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YOUTUBE
ASSISTA NO

Assista nossa 
websérie no 
YouTube.
A �scalização do CREA-PR são os 
olhos do nosso estado. Ela garante a 
valorização dos pro�ssionais habilita-
dos, o respeito às normas e a segu-
rança de toda a sociedade. Assista a 
websérie OLHOS DO PARANÁ e veja 
como isso acontece, todos os dias.

O CREA-PR
TEM OS OLHOS
VOLTADOS
AO PARANÁ.
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EDITORIAL

Em 1998, na revista n° 01 do Crea-PR, o 
tema Crise Hídrica foi matéria de capa. 
Hoje, 24 anos depois, voltamos a abordar 
esse tema com destaque, buscando trazer 
a visão de profissionais do nosso Sistema 
Confea/Crea e Mútua.

O assunto, aliás, permeou as edições das nos-
sas revistas também nos anos de 2001, 2002, 
2004 e 2006 (as revistas do Crea-PR de ges-
tões anteriores encontram-se no Portal da 
Revista do Crea-PR – www.revista.crea-pr.
org.br – no ícone: EDIÇÕES ANTERIORES).

Ao folhearmos edições de décadas passa-
das, nos deparamos com diversos assuntos 
essenciais para a sociedade, que ainda não 
foram solucionados, e que dependem for-
temente da expertise de engenheiros, agrô-
nomos e geocientistas. 

Trazer à tona e dar visibilidade para assun-
tos de interesse social e que envolvam nos-
sas profissões sempre esteve no DNA da 
nossa revista. Nosso objetivo é tornar este 
veículo numa grande vitrine de ideias, pro-
jetos e opiniões de nossos profissionais. 

Para isso contamos com a sua colaboração. 
Envie para o email comunicacao@crea-pr.
org.br as sugestões de matérias que você 
gostaria de ver na revista do Crea-PR. Tam-
bém envie seu artigo assinado expondo 
suas convicções e percepções acerca das 
Engenharias, Agronomia e Geociências. 

As ideias recebidas passarão pela validação 
do Conselho Editorial da revista, para pos-
terior publicação.

Temos a certeza que com a sua contribui-
ção, nossa revista será ainda mais assertiva 
no conteúdo apresentado bimestralmente 
aos nossos profissionais.

Faça parte da Revista do Crea-PR!

Boa leitura.

Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR
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MAPEAMENTO 
DAS RODOVIAS 
DO PARANÁ
ESTUDO DE CASO RESULTA EM 
INOVAÇÃO NO LEVANTAMENTO 
DA MALHA VIÁRIA E FORNECE 
SUBSÍDIO PARA DIVERSAS 
DEMANDAS DO DER/PR
Dez mil quilômetros de rodovias pavimentadas 

em dez semanas na estrada. Estes são os 

números que mostram o empenho da 

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho, 

Maria Luiza da Silveira Talamini, em um estudo 

de caso para levantamento das condições das 

rodovias, realizado sob orientação da professora 

do Instituto Lactec, Geóloga Isabella Françoso 

Rebutini Figueira. 

“Foi muito cansativo, mas não estive sozinha”, ex-

plica a autora, que contou com a colaboração do 

seu colega de departamento da Coordenadoria 

de Gerenciamento da Malha (CGM), Engenheiro 

Civil especialista em Infraestrutura Viária, Celso 

Marcelo Zen Franco e do motorista Maurílio San-

tos. “Cada um deles teve um papel importante 

para a realização do levantamento e no final con-

seguimos capturar as imagens de toda a malha 

pavimentada paranaense sob responsabilidade 

do estado”, afirma Maria Luiza.

O trabalho foi apresentado no Mestrado em Desen-

volvimento de Tecnologia, aplicado na utilização 

de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 

gestão de pavimentos, pelo Instituto Lactec (2022) 

e atendeu a uma demanda do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), onde a 

Engenheira trabalha há quase dez anos.

“Escolhi apenas três rodovias para o estudo de caso, 

mas viajamos e levantamos toda a malha rodoviária 

pavimentada do estado. Essa metodologia de captura 
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“Também queríamos ter certeza de que o estudo 
teria resultados positivos antes de o DER fazer 
investimentos”- Engenheira Civil e de Segurança do 
Trabalho, Maria Luiza da Silveira Talamini

D
ER

/P
R
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“O trabalho possibilitou ter acesso a imagens em vários trechos rodoviários, inclusive 
aqueles que não estão disponíveis no Google Street View, usando para isso a plataforma 
SIG (Sistema de Informação Geográfica)”, explica o Engenheiro Civil Rafael Rodrigues 
Teixeira, coordenador do CGM.

“Segundo ele, a inovação inicialmente foi disponibilizada para análise dos engenheiros 
e técnicos. “Fomos vislumbrando outros benefícios, como: análise de pontos críticos; 
verificação de sinalizações horizontais; ocupações irregulares; resposta a protocolos 
voltados à condição do pavimento; execução de pré-projeto de sinalização vertical; 
localização das Obras de Arte Especiais, entre outros”, informa.

“O setor público é carente de inovações e a oportunidade de termos acadêmicos 
desenvolvendo sistemas inovadores só mostra a importância da parceria setor público 
x universidades”, elogia.

de imagens do pavimento já é rea-

lizada por empresas profissionais, 

mas o DER/PR não adotava na épo-

ca por ser considerado um levanta-

mento caro”, explica.

Assim que surgiu a ideia, o pri-

meiro desafio foi reunir o ma-

terial necessário. “Ganhamos 

uma câmera GoPro de um en-

genheiro do DER/PR e os demais 

equipamentos - baterias, tablet, 

ventosas - adquirimos por con-

ta própria”, conta a profissional. 

A iniciativa foi para evitar um 

processo longo de licitação e 

despesas para o órgão público. 

“Também queríamos ter certeza 

de que o estudo teria resultados 

positivos antes de o DER fazer in-

vestimentos”, diz.

ETAPAS
No DER, Maria Luiza e o Engenhei-

ro Franco compraram os equipa-

mentos. Ele atua diretamente no 

levantamento da avaliação das 

condições da malha rodoviária 

estadual que segue como base 

a metodologia do Sistema da 

Administração da Manutenção 

(SAM) aplicada pelo órgão.

“Esse levantamento visual teve 

início nos anos 80 e era feito com 

Conheça
mais o 

DER/PR

MAIS DETALHES NO SITE 
SOBRE O ESTUDO DE CASO 
E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA

ferramentas disponíveis na épo-

ca. Com a evolução tecnológica 

tivemos a oportunidade de con-

tar com fotos e georreferencia-

mento, que servem como com-

provação da veracidade em que 

se encontra a pista, exigência de 

órgãos reguladores do estado”, 

avalia.

O presidente da Associação dos 

Engenheiros do DER (AEDER), En-

genheiro Civil Júlio Cesar Vercesi 

Russi, também se envolveu. “Foi 

ele que me incentivou a fazer o 

mestrado e publicar o estudo”, re-

conhece Maria Luiza.
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*nível resumido de conservação de pavimento em quantidade de 
quilometragem e em porcentagem.

(Fonte: Utilização do Sistema de Informação Geográfica como 
ferramenta de validação da avaliação visual de pavimentos) 

ESTRADA
EM NÚMEROS

PR-323

PR-092

PRC-280

65,79% do pavimento apresenta 
notas boa e muito boa

32,99% do pavimento encontra-se 
em ruins condições de 
trafegabilidade

1,23% em nível péssimo

91,2% do pavimento apresenta 
notas boa e muito boa 

8,80% do pavimento encontra-se 
em ruins condições de 
trafegabilidade 

0% em nível péssimo

80,03% do pavimento apresenta 
notas boa e muito boa

15,65% do pavimento encontra-se 
em ruins condições de 
trafegabilidade 

4,32% em nível péssimo 
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É COMUM CHEGAREM OFÍCIOS AO 
CONFEA E AOS CREAS SOLICITANDO 
APURAÇÃO DE CONDUTAS DE PERITOS 
NOMEADOS QUE DEIXAM DE CUMPRIR 
SUAS OBRIGAÇÕES

PERITOS JUDICIAIS: 
ATENÇÃO AOS 
PRAZOS!

