO Fortalecer a
presença política da nossa categoria profissional em
torno de projetos de desenvolvimento sustentável do
País que resultem na ampliação do mercado e criem
novas oportunidades.
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL Apoiar os
CREAs no combate ao exercício ilegal da profissão,
através de uma fiscalização moderna e eficaz.
AMPLIAÇÃO DE DIREITOS Apoiar as federações e
sindicatos e estabelecer parcerias para que o salário
mínimo profissional seja estendido a todos.
FORMAÇÃO QUALIFICADA Defender a ampliação do ensino tecnológico de qualidade e efetivar a
participação do Sistema nos processos de abertura e
reconhecimento de cursos.
MOBILIZAÇÃO Apoiar mobilização, organização e
representação da categoria profissional, incentivando a participação de mulheres, estudantes e jovens
profissionais.
BENEFÍCIOS Apoiar e incentivar a Mútua e as Caixas de Assistência na ampliação dos benefícios e sua
extensão a todos os profissionais, criação do Banco
de Empregos e da previdência privada.
INSERÇÃO INTERNACIONAL Potencializar os
resultados do Congresso Mundial de Engenheiros e
estabelecer intercâmbios internacionais que proporcionem a abertura de mercado no exterior para os
profissionais e empresas brasileiras.

Graduado engenheiro Agrônomo pela
Universidade Federal do Paraná e especialista em Planejamento e Desenvolvimento Agrícola pela Universidade Estadual de Maringá. MBA Executivo pela
Universidade Estadual de Maringá e Gestor de Pequenos
Negócios pela Universidade
de Nevada Reno – EUA

PROPOSTAS:
ÁREA ADMINISTRATIVA Reduzir prazos e elevar
a qualidade dos procedimentos.
MELHORIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Combate à proliferação de cursos que não ofereçam
as condições mínimas para a boa formação profissional. Implantação de programa de avaliação e respectiva certificação dos cursos que respeitem os princípios de qualidade e da boa formação profissional.
COMBATE AO EXERCÍCIO LEIGO DAS PROFISSÕES Intensificar as ações de fiscalização visando a
coibir tal prática, destacadamente na ocupação de
cargos técnicos e na prestação de serviços.
PROMOÇÃO E DEFESA DA CONDUTA ÉTICA E
RESPONSÁVEL DOS PROFISSIONAIS Fortalecer
as ações parceiras com as Entidades de Classe em
defesa do código de ética e buscar a elevação da eficácia do processo de punição da conduta não ética.
RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONSELHO
Redução dos índices de reajuste aplicados às taxas
retornando-os a valores mais justos e adequados aos
serviços de fiscalização e controle do exercício profissional, resguardando-o aos profissionais habilitados.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL Implantar programa de promoção, reconhecimento, certificação e
divulgação da excelência no planejamento, execução e manutenção de obras e serviços de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências.
DEFESA DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL
Atuar em parceria com os Sindicatos, intensificando a
fiscalização e buscando a tutela judicial quando cabível.
DESCENTRALIZAÇÃO Fortalecimento da participação das Inspetorias, profissionais e comunidade
empresarial no processo decisório do Conselho.

Paulo Roberto
Domingues – 202
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

PROPOSTAS:
APOIO ÀS ENTIDADES DE CLASSE Ação política junto aos municípios visando à valorização
e expansão do projeto Casa Fácil e Campo Fácil.
Melhoria dos convênios de mútua cooperação visando ao aperfeiçoamento profissional. A meta é
a evolução permanente do sistema profissional,
com a valorização das profissões sempre em parceria com as entidades de classe, fundamentado
no planejamento estratégico integrado e com
ações consistentes e continuadas. Criação do
banco de emprego para profissionais do sistema.
COMBATE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Implementar novas ações no sentido
de otimizar as fiscalizações objetivando coibir o
exercício ilegal da profissão junto às obras e serviços de engenharia das profissões registradas no
conselho. Trabalho conjunto com órgãos públicos,
promotoria e entidades de classe, para combater a
informalidade nas obras e serviços de engenharia.
Fiscalizar a ação de empresas inabilitadas atuantes no mercado da construção civil, meio ambiente, segurança do trabalho, perícias e avaliações e
prevenção de combate contra incêndios.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO Melhorar a integração do CREA-PR com as instituições de ensino superior e escolas de nível médio. Dinamizar
o CREAjr.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO À
COMUNIDADE CIVIL E PROFISSIONAL Incrementar a participação do CREA-PR em eventos técnicos profissionais. Promover ações políticas e fiscalizatórias para o efetivo cumprimento
do salário mínimo profissional, juntamente com
as federações e sindicatos das categorias abrangidas pelo sistema.

CREA-PR

Álvaro José Cabrini Júnior – 201
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CAIXA-PR/MUTUA
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José Joaquim
Rodrigues Júnior – 101
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá. Especialização
em Engenharia de Avaliação de Bens e Perícias.

