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A COOPERATIVA DOS

ENGENHEIROS,
ARQUITETOS
E TECNÓLOGOS.

A CredCrea é uma cooperativa de crédito com experiência em soluções ﬁnanceiras
voltadas para os proﬁssionais de engenharia, arquitetura e demais áreas
tecnológicas nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
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Além de ser uma instituição ﬁnanceira completa, com taxas mais atrativas em
relação ao mercado, os benefícios em se tornar um cooperado envolvem a
participação ativa nas decisões da Cooperativa por meio das Assembleias Gerais e
retorno das sobras do balanço anual.
Conﬁra algumas de nossas soluções:

Crédito

Investimentos

Cartões

Cobrança
Bancária

Seguros

Conheça todas as nossas soluções em credcrea.coop.br
Acompanhe as redes sociais

/credcrea.ailos

J U L H O - AG O S T O / 2 2

EXPEDIENTE
DIRETORIA 2022
Presidente
Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira

2º Diretor Administrativo
Engenheiro Mecânico João Croque Júnior

3º Diretor Secretário
Engenheiro Eletricista João Pletsch

Vice-presidente
Engenheiro Agrônomo Clodomir Luiz Ascari

1º Diretor Secretário
Engenheiro Civil Altair Ferri

1ª Diretora-Financeira
Engenheira Civil Maria Cristina Graf

1º Diretor Administrativo
Engenheiro Eletricista Brazil Alvim Versoza

2ª Diretora Secretária
Engenheira Agrônoma Sandra Regina Cabel

2º Diretor-Financeiro
Engenheiro Ambiental Bruno Tonel Otsuka

CÂMARAS ESPECIALIZADAS 2022
CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil
Coordenador Engenheiro Civil Dante Alves Medeiros Filho

CEEMM – Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica
Coordenador Engenheiro Mecânico Ayrton Pontes

CEA – Câmara Especializada de Agronomia
Coordenador Engenheiro Agrônomo Orley Jayr Lopes

CEEAEST – Câmara Especializada de Agrimensura e Engenharia
de Segurança do Trabalho
Coordenador Engenheiro de Segurança do Trabalho Nilton Camargo Costa

CEEE – Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
Coordenador Engenheiro Eletricista Fabio Bianchetti

CEEQGEM – Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas
Coordenador Engenheiro Químico Francisco Augusto Foggiato Alvim

CONSELHO EDITORIAL
Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Balcewicz
Engenheiro Eletricista Flávio Freitas Dinão
Engenheiro Mecânico Matheus Pereira Ramos

Engenheiro Cartográfico Pedro Luis Faggion
Engenheiro Alimentício Maurício Rigo
Engenheiro Civil Everlei Camara

COORDENAÇÃO		
Débora Pereira
REPORTAGENS E PESQUISA
Patrícia Blümel
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Patricia Giannini
			MTB 3137-SP
IMAGENS E GRÁFICOS
Lucas Aron Nogas, 		
			
Freepik, Pexels e Pixabay
PROGRAMAÇÃO VISUAL
Paolo Malorgio

DIREÇÃO DE ARTE		
REVISÃO 			
		
COLABORAÇÃO 		
			
			
IMPRESSÃO/ TIRAGEM

Maria Cristina dos Santos Lima
Elisete Aires
Lucas Aron Nogas
Helio X. da Silva Filho, Brenda
Borges, Leonardo Marçal Mathias,
Luiz Gustavo G. Costa e Silva
500 exemplares

Você gostou da Revista? Compartilhe conosco a sua opinião, enviando a sugestão para comunicacao@crea-pr.org.br. Ela poderá estar na próxima edição.

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR, CEP 80030-320
www.crea-pr.org.br
Telefones (41) 3350-6700 ou 0800-0410067
twitter.com/crea_pr

facebook.com/creapr

instagram.com/creaparana

youtube.com/creaparana

linkedin.com/company/creaparana

3

CREA-PR ed. 105

ÍNDICE

4

Editorial 05
Avanços tecnológicos 06
Paraná se destaca na agricultura orgânica 10
Tecnologia dentro e fora da porteira 16
Paraná precisa retomar conservação dos solos 18
Frota de veículos elétricos em crescimento 22
Moradia como resgate da cidadania 24
Nova ponte entre Brasil e Paraguai 32
RTA agrega valor ao currículo 36
Paraná preparado para o CNP 38
Construção a muitas mãos 40
Educação em debate 42
Artigo 44
Crea-PR participa da atualização
do PELT 2035 42
Inteligência artificial nas eleições 50

J U L H O - AG O S T O / 2 2

EDITORIAL
A capa desta edição da Revista Crea-PR
destaca um de nossos programas de maior
longevidade e que mais impacta diretamente a qualidade de vida da nossa sociedade:
o Casa Fácil do Crea-PR. São mais de trinta
anos de existência, com números expressivos (190 mil famílias atendidas, mais de 10
milhões de metros quadrados construídos)
e muitas histórias comoventes que você
pode acompanhar nas próximas páginas
em uma reportagem que teve como foco o
Casa Fácil do Crea-PR na atual parceria de
Londrina, na entrega dos lotes e projetos
do Residencial Jequitibá.
O Casa Fácil do Crea-PR traz no seu DNA
nosso propósito de atuação compartilhada
com grande envolvimento das Entidades
de Classe e dos profissionais em prol da
população. É a Engenharia Pública sendo
aplicada na construção de residências e de
sonhos das famílias. Só teremos um mundo
melhor se TODOS puderem ter acesso ao
que há de melhor. E os engenheiros, agrônomos e geocientistas são profissionais com

todas as características para serem atores
atuantes na nossa transformação social que
passa por condições dignas de moradia e
alimentação para todos os cidadãos.
Nossa revista também fala sobre inovações
tecnológicas, educação, futuro automotivo,
a mais recente grande obra do Estado (nova
ponte de integração Brasil - Paraguai), o papel da inteligência artificial nas eleições (que
logo estão ai), entre outros assuntos. Escolhemos temas atuais, que envolvam nossas
áreas de atuação, para levar para você a
melhor informação. Mas a sua participação
nos trazendo ideias de temas que gostaria
de ver nas próximas edições, com certeza
nos aproximaria ainda mais dos seus interesses. Escreva para nós – comunicacao@
crea-pr.org.br – teremos o maior prazer em
interagir com você!

Boa leitura!
Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR
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AVANÇOS
TECNOLÓGICOS
TOPOGRAFIA QUEBRA PARADIGMA
E SE TORNA TRIDIMENSIONAL
COM ADVENTO DE NOVAS
TECNOLOGIAS
6

“Nos últimos 10 anos, a Topografia tem
passado por uma grande evolução, não
somente em matéria de técnicas e equipamentos de mensuração, mas em sua própria conceituação”, conta o Engenheiro
Cartógrafo, Luiz Augusto Koenig Veiga,
professor do Departamento de Geomática,
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Ele explica que “a Topografia se dividia em
duas grandes áreas: a planimetria e a altimetria. A primeira determina coordenadas
planas e a segunda a coordenada altimétrica. Mas uma quebra de paradigma tornou a
topografia tridimensional, uma ferramenta
que nos permite modelar o meio de forma
mais próxima à realidade.”
São avanços que trazem como resultado
velocidade de medição e permitem que
hoje sejam levantados milhões de pontos
no mesmo tempo em que tradicionalmente
se medem apenas algumas dezenas.