Desde 2009, o Tribunal de Justiça do Paraná 

adota o Projudi, um sistema eletrônico por meio 

do qual acontecem todos os procedimentos 

judiciais. Inclusive processos antigos foram 

digitalizados e tudo pode ser acessado e 

tramitado de forma 100% digital. “O sistema 

trouxe agilidade aos processos. É intuitivo, de 

fácil navegabilidade e acesso. A única exigência é 

a necessidade de uma assinatura digital”, explica 

o Engenheiro Agrônomo e advogado, Vicente 

Lucio Michaliszyn, conselheiro do Crea-PR.

Mas mesmo sendo um sistema de fácil usabilida-

de, muitos profissionais das Engenharias, Agro-

nomia e Geociências que são nomeados como 

peritos, perdem prazos e podem sofrer sanções. 

O procurador-chefe do Confea, Advogado Igor 

Tadeu Garcia, explica como funciona o trabalho 

do perito: “a prova pericial em demandas judiciais 

se constitui um forte elemento de convicção do 

juiz, sendo necessária quando a prova depender 

de conhecimento especial técnico (artigo 464 do 

Código de Processo Civil). Isso porque por mais 

que o magistrado detenha vários saberes, care-

ce de conhecimentos específicos das Engenha-

rias, Agronomia e Geociências, necessitando do 

apoio de um expert”, esclarece.

E esse expert pode ser tanto um perito nomeado 

pelo juiz, como um assistente técnico indicado 

pelas partes. “Tanto o profissional da Engenharia 

nomeado como perito do juízo, como o assistente 

técnico indicado submetem-se à disciplina judiciá-

ria e à disciplina profissional. Essa última em razão 

do profissional exercer uma atividade regulamen-

tada (Lei 5.194/1966 c/c Resoluções do Confea) e 
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“A prova pericial em demandas judiciais se constitui um 
forte elemento de convicção do juiz, sendo necessária 

quando a prova depender de conhecimento especial 
técnico (artigo 464 do Código de Processo Civil)" - 

Advogado Igor Tadeu Garcia
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com amplo controle técnico e éti-

co”, explica o procurador.

O Engenheiro Agrônomo e ad-

vogado Gilberto Guarido, tra-

balha como perito desde 2015 

e reflete que a perda de prazo 

injustificada por parte do perito 

pode ser pelo desconhecimen-

to da importância do trabalho, 

“além do despreparo para a fun-

ção que se propôs a exercer. Afi-

nal, todos os que participam do 

processo, inclusive o perito, têm 

por obrigação respeitar o princí-

pio da celeridade. Este princípio 

busca resguardar aos litigantes 

uma resposta rápida do poder 

judiciário para suas demandas. 

Não obstante, mesmo com o 

cumprimento de todos os pra-

zos, os processos podem se ar-

rastar por anos a fio”, avalia.

Acesse e tire 
suas dúvidas 

sobre o Projudi

SAIBA MAIS NO 
SITE SOBRE O 

TRABALHO DO 
PERITO JUDICIAL 
E O ANDAMENTO 
DAS DENÚNCIAS

No caso de descumprimento de 
suas obrigações, o profissional habi-
litado no Sistema Confea/Crea 
pode ser denunciado. “Eventual de-
núncia toma como base um supos-
to descumprimento do Código de 
Ética (Resolução 1.002/2002) ou 
uma suposta infração ao artigo 75 
da Lei 5.194/1966 c/c Resolução 
1.090/17 do Confea”, esclarece o 
procurador. Essa denúncia pode ser 
feita pelo juiz, pelo Ministério Públi-
co, pelas partes envolvidas no pro-
cesso e até mesmo por terceiros ou 
de forma anônima.

PROFISSIONAL
PODE SOFRER

SANÇÕES



MAR.ABR 22

13

O profissional nomeado 
como perito deve estar 
ciente da importância da 
atividade buscando 
aprimoramento contínuo 
na sua atuação

Já para o laudo pericial, 
normalmente 30 (trinta) 
dias prorrogáveis por 
mais 15 (quinze)

Os menores prazos são 
de 5 (cinco) dias úteis e 
os demais 15 (quinze) 
dias para a resposta a 
uma intimação

São prazos razoáveis e na 
maioria dos casos suficientes. 
Mas aconselha-se estar 
sempre preparado para 
justificar eventual perda de 
prazo e na impossibilidade 
de algum cumprimento, 
sempre comunicar o juiz

DICAS

(Fonte: Engenheiro Agrônomo e advogado Gilberto Guarido)
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CERTIFICAÇÕES 
NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 
CONSTRUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS 
- PROFISSIONAIS PRECISAM ESTAR 
ATENTOS ÀS NOVIDADES 
E BUSCAR CONHECIMENTO 
A construção civil é parte importante no processo de busca de sustentabilidade com colaboração sig-

nificativa na descarbonização do planeta. “Hoje, os edifícios respondem por quase 40% das emissões 

globais, e a construção em todo o mundo não está diminuindo: o equivalente a Paris é adicionado em 

espaço físico a cada cinco dias e, até 2060, espera-se que o estoque atual de edifícios dobre. Se conti-

nuarmos construindo edifícios da mesma forma, a contribuição do setor para as emissões globais será 

de cerca de 50% até 2050, em comparação com os níveis de 2015”, alerta documento do Green Building 

Council (GBC), que participou da COP26 para posicionamento da certificação LEED, uma das mais ado-

tadas no Brasil. A COP26 aconteceu no ano passado, em Glasglow, Escócia.

“Quando falamos de sustentabilidade na 
construção civil, o que se busca é performance, 
otimização de processos, economia de materiais, 
eficiência de equipamentos e sistemas. Isto desde a 
parte construtiva até toda a tecnologia embarcada 
em um edifício” - Eng. Amb. João Vitor Gallo
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O Engenheiro Ambiental João Vi-

tor Gallo destaca os vários benefí-

cios, além dos ambientais. “Quan-

do falamos de sustentabilidade na 

construção civil, o que se busca é 

performance, otimização de pro-

cessos, economia de materiais, efi-

ciência de equipamentos e siste-

mas. Isto desde a parte construtiva 

até toda a tecnologia embarcada 

em um edifício”, destaca.

A GBC também destaca benefí-

cios: “sabemos que os edifícios 

melhores são uma solução cli-

mática prontamente disponível: 

temos as tecnologias; as melho-

rias se pagam em custos redu-

zidos de energia e água, bem 

como vantagens mais difíceis de 

monetizar, como melhor saúde e 

produtividade; e edifícios susten-

táveis também resistem melhor 

a condições climáticas extremas, 

para manter as operações e redu-

zir os riscos”, afirma a entidade.

Segundo o engenheiro, quando 

se fala em certificação de susten-

tabilidade na construção civil, a 

mais amplamente difundida é o 

LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), ferra-

menta que aborda a edificação 

por inteiro, desde o projeto até a 

construção final e a manutenção.
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VEJA NO SITE: A IMPORTÂNCIA
DA SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
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Mas existem muitos selos e cer-

tificações como o AQUA-HQE, 

Selo Casa Azul e Procel Efifica, 

certificação EDGE, entre outras. 

“Construímos prédios de forma 

similar há muito tempo com 

pouca evolução, melhorando, 

mas ainda de forma muito lenta. 

Então quando falamos em sus-

tentabilidade pensamos em edi-

fícios planejados desde o início 

para performance térmica, lumí-

nica e acústica”, evidencia.

O PAPEL DO PROFISSIONAL

O tema não é novo, mas os selos 

e certificações em sustentabilida-

de na construção civil nem sem-

pre são dominadas pelos profis-

sionais envolvidos no processo. 