PROPOSTAS:
MAIOR INTERIORIZAÇÃO da Mútua-PR buscando o aumento do número de associados, sem prejuízo às ações já desenvolvidas na capital e região
metropolitana.
PROPOR À DIRETORIA Executiva a criação de novos benefícios reembolsáveis, com um estudo criterioso que garanta sua qualidade.
PROPOR À DIRETORIA Executiva medidas que
possam tornar os benefícios existentes ainda mais
atraentes.
ESTABELECER NOVOS CONVÊNIOS, com critérios que possam realmente proporcionar vantagens
diferenciadas e de qualidade aos mutualistas.
PROPOR E CONCENTRAR ESFORÇOS para a criação das representações regionais, nas localidades onde
o Crea tenha inspetorias, buscando assim facilitar a divulgação das ações da Mútua junto aos profissionais.
APOIAR AS INSTITUIÇÕES DE CLASSE em eventos que promovam e valorizem as nossas profissões
APOIAR A CRIAÇÃO de uma Cooperativa de Crédito dos Profissionais da área tecnológica.
INSERIR A MÚTUA-CAIXA PR nas Universidades
e Escolas de Engenharia Arquitetura e Agronomia,
através de encontros com acadêmicos, para que ao
saírem para o mercado de trabalho já o façam tendo
amplo conhecimento dos benefícios que lhes podem
ser proporcionados.
BUSCAR SEMPRE MAIOR AUTONOMIA para as
caixas de assistência, visando à desburocratização
de suas ações.

Luiz Cláudio Mehl – 102
Graduado em Engenharia Civil.
Pós-graduado em Engenharia
Ambiental pela UFPR.

PROPOSTAS:
TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA, pela qual permanentemente o público e os profissionais deverão
poder acompanhar a evolução dos valores arrecadados e a sua destinação.
IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES Os gestores
eleitos deverão levantar as demandas dos profissionais, estabelecendo prioridades na sua implantação.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A elaboração de
um plano diretor de ações deverá ter início imediato
para estabelecer políticas de forma coordenada com
a direção nacional da entidade e com as demandas
levantadas junto ao setor.
DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS Para propiciar
a agilização dos processos de tomada de decisão,
procedimentos claros e simples deverão ser estabelecidos, garantindo a lisura das atividades.
INFORMAÇÕES DAS AÇÕES O que é a Mútua, de
onde vem e a que se propõe: são questões que devem alcançar os profissionais de forma permanente,
prestando contas das ações presentes e disponíveis
para o futuro.
ORÇAMENTO DE CAMPANHA Está rigorosamente descartada a possibilidade de utilização de recursos financeiros das entidades oficiais, empresariais
e profissionais na campanha, assim como daquelas
envolvidas em interesses da Mútua. Serão utilizados
recursos da energia e capacidade de comunicação
daqueles que voluntariamente partilharem dos conceitos aqui expostos.

ARBORIZAÇÃO Plantio destrói calçadas e prejudica pedestres

O risco das ÁRVORES
Curitiba e Maringá buscam soluções que garantam o verde
na cidade sem prejudicar o deslocamento das pessoas
mas somente em 1974 a arborização
foi incluída no Plano Diretor do município. Desde 2005 a prefeitura desenvolve um trabalho de diagnóstico
e tomadas de soluções. Em Maringá, a
prefeitura desenvolveu a proposta de
calçada ecológica. A cidade tem 130
mil árvores. Em Curitiba, são 300 mil.
Veja como as duas cidades trabalham
para adequar a arborização urbana às
necessidades dos pedestres.

Estéfano Lessa

As árvores plantadas nas calçadas
das cidades são uma freqüente dor de
cabeça para os pedestres. A situação
fica ainda mais crítica para pessoas
com deficiência. Isso porque muitas
vezes as raízes das árvores destroem
as calçadas, dificultando a locomoção
das pessoas.
Dois exemplos são Curitiba e Maringá. Em Curitiba, o primeiro grande
plantio de árvores foi feito em 1874,

300

mil árvores existem
na área urbana de
Curitiba

130

mil árvores fazem
a arborização de
Maringá

MUDANÇA Árvores são adequadas de acordo com espaço onde são plantadas

Após diagnóstico, Curitiba executa plano

NOVIDADE Plantio em área ampla e permeável diminui o acúmulo de água

Maringá aposta na calçada ecológica
Maringá tem 130 mil árvores de 113
espécies e encontrou uma solução para a
convivência pacífica com as calçadas. Com
áreas permeáveis, as calçadas ecológicas
evitam danos às raízes e permitem um desenvolvimento melhor e uma maior vida útil
para a árvore. “É uma solução que beneficia
a população em geral com uma calçada em
boas condições de acessibilidade e também
a natureza”, explica o engenheiro agrônomo

Arney Eduardo do Amaral Ecker, responsável
pela arborização municipal.
As áreas permeáveis têm largura de 1,20
metro por 2,40 metros de comprimento. “Essas áreas também diminuem o acúmulo de
água da chuva”, afirma. Ecker conta ainda
que as mudas utilizadas são certificadas. “Estamos realizando um trabalho para melhoria
das mudas, repassando informações sobre espaçamento e cuidados no manejo”, explica.

cretaria, Alfredo Vicente de Castro Trindade,
engenheiro Florestal.
Segundo ele, o trabalho de diagnóstico
envolveu mais de 30 pessoas e mais de 100
estão em campo para a execução dos planos
nos bairros. “São 300 mil árvores na cidade que
necessitam de manutenção constante e que
estão sendo adequadas de acordo com o espaço onde foram plantadas”, afirma Trindade.