TECNOLOGIA
O Engenheiro Civil Carlos Aurélio Nadal,
professor aposentado da UFPR, conta que
entre as novas tecnologias, “merecem destaque as Estações Totais robotizadas, os
escâneres tridimensionais a laser, os imageadores e medidores baseados em tecnologia radar e em tecnologia infravermelho,
e uma série de outras possibilidades de
localizações específicas que embasam pequenas e grandes obras de Engenharia.”
E Veiga acrescenta: “basta pensar no BIM
(Build Information Modeling) - o primeiro
passo é a criação de objetos e elementos
modelados - que abre um grande campo
de aplicação da topografia como ferramenta de captura 3D”.
Porém, ambos destacam que a evolução
não extingue o levantamento topográfico
tradicional, já que este é uma ferramenta
do dia a dia dos profissionais da área.
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NA PRÁTICA
CONFIRA OS PRINCIPAIS AVANÇOS
E ALGUMAS APLICAÇÕES

Equipamentos atuais permitem que a planta
do levantamento seja feita em campo, durante
o processo de coleta de dados

Equipamentos de alta precisão são empregados
em monitoramento de estruturas - como
barragens e pontes
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Acesse alguns
dos trabalhos
realizados na
UFPR na área
de topografia

Estes equipamentos são programados para
executar as medidas de forma autônoma,
aumentando o número de observações,
minimizando erros e permitindo uma
resposta mais ágil

Os levantamentos podem ser realizados
por uma única pessoa
Veja todos os
trabalhos de
conclusão de
curso (TCC)
do curso de
Engenharia
Cartográfica
e Agrimensura
desde 2017

Confira no
Portal: campo
de trabalho, a
topografia de
alta precisão e a
área no Brasi

É possível o desenvolvimento de programas
dedicados para o controle dos equipamentos
de campo - a automação topográfica.
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UM PANORAMA DA
TOPOGRAFIA

O CAMPO DE TRABALHO E A APLICAÇÃO DA TOPOGRAFIA
DE ALTA PRECISÃO NO BRASIL
Com o novo conceito que surgiu nos últimos anos e que tornou a topografia tridimensional, mudou também o perfil dos profissionais da área, que precisam estar em
constante atualização. “Mais do que nunca, trabalhar hoje com topografia não é mais
somente dominar um teodolito. Para se destacar, o profissional precisa entender e
diferenciar a topografia convencional da topografia de precisão ou moderna”, avalia
o Engenheiro Cartógrafo, Luiz Augusto Koenig Veiga, professor do Departamento de
Geomática, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Segundo ele, os conceitos gerais são os mesmos, mas a forma de pensar um trabalho
topográfico mudou. “O profissional precisa estar apto a trabalhar com diferentes sistemas de referência, a integração destes, o processo de automação, a integração com
outros métodos de posicionamento e a preocupação constante com a instrumentação
no sentido de que os equipamentos devem ser periodicamente verificados e revisados
e, em situações específicas, calibrados. Para atingir a precisão que hoje é possível, temos que estar atentos a diversos detalhes que antes poderiam passar despercebidos,
mas não mais. Atualização constante é chave”.
A TOPOGRAFIA NO BRASIL
No Brasil existe a mesma tecnologia disponível atualmente em todo mundo, porém
o que limita ampliar o uso dessas novas tecnologias e equipamentos ainda é o custo
de aquisição. ”Avaliando o custo inicial de investimento na automação topográfica,
comparado com os benefícios que esta automação pode fornecer, acaba valendo a
pena fazer o investimento. Imagine o caso do monitoramento de estruturas. O monitoramento topográfico não evitará por si só um desastre, mas pode fornecer preciosas
informações para que ações de prevenção sejam realizadas antes de qualquer problema”, descreve Veiga.
O professor também destaca polos de excelência na pesquisa e desenvolvimento na
área de Ciências Geodésicas no Brasil, com ênfase em posicionamento seja topográfico ou geodésico. Um destes polos, segundo ele, é a Universidade Federal do Paraná
(UFPR). “Lá são realizadas pesquisas de pós-graduação nas áreas de instrumentação
geodésica e topográfica, automação de levantamentos, monitoramento de estruturas
por técnicas geodésicas e topográficas e captura da realidade 3D, tendo laboratórios
especializados nos assuntos destas áreas, como o laboratório de Instrumentação Geodésica, Laboratório de Geodésia Aplicada à Engenharia, Laboratório de Geodésia
Espacial e Hidrografia e outros.”
ALTA PRECISÃO
O professor aposentado e Engenheiro Civil Carlos Aurélio Nadal afirma que alguns
serviços para serem executados exigem do profissional uma alta especialização em Topografia. Trata-se da denominada Topografia de Alta Precisão ou Topografia Industrial.
“Como exemplo podemos citar a locação de rotor de turbina em uma hidrelétrica - onde
o raio do rotor é da ordem de metros e a precisão da locação é de um milímetro - ou
ainda na arqueação de tanques de petróleo, realizado por exigência dos órgãos de
metrologia industrial, locação de túneis e linhas de metrô, ferrovias com trens de alta
velocidade, entre outros.”
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PARANÁ SE DESTACA
NA AGRICULTURA
ORGÂNICA
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ESTADO CONTA COM 4,1 MIL
PRODUTORES DE ORGÂNICOS,
O QUE REPRESENTA 16% DO
TOTAL NACIONAL
Crescimento da demanda, programas governamentais, incentivos à produção e certificação são alguns dos fatores que fazem
com que o Paraná se destaque no cenário
nacional de agricultura orgânica. Atualmente são 4,1 mil produtores, mas o número
praticamente dobra a cada quatro anos. Em
2018 eram 2,4 mil produtores de orgânicos.
O Engenheiro Agrônomo Douglas Dias de
Almeida, ressalta que o estado conta com
uma grande diversificação de espécies certificadas e se sobressai no beneficiamento e
gestão da produção orgânica. O Engenheiro é autor do Caderno Técnico da Agenda
Parlamentar do Crea-PR “Agricultura Orgânica na Região Centro-Sul do Paraná”.

DEMANDA
Segundo ele, a procura por alimentos orgânicos vem aumentando ano a ano. “A população preza cada dia mais pelo consumo de alimentos que beneficiem a saúde e bem-estar,
contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida. Fator este que estimula o consumo e
faz com que os orgânicos ganhem destaque
no cenário comercial”, avalia Almeida.
A Organis - Associação de Promoção dos
Orgânicos – fez um estudo divulgado no
início deste ano, que mostra que 31% dos
brasileiros consomem algum item orgânico
em período de 30 dias. Um aumento de 63%
em relação à pesquisa de 2019, quando 19%
das pessoas declararam consumir orgânicos.
Os itens mais consumidos são os hortifrutis,
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“Notamos que por se tratar de um sistema de
produção em elevação constante, muitos agricultores
ainda sofrem com diversos fatores, como insumos
adequados" - Eng. Agr. Douglas Dias de Almeida

Plantação orgânica de atemoia
Organis
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VANTAGENS
D OS
ORGÂNICOS
Consumidor, produtor e
meio ambiente, todos se
beneficiam
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Sistema de produção menos invasivo,
contribuindo para a manutenção
saudável da água e do solo.
Consumidor se beneficia diretamente
por ser um produto mais saudável,
sem a presença de agroquímicos, sem
o uso de fertilizantes solúveis e de alto
impacto, consumindo um alimento
mais estável e equilibrado
Produtor ganha praticando uma
agricultura mais racional, beneficiando
diretamente o meio ambiente e leva
vantagem em relação a saúde,
diminuindo risco de contaminação,
além de agregar mais valor.