“Atualmente temos no mercado 

uma certa escassez de profis-

sionais realmente qualificados, 

que buscam se aperfeiçoar na 

questão da sustentabilidade por 

meio de cursos e conhecimento 

de softwares avançados”, avalia o 

Engenheiro Gallo. 

E, segundo ele, para buscar a 

certificação todos os profissio-

nais envolvidos na obra devem 

dominar os conceitos. Por exem-

plo, o engenheiro mecânico 

precisa buscar a eficiência no 

desenvolvimento do sistema de 

ar condicionado por meio de 

atualizações, normas recentes e 

softwares para simular o com-

portamento térmico do edifício. 

“E assim, todos os envolvidos 

devem ter em mente os pré-re-

quisitos para se chegar a um edi-

fício certificado”, destaca.

Existem, segundo o Engenhei-

ro, diversos cursos disponíveis. 

O Green Building Council Brasil 

promove cursos e também pa-

lestras sobre LEED. A Câmara 

Brasileira da Indústria da Cons-

trução (CBIC) também oferece 

especializações e algumas pós-

-graduações da área de arquite-

tura sustentável também abor-

dam o tema. 

De forma geral, no Brasil, “alguns 

profissionais já estão familiariza-

dos aos conceitos do LEED, que 

são mais rigorosos e as incorpo-

radoras têm contratado consul-

torias de sustentabilidade para 

ajudar a equipe de projetos a 

atender aos preceitos”, explica 

Gallo, que integra o grupo de 

trabalho para definição da pri-

meira regulamentação para reu-

so de água no Paraná.
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15º ENCONTRO 
DO CREAJR-PR

A importância de uma comunicação assertiva, o trabalho em 

conjunto por meio da metodologia de governança cooperativa, 

e o desenvolvimento das habilidades de gestão do tempo e da 

produtividade foram os principais temas abordados com os aca-

dêmicos participantes do 15º Encontro Estadual do CreaJr- PR. 

O evento, que recepciona e prepara os membros dirigentes de 

todo o estado para exercerem o cargo e cumprirem suas atribui-

ções e metas, ocorreu no final de março, realizado pelo Crea-PR 

com apoio do Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agro-

nomia -, da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Cre-

a-PR - e da CredCrea - Cooperativa de Créditos.

EVENTO ABORDOU 
COMUNICAÇÃO, 
GOVERNANÇA 
COOPERATIVA E GESTÃO 
DE E PRODUTIVIDADADE
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O presidente do Crea-PR, En-

genheiro Civil, Ricardo Rocha, 

destacou que hoje o CreaJr no 

Paraná tem dez mil membros 

corporativos e “queremos ver es-

ses membros cada vez mais en-

gajados, acolhendo o CreaJr em 

suas atividades na graduação”. 

Para ele, os jovens que fazem 

parte atualmente do Programa 

vão “trabalhar com as grandes 

mudanças nas Engenharias, 

Agronomia e Geociências, como 

por exemplo as novas tecnolo-

gias de energia, e participar do 

Programa faz parte de sua pre-

paração profissional, por isso 

tenho orgulho de assinar cada 

termo de novo membro”.

Atualmente o Programa tem 105 

cursos de graduação representa-

dos, o que significa 25% dos cur-

sos no Estado do Paraná, que so-

mam 200 membros dirigentes.

O Eng. Ricardo comenta ainda 

que “têm sido feitas melhorias 

com muito planejamento e de-

dicação, desde 2005, quando o 

Programa começou, e é muito 

importante ver ex-membros di-

rigentes hoje fazendo parte do 

Sistema Profissional como con-

selheiros e dirigentes de Enti-

dades de Classe”. O presidente 

falou ainda da importância da 

ampliação de contatos e engaja-

mento nas redes sociais.

A coordenadora estadual do 

Programa CreaJr, acadêmica 

de Agronomia Bruna Rizzo Mi-

lagres, diz sentir-se orgulhosa 

da realização do evento na sua 

cidade e considera o momento 

como uma oportunidade: “o in-

tuito desse evento é se engajar, 

então aconselhei aos colegas 

que aproveitassem o momen-

to para se conhecer, fazer ne-

tworking, estreitar os relaciona-

mentos e trocar informações”.

COMUNICAÇÃO PESSOAL 
E PROFISSIONAL

A jornalista do Crea-PR, Débora 

Pereira, e o estudante de Jorna-

lismo Luiz Gustavo Gonçalves da 

Costa e Silva, que trabalha com 

as redes sociais do CreaJr-PR, 

conversaram com os participan-

tes sobre ‘Comunicação pessoal 

e profissional’ e ‘Engajamento 

nas redes sociais’. Falaram da 
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importância de desenvolver a 

habilidade da comunicação e 

passaram dicas de boas práticas 

de comunicação, tanto pessoal 

como profissional.

GOVERNANÇA 
COOPERATIVA 
DO CREA-PR

A mesa redonda Conheça a Go-

vernança Cooperativa do Cre-

a-PR foi realizada com o presi-

dente Crea-PR, Eng. Civ. Ricardo 

Rocha, a conselheira e coorde-

nadora do Comitê Mulheres do 

Crea-PR, Eng. Civ. Karlize Po-

sanske, representando todos os 

conselheiros, a presidente da 

Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Maringá, Eng. Ele-

tric. Aline Priscila Bortolotto, o 

coordenador do Colégio de Ins-

tituições de Ensino da Regional 

Maringá, Eng. Eletric. Prof. Fabio 

Augusto Gentilin, e o coorde-

nador do Colégio de Inspetores 

Regional Maringá, Eng. Mec. 

Marcos Pintor, com mediação da 

coordenadora-adjunta do Pro-

grama CreaJr-PR, a graduanda 

em Engenharia de Bioprocessos 

e Biotecnologia pela UTFPR de 

Dois Vizinhos, Renata Voitena.

A mediadora contou como co-

meçou a se envolver e como co-

nheceu o Sistema Profissional, 

história que provavelmente é 

semelhante à de outros estudan-

tes. O presidente Ricardo Rocha 

explicou como funciona o orga-

nograma do Crea-PR falando dos 

conselheiros, Plenária, comitês e 

comissões, inspetores, entidades 

de classe, instituições de ensino, 

colegiados. Para ele é “funda-

mental que todos os envolvidos 

com as atividades do Conselho 

participem, pois nenhum joga-

dor ganha sozinho. Trabalhamos 

por uma gestão cooperativa e 

participativa, e a contribuição de 

todos é o que torna o Crea cada 

vez melhor”, enfatiza.

Os demais participantes da mesa 

falaram como ocorreu sua aproxi-

mação do Conselho e como o é o 

trabalho das áreas e grupos que 

representam atualmente, traba-

lhando sempre em conjunto. Os 

membros dirigentes tiveram a 

oportunidade de realizar comen-

tários e perguntas, esclarecendo 

suas dúvidas sobre como funcio-

na e como participar do Sistema 

Profissional.

José Medeiros Filho, conhecido 

como um verdadeiro ‘transfor-

mador de pessoas’, falou sobre 

gestão do tempo e produtivida-

de, passando o panorama atual 

do profissional multitarefas e vá-

rias dicas de como gerir de forma 

mais adequada o tempo disponí-

vel, sendo ao mesmo tempo mais 

produtivo. A palestra foi bastante 

interessante e comentada positi-

vamente pelos acadêmicos.

O CreaJr e seus benefícios foi o 

tema da fala do Eng. Eletric. An-

dré Vinicius Pagani, gestor do 

Programa do CreaJr-PR. Após 

entender os objetivos do Pro-

grama e o papel dos membros 

dirigentes em sua atuação, eles 

realizaram uma atividade prá-

tica em grupo, planejando suas 

ações para 2022.