Divulgação/P
refeitura de M
aringá

Curitiba intensificou as ações a partir de
2005 com o Plano Setorial de Mobilidade,
que realizou um inventário da arborização
viária da cidade. O diagnóstico foi feito em
23 bairros e foram desenvolvidos planos de
ação para melhoria da arborização. “Em alguns casos é necessária poda aérea, remoção,
novo plantio ou ainda a substituição da árvore”, explica o coordenador técnico da Se-
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UM PASSO À FRENTE Engenova faz mapeamento para detectar necessidades profissionais

INOVAÇÃO

tecnológica

O CAMINHO

Meta é ampliar
oferta de tecnologia
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A Engenova funciona no 10º andar do
IEP em uma área de 660 metros quadrados.
Trabalham na agência quatro colaboradores.
Para o engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Júnior, presidente da agência, sua
importância se dá principalmente pela carência de instituições de cunho tecnológico no
Paraná. “A maioria dos processos de inovação
está hoje ao encargo das universidades, importantes, mas que não se revertem em benefícios como geração de emprego e renda para
a sociedade como um todo. Ou em iniciativas
empresariais ou ainda vinculadas a um órgão público. A Engenova surgiu com a idéia
de aplicar a inovação realmente vinculada ao
setor produtivo e com uma identidade autônoma, independente, fomentando o desenvolvimento de tecnologias que se revertam em
benefícios para toda a sociedade”, analisa ele.

o da Finep, por exemplo. Recentemente o projeto Plataforma Paranaense de
Incubação de Empresas de Engenharia
para o Setor de Petróleo e Gás Natural
(ENGPET-PR) foi o único paranaense
aprovado pela Finep (Financiadora de
Estudos e Projetos), do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), para o desenvolvimento de soluções tecnológicas
por meio das empresas Agnes, Aspect,
Cadgraph e Emfield, incubadas na IE2P.
A Engenova também promove
cursos para os profissionais das áreas
tecnológicas. “Estamos realizando um
mapeamento em todo o Estado para le-

vantar a demanda dos profissionais e
oferecer cursos de assuntos que são realmente de interesse dos profissionais”,
explica o engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Júnior, presidente
da Engenova.
Segundo ele, quando a Engenova
foi criada a meta era que a agência
se tornasse auto-sustentável em dois
anos. “Este primeiro ano mostrou que
estamos no caminho certo porque a
nossa agência não tem fins lucrativos
e é gerida de forma empresarial e em
apenas um ano já alcançou a sustentabilidade”, afirma Gregório.

Divulgação

A Agência de Inovação e Engenharia
do Paraná (Engenova), criada em 2007
pelo Instituto de Engenharia do Paraná
(IEP), avança no seu papel de estruturar
e profissionalizar a área de inovação tecnológica no Estado. Em um ano de atividades, a Engenova trabalha com foco
principal na promoção de empresas de
base tecnológica com a gestão e manutenção da Incubadora de Empreendimentos de Engenharia do Paraná (IE2P).
A agência também busca captar
recursos para estudos de viabilidade
técnica de projetos inovadores, inscrevendo estes projetos em editais como

Agência vinculada ao
Instituto de Engenharia
do Paraná completa um
ano e já apresenta bons
resultados

NO RUMO CERTO Engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Jr.,
com coordenadores dos subprojetos das empresas que participaram do
projeto aprovado pela Finep: resultado do incentivo à inovação

Antônio Liccardo

TUDO A VER Paraná terá roteiros geoturísticos

Idade da

pedra

Trabalho da Mineropar vai mostrar o lugar e
a história das formações geológicas no Estado
A Mineropar (Minerais do
Paraná) vai lançar, durante o 44º
Congresso Brasileiro de Geologia, que acontece em outubro, em
Curitiba, os roteiros geoturísticos
do Paraná. Segundo o coordenador do projeto “Sítios Geológicos e
Paleontológicos do Paraná”, o geólogo Gil Piekarz, serão lançados
os roteiros de Curitiba, Almirante
Tamandaré, Vilha Velha e Ilha do
Mel. Posteriormente também serão
impressos roteiros de São José dos
Pinhais e Rota dos Tropeiros.
Os roteiros serão cadernos
com informações sobre as formações geológicas das cidades,
mapas e a história das rochas. “É
uma maneira de juntar a geologia ao turismo e à conservação,
despertando o interesse da população para as formações geológicas existentes no Paraná”, conta
o geólogo.
O projeto “Sítios Geológicos e

Paleontológicos do Paraná” é desenvolvido pela Mineropar desde
2003. O marco inicial foi o lançamento de um painel com explicações sobre as estrias glaciais,
afloramentos de rochas na Colônia
Witmarsum. “As estrias são um registro do período glacial da terra”,
explica Piekarz.
Segundo ele, o espaço não
era valorizado pela população.
“Depois da instalação do painel
e construção de uma estrutura
para visitação, o local virou ponto turístico e foi tombado como
patrimônio histórico”, afirma.
Outra formação tombada no Paraná é a pedreira que fica dentro
da cratera de 12 quilômetros de
diâmetro em Coronel Vivida. “A
cratera foi formada pelo impacto
de um corpo celeste e na pedreira
existem estruturas geológicas que
comprovam a origem da cratera”,
conta Piekarz.