(Fonte: Engenheiro Agrônomo Douglas
Dias de Almeida)

com 75% da preferência.
Segundo a entidade, a pesquisa mostra
ainda que a maioria, 73% dos entrevistados, afirmou ter aumentado o consumo
de orgânicos por ser mais saudável ou
para melhorar a saúde.
DESAFIOS
“Notamos que por se tratar de um sistema de produção em elevação constante,
muitos agricultores ainda sofrem com a
falta de insumos adequados, assistência
técnica especializada, constantes modificações na legislação, falta de equipamentos e principalmente, canais de
comercialização confiáveis e com escala
contratável, diminuindo assim os riscos
no campo e fortalecendo a cadeia como
um todo”, avalia o engenheiro Almeida,
como pontos de melhoria.
A pesquisa da Organis também aponta
o fator econômico como empecilho principal entre os consumidores: 67% dos
brasileiros consideram os orgânicos
caros ou muito caros - apesar
de reconhecer que os preços cobrados são justificados, em razão do custo de
produção maior.

J U L H O - AG O S T O / 2 2

PARANÁ MAIS
ORGÂNICO
PROGRAMA TEM 13 ANOS E PREVÊ APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
Desenvolvido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná (SETI), o Paraná Mais Orgânico é uma parceria entre o
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar- Emater (IDR-Paraná),
vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, ao Instituto
de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e às instituições estaduais de Ensino Superior.
“O Programa já passou por vários governos e segue firme no propósito de
consolidar o Paraná como o estado com maior número de produtores de
orgânicos”, salienta o coordenador Estadual de Agroecologia do IDR-PR,
Engenheiro Agrônomo André Miguel. Podem participar do programa os 260
mil agricultores familiares do estado. “O Programa tem se tornado referência
para outros estados”, informa Miguel.
Segundo ele, a condição de comercialização dos produtos é muito variada no
Paraná. Isso porque perto dos grandes centros existe uma espécie de cinturão
verde com um público consumidor cativo das cidades. “A Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) concentra o maior número de
agricultores orgânicos, são 1.530”, contabiliza.
Já nas cidades menores, do interior do estado, o desafio
é formar volume de determinada cultura para o envio
aos grandes centros. “Entre as metas do Programa
está fornecer 100% de produtos orgânicos na
alimentação escolar até 2030. E o trabalho é
para que isso seja alcançado priorizando a
produção local”, destaca Miguel.
E o Engenheiro Agrônomo ainda
compartilha mais um benefício do
Programa, que é o combate ao
êxodo rural. “No momento em que
os produtores, principalmente os
mais jovens, conseguem ter uma
renda que permita permanecer no
campo, isso serve de motivação para
seguirem na profissão”, explica e
completa que “a renda com um ou
dois hectares de terra produzindo
orgânicos e empregando mão de
obra familiar pode chegar a cinco
salários mínimos”.
Imagem ilustrativa
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CERTIFICAÇÃO
ACOMPANHA
CRESCIMENTO
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O autor do Caderno Técnico da Agenda Parlamentar
“Certificação de Produtos Orgânicos”, Engenheiro Agrônomo Jackson Kawakami, explica que todo
produto orgânico produzido para chegar à população com qualidade precisa ser certificado. “É uma
garantia para o consumidor e temos observado um
crescimento na procura por certificação”.
A certificação é o instrumento pelo qual uma certificadora credenciada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro) assegura por escrito que um produto, processo ou serviço segue as normas e práticas estabelecidas para a produção orgânica.
Ele explica que existem três mecanismos – certificação por auditoria, certificação participativa ou estar
vinculada à uma organização de controle social (OCS).
“Qualquer produtor pode buscar a certificação, independente do tamanho de sua área, volume de
produção ou espécie cultivada. Entre as três formas
de certificação a auditada é a de maior custo, em
média, R$ 2 mil“.
Kawakami ainda ressalta o trabalho do Paraná Mais
Orgânico na certificação, que é feita pelo Instituto
de Tecnologia do Paraná (Tecpar). “Isto tem reflexo
direto no fato de o Paraná ter o maior número de
produtores certificados. É uma iniciativa muito importante”, conclui.
Mas, segundo o coordenador Estadual de Agroecologia do IDR-PR, André Miguel, as certificações ainda
podem aumentar. “Muitos produtores não certificam
as propriedades porque não têm mercado que justifique o investimento”, sinaliza.
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PRINCIPAIS PRODUTOS BRASILEIROS CERTIFICADOS
PROCESSADOS TAMBÉM PODEM SER ORGÂNICOS E
AGREGAM VALOR À PRODUÇÃO
PRODUTOS PROCESSADOS ORGÂNICOS
Sucos, geleias, laticínios, óleos, doces, palmito, pães, biscoitos,
molhos, especiarias, vinho, cachaça, mel, produtos à base de
soja orgânica, pratos prontos congelados, frutas desidratadas,
óleos essenciais, açúcar branco e mascavo, café, guaraná em
pó, barra de cereais, hortaliças processadas, extratos vegetais
secos, camarão, frango e carnes.
PRINCIPAIS ORGÂNICOS EXPORTADOS
Paraná: soja, açúcar, erva-mate, café
Minas Gerais: Café
Bahia: Cacau
São Paulo: suco de laranja, açúcar mascavo e frutas secas
Nordeste: castanha de caju, óleo dendê e frutas tropicais
Pará: óleo de palma e palmito
Amazônia: guaraná
Rio Grande do Sul: arroz, soja e frutas cítricas
Santa Catarina: arroz
Mato Grosso: pecuária
(Fontes: MAPA, Centro de Inteligência em Orgânicos, Planeta Orgânico, Guia
Mercado Livre e IBD)

Confira os
números no
Cadastro Nacional
de Produtores
Orgânicos

Leia o Caderno
Técnico sobre
Agricultura Orgânica
da região Centro
Sul do Paraná

Acesse o Caderno
Técnico sobre
Certificação
de Produtos
Orgânicos
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TECNOLOGIA
DENTRO E FORA
DA PORTEIRA

16

AGRICULTURA 5.0 TEM COMO
FOCO A PRODUÇÃO COM MAIS
SUSTENTABILIDADE E MENOR
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
A Agricultura 5.0 já é uma realidade no Brasil e tem diversos
exemplos práticos. O termo,
de acordo com o Engenheiro
Agrônomo George Hiraiwa, especialista em inovação no agronegócio, tem origem no movimento Sociedade 5.0, lançado
por cientistas japoneses que observaram a utilização de tecnologias criadas pela indústria 4.0
(Internet das Coisas – IOT, Big
data, Inteligência Artificial - IA,
robôs autônomos, Blockchain,
Nanotecnologia, entre outras).
“Incentiva a convergência de
todas as inovações tecnológicas e os três principais valores
que a movem são inclusão,

qualidade de vida e sustentabilidade. A digitalização no agronegócio evoluiu rapidamente e
no campo podemos notar várias tecnologias presentes fora
e dentro da porteira”, afirma.
Para que o 5.0 se torne ainda
mais disponível no campo, o
Engenheiro Agrícola Anderson
de Toledo, gerente de Inovação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar - Emater (IDR-Paraná), cita
que existem desafios. “Nem
todos os agricultores têm acesso às ferramentas disponíveis.
Também é preciso investir em
capacitação digital e em infraestrutura para melhoria da co-

municação e conectividade na
área rural”.
Para Hiraiwa, o futuro é BioDigital. “Mescla de tecnologias
digitais com preceitos das ciências biológicas que contribuirão para alimentar o planeta
com sustentabilidade.”