“O intuito desse evento é se engajar, então 
aconselhei aos colegas que aproveitassem o 
momento para se conhecer, fazer networking, 
estreitar os relacionamentos e trocar informações” 
- coordenadora estadual do CreaJr-PR, acadêmica 
de Agronomia Bruna Rizzo Milag res
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A ENGENHARIA 
NO ICMS ECOLÓGICO
DO PARANÁ
ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE 
PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

ARTIGO          ENGENHEIRO FLORESTAL MARCELO LUBAS1                  

O Estado do Paraná foi o pioneiro 
na implantação do ICMS Ecológi-
co, em meados do ano de 1991, 
época em que era a maior novida-
de no Brasil.  Agora, com 30 anos 
completados no ano passado, o 
Programa permanece com suces-
so promovendo uma compensa-
ção financeira para os municípios 
participantes, possível por meio 
de duas modalidades: Biodiver-
sidade (presença de áreas verdes 
protegidas) e Mananciais (quan-
do um município abastece ou 
contribui para o abastecimento 
do município vizinho).
Replicado em vários outros 
estados no Brasil, o ICMS Eco-
lógico representa atualmente 
no Paraná uma distribuição de 
aproximadamente 400 milhões 
de reais anuais, repassados aos 

municípios inseridos no Progra-
ma. Este mecanismo de com-
pensação parte do princípio de 
que o município, tendo parte ou 
partes do seu território destina-
dos para a conservação de áre-
as verdes e da necessidade de 
proteção maior dos mananciais, 
tem merecimento e recebe um 
valor financeiro com a finalidade 
de apoiar ainda mais as iniciati-
vas e ações de preservação local.
Assim, o ICMS Ecológico repre-
senta um instrumento de polí-
tica pública efetiva, que cons-
trói pilares da sustentabilidade, 
aliando a conservação da natu-
reza com o retorno econômico, 
contribuindo desta forma com o 
desenvolvimento econômico e 
social dos seus territórios.
Atualmente no estado são mais 

de 260 municípios que partici-
pam do Programa e recebem 
repasses de recursos desta fonte 
que colabora com a viabilização 
de mais ações de sustentabilidade 
voltadas ao meio ambiente. As-
sim, reflete na contribuição para 
a melhoria da qualidade de vida e 
saúde da população paranaense.
Neste contexto, o papel da En-
genharia cumpre sua função, 
fortalecendo a base técnica do 
mecanismo do ICMS Ecológico 
que se alia aos segmentos fi-
nanceiro e tributário, formando 
assim um elo consolidado entre 
os eixos econômico e ambiental, 
colaborando para a construção 
e manutenção dos municípios 
mais verdes e sustentáveis.

1   Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná (1990). Atualmente é secretário geral da Fundação de Pes-
quisas Florestais do Paraná. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas 
de Produção.
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A CRISE HÍDRICA
NO BRASIL
PROBLEMA CÍCLICO, ESCASSEZ 
DE ÁGUA PODE SER MITIGADA 
COM PLANEJAMENTO 
E INVESTIMENTO

No ano de 2002 foi lançada a primeira edição da Revista do 

Crea-PR e o assunto de capa era o Aquífero Guarani. A matéria 

principal destacava o potencial do maior reservatório doce do 

mundo e frisava que, na época, o uso ainda era tímido. O assunto 

teve como motivação o famoso apagão de 2001.

Quase 20 anos depois a cena se repetiu. Os reservatórios tiveram 

baixa no volume de água a um nível crítico. As termoelétricas 

foram acionadas. A Região Sul foi bastante afetada e os 

curitibanos enfrentaram, de março de 2020 até janeiro de 2022, 

exatos 649 dias de rodízio no abastecimento de água. 
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CONSEQUÊNCIAS DAS CRISES HÍDRICAS

ENERGIA ELÉTRICA MAIS CARA

RACIONAMENTO

ACIONAMENTO DE GERADORES TÉRMICOS 
(COMBUSTÍVEIS FOSSEIS), QUE AFETAM 

A QUALIDADE DO AR E PODEM 
IMPACTAR O MEIO AMBIENTE

EXPLORAÇÃO EXCESSIVA 
DO LENÇOL FREÁTICO

(FONTE: GEÓGRAFO PEDRO AUGUSTO BREDA FONTÃO)

E os impactos vão desde os 

ambientais até os econômicos. 

“Uma grande política pública 

do Governo do Paraná na ges-

tão das bacias hidrográficas e 

dos aquíferos seria fundamental 

para mitigar o problema”, de-

fende o presidente do Crea-PR, 

Engenheiro Civil Ricardo Ro-

cha. Segundo ele, é necessário 

haver um equilíbrio no uso das 

águas por grandes consumido-

res. “Destaco as hidroelétricas, a 

irrigação na agricultura, o abas-

tecimento das grandes cidades 

e a indústria”.

“Crises hídricas infelizmente são 

cíclicas no país. As causas são 

variadas, desde o ritmo do cli-

ma com épocas menos chuvo-

sas em determinadas regiões, 

até a falta de investimentos em 

planejamento e gestão de riscos 

em diversos setores”, aponta o 

Geógrafo Pedro Augusto Breda 

Fontão, professor adjunto no 

Departamento de Geografia do 

Setor de Ciências da Terra (CT/

DGEOG) da Universidade Fede-

ral do Paraná (UFPR).

A questão, segundo ele, está na 

falta de uma cultura de gestão 

de riscos. “Como é um fenôme-

no que geralmente leva décadas 

para se repetir, o planejamento 

acaba não sendo o ideal e, quan-

do é feito, é pontual, afetando 

a população mais vulnerável 

com perdas agrícolas, falta de 

água, problemas na geração de 

energia elétrica, aumento dos 

custos/inflação, entre outros”, 

avalia Fontão. O Geógrafo lem-

bra que em 2021 a crise hídrica 

ainda coincidiu com a pandemia 

da Covid-19, momento em que 

a higienização era fundamental 

para controle da doença.
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 “Em 2001 a redução de consumo de 20% foi compulsória (menos 
na Região Sul) e quem não atingisse a meta sofria com sanções 
ou até cortes de energia elétrica. Na crise de 2021 não houve 
obrigatoriedade de redução, mas o impacto veio na conta de 
energia elétrica” - Eng. Mec. Ricardo Vidinich
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O representante do Conselho 

de Consumidores da Copel Dis-

tribuição, Engenheiro Mecâni-

co Ricardo Vidinich, concorda 

e contextualiza: “em ambas as 

situações a responsabilidade 

recaiu sobre o consumidor. Em 

2001 a redução de consumo de 

20% foi compulsória (menos na 

Região Sul) e quem não atingis-

se a meta sofria com sanções 

ou até cortes de energia elétri-

ca. Na crise de 2021 não houve 

obrigatoriedade de redução, 

mas o impacto veio na conta de 

energia elétrica”, avalia. Vidinich 

é conselheiro do Crea-PR e já 

atuou em diversas empresas do 

setor elétrico.

IMPACTO FINANCEIRO

O custo da crise hídrica atual já 

foi de R$ 10,7 bilhões, além do 

que já foi cobrado das bandei-

ras tarifárias, segundo consta 

de consulta pública 2/2022 na 

Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e será financia-

do para não interferir nas tari-

fas de 2022. “São cinco grandes 

grupos de contas, R$ 1,5 bilhão 

pelo saldo negativo das ban-

deiras, 786 milhões pela impor-

tação de energia do Uruguai e 

Argentina, R$ 5,1 bilhões pela 

contratação de novas térmicas 

(apenas oito meses), R$ 1,6 bi-

lhão pelos diferimentos tarifá-

rios e R$ 1,7 bilhão pelo bônus 

pago aos consumidores neste 

mês de janeiro pela redução 

do consumo nos últimos 4 me-

ses de 2021. A contratação das 

novas térmicas, através do PCS 

– Procedimento Competitivo 

Simplificado, foi de 775,8 MW 

médios, e totalizará em apenas 

3,6 anos de contrato um dis-

pêndio de R$ 40,3 bilhões, ou 

R$ 1.614/MWh”, afirma Vidinich.