ROTEIROS

Turismo geológico
Mesmo antes do lançamento do
projeto “Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná”, a Mineropar já vinha
trabalhando na identificação de roteiros
geológicos. Em 1995 foi realizado um
levantamento com informações geológicas na Rota dos Tropeiros, que integra
17 municípios. A rota foi escolhida por
ser um local turístico rico em formações
geológicas que se estendem de São Luiz
do Purunã até a Serra do Cadeado.
O geólogo Antonio Liccardo, que
participou do levantamento, conta que
já foram instalados 14 painéis na região.
“É uma forma de fazer com que as pessoas vejam estes locais turísticos com
olhos também para a geologia”, afirma.
Segundo Piekarz, no Paraná existem
outros 34 pontos de interesse geológico
identificados com painéis. “Em um mês
essas informações e locais poderão ser
consultados no site da Mineropar (www.
mineropar.pr.gov.br)”, informa.
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É PRECÁRIO Principais cidades do Estado não têm engenheiros mecânicos

Faltam

Maurilio Cheli/SMCS

técnicos

CREA-PR cobra dos
municípios presença de
profissional capacitado
para manutenção de
máquinas e equipamentos

por SÉRGIO DEL GIORNO
A presença de engenheiro mecânico como responsável técnico pela
manutenção dos equipamentos dos
parques de máquinas das prefeituras
é uma necessidade que nem sempre
é acatada. Nas empresas particulares
que trabalham com manutenção, a
exigência normalmente é cumprida
porque há autuações da fiscalização.
“Mas no poder público, a norma é
descumprida por falta de conscientização e, muitas vezes, por falta de vontade política”, diz o engenheiro mecânico Pedro Maia Filho, conselheiro
da CEEMM (Câmara Especializada de
36

Engenharia Mecânica e Metalúrgica) e
2º secretário da diretoria do CREA-PR.
Segundo ele, o conhecimento do engenheiro mecânico garante cronograma
de manutenção, intervenções preventivas, economia para os cofres públicos e mais segurança e confiabilidade
nos serviços prestados. As bases para
e exigência são a Lei Federal 5.194/66
e as resoluções 218/73 e 430/99 do
CONFEA. “A manutenção tratada de
forma científica e tecnicamente correta visa garantir a maior disponibilidade possível do equipamento, em perfeitas condições operacionais durante
sua via útil. Toda parada para conserto, ou manutenção corretiva, implica

em indisponibilidade. Por exemplo, no
caso de veículos, a manutenção envolve diversas variáveis: consumo de
combustível, quilometragem e/ou hora
trabalhada, consumo de lubrificantes,
desgaste de pneus e de pastilhas de
freio, entre outros. Com a manutenção adequada, evita-se o efeito cascata de defeitos, como uma pastilha de
freio trocada tardiamente que pode
implicar na troca do tambor ou
disco de freio; um cabo de vela
defeituoso que pode aumentar
o consumo de combustíveis; e
outras situações”, diz.
COBRANÇA Pedro Maia Filho:
manutenção levada a sério

Divulgação

COMO FUNCIONA Máquinas da prefeitura de Curitiba
em operação: manutenção é feita por cinco empresas
terceirizadas, com exceção em usina de asfalto (à direita)

Maurilio Cheli/SMCS

>>

PANORAMA

PARANÁ

Veja como é a situação dos parques de máquinas
em algumas das principais cidades do Estado

Ivan Bueno/SMCS

CURITIBA
TEM EM SEU QUADRO PRÓPRIO
um único engenheiro mecânico
que é responsável técnico
apenas pelas duas usinas
de asfalto da prefeitura.
A manutenção de todas
as máquinas e veículos da
Secretaria Municipal de
Obras Públicas é feita por
cinco empresas terceirizadas.
Segundo a assessoria de
imprensa da Prefeitura, por
força de contrato cada uma das
terceirizadas tem que ter um
engenheiro mecânico para se
responsabilizar tecnicamente
pelos serviços de manutenção.

NA MÃO DE OUTROS

CASCAVEL

Municípios optam
por terceirizar

NÃO HÁ ENGENHEIROS
mecânicos no parque de
máquinas da Secretaria
Municipal de Obras, apenas
chefes de seção e mecânicos
sem formação específica, que
cuidam de sua manutenção.