SEBRAE FOMENTA
E CONECTA AÇÕES

Entidade trabalha aproximando empresas de tecnologias
que ofertam soluções com produtores e cooperativas.
Para o especialista em Administração Industrial, Lucas Ferreira Lima, coordenador Estadual
Estratégico do Sebrae, a Agri-
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cultura 5.0 é “embarcar mais
tecnologia no campo possibilitando que o agricultor possa
fazer uso desta tecnologia para
acelerar a tomada de decisão
por meio de uma série de informações que são levantadas”.
Neste sentido, ele explica que
o Sebrae fomenta que empresas de base tecnológica desenvolvam soluções para o agronegócio para que o produtor
tenha mais acesso às soluções
apresentadas. “No campo isso
gera automatização de parte
dos processos de produção e
ganho de produtividade, melhor tomada de decisão com
economia de insumos, por
exemplo”, explica Lima.
O gerente estadual cita como
exemplos de aproximação entre as soluções tecnológicas e
os agricultores eventos sediados em Londrina como o AgroBit, o Challenge Smart Agro e
a Exposição de Londrina. “São
espaços onde a oportunidade
de inovação se conecta com
os clientes das soluções como
os produtores e cooperativas
e outras empresas rurais”, cita.
Segundo o gerente Regional
Norte do Sebrae – Londrina,
Administrador Fabricio Pires
Bianchi, a entidade busca entender as dores e o que pode
ser desenvolvido como solução. “Fomentamos o avanço
da tecnologia e nos destacamos como região pois concentramos um terço do total de
startups do agro paranaense”.

EXEMPLOS PRÁTICOS

TECNOLOGIAS JÁ
ADOTADAS NO BRASIL
PLATAFORMAS de market place que utilizam IA – para
escolha e cotação de insumos;
IMAGENS DE DRONE ou satélite para elaborar as melhores formas de plantio, desenvolvimento da planta e melhor
ponto de colheita, gerando diversos dados onde o produtor
tomará decisões como a melhor escolha de variedades e
fertilização do solo;
AGFINTECHS através de algoritmos e IA, agilizam e facilitam acesso de crédito para o produtor;
FERTILIZANTES foliares de base nanotecnológica - uma
pequena fração do princípio ativo auxilia na plena capacidade produtiva da planta;
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL e algoritmos possibilitam escolher o melhor momento para a venda dos produtos;
BLOCKCHAIN - rastreabilidade do campo à mesa para
produtos vegetais e proteína animal.
(Fonte: Engenheiro Agrônomo George Hiraiwa)

Acesse o site
do Sebrae
para saber
mais

Acesse o
site do
Sebrae para
saber mais
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PARANÁ PRECISA
RETOMAR
CONSERVAÇÃO
DE SOLOS
18

TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO
SÃO UTILIZADAS DESDE O SÉCULO
PASSADO, MAS TÊM SIDO LEVADAS
MENOS A SÉRIO NOS ÚLTIMOS ANOS
“O Paraná já foi referência
mundial em conservação do
solo. Somos muito bons nisto. Tanto que não há nenhuma técnica absolutamente
nova, que tenha sido criada
ou proposta nos anos 2000.
Todas as soluções e técnicas que conhecemos como
eficientes são, literalmente,
do século passado”, explica
a Engenheira Agrônoma Nilvania Aparecida de Mello,
professora da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco

(UTFPR-PB). Ela completa
que “o problema é que com
o tempo estas técnicas foram sendo simplificadas, ou
mesmo abandonadas. Então, embora tenhamos sido
referência em conservação
do solo, pecamos em educação sobre o assunto”.
O Engenheiro Agrônomo
Arnaldo Colozzi Filho, pesquisador do Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Paraná Iapar-Emater (IDR
Paraná), concorda e avalia
que mesmo dominando as

técnicas, ainda falta capacitação sobre a relevância do
tema. “A orientação técnica
é fundamental neste mundo
moderno e tecnológico e o
extrato socioeconômico rural
no Paraná é muito variado, o
que se reflete em diferentes
graus de conhecimento”.
As técnicas a que ambos se
referem são as já adotadas
no Estado há muitos anos
como plantio direto, terraços, balanço de nutrientes
e diversificação dos sistemas. “São processos que
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“São processos que surgiram após o Paraná
ter passado por um importante declínio do
solo por erosão no auge do plantio do café,
na década de 50 e início da 60”. - Eng Agr.
Arnaldo Colozzi Filho

19

Conheça o
MapBiomas
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surgiram após o Paraná ter
passado por um importante
declínio do solo por erosão
no auge do plantio do café,
na década de 50 e início da
60”, lembra Colozzi Filho.
Atualmente existem dois fatores que competem para
aumentar a degradação dos
solos: a falta de rotação de
culturas e a falta de equilíbrio
no uso de fertilizantes. “A
rotação de culturas é muito
importante, pois é a principal
estratégia para aumentar o
aporte de biomassa e a diversidade do sistema, ambos
fatores que são fundamentais para manter a qualidade

do solo”, explica Nilvania.
E o uso de fertilizantes, sejam
eles orgânicos ou químicos,
precisa ser feito de forma
equilibrada. “Deve-se levar
em conta a análise de solo
para equilíbrio dos nutrientes, pois hoje vemos áreas
com fertilidade elevada, mas
produtividade baixa, o que
leva à redução do aporte de
biomassa e, com o tempo, à
redução da matéria orgânica do solo”, informa a Engenheira Agrônoma. Ela ainda
cita que a falta de dimensão
correta do maquinário e de
estruturas de conservação
são fatores que também con-

tribuem para a degradação.
Para Colozzi a resposta está
na regionalização dos cultivos porque o estado tem
diferentes tipos de solo e clima. “As pesquisas têm priorizado equacionar a questão
de produzir mais com mais
sustentabilidade, buscando
um ponto de equilíbrio. Porém, é preciso que a tecnologia certa chegue ao produtor certo porque nem toda
tecnologia mais divulgada
é necessariamente a melhor
para aquele cultivo. Aí entra
mais uma vez a importância
do profissional que faz a assistência técnica”.

PANORAMA ESTADUAL

31%

22%
NEOSSOLOS
jovens em
início de
formação

15,5%

ARGISSOLOS
compostos por
acúmulo de argila
e mais areia, segura
poucos nutrientes e
sofre com a erosão

LATOSSOLOS
velhos e profundos,
precisam de adubação
correta para se
tornarem produtivos

0,5%
ORGANOSSOLOS
elevados conteúdos de
material orgânico e cor
muito escura na
superfície do solo

PARANÁ TEM
DIVERSIDADE
COM 14 TIPOS
DIFERENTES
DE SOLO

15%

NITOSSOLOS
com agregados que
deixam sua
superfície brilhante

0,5%

ESPODOSSOLOS
muito arenosos,
com acúmulo de
matéria orgânica
e/ou óxidos
de ferro

1%
GLEISSOLOS
comuns em
regiões planas
ou abaciadas e
em manguezais

11%

CAMBISSOLOS
geralmente pouco
espessos e em estágio
inicial de formação

(Fonte: Mapa Simplificado de Solos do Paraná, produzido por pesquisadores da Embrapa Florestas e da Universidade Federal do Paraná)
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Até 2050 a erosão
pode levar a uma
perda de 10% na
produção agrícola
e remover 75
bilhões de
toneladas de
solo.