Em março a Aneel publicou 

uma operação de crédito para 

as distribuidoras de energia 

elétrica, a ser financiada por um 

grupo de bancos públicos e pri-

vados. Determinada pela Medi-

da Provisória n.º 1.078/2021 e 

pelo Decreto n.º 10.939/2022, 

a operação visa reduzir os im-

pactos financeiros dos custos 

referentes à compra de energia 

elétrica no período de escassez 

hídrica de 2021. Já para os con-

sumidores o custo desta medi-

da chegará a partir de 2023.

AVANÇOS

O medo de um apagão como o 

que aconteceu em 2001 voltou 

a rondar o Paraná. “Reconheço 

que houve aprendizados no se-

tor elétrico, com destaque para 

a efetivação da construção de 

termelétricas e outras medidas 

voltadas a evitar futuros desa-

bastecimentos resultantes do 

clima, embora gere aumento 

na conta de luz”, explica Fon-

tão.

Entre os avanços de 2001 a 

2020 pode-se citar a diversi-

ficação da matriz energética 

com o avanço na utilização de 

fontes renováveis, a expansão 

na oferta, a interligação do sis-

tema e a maior oferta de ener-

gia termoelétrica.

Saiba mais 
sobre o 

Aquifero 
Guarani

VEJA NO SITE: DADOS 
SOBRE A DISPONIBILIDADE
DE ÁGUA DOCE NO BRASIL
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ESFORÇO CONJUNTO
Os geógrafos, geólogos, meteorologistas e outras especialidades das Engenharias, Agronomia e 
Geociências têm o potencial para atuar diretamente e de forma técnica com a questão da crise 
hídrica. “Em geral, os profissionais vinculados ao Crea-PR são altamente qualificados e podem 
analisar e atuar nas questões hidrológicas, climáticas, energéticas e estruturais”, afirma Fontão.
Mas o esforço não é só dos profissionais. “O governo tem o papel de incentivar o planejamento 

e a gestão de riscos, prevendo e prevenindo eventuais situações de crise. Além 
do planejamento energético e das secas, deve-se considerar todos os demais 
eventos extremos com potencial para causar impactos, tragédias e prejuízos 
à população”, adverte o professor que completa citando exemplo de chuvas 
extremas, inundações e deslizamentos, como “as que ocorreram no início de 
2022, em cidades como Franco da Rocha (SP) e Petrópolis (RJ)”.

Geógrafo Pedro Augusto Breda Fontão
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PADRÕES METEOROLÓGICOS
Os padrões meteorológicos têm muitas variáveis que dificultam o 
gerenciamento de crises como as ocorridas em 2001 e 2020. “Cito 
quatro fatores ligados ao clima: 1. corrente de Humboldt, que per-
corre o oceano Pacífico. 2. Quando há o aquecimento das águas 
acontece o fenômeno El Niño, que gera mais precipitação nas re-
giões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 3. Quando há o esfriamento 
ocorre o La Niña, que ocasiona pouca precipitação. 4. Há ainda 

o neutro que representa regime normal de chuvas”, explica o Engenheiro Agrônomo, 
mestre em Ciência do Solo e doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Cleverson 
Andreoli. Ainda, de acordo com ele, há a corrente do Atlântico que pode provocar seca 
no Brasil, a questão dos rios aéreos do Amazonas e, por último, o microclima. 
Entre medidas de controle possíveis, o Engenheiro cita que é preciso aumentar as áre-
as permeáveis com bacias de infiltração, preservação da Amazônia e florestas, manejo 
pluvial, aumento de cobertura florestal no entorno dos reservatórios. “Temos uma Lei 
ambiental boa e o país conta com 60% de área com florestas”, explica Andreoli.
Segundo ele, a enchente e a seca são dois lados da mesma moeda - originários dos 
mesmos fenômenos - e no contexto das mudanças climáticas globais a expectativa é de 
ampliação dos extremos climáticos.

 Eng. Agr. Cleverson Andreoli
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TCC ABORDA TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS 
PARA REMEDIAÇÃO DE ENCHENTES

Premiado entre os melhores TCCs pelo Crea-PR, o trabalho de conclusão 
de graduação da Engenheira Ambiental Laryssa Kaczoroski, da Uniuv, 
abordou contribuições para redução do escoamento superficial no 
município de União da Vitória (PR).
 “As cheias do rio Iguaçu ocorrem periodicamente de forma intensa e 
causam impactos negativos significativos. Esse fato me instigou em 
vários momentos a refletir como eu poderia, enquanto Engenheira 

Ambiental, contribuir e consegui, juntamente com a minha orientadora professora Mayara 
Ananda Gauer, alinhar a elaboração do estudo com essa temática”, explica. 
O estudo indica técnicas sustentáveis para remediação e controle de enchentes no município 
com trincheiras e poços de infiltração, reflorestamento e projeto de educação ambiental. A 
ideia, segundo a Engenheira, é ampliar o estudo em um mestrado com coleta de mais dados 
em campo, principalmente sobre o dimensionamento das trincheiras e poços de infiltração, 
para então realizar indicações das áreas mais adequadas para receber as estruturas. “Com es-
sas e outras complementações, o projeto poderá ser apresentado ao poder municipal”, afirma.

Acesse
o TCC 

completo

 Eng. Amb. Laryssa Kaczoroski
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Em janeiro deste ano foi publicado no Diário Ofi-

cial da União o marco legal para micro e mini-

geradores de energia, Lei nº 14.300/2022. “A Lei 

representa um bom filão para os engenheiros, 

com mais trabalho para várias especialidades e 

ampla penetração no mercado varejista de ener-

gia. Por outro lado, os subsídios geram uma con-

ta que será paga pelos demais consumidores, 

estimada em R$ 100 bilhões a valor presente”, 

avalia o Engenheiro Mecânico Ricardo Vidinich. 

A aprovação da pauta foi comemorada pelo Sis-

tema Confea/Crea, que apoia o incentivo à micro 

e minigeração distribuída (MMGD). 

Para o Engenheiro Agrônomo Jorge Samek, ex-

-diretor-geral Brasileiro da Itaipu Binacional, o 

impacto é positivo já que “diversas cadeias produ-

tivas e diferentes modalidades da Engenharia se 

beneficiam da geração renovável e descentraliza-

da. É uma fonte abundante de oportunidade de 

investimento e empregabilidade, passando desde 

os projetos até a instalação e manutenção”.

O marco legal incentiva a produção de energia 

limpa no país permitindo às unidades consumi-

doras já existentes — e às que protocolarem soli-

citação de acesso em 2022 — a continuação, por 

mais 25 anos, dos benefícios concedidos pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por 

meio do Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica (SCEE). Essa lei também define as regras 

que prevalecerão após 2045 e quais serão as 

normas aplicáveis durante o período de transi-

ção, segundo matéria sobre o assunto divulgada 

pelo Governo Federal.

“Traz segurança jurídica que dá horizonte aos in-

vestimentos que vão desde os consumidores que 

podem ser tornar ‘prosumidores’ (junção de pro-

dutor com consumidor), até políticas públicas, 

que injetam recursos e estímulos. Os profissio-

nais devem conhecer a Lei e encontrar as opor-

tunidades que ela proporciona”, explica Samek.