Quatro das principais cidades do interior do Estado
não têm engenheiros mecânicos em seus quadros próprios (veja quadro). Curitiba tem um único profissional
nessa especialidade, mas que é responsável somente
pelas duas usinas de asfalto da cidade. Alguns municípios, como Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, terceirizam os serviços de manutenção de veículos e máquinas. Dessa forma, afirmam cumprir a exigência, já que
as empresas terceirizadas têm os profissionais técnicos
exigidos. Mas, para Maia, mesmo assim é necessário
haver o engenheiro mecânico próprio para fiscalizar os
contratos. “Ele é essencial para garantir que o serviço
esteja sendo bem-feito e que o dinheiro público esteja
sendo bem gasto”, diz. Outra alegação dos municípios
para a terceirização e para a falta de quadros técnicos
próprios são as limitações em contratação impostas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PONTA GROSSA
O MUNICÍPIO NÃO TEM
engenheiros mecânicos em
seus quadros. O Departamento
de Manutenção, da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos, é responsável por
manter todos os veículos e
equipamentos leves e
pesados da prefeitura, mas o
serviço é feito por meio
de várias empresas
terceirizadas.

MARINGÁ
NÃO TEM ENGENHEIROS
mecânicos. Cada
secretaria gere
sua própria frota.
A manutenção de
veículos e máquinas
é terceirizada, mas
não há controle por
parte da prefeitura
sobre a presença desse
profissional nos quadros
das prestadoras de
serviço.

LONDRINA
NÃO TEM ENGENHEIROS
mecânicos. A gestão
de todos os veículos
– leves e pesados– é
responsabilidade da
Gerência de Frotas,
subordinada à Diretoria
de Patrimônio. Toda
a manutenção é
terceirizada, mas não
está expressa, em
contrato, a necessidade
do engenheiro mecânico
na empresa responsável
pela prestação do
serviço.
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PROFISSÃO E MERCADO

um guia de oportunidades

ENGENHARIA AGRÍCOLA Mercado cresce e oferece novas oportunidades

Profissão tem nas
energias alternativas,
no controle da
poluição e nas usinas
de álcool e açúcar
um vasto campo de
atuação

219

engenheiros agrícolas
estão inscritos no
CREA-PR

>>
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por PATRÍCIA BLÜMEL
O engenheiro agrícola é um profissional apto a formular soluções práticas
e inovadoras à diversidade de problemas
de engenharia que envolve a agricultura
moderna e a agroindústria. “Este profissional pode trabalhar nas áreas de recursos hídricos e saneamento ambiental,
energia, mecanização agrícola, construções para fins agroindustriais, processamento de produtos agrícolas, controle
de poluição, além de geoprocessamento
e fotointerpretação”, explica o presidente
da Associação Brasileira de Engenheiros
Agrícolas, Valmor Pietsch.
“E atualmente as energias alternativas, a irrigação, a armazenagem e processamento de grãos em cooperativas e
as usinas de álcool e açúcar representam
um vasto campo de trabalho”, analisa o

engenheiro agrícola, Osvaldo Kuczman,
que trabalha há mais de 15 anos na área.
Segundo ele, para escolher esta profissão é necessário gostar de Física e Matemática. “O engenheiro agrícola é quase
como um engenheiro civil do meio rural”,
compara Kuczman. “É este profissional
que tem conhecimento para melhorar os
sistemas produtivos ligados à produção
agrícola e engenharia rural”, completa.
O engenheiro também destaca a importância da profissão para o Brasil. “Para
um país que tem no setor primário o forte
de sua economia, a Engenharia Agrícola é imprescindível porque junto com a
agronomia completa os conhecimentos
necessários para o desenvolvimento da
cadeia do agronegócio.”
BRASIL Para Kuczman profissão é
imprescindível: desenvolvimento

Atividades COMPLEMENTARES

UM PROFISSIONAL que coloca seus
conhecimentos de engenharia mecânica,
civil e elétrica a serviço da atividade agrícola, garantindo colheita farta e diminuindo perdas dos produtos estocados. Esse é o
perfil do engenheiro agrícola, muitas vezes
confundido com o agrônomo.

EMBORA SUTIS, há diferenças
entre os focos das duas carreiras: enquanto o agrônomo se preocupa com
a produção de alimentos, de origem
animal e vegetal, o engenheiro agrícola se dedica a sistemas de suporte
à produtividade.

Veja as opções de estudo e onde
o profissional pode atuar

É O ENGENHEIRO agrícola quem

projeta açudes, barragens e sistemas de
irrigação e drenagem do solo, constrói
silos para armazenamento de mercadoria e edificações rurais para rebanhos e
secagem de grãos, além de aperfeiçoar
máquinas agrícolas.