1 centímetro
de solo
precisa de 100
a 200 anos
para se
renovar
Erosão atinge
3,1 bilhão de
toneladas de
solo perdido
todos os anos
no Brasil

53 milhões de
hectares de
formação
florestal
perdidos de
1985 a 2020

GRANDES
NÚMEROS
A perda de
fertilizantes
junto com
esta erosão
gera prejuízo
de 15,7 bilhões
de dólares por
ano

82 milhões de
hectares de
vegetação
nativa foram
perdidos de
1985 a 2020

(Fontes: Projeto MapBiomas – Mapeamento Anual de Cobertura e Uso da Terra no Brasil; FAO Brasil; e Engenheiro Agrônomo Arnaldo Colozzi Filho)
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EFEITOS COLATERAIS
DO SOLO DEGRADADO
“Como agrônomos pensamos em primeiro lugar na redução da produtividade de um solo
degradado. Mas tem uma série de outras consequências que atingem a sociedade como
um todo como a poluição da água e mudanças climáticas resultantes da emissão de gases
de efeito estufa, que é um dos efeitos da degradação do solo. Ou seja, para além de uma
crise alimentar e nutricional, a degradação do solo pode dar origem a graves problemas
socioambientais”, resume a Engenheira Agrônoma Nilvania Aparecida de Mello, representante da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS).
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca
de 95% da produção global de alimentos dependem do solo, mas um terço dele já está
degradado, e especialistas estimam que a erosão do solo pode levar a uma perda de 10%
na produção agrícola até 2050.
A organização ainda aponta que a degradação dos solos no mundo já liberou até 78 gigatoneladas de carbono na atmosfera (uma gigatonelada equivale à massa de 10.000 porta-aviões americanos totalmente carregados). De acordo com o mapa de Sequestro Global
de Carbono Orgânico do Solo (Global Soil Organic Carbon Sequestration), os solos podem
sequestrar até 2,05 pentagramas de CO2 equivalente por ano, compensando assim até 34%
das emissões de gases de efeito estufa de terras agrícolas.
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FROTA DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS EM
CRESCIMENTO
NÚMERO QUASE TRIPLICA DESDE
2020, MAS AINDA FALTA MUITO
PARA SE POPULARIZAR
22
Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), organizados e disponibilizados pela NeoCharge,
mostram que a frota de veículos eletrificados no Paraná passou de 2.135 em maio de 2020 para 6.363 em
maio de 2022, praticamente triplicando o número de
veículos que são elétricos, híbridos e híbridos plugin.
A frota do Paraná corresponde a 6,9% da nacional.
Em todo o País, o número de veículos híbridos e
elétricos ultrapassou a marca das 100 mil unidades
em circulação, de acordo com dados da Associação
Brasileira do Veículo Elétrico (Abve).
Mesmo com o aumento da frota, a popularização
destes carros ainda está longe. “Calculo que para
chegar à classe média e vermos mais carros circulando, temos um horizonte de 10 a 15 anos”, afirma o
Engenheiro Eletricista e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Valter Klein.
Valério Mendes Marochi, tecnólogo em Mecatrônica
Industrial e especialista em Engenharia de Veículos
Híbridos e Elétricos, concorda. “Hoje, o Brasil tem
uma participação, seja em promoção, manufatura
ou montagem de veículos elétricos, muito baixa. A

grande maioria, mais de 90%, ainda é importada. A
expectativa é que este cenário comece a mudar em
2025 por conta da entrada no mercado de mais veículos com algum grau de eletrificação fabricados no
Brasil”, avalia ele, que também atua como pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica.
Segundo Marochi, os desafios para crescimento da indústria nacional incluem o elevado Custo Brasil - que
afeta diretamente a indústria automobilística, acarretando migração para outros países – e a diminuição
da exportação. “No fim isso também se reflete em
uma obsolescência tecnológica frente a outros países.
Hoje a indústria automotiva brasileira supre, em sua
maioria, somente a demanda nacional”, afirma.
Outro fator apontado pelo profissional é a polarização no País entre defensores da eletromobilidade
e defensores do etanol. “Deveria ter uma união de
forças porque quem defende apenas o etanol aposta
em uma tecnologia que não nos permite exportar
e defender só a eletromobilidade também é complicado porque não temos tecnologia de ponta na
fabricação de peças para veículos eletrificados em
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larga escala. Resumindo, temos
baixo domínio de tecnologia e
conhecimentos que nos levem a
atingir altos níveis de manufatura.
Isto é resultado do baixo investimento das montadoras em departamentos de pesquisa e, por outro
lado, também da baixa geração
de conhecimento dentro das Instituições de Ensino e centros de
pesquisa e tecnologia, que não
alimentam a indústria nacional.”
O professor Klein cita, ainda, dificuldades com manutenção. “Não temos no País oficinas especializadas
em número suficiente para dar manutenção e atender a um aumento
de produção deste tipo de veículo.”
De qualquer forma, Marochi aponta
que “os desafios podem se transformar em oportunidades interessantes para o mercado nacional
produzir alguma coisa inovadora.
Os atores deste cenário podem fazer do desafio uma oportunidade
de estratégia para o mercado de
veículos elétricos e híbridos.”

Acesse o portal da
NeoCharge que traz
dados sobre carros
elétricos

Políticas públicas
incentivam indústria
e comércio de
veículos elétricos
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MORADIA COMO
RESGATE DA
CIDADANIA
A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VEM IMPACTANDO
DIRETAMENTE A VIDA DE MUITAS FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA POR MEIO DA ENGENHARIA PÚBLICA

24

Casas no Residencial Jequitibá já
estão se tornando realidade.
Ane Rosa

á já
de.
osa
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O trabalho dos profissionais
das Engenharias, Agronomia
e Geociências impacta positivamente a sociedade de diversas maneiras. Destaca-se
a contribuição nos avanços
da tecnologia, no desenvolvimento econômico, logístico
e de infraestrutura. Mas entre
estas múltiplas competências
uma atuação beneficia de forma mais direta a população,
em especial, a mais vulnerável: a Engenharia Pública. O
Programa Casa Fácil, criado
pelo CREA-PR em 1989, é um
destes exemplos.
Em 2021, foram atendidas
pelo Programa 196 famílias
com 12.188 m² de área construída. O custo por m² foi de
R$ 39,03, resultando em um 25
valor médio por obra de 70
m² de R$ 2.732,28 por família.
Atualmente, o Casa Fácil está
presente em 28 municípios
do Paraná, em cooperação
com 13 Entidades de Classe.
Antônio Alves de Medeiros,
seu Antônio, mora com sua
esposa Rosimeiri e quatro
filhos, há cinco anos na ocupação do bairro São Jorge,
também conhecida como
Aparecidinha, em Londrina. A
casa de madeirite anunciava a
situação financeira da família.
“A gente estava com a casa
caindo. Eram dois cômodos.
Um quarto e a cozinha onde
meus filhos dormiam. Parte do piso era terra batida,
quando chovia era uma lama
só”, lembra seu Antônio, sem
nenhuma saudade.
Madalena Ferreira Moreira
Ane Rosa
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A vida melhorou um pouco
e com ajuda conseguiram
botar um espaço um pouco
melhor de pé. Isso porque
seu Antônio é muito conhecido na comunidade onde
vive porquê do pouco que
tem ainda consegue ajudar
seus vizinhos. A família distribui cerca de mil marmitas
de sopas por mês.
Seu Antônio não pode trabalhar porque tem problemas
na coluna. Então, a família
sobrevivia de auxílio do governo. Há três anos a vida
melhorou um pouco com o
emprego “de carteira assinada” da esposa, Rosemeiri,
no Cepas (Centro Esperança
por Amor Social).