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS
MARCO LEGAL DA ENERGIA REPRESENTA 
OPORTUNIDADE PARA PROFISSIONAIS
PUBLICADO EM JANEIRO, O MARCO LEGAL 
PERMITE AOS CONSUMIDORES PRODUZIR, A 
PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS, A ENERGIA 
ELÉTRICA QUE UTILIZAM
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“O Brasil tem uma ótima perspectiva com a energia 
eólica por ter bons ventos. Existem regiões do 

país, como o Nordeste e interior da Bahia, que 
o fator de capacidade fica acima de 65%” 

– Engenheiro Eletricista Marcelo Otte
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Acesse o Plano 
Decenal de 

Expansão de 
Energia
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2,63%

SOLARNUCLEAR

1,15%

4.557 MW 

4.557 MW 

1990 MW 

21,68%

TÉRMICA

62,78%

HIDRÁULICA

11,75%

EÓLICA

FONTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (ONS) 2021

MATRIZ DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SISTEMA 
INTERLIGADO
NACIONAL (SIN)

20.364 MW

37.567 MW 

108.769 MW 
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AS PRINCIPAIS 
FONTES DE 
ENERGIA 
RENOVÁVEL
CENTRAIS HIDROELÉTRICAS DE 

TODOS OS PORTES PCHS E CGHS

A geração de energia pelas Cen-

trais Hidrelétricas, segundo o 

Operador Nacional do Sistema 

(ONS) deve passar de 108.769 

MW em 2022 para 109.609 MW 

em 2026. “Além do já construído, 

o Brasil tem o terceiro maior po-

tencial hidrelétrico remanescen-

te do mundo, com mais 135.000 

MW identificados ou projetados 

para construir, dos quais 40% na 

Amazônia. Temos 10% de tudo 

ainda disponível no mundo, 

apenas atrás da China com 13% 

e da Rússia com 12%, afirma o 

Engenheiro Eletricista Ivo Pug-

naloni, da ENERCONS.

O Engenheiro, que já foi diretor 

da Companhia Paranaense de 

Energia (Copel Distribuição) e 

presidente da Associação Bra-

sileira de PCHs e CGHs (ABRAP-

CH), explica que não estão 

contabilizados neste total os po-

tenciais hidrelétricos inferiores a 

5 MW, existentes em quase to-

das as propriedades rurais onde 

passe um córrego. “Basta que os 

projetos obedeçam fielmente 

às exigências socioambientais 

e aos regulamentos da ANEEL, 

pois todos os projetos, equipa-

mentos e serviços têm origem 

no Brasil e até mesmo no Paraná, 

onde podemos construir uma 

usina apenas com equipamen-

tos e serviços produzidos em 

nosso estado. Mais viáveis, claro, 

serão os projetos que preveem o 

uso múltiplo da água para a pis-

cicultura e a fruticultura irrigada 

por gotejamento”, conclui.

As Pequenas Centrais Hidrelétri-

cas (PCHs), Centrais Geradoras 

Hidrelétricas (CGHs) e Mini Cen-

trais Hidrelétricas (MCHs)- usinas 

hidrelétricas de potência reduzi-

da, segundo a Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) - 

tem estimativa de crescimento 

de 30% até 2024, chegando à 

potência instalada de 8.132 MW. 
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ENERGIA EÓLICA

Segundo a Aneel, no ano passado o Brasil bateu 

recorde de expansão de energia de usinas eóli-

cas, que respondem atualmente por 11,75% da 

matriz energética com 20,364 MW de potência 

instalada. E, segundo estimativas do ONS, deve 

crescer sua participação a 13,8% da matriz em 

2026, com uma produção de 26.511 MWW afir-

ma o Engenheiro Eletricista Marcelo Otte. 

Para o Engenheiro Agrimensor Alexandre Pires, a 

Lei 14.300/2022 trouxe a possibilidade de inves-

timentos conjuntos em projetos de energia eó-

lica de minigeração (acima de 75kW), inclusive 

em sistemas híbridos com outras fontes renová-

veis, por exemplo, em consórcio ou cooperativas, 

como estão sendo realizados de modo pioneiro 

para o Brasil, no município de Ibaiti no Paraná. “É 

uma energia limpa e que emite baixos teores de 

gases do efeito estufa”, salienta.

Ambos são sócios em uma empresa que repre-

senta aerogeradores de pequenos portes da Itá-

lia e que aproveitam bem os ventos brasileiros 

com torres de 30 a 50 metros de altura. 

FOTOVOLTAICA

Segundo a Associação Brasileira de Energia So-

lar Fotovoltaica (ABSOLAR), o Brasil ultrapassou, 

no mês de março deste ano, a marca de 13 gi-

gawatts (GW) de potência operacional instalada. 

O número representa a soma das grandes usinas 

e das pequenas instalações com até 5MW em ca-

sas, fazendas, entre outras.

De acordo com a entidade, desde 2012, a fonte 

solar já trouxe ao Brasil mais de 66,3 bilhões de 

reais em novos investimentos, 17,1 bilhões de re-

ais em arrecadação aos cofres públicos. Também 

evitou a emissão de 14,7 milhões de toneladas 

de CO² na geração de eletricidade. Os dados fo-

ram revelados em matéria para a revista Exame.
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BIOGÁS/BIOMETANO

O Paraná conta com cerca de 200 unidades 

produtivas rurais gerando energia própria por 

biogás, entretanto, o potencial estimado a ser 

explorado no estado é, pelo menos, 100 vezes 

maior, mas esbarra em um desânimo dos produ-

tores (veja mais no site da revista).

“Com o Decreto nº 10.712/2021 que regulamen-

tou a nova lei dos gases (nº 14.134/2021), e o já 

citado novo marco legal da Micro Geração Distri-

buída, espera-se o aumento da instalação de bio-

digestores com melhor tecnologia. Desse modo 

contribuirá para a geração de biogás/biometano 

de melhor qualidade, a partir da biomassa resi-

dual (dejetos de suínos) e transformará um pas-

sivo ambiental em nova fonte de renda para o 

produtor”, observa o Engenheiro Agrônomo Luiz 

Carlos Balcewicz, conselheiro do Crea-PR.

“O marco legal reconhece, pela primeira vez, que 

gás natural e biometano são intercambiáveis, ou 

seja, podem ser utilizados juntos no mesmo mo-

tor, no mesmo gasoduto, na mesma fornalha. A 

diferença é que o biometano não emite gás car-

bônico quando usado como combustível”, des-

taca o Engenheiro Agrônomo Cicero Bley Junior.

Segundo a Abiogás, o potencial de produção de 

biogás no Brasil corresponde a um volume de 

121 milhões de Nm³ diários de biogás, conside-

rando apenas quatro setores econômicos – su-

croenergético, proteína animal, produção agrí-

cola e saneamento. 

RenovaPR segue 
fomentando energias 
renováveis

O Programa RenovaPR, do Governo 
do Estado, continua recebendo projetos 
de produtores interessados na instalação 
de unidades solar fotovoltaicas ou de 
biodigestores que transformam 
a biomassa em energia. 

De acordo com o Engenheiro Agrônomo 
Herlon Goelzer de Almeida, coordenador 
do Programa, até o dia 17 de março deste 
ano 1.800 projetos foram acatados no 
RenovaPR, um montante de R$ 302 milhões. 
Também estão cadastradas 439 empresas 
de energia solar e 16 de biogás.

-
.

Conheça o 
RenovaPR

VEJA NO SITE: MESMO COM 
AS ELEVADAS VANTAGENS DO 
BIOGÁS/BIOMETANO CONHEÇA 
OS MOTIVOS DO DESÂNIMO DOS 
SUINOCULTORES
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METAVERSO
É HORA DE SE FAMILIARIZAR 
COM ESTA TECNOLOGIA 
PARA APROVEITAR AS 
OPORTUNIDADES

Logo após o anúncio de Mark Zuckerberg, em 

outubro do ano passado, da mudança do nome 

da empresa que controla o Facebook para Meta, 

o termo metaverso se tornou mais popular e uma 

das tendências tecnológicas deste ano. Mas, a rea-

lidade virtual do metaverso vai além desta iniciati-

va do Facebook e já vinha sendo explorada muito 

antes da mudança de marca que o popularizou. 

“Desde 2018 trabalhamos no conceito da reali-

dade virtual e a pandemia acelerou o processo. 

Não conseguíamos ir às empresas ou fazer reu-

niões para estudar determinado maquinário, por 

exemplo. Assim, há um ano compramos óculos 

de realidade virtual e começamos a explorar o 

metaverso”, conta o Engenheiro Mecânico Már-

cio Fontana Catapan, professor de diversos cur-

sos de especialização da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), incluindo um mais específico 

sobre o assunto: pós-graduação em Gestão de 

Tecnologia 3D.