Fonte: Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas - www.apeag.com.br

Divulgação/Arquivo Pessoal

Foco no AGRONEGÓCIO

AGENDA

para você se programar

CURSOS, CONGRESSOS E WORKSHOP
23 A 27/6
SEMINÁRIO SOBRE
FLORESTAS

>>

>>

O Comitê Gestor do Sistema Nacional
de Parcelas Permanentes (SisPP) promove, de 23 a 27 de junho de 2008, em
Curitiba, o I Seminário Nacional sobre
Dinâmica de Florestas. A organização é do Serviço Florestal Brasileiro e
Embrapa Florestas. Informações com
Vera Lucia Eifler (41) 3675-5679 ou
pelo e-mail sispp@cnpf.embrapa.br

25 A 27/6

>>

Jornada pela
reciclagem
11 A 14/06

A Reciclação 2008 - Feira e Jornada Brasileira de
Reciclagem, Preservação e Tecnologia Ambiental será
de 11 a 14 de junho, em Curitiba. A terceira edição do
evento quer estimular o desenvolvimento sustentável
com maior integração entre empresas e instituições
para fomentar a realização de negócios no segmento ambiental e de reciclagem. A feira será no Expo
Curitiba, com aproximadamente 80 expositores. Mais
informações pelo site montebelloeventos.com.br.

SEGURANÇA DO TRABALHO

A 11 Feira e Seminário de Saúde,
Segurança e Higiene do Trabalho
(Prevensul Paraná) será de 25 a 27
de junho, em Curitiba, no Estação
Embratel Convention Center. A Prevensul reunirá feira de produtos e diversos eventos técnicos dirigidos aos
profissionais da área. Informações no
Paraná pelo telefone (41) 4062-5454
e pelo site www.prevensul.com.br
a

>>

25 A 26/6
DEBATE SOBRE BIOENERGIA

>>

2 A 4/7
PLANTIO DIRETO NA PALHA

A Federação Brasileira de Plantio
Direto na Palha e a Sociedade Rural
do Paraná firmaram parceria para a
realização do 11º Encontro Nacional
de Plantio Direto na Palha. O evento
acontece de 2 a 4 de julho no Parque de Exposições Governador Ney
Braga, em Londrina. A realização
foi definida durante reunião entre
os organizadores e o presidente da
Rural, Alexandre Kireeff.

2 A 6/6
ENGENHARIA CIVIL

O I Simpósio Estadual de Construção Civil e a 10ª Semana dos
Cursos de Engenharia de Produção Civil e Tecnologia em Materiais de Construção serão de 2
a 6 de junho, em Campo Mourão. Saiba mais pelo site www.
simposiocivil2008.com.br.

>>

Acontece nos dias 25 e 26 de junho
a BIOTech Fair 2008 (Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia
e Biodiesel), no ExpoTrade Pinhais
– Curitiba-PR. Mais informações pelo
site www.porthuseventos.com.br ou
pelo telefone (41) 3362-1180.

>>

>>

19 A 21/6
ÁREAS DEGRADADAS

A AEAPR (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) promove o Curso de Capacitação “Recuperação de Áreas Degradadas”,
nos dias 19, 20 e 21 de junho, em Curitiba,
no auditório do Crea-PR, na rua Dr. Zamenhof, 35. Informações com a AEAPR pelo
fone (41) 3354-4745, e-mail aeapr@terra.
com.br ou pmarquesx@yahoo.com.br

GOVERNANÇA COOPERATIVA CREA-PR
Próximas reuniões do programa que aproxima o
Conselho dos profissionais

18/06
19/06
20/06
24/06
25/06
26/06

LONDRINA

Governança Cooperativa

MARINGÁ

Governança Cooperativa

CURITIBA

Governança Cooperativa

CASCAVEL

Governança Cooperativa

PATO BRANCO

Governança Cooperativa

PONTA GROSSA

Governança Cooperativa

O QUE É? Compreendem a Governança Cooperativa as Reuniões Modais, Colégio
de Inspetores, Audiências com o Presidente, Reuniões de Gestão, CREAjr-PR e
Reuniões com Entidades de Classe.
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OPINIÃO

por MARCOS PUPO THIESEN Engenheiro Agrônomo e consultor ambiental do SENAI-CIC/CETSAM e
MOACIR TAVARES JÚNIOR Engenheiro Químico e consultor ambiental do SENAI-CIC/CETSAM

CRÉDITOS DE CARBONO Toda empresa deve conhecer o potencial de redução das emissões de gases de efeito estufa

Novas oportunidades e riscos
Com a ratificação do protocolo, em fevereiro de 2005, que
estabelece metas de emissão de gases de efeito estufa para os
países desenvolvidos, diversos projetos ao redor do mundo têm
sido elaborados. A ONU tem 852 projetos registrados, responsáveis pela redução de emissão de mais de 174 milhões de toneladas
de carbono por ano para a atmosfera, na modalidade Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL). 13% são projetos brasileiros.
O número de projetos MDL brasileiros encaminhados à Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) tem
crescido rapidamente. Em agosto de 2005 eram 20; em novembro
de 2007, 199.
O Paraná possui 15 projetos aprovados pela CIMGC, 7 de
geração de energia elétrica de fonte renovável, 7 de destruição do
metano gerado pela decomposição de dejetos de suínos e 1 projeto
de produção de sais químicos utilizando CO2 de origem renovável
em substituição ao CO2 gerado por combustível fóssil.
O processo de obtenção de créditos de carbono compreende
várias etapas, que devem ser seguidas conforme descrição sucinta ao lado. Todo este trâmite apresenta elevado custo e nível de
complexidade e pede o trabalho de consultorias. O mercado oferece basicamente três tipos de consultoria:
— Assessoria no desenvolvimento do projeto MDL na qual são
repassados à empresa os custos das horas técnicas necessárias.
— Assessoria no desenvolvimento do projeto MDL por meio de
um contrato de risco onde a consultoria vincula um percentual
sobre os créditos de carbono a serem obtidos pelo projeto.