A história se parece com a da
Madalena Ferreira Moreira,
mãe do João Pedro, de 11
anos. Eles também moram,
há sete anos, na ocupação.
João foi diagnosticado com
TDAH (Transtorno de Déficit
de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno
Opositivo Desafiador). O
menino precisa de atenção e
supervisão constantes e isso
dificulta o acesso de dona
Madalena às diárias que garantem o sustento.
“Eu quero trabalhar, mas é
difícil deixá-lo com alguém
porque quando ele tem crises pode se tornar agressivo”, explica. Eles moram
em uma casa de madeirite

de 4x5 metros e que recentemente foi aumentada em
mais 1,5 metro para fazer
uma cozinha. “Já foi pior.
No começo, nem banheiro
a gente tinha. Conforme o
madeirite vai apodrecendo
tento trocar, assim como o
dinheiro permite”.
Mas a história destas duas e
mais 329 famílias está prestes
a mudar porque elas foram
contempladas com um dos
331 lotes do Residencial Jequitibá, novo bairro da região
norte da cidade construído
pela Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD).

DESTAQUES DO
PROGRAMA CASA FÁCIL
ATENDE famílias com renda limitada a três salários mínimos
PROJETO para construção de moradias populares com até 70 m²
ACOMPANHAMENTO técnico e orientação profissional na execução da obra
BENEFICIADOS recebem a documentação legal: alvará,
projetos, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs),
orçamento e Certificado de Conclusão.
COM os documentos em mãos, o proprietário pode
registrar a residência no Cartório de Registro de Imóveis de sua
região, garantindo a regularidade da posse do imóvel para
todos os efeitos legais
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UMA OBRA, MUITAS
PARCERIAS
A prefeitura, por meio da
Cohab-LD, entregou os lotes do Residencial Jequitibá
com infraestrutura completa: sistemas de esgoto e de
drenagem, redes de galerias
pluviais e de água potável.
Iluminação pública com sistema LED, asfalto e passeio público, arborização, sinalização
viária, calçadas com piso tátil
e rampas de acessibilidade.
“Cada família vai pagar 30
mil reais em 30 anos por
cada lote, mas conta com
carência de 12 meses. Neste
período paga apenas o IPTU
como forma de incentivar

para que consiga erguer sua
casa”, explica o Arquiteto e
Urbanista, diretor-presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira.
Para viabilizar a construção, o
Programa Casa Fácil, do Crea-PR, é um dos parceiros. No
dia 11 de agosto foram entregues os primeiros 37 projetos
aprovados que irão mudar a
vida de famílias como do seu
Antônio e dona Madalena.
O evento contou com a participação do presidente do
Crea-PR, Engenheiro Civil
Ricardo Rocha.
“O Casa Fácil já chegou a
fazer parte de quase 90%
dos municípios paranaenses,

com atendimento a mais de
190 mil famílias e mais de 10
milhões de metros quadrados construídos. Em 1998 o
programa foi premiado pela
ONU e integra o banco de dados das melhores práticas na
categoria regional”, explica o
Administrador de Empresas e
acadêmico de Engenharia de
Produção, Claudemir Marcos
Prattes, gerente de Relações
Institucionais do Crea-PR.
EM LONDRINA
No município, o Casa Fácil é
executado por meio de parceria entre o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
(CEAL), o Crea-PR, a Cohab-

NÚMEROS SOBRE HABITAÇÃO
OS DADOS DIVERGEM DE ACORDO COM AS INSTITUIÇÕES QUE UTILIZAM
MÉTRICAS DIVERSAS, MAS DÃO UM PANORAMA DA QUESTÃO
DÉFICIT de 257.531 domicílios urbanos no Paraná, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
DÉFICIT de 463.540 domicílios urbanos e 21.715 domicílios rurais ou em comunidades
tradicionais, segundo pesquisa da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR)
144 MIL famílias cadastradas na COHAPAR, 48 mil com renda até um salário mínimo
7.500 É O déficit de unidades habitacionais em Londrina, segundo Cohab-LD
22.500 É o déficit de casas em Londrina, segundo a Fundação João Pinheiro
(FONTES: GOVERNO DO PARANÁ E COHAB-LD)
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-LD e a Prefeitura de Londrina e neste ano já atendeu 42
famílias com a construção de
1.576,64 m² no total.
No caso específico do Residencial Jequitibá foi feito
um termo aditivo de cooperação para que o programa
se estenda a todas as 331
famílias. O termo também
permite, de forma pioneira,
a transferência de titularidade dos documentos da
moradia. Isso permite que,
após um determinado prazo,
a casa possa ser vendida.
Com a parceria, o valor da
ART também teve desconto de 98%, o que significa
uma cobrança de R$ 5,22.
Para se ter uma ideia, a taxa
normal da ART do projeto
arquitetônico e execução
para uma obra de 70 m²
é de R$ 233,94. Este valor
arrecadado pelo Conselho
é utilizado para manter sua
atividade-fim, a fiscalização
do exercício das profissões.
“A intenção é atender a mais
de 300 famílias do Jequitibá,
começando por estas primeiras 37 já beneficiadas. O
Programa garante dignidade
para essas famílias de baixa
renda”, conta o Engenheiro
Civil Decarlos Manfrin, presidente do CEAL.

Segundo ele, as famílias contarão com assistência e orientações técnicas, ajudando a
construir de maneira correta e de acordo com as normas e legislação municipal.
A parceria permite, ainda,
que os projetos elaborados
sejam aprovados pelo poder público municipal, com
o alvará de construção, permitindo depois a averbação
da construção no cartório de
registro de imóveis.
O responsável técnico e quem
assina as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs)
no Jequitibá é o Engenheiro
Civil Heleno Solano Rabello,
da Cohab-LD. “São vários
diferenciais neste empreendimento. Destaco a acessibilidade e também o fato de que

os projetos estão sendo feitos
de forma personalizada, agregando os desejos das famílias
e suas necessidades”.
O Residencial Jequitibá vem
atender uma demanda da população já que Londrina tem
atualmente 73 áreas de ocupações irregulares. Segundo
Luiz Cândido, da Cohab-LD,
estima-se que quatro mil famílias moram nestas áreas.

“A gente estava com a casa
caindo. Eram dois cômodos.
Um quarto e a cozinha onde meus
filhos dormiam. Parte do piso era
terra batida, quando chovia era
uma lama só." - Antônio Alves de
Medeiros, beneficiado Casa Fácil
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Residencial Jequitibá mudará
realidade habitacional de 331 famílias
Ane Rosa
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A EXPERIÊNCIA
DE CAMPO MOURÃO
Em Campo Mourão o Programa Casa Fácil atendeu, no ano passado, 30
famílias com renda de até três salários mínimos. O programa existe lá desde
1996 e o convênio é feito pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Campo Mourão (AREA-CM). “Praticamente todas as prefeituras já foram
atendidas pelo Casa Fácil aqui na região. Atualmente temos convênio com
três: Araruna, Barbosa Ferraz e Campo Mourão”, informa o Engenheiro
Civil e de Segurança do Trabalho, Gabriel De Freitas Mendonça Júnior,
presidente da AREA-CM.
Segundo ele, um ponto fundamental é que “a regularização da obra dá segurança às famílias e também é interessante para o município porque ajuda
a aumentar a arrecadação e resolver, em parte, a questão das ocupações”.