Segundo ele, existem muitas possibilidades e 

oportunidades dentro deste universo que com-

bina as realidades aumentada, virtual e física. 

“Com a Meta, nova marca do Facebook, o me-

taverso se tornou mais imersivo. E isso possibi-

litou desde reuniões com diversos participantes, 

como também a inserção de modelos em 3D que 

podem ser avaliados, vistos e trabalhados por to-

dos os integrantes presentes na sala virtual”, de-

talha o professor.

Outro incentivo para que a instituição fizesse a 

imersão neste universo foi o trabalho de mestrado 

do Engenheiro de Manufatura, Lucas Gregory G. 

Almeida. Ele é sócio da AeonVR, uma startup em 

soluções em Realidade Virtual (VR) e Realidade 

Aumentada (AR) e desenvolveu a dissertação: "O 

Kaisen no Metaverso: uma nova proposta de me-

lhoria contínua nas empresas".

Mas, além das experiências imersivas, Catapan 

também explica sobre outro ambiente que existe 
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no metaverso. “É a faceta do blo-

ckchain (veja a explicação da ex-

pressão no box) e os itens que in-

tegram o ambiente digital como 

as NFTs, artigos únicos que vão 

muito além dos jogos que os tor-

naram mais conhecidos”, explica. 

NFTs (non-fungible tokens) são 

ativos digitais que representam 

EVENTO PARA DESMISTIFICAR 
O METAVERSO

itens exclusivos no metaverso. Os 

NFTs estão sendo bastante utili-

zados pela indústria de entreteni-

mento e colecionáveis esportivos 

e já movimentam altos valores no 

ambiente virtual.

“Trazendo isso de forma prática 

para o universo da Engenharia 

uma ideia seria transformar o 

projeto de uma casa em uma NFT 

e fazer essa negociação virtual”, 

exemplifica o professor. O impor-

tante, garante ele, é se adiantar 

e buscar informação porque o 

metaverso já é realidade e “quem 

demorar para se familiarizar pode 

não conseguir correr atrás da mu-

dança”, alerta.

A Associação dos Profissionais Geógrafos do Estado do Paraná (Aprogeo) fará no segundo semestre 
deste ano, em data a ser confirmada, um evento com apoio do Crea-PR abordando de forma crono-
lógica a evolução desde a modelagem virtual até o metaverso, focado na atuação de engenheiros, 
agrônomos e geocientistas. 
O evento será híbrido e um dos objetivos é criar um modelo estruturado que possa ser disponibilizado 
com todo o detalhamento para uso por outras Entidades de Classe. “A ideia é fazer algo no mesmo esti-
lo do evento TED (Technology, Entertainment, Design), da Sapling, dos Estados Unidos. O modelo deu 
tão certo que eles fizeram o TEDx, uma franquia que permite que o evento seja replicado pelo mundo, 
de forma independente, mas seguindo o mesmo padrão”, exemplifica o Geógrafo Jorge Luis Oliveira 
Campelo, que está à frente da organização do evento. Campelo é pós-graduando em Business Intelli-
gence e Inteligência de Mercado e educador Certificado Google Innovator (BRZ17). 
No evento estão previstas sete palestras sobre o tema central: Uso da modelagem virtual no exercício 
profissional das Engenharias, Agronomia e Geociências. Alguns subtemas que estarão na programa-
ção: início de tudo - a modelagem e a evolução das profissões e seus impactos na sociedade; evolu-
ção tecnológica e modelos conceituais e seus impactos econômicos; prototipagem na indústria - errar 
menos e fazer mais; prototipagem digital e modelos matemáticos - ferramentas usadas no ensino da 
Engenharia, Agronomia e Geociências; a Engenharia e os sistemas CAD, Geociências e o sistema GIS; 
projetar e Planejar dez vezes mais rápido; como fiscalizar no “mundo virtual”; BIM, como fiscalizar o que 
não se conhece; conselho profissional e o futuro da ética nas atividades profissionais no metaverso. 
“Os profissionais precisam entender e estudar esta nova realidade e como ela se aplica porque é uma 
mudança de paradigma".

Fique atento às 
novidades sobre 
o evento da Aprogeo
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OS TERMOS MAIS USADOS 
NO METAVERSO

01

02

03

04

05

06

BLOCKCHAIN E CRIPTOS Blockchain, criptomoedas e NFTs 
compõem o metaverso e são utilizadas para registro de 
propriedades e transações financeiras.

REALIDADE AUMENTADA Diferente da VR, que leva o usuário para dentro 
do mundo virtual, a AR (sigla em inglês para Realidade Aumentada) insere 
dados virtuais no mundo real. Há também óculos de AR.

NFT O termo NFT significa token não fungível e é um certificado 
digital que representa um ativo. Porém, não um ativo qualquer: o 
grande diferencial é que existe a necessidade de serem selos de 
autenticidade digital.

Diferenças entre NFTs e Criptomoedas As criptomoedas são 
fungíveis, com valor determinado e podem ser divididas. Já os 
NFTs têm valor único e indivisível. 

REALIDADE VIRTUAL Também conhecida pela sua sigla em inglês VR, 
é um ambiente feito por softwares e que pode ser acessado pelos 
usuários com computadores, óculos de realidade virtual, fones de ouvido 
e outros equipamentos. Há consoles e games que usam essa tecnologia.

BLOCKCHAIN A blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável 
que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento 
de ativos em uma rede empresarial. Um ativo pode ser tangível 
ou intangível. 

(Fonte: somosconteudo.com.br)  
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ENVOLVIMENTO
INÉDITO
ENCONTRO DE LÍDERES APROXIMA 
PARLAMENTARES DO SISTEMA CONFEA/CREA 
E DESTACA PAUTAS PRIORITÁRIAS

O 11º Encontro de Líderes Representantes do Siste-
ma Confea/Crea realizado em fevereiro, em Brasília, 
foi um marco de avanço na Agenda Parlamentar. 
Com participação de 900 profissionais e diversos 
representantes regionais e nacionais do Legislativo 
e Executivo foram debatidas as proposições legisla-
tivas prioritárias de interesse do Sistema.
Para o presidente do Confea na época, Engenheiro 
Civil Joel Krüger, o evento promoveu um diálogo 
“altamente interessante” com autoridades dos três 
Poderes: “ficamos felizes porque conseguimos tra-
balhar temas de interesse do desenvolvimento 
nacional, o que é importante para nosso Sistema, 
que representa a inovação em nosso país”, declara.
Assim como o Confea, o Crea-PR está desenvol-
vendo dentro de seu Planejamento Estratégico 
2022, ações para a Agenda Parlamentar do Con-
selho. “O Paraná, com sua delegação presente 
no evento, participou ativamente nas discussões 
para trazer para o estado as novidades relaciona-
das às profissões que formam o Sistema Confea/
Crea e Mútua”, destacou o presidente do Crea-PR, 
Engenheiro Civil Ricardo Rocha. Para o assessor 
parlamentar do Crea-PR, Engenheiro Civil Euclesio 
Manoel Finatti, a Agenda Parlamentar no evento 