>>

Para saber MAIS

ANÁLISE DE
VIABILIDADE
DO PROJETO
Cálculo de redução
de emissões de GEE
Avaliação do Risco
do Projeto
Project Idea Note
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DESENVOLVIMENTO
DO DOCUMENTO
DE CONCEPÇÃO DO
PROJETO (PDD)
Descrição do projeto
Metodologia da linha
de base
Plano de
monitoramento e
verificação
Cálculo das emissões
de GEE

— A empresa de consultoria compra o projeto MDL e os créditos a serem obtidos pelo mesmo.
Antes de decidir pelas opções de consultoria oferecidas pelo
mercado, a empresa deve conhecer o potencial de redução das
emissões de gases de efeito estufa de seu projeto para estimar os
créditos de carbono a serem obtidos. Em seguida, deve procurar
avaliar cuidadosamente as opções oferecidas pelo mercado de forma
a escolher a que melhor atenda às necessidades da empresa.
Desta forma, visando a orientar e assessorar as empresas em
relação ao mercado de crédito de carbono, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, através do Balcão FIEP MDL, vem
desenvolvendo as seguintes ações:
— Esclarecimentos sobre o MDL;
— Palestras orientativas;
— Identificação de oportunidades;
— Apoio na estruturação de projetos de MDL e demais etapas
necessárias à obtenção de crédito de carbono e
— Auxílio na captação de recursos para projetos de MDL.
O Balcão FIEP MDL está estruturado junto à Rede de Tecnologia do Paraná (RETEC) e propicia um canal de comunicação
direta entre os empresários e consultores especializados em MDL,
de forma a esclarecer todas as etapas do processo de obtenção
de créditos de carbono. Maiores informações podem ser obtidas
através do site www.pr.retec.org.br.
>> FONTES: http://cdm.unfccc.int - http://www.mct.gov.br

Veja as opções de estudo e
onde o profissional pode atuar

APROVAÇÃO
PAÍS DE ORIGEM
E CONSELHO
EXECUTIVO ONU

MONITORAMENTO
E VERIFICAÇÃO

Monitoramento
Verificação
Validação
Certificação
EMISSÃO DOS
por entidade
por entidade
CRÉDITOS
independente
independente
Aprovação do país
Emissão dos
de origem
Créditos pelo
Aprovação da
Conselho
Metodologia pelo CE
Executivo
Registro no Comitê
Negociação dos
Executivo MDL
créditos obtidos

PLURAL

um tema, duas opiniões

DOIS PONTOS DE VISTA A opinião de Requião e Manteli sobre draga própria para operar no Porto de Paranaguá

Para modernizar o porto
PR ganha com dragagem própria

A notória deficiência de calado que afeta o desempenho
dos principais portos brasileiros, entre eles o de Paranaguá, tem
como origem um modelo inadequado de gestão dos serviços de
dragagem. Entregues às Companhias Docas e autarquias estaduais, instituições comprometidas por influências político-partidárias e por falta de autonomia administrativa e financeira, tais
serviços jamais serão prestados com a qualidade e a constância
demandadas pelos usuários dos portos.
Com a complicada situação financeira e ineficiência gerencial das administradoras portuárias públicas, que não asseguram
calado adequado de acesso aos portos, operar dragas próprias
significa aumentar o problema. Se a atividade-fim dessas administradoras não tem sido realizada a contento, qualquer acréscimo em suas atribuições será danoso para o sistema portuário.
É fato que o Brasil não dispõe de muitas dragas, mas no
mercado internacional há prestadores de serviço com tradição e
experiência, e a nova lei da dragagem promove a abertura das
licitações para empresas internacionais. Com um maior número
de candidatos participando das concorrências, entre nacionais
e estrangeiros, a tendência será a melhoria das condições de
serviço e a redução de custos para os usuários. Além disso, estabelece o conceito de dragagem “por resultado”, que compreende
a contratação de serviços de maneira contínua.
Com o tempo, talvez mudanças mais arrojadas se façam
necessárias, como, por exemplo, a participação dos terminais
portuários na gestão dos serviços. Estes, por sua vez, também
não precisarão adquirir dragas para garantir boas condições de
calado, mas sim contratar no mercado o prestador de serviços
que oferecer a melhor relação custo-benefício. Afinal, qualquer
empresa inserida na economia global sabe que deve concentrar
investimentos no seu core business e terceirizar as atividades
auxiliares – de forma competente e controlada, é claro.