30
Acesse o site
do Programa
Casa Fácil

Conheça o
trabalho da
Cohab-LD

Saiba mais
detalhes sobre
o Programa
Casa Fácil
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PARCERIAS VIABILIZAM
ATENDIMENTO GLOBAL
ALÉM DO CREA-PR, O RESIDENCIAL JEQUITIBÁ CONTA COM PARCERIAS
EM VÁRIAS ÁREAS PARA BENEFÍCIOS ÀS FAMÍLIAS
“As parcerias permitem mudar a realidade das famílias. Juntamos forças com quem acredita no
resgate social para dar um novo horizonte às famílias”, descreve o presidente da Cohab-LD, Luiz
Cândido de Oliveira, sobre a importância da colaboração de várias instituições.
Entre os parceiros está o Centro Universitário Filadélfia (UniFil) que, por meio de atividade de
extensão curricular, tem 160 alunos do curso de Engenharia Civil atuando no apoio ao trabalho
no Residencial Jequitibá. Os estudantes terão oportunidade de entrevistar as famílias, entender
suas necessidades, ajudar na elaboração dos projetos e também acompanhar as obras.
“É uma ação que agrega um conhecimento amplo ao aluno porque é o primeiro cliente da vida
dele. Esse acompanhamento da concepção até a obra traz uma visão ampla e mostra na prática
o que é aprendido em sala de aula. E isso tudo dentro de um contexto social se torna ainda mais
enriquecedor”, avalia a Engenheira Civil e mestre em Edificações e Saneamento, Carolina Alvim,
coordenadora do curso de Engenharia Civil da UniFil.
O aluno do curso, Lúcio de Oliveira, tem uma experiência dupla no projeto. Primeiro como estudante da UniFil e também como gestor do Cepas de Londrina. “É uma grata satisfação atuar como
agente social e como aluno e poder assessorar as famílias traz uma alegria enorme”, descreve.
O Cepas faz a parte social e atende no bairro São Jorge 250 crianças buscando uma formação cidadã
no contraturno escolar. Como gestor deste trabalho, Lúcio já conhecia de perto a realidade das famílias. Agora, como aluno, pode atuar também na mudança de muitas destas famílias para a nova área.
“Esta atividade traz para nós, alunos, uma vivência muito interessante de entender os conceitos
técnicos sendo colocados em prática no canteiro de obras”, conta.
Existem outras parcerias atuando no Residencial Jequitibá com mutirões de qualificação e de
inserção no mercado de trabalho.

Lúcio de Oliveira, aluno UniFil e gestor do Cepas de
Londrina e a Eng. Civ. Carolina Alvim
Crédito: Ane Rosa
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NOVA PONTE
ENTRE BRASIL
E PARAGUAI
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SEGUNDA PONTE LIGA FOZ DO
IGUAÇU A CIDADE DE PRESIDENTE
FRANCO, NO PARAGUAI, E SERÁ
CONCLUÍDA EM OUTUBRO
Com mais de 90% da obra
concluída, a segunda ponte
que fará a ligação entre Brasil
e Paraguai deve ser entregue
em outubro e já está com
suas partes unidas. “Esta
ponte é mais uma porta de
acesso ao Paraguai, país vizinho com o qual o Brasil tem
grande comércio, além de
ser o parceiro na Usina Binacional de Itaipu. A ponte
atual (Ponte da Amizade) já
tem esgotada sua capacida-

de de escoamento, sendo
esta, mais uma alternativa
para quem deseja cruzar a
fronteira”, explica o Engenheiro Civil Charlles Urbano
Hostins Junior, superintendente Regional Oeste do
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/PR).
O Governo do Paraná, por
meio da Secretaria da Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e Departamento
de Estradas de Rodagem

do Paraná (DER/PR), está
executando, administrando
e fiscalizando a obra, que é
resultado de uma parceria
entre o governo do Paraná,
governo Federal e a Itaipu Binacional. A ponte integrará a
BR-277, sendo sua administração, após conclusão das
obras, do governo Federal.
A obra está sendo paga com
recursos da Itaipu Binacional.
O investimento total é de R$
463 milhões, sendo R$ 323
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milhões para a construção
da ponte e R$ 140 milhões
para a perimetral leste, via
de acesso entre a nova ponte e a BR-277.
“É uma obra ímpar e grandiosa em termos de Engenharia que vai atender uma
demanda antiga. A população de ambos os países –
Brasil e Paraguai – anseia por
esta ponte já que a atual está
sempre congestionada pelo
fluxo intenso de automóveis
e caminhões. É uma obra de
extrema importância e que
certamente será um marco
no desenvolvimento da nossa região e também dos dois
países”, avalia a Engenheira

Visita Técnica da Câmara Especializada
de Engenharia Civil na obra em abril

Civil Célia Neto Pereira da
Rosa, professora do Centro
Universitário Dinâmica das
Cataratas (UDC).
O trecho brasileiro se chama
Ponte da Integração Jaime
Lerner, por meio da Lei Federal n.º 14.380/2022. Uma
homenagem ao Arquiteto e
Engenheiro Civil Jaime Lerner, que foi governador do
Paraná em dois mandatos e
três vezes prefeito de Curitiba.
A ideia é que as pontes se
somem para melhorar a logística entre os países. A
Ponte da Amizade foi inaugurada em 1965, ligando
Foz do Iguaçu a Ciudad del
Este, e passará a receber ex-

clusivamente veículos leves e
ônibus de turismo. Já a nova
ligação entre os dois países,
que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, concentrará
o fluxo mais pesado de transporte de cargas.
A OBRA
“A obra é complexa e envolve
muitas áreas de Engenharia,
especialmente: Civil, Ambiental, Mecânica, de Segurança
do Trabalho e a Geologia”,
explica Hostins Junior.
O comprimento total é de
760 metros e um dos destaques é o maior vão livre da
América Latina, com 470 metros. A ponte terá duas pistas

33

CREA-PR ed. 105

CURIOSIDADES
SOBRE A OBRA
600 funcionários trabalhando
diretamente no auge da
construção

130 funcionários é o número
atual de envolvidos na obra

557,5 quilômetros de extensão
é a medida que se teria se as
cordoalhas que compõem os
estais fossem emendadas

34
470 metros de vão é o maior
da América Latina em se
tratando de ponte estaiada

190 metros de altura têm
as torres de sustentação

A estrutura da plataforma é
mista, com aduelas de aço
soldadas e preenchidas com
concreto