“aconteceu de forma inédita porque foi possível 
trazer para dentro do ambiente do Confea 50 par-
lamentares que ouviram dos representantes do 
Sistema Profissional o que os profissionais que-
rem, o que não querem e o que ainda precisa ser 
melhor discutido”, ressaltou. 
O assessor lembrou que “no passado nós é que 
precisávamos pesquisar sobre as matérias que 
eram discutidas no Parlamento e muitas vezes só 
sabíamos dos assuntos quando já estavam encer-
rados. Há muito tempo atrás uma ação de integra-
ção como essa do Encontro de Líderes nem acon-
teceria. Agora o trabalho foi ampliado”, explica.
Segundo ele, os parlamentares, ao terem conhe-
cimento do posicionamento do setor, podem tra-
balhar no sentido de atender à demanda do Siste-
ma Profissional e fazer com que os Projetos de Lei 
(PLs) sejam aprovados ou reprovados. 
A Agenda Parlamentar no Paraná inicia no dia 06 
de junho com uma audiência na Assembleia Le-
gislativa, com participação de representantes do 
Crea-PR para tratar de projetos de interesse dos 
profissionais das Engenharias, Agronomia e Geo-
ciências,  que beneficiam a sociedade paranaense.
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PROJETOS DE LEI 
PRIORITÁRIOS
O assessor da presidência do Confea na área de Assesso-
ria Parlamentar, Engenheiro Civil José Maria Soares, des-
taca que na “Agenda Legislativa Prioritária 2022 do Con-
fea foram elencados 65 PLs considerados de interesse 
dos profissionais que compõem o Sistema Confea/Crea 
e Mútua”. Alguns deles, como os de Inspeção Predial e de 
Residência Técnica, contaram com forte defesa também 
nas ações da Agenda Parlamentar do Crea-PR. 
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DOIS PROJETOS DE LEI PRIORITÁRIOS
PL 6014/2013 | INSPEÇÃO PREDIAL 
Determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de 
Inspeção Técnica de Edificação (Lite). 
SITUAÇÃO
Pronto para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câma-
ra dos Deputados. Parecer do relator deputado federal Luizão Goulart (REPUBLIC/
PR) pela aprovação com substitutivo, conforme Decisão Plenária n.º 0730/2014 e 
apontamentos do Sistema Confea/Crea. Última movimentação antes da publica-
ção desta revista: 25/11/2021. 
POSICIONAMENTO CONVERGENTE 
A Decisão Plenária do Confea n.º 0730/2014, decidiu por unanimidade manifes-
tar-se favoravelmente com ressalva, sobretudo com a proposta de um rol taxativo 
lavrado no Art. 6° da proposição, que deve ser fiscalizado e verificado.
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PL 3169/2021 – RESIDÊNCIA TÉCNICA 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Residência Técnica no âmbi-
to da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo Federal. 
SITUAÇÃO 
O Projeto de Lei ainda não tramitou, foi apenas apresentado pela autora deputa-
da federal Leandre dal Ponte (PV-PR). Última movimentação antes da publicação 
desta revista: 15/09/2021. 
POSICIONAMENTO CONVERGENTE 

Acesse todos os PLs 
assinalados na Agenda 

Legislativa Prioritária

Confira a Agenda 
Parlamentar do

 Crea-PR
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PREPARAÇÃO PARA 
O CONGRESSO 
ESTADUAL DE 
PROFISSIONAIS 
– 11º CEP
REUNIÕES OCORREM PARA COLETA E DEBATE 
DE PROPOSTAS SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
DO SISTEMA PROFISSIONAL E ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL

Nos meses de março e abril os 

profissionais das Inspetorias do 

Crea-PR participaram das Reuni-

ões Preparatórias de Inspetoria 

(RPIs) para apresentação e deba-

te de propostas de melhorias no 

Sistema Profissional, ligadas aos 

eixos temáticos definidos pelo 

Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia (Confea): inova-

ções tecnológicas, infraestrutura 

e atuação profissional. Na sequ-

ência deste processo acontecem 

as Reuniões Preparatórias Regio-

nais (RPRs), em maio.

“O Congresso Estadual de Profis-

sionais (CEP) é um fórum organi-

zado pelos Creas no âmbito de 

suas jurisdições, em parceria com 

as Entidades de Classe e as Insti-

tuições de Ensino, que tem como 

objetivo debater e aprovar as 

propostas recebidas nessa etapa 

estadual, além de eleger os dele-

gados estaduais que participarão 

do Congresso Nacional de Pro-

fissionais (CNP)”, explica o asses-

sor da Comissão Organizadora 

do 11º CEP, gerente da Regional 

Curitiba do Crea-PR, Engenheiro 

Agrônomo Eduardo Ramires.

O gerente ressalta a importância 

da participação dos profissionais 

em todas as etapas do processo 

até o CNP e lembra que é “im-

portante que todas as propostas 
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COMISSÃO ORGANIZADORA
DO 11º CEP
• Conselheira Eng. Civ. Ligia Eleodora Francovig Rachid (coordenadora)
• Conselheira Eng. Agr. Adriana Baumel (coordenadora-adjunta)
• Conselheira Eng. Civ. Maria Cristina Graf
• Conselheira Eng. Comput. Elizandra Gonçalves Taques Sartori
• Conselheira Eng. Quim. Gislaine Lara Bussolo
• Conselheiro Eng. Amb. Bruno Tonel Otsuka
• Conselheiro Eng. Prod. Mec. Regis Landi Tambasco Gloria
• Conselheiro Geog. Danilo Giampietro Serrano
• Coordenadora do CDER Maringá Eng. Eletric. Aline Priscila Bortolotto
• Coordenador do CDER Curitiba Eng. Amb. Luiz Guilherme Grein Vieira
• Coordenador do CDER Ponta Grossa Eng. Civ. Sandro Dias Baptista
• Coordenador do CDER Cascavel Eng. Agr. Cesar Davi Veronese
• Coordenador do CDER Guarapuava Eng. Pesca Ronan Maciel Marcos
• Coordenador do CDER Londrina Eng. Prod. Fernando Ribeiro Dos Santos
• Coordenador do CDER Apucarana Eng. Amb. Alcides Pascoal Junior
• Coordenador do CDER Pato Branco Eng. Agr. Dirceu Antonio Schnem

sistematizadas no CEP tenham 

a fundamentação necessária 

no sentido de propor estudos e 

medidas capazes de gerar a edi-

ção de normas, procedimentos, 

ações e tomada de providências 

técnico-administrativas pelo Sis-

tema Confea/Crea e Mútua”.

PROCEDIMENTO
Ramires explica que as propos-

tas podem ser enviadas pelos 

profissionais em geral, devendo 

ser registradas por meio dos seus 

respectivos acessos restritos, até 

o dia das reuniões preparatórias. 

“No caso dos delegados, o CEP 

elegerá um determinado núme-

ro de delegados estaduais que 

participarão do 11º Congresso 

Nacional de Profissionais – 11º 

CNP, que será realizado em Goi-

ânia – GO, nos dias 6, 7 e 8 de ou-

tubro 2022”, esclarece.

ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS
O presidente do Crea-PR, Enge-

nheiro Civil Ricardo Rocha ex-

plica que “quem quiser acom-

panhar os principais temas já 

debatidos, pode acessar no site 

do CEP os resultados das reuni-

ões que já aconteceram”.  Desta-

ca: “este ano, em especial, onde 

temos o CEP e CNP, é muito im-

portante que os profissionais 

entendam a importância de sua 

participação neste processo, 

uma oportunidade que permite 

o debate de propostas de me-

lhorias para o Sistema Confea/

Crea e Mútua”.
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FOZ DO IGUAÇU
06 A 08 DE JULHO

REUNIÕES PREPARATÓRIAS
DE INSPETORIAS | maio

Nos meses de abril e maio foram realizadas reuniões nas 35 Inspetorias do Crea-PR. 
Acompanhe o Calendário das Reuniões Preparatórias Regionais

Informações e atualizações: www.crea-pr.org.br/11cep
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c r e a - p r . o r g . b r

É lei: toda empresa de Agronomia, Engenharia 
e Geociências precisa ter registro no CREA-PR. 
Além de evitar multas, o registro permite que 
seus serviços sejam contratados por todos os 
clientes, sejam públicos ou privados. Por isso, 
não perca mais tempo: acesse o QR Code ao 
lado e registre já a sua empresa no CREA-PR. 
É muito mais negócio.

EMPRESA 
REGISTRADA 
NO CREA-PR 
É MUITO MAIS 
NEGÓCIO.