A aquisição de draga própria pelo Governo do Paraná não é
uma novidade. Historicamente, a dragagem era responsabilidade
do Governo Federal, com equipamentos próprios.
No caso do Paraná, desde 1930, quando foi executado o
aprofundamento do Canal Sueste, até a campanha de dragagem
de manutenção do Canal da Galheta, em 1991, primeiro mandato
do governador Roberto Requião, os serviços foram executados
quase na sua totalidade por empresas públicas de dragagem.
Alguns portos europeus, que demandam grandes volumes
de dragagem, também perceberam há anos a necessidade estratégica de manter serviços regulares a preços módicos. Este é o
caso do Porto de Nantes Saint-Nazaire, na França.
A aquisição de um equipamento com tripulação própria trará
ao Estado vários benefícios. Antes de mais nada, os portos paranaenses estarão livres do mercado cartelizado, que impõe preços,
prazos e equipamentos. Os serviços de dragagem nos Portos do
Paraná demandam regularidade e continuidade, com um volume
mínimo de dragagem de 1,6 milhão de metros cúbicos ao ano.
Se considerarmos o volume de dragagem para retificação dos
canais navegáveis e dos volumes estimados para manutenção nos próximos cinco anos, teremos aproximadamente 16,8
milhões de metros cúbicos, que a valores de mercado pagariam
todo o custo de aquisição e operação nesse período.
Também seria possível um melhor planejamento dos serviços
de dragagem para harmonizar o fluxo de entrada e saída dos navios.
Poderíamos ainda oferecer serviços a portos vizinhos, a preços
compatíveis, criando competitividade no segmento, exercendo
pressão para redução dos preços. Deve-se considerar, também, a
geração de empregos e a não evasão de recursos para o exterior.
Desta forma, a alternativa de investir em um equipamento
de dragagem para atuar preferencialmente nos Portos do Paraná
demonstra-se factível, técnica e economicamente.

WILEN MANTELI é presidente da ABTP (Associação Brasileira
dos Terminais Portuários)

EDUARDO REQUIÃO DE MELLO E SILVA é superintendente dos
Portos de Paranaguá e Antonina

Rodrigo Leal

Na dragagem, importa o serviço

41

DE PONTA

novidades a seu favor

Divulgação

CONSTRUÇÃO CIVIL Reciclador móvel é novidade no Brasil

Equipamento
importado da Áustria
processa concreto no
canteiro de obras

DE RESÍDUO PARA MATÉRIA-PRIMA

>>

MAIS A máquina Power Crusher em operação:
ganho na obra e para o meio ambiente

VANTAGENS
por PATRÍCIA BLÜMEL
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Os resíduos sólidos resultados da
construção civil e de demolições são
motivos de preocupação ambiental.
Dados da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades
mostram que esses resíduos representam 61% do lixo produzido nas
cidades brasileiras. O equivalente a
90 milhões de toneladas de lixo por
ano, que devem ser depositados em
áreas próprias, obedecendo a leis e
normas ambientais de estados e municípios, o que minimiza, mas não
resolve totalmente o problema.
Um reciclador móvel, equipamento fabricado pela Hartl, empresa austríaca e importado pela Craft Engenharia, empresa com sede no Rio de
Janeiro, é uma inovação na área, já
que permite a reciclagem do resíduo
no próprio canteiro de obras. O equipamento chamado de Power Crusher
tem capacidade para processar 200
toneladas de concreto armado por

hora. “O equipamento transforma o
concreto armado em agregado reciclado, com características que se assemelham à da brita”, explica o economista Bernard Bogossian Inard,
gerente comercial da empresa.
Segundo ele, o agregado reciclado pode ser usado na própria obra
para aterro, reforço de subleito ou
sub-base para pavimentos ou ainda
como agregado em concretos não
estruturais. Como exemplo das vantagens do equipamento ele faz uma
comparação: “Se tivermos 20 mil
metros cúbicos de resíduos de uma
demolição, precisaremos de 1.428
viagens de caminhão com capacidade para 14 metros cúbicos para
retirar o material do canteiro. Além
disso, precisaríamos de mais tantos
caminhões para trazer o material
granular necessário. Com o equipamento eliminamos essa etapa, economizando dinheiro, mão-de-obra
e trazendo benefícios ambientais”,
explica o gerente.

Power Crusher pode ser utilizado
em várias obras
O EQUIPAMENTO trabalha em conjunto com
outra máquina (crusher hidráulico), responsável pela demolição secundária, ou seja,
por cortar o detrito do tamanho da boca de
alimentação do reciclador.
DENTRO DO RECICLADOR, a ferragem é
desagregada do concreto por um separador
eletromagnético e enviada posteriormente
para uma siderúrgica
O RESTANTE DO DETRITO de concreto armado é transformado em agregado reciclado
muito semelhante à brita.
O RECICLADOR é levado de carreta até a
obra e necessita de apenas um operador para
circular dentro do canteiro de obra.
32 TONELADAS é o peso do equipamento e
suas dimensões são sete metros de comprimento, 3,3 metros de largura por 2,8 metros
de altura.
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A engenharia,
a arquitetura
e a agronomia
estão em tudo.

MAIOR DO PARANÁ

cREA pR

ANUNCIE NA REVISTA CREA-PR, A

Revista

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