60 toneladas e 20 metros de
comprimento tem a viga
longarina, a maior peça utilizada
na obra
Neri Cardoso e Prefeitura de Cascavel Legenda: Aeroporto de Cascavel

com 3,6 metros de largura, calçada
de 1,7 metros nas laterais, além de
um acostamento de três metros.
O superintendente regional do
DER/PR cita ainda outros desafios
enfrentados durante a obra. “Como
envolve área de fronteira, temos de
lidar com questões de segurança
nacional, fragilidade ambiental e
enfrentamentos de ventos que podem chegar a 100 km/h. Também
tivemos o impacto da variação dos
preços dos insumos causada pela
pandemia e pela guerra da Rússia
com a Ucrânia. E isso só citando
os principais”, frisa Hostins Junior.
Para a Engenheira Civil Célia, este
tipo de obra traz muito conhecimento técnico para os profissionais
envolvidos e para o Brasil como
um todo. “É um empreendimento
de grande porte que contribui para
o crescimento e desenvolvimento
do nosso país e nos mostra que a
Engenharia move o mundo. Além
disso, é importante que tenhamos
cada vez mais profissionais atuando na área e se envolvendo em
obras como esta, que traz desenvolvimento ao Brasil”.
Os Engenheiros Civis Marcus Vinícius Arantes e Thiago Henrik
Moreira, do DER/PR, são os que
acompanham diretamente e registram a ART de fiscalização da obra.
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OBRAS DO
ENTORNO
PARA ATENDER AO FLUXO DE TRÂNSITO NO
NOVO EMPREENDIMENTO, ENTORNO ESTÁ
PASSANDO POR MELHORIAS
O superintendente do DER/PR, Engenheiro Civil
Charlles Urbano Hostins Junior, explica que o entorno da Ponte da Integração Jaime Lerner está passando por intervenções para atender ao
aumento de fluxo gerado.
Segundo ele, do lado brasileiro os investimentos serão na rodovia perimetral leste de Foz
do Iguaçu e em uma nova ligação entre a BR-277 e a nova ponte, com execução de seis
viadutos. “Nestas obras se inclui também a execução de duas novas aduanas, Brasil-Paraguai
e Brasil-Argentina. Do outro lado, o acesso ficou a cargo do governo do Paraguai”, explica.
As obras são financiadas pela Itaipu Binacional e para a perimetral o investimento é de
mais de R$ 140 milhões em 15 quilômetros de extensão.
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ATUAÇÃO DO CREA-PR
CONSELHO ESTEVE PRESENTE REALIZANDO FISCALIZAÇÕES TÉCNICAS DURANTE TODA A OBRA
Durante o período de obras, representantes do Crea-PR fizeram
visitas técnicas ao canteiro para averiguar a documentação
das empresas, presença de profissionais habilitados, conferir
projetos, serviços e condições de trabalho, além de averiguar
as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). Toda a
estrutura foi fiscalizada.
O relatório da visita técnica aponta que “em todas as etapas
foram realizados ensaios e testes para maior segurança, antes, durante e depois da obra. O andamento do projeto está
conforme o esperado, não há atrasos e não houve acidentes
graves desde o início das obras”.

Assista matéria
do Canal SSC
Foz do Iguaçu
com imagens da
ponte em maio
deste ano

Conheça mais
sobre a história
da Ponte da
Amizade
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RTA AGREGA VALOR
AO CURRÍCULO
MEMBROS DO CREAJR-PR E
ESTUDANTES PODEM REGISTRAR
SUAS ATIVIDADES TÉCNICAS NA
FERRAMENTA
36

Em 2022 foram cadastrados
no sistema do Crea-PR 73 Registros Técnicos Acadêmicos
(RTAs). Destes, 88% realizados por membros dirigentes
e 12% por membros corporativos. O número ainda é
pequeno considerando que
o CreaJr-PR conta com 9.531
alunos ativos de 87 Instituições de Ensino distintas.
“O RTA traz benefícios importantes porque ajuda a
atender as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais das
Engenharias, que exigem
que o aluno tenha pelo
menos 10% da sua carga
horária em atividade de extensão universitária. É uma

ferramenta que se assemelha
à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que
forma o acervo técnico do
profissional, mas neste caso
é o acervo acadêmico. E o
registro dessas atividades
pode ser feito pelo portal
do Crea-PR”, explica o Administrador de Empresas e
acadêmico de Engenharia de
Produção, Claudemir Marcos
Prattes, gerente de Relações
Institucionais do Crea-PR.
O Engenheiro Eletricista André Pagani, facilitador do Setor de Convênios e Inserção
Profissional, ressalta que o
RTA “enriquece o currículo
profissional do membro do

Crea-Jr, atestando suas atividades técnico-acadêmicas”.
Segundo ele, o RTA pode
ser usado para comprovação
de experiência técnica tanto no currículo profissional
como também no caso de
um processo de seleção para
intercâmbios, por exemplo.
O serviço é gratuito e simples, mas apenas acadêmicos que integram o CreaJr-PR podem registrar RTAs,
que passam por validação de
um profissional registrado no
Crea. Validado, o RTA pode
ser impresso ou salvo e anexado ao currículo do aluno.
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NA PRÁTICA
Alexia Pilotto, aluna do curso de Agronomia do Centro
Universitário da Fundação
Assis Gurgacz (FAG), é membro dirigente desde agosto
do ano passado e utiliza o
registro dos RTAs.
“Para nós do curso de Agronomia ajuda muito, visto que
durante a faculdade temos
experiências técnicas diversificadas. Realizei, por exemplo,
o registro de um estágio não
obrigatório que fiz na Fazenda Escola, no início da graduação, dentro da faculdade.

Assim, além do certificado da
faculdade, tenho o reconhecimento e registro pelo Crea-PR
da atividade”, explica.
Ela recomenda aos demais
estudantes fazerem uso da
ferramenta. “Às vezes no início da faculdade não damos
tanta importância para esses
registros, mas, com certeza,
quando for a hora de ingressar no mercado de trabalho,
ter a comprovação de experiência na área desejada fará
toda a diferença!”, enfatiza.
E, segundo a estudante, é
importante fazer os registros

desde o início do curso. “O
RTA é essencial para o estudante e futuro profissional
se destacar na concorrência
de uma oportunidade, seja
dentro da universidade ou
no mercado de trabalho,
além do próprio mercado se
assegurar da qualificação do
aluno/novo profissional. Daí
a importância também dos
registros serem feitos desde
o primeiro ano até a colação
de grau, pois todas as experiências serão registradas de
forma integral”, salienta.

A participação no
CreaJr-PR bem como
o registro dos RTAs
são serviços gratuitos

Conheça mais
e inscreva-se
no Programa
CreaJr-PR
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PARANÁ PREPARADO
PARA O DEBATE
NO CNP
PROFISSIONAIS DO PARANÁ
ELENCARAM PROPOSTAS QUE IRÃO
PARA CONGRESSO NACIONAL DE
PROFISSIONAIS
38

O 11º Congresso Estadual de
Profissionais (CEP) aconteceu
em julho em Foz do Iguaçu,
onde após debate e votação
dos delegados participantes, escolhidos pelos profissionais, foram elencadas 15
propostas que irão para o
Congresso Nacional de Profissionais (CNP), que acontecerá em outubro, em Goiânia.
“Avaliamos que as reuniões
preparatórias do CEP alcançaram o seu objetivo, envolvendo diversos profissionais
em todas as inspetorias e
regionais do estado, oportunizando um importante
debate e a proposição de
melhorias, tendo como referência cada um dos eixos

temáticos: Infraestrutura, Inovações Tecnológicas e Atuação Profissional. As reuniões
preparatórias foram fundamentais para os resultados
positivos do CEP”, resume o
Engenheiro Agrônomo Eduardo Ramires, gerente da Regional Curitiba do Crea-PR e
assessor da Comissão Organizadora do 11º CEP.
A Engenheira Civil Lígia
Eleodora Francovig Rachid,
coordenadora da Comissão
Organizadora do 11º CEP e
conselheira do Crea-PR, reforça que os congressos são
“momentos ímpares, pois
possibilitam aos profissionais
se manifestarem sobre o que
mais está afetando a região

onde estão atuando para resolver desafios que impactam suas áreas de atuação”.
DESENVOLVIMENTO
A conselheira explica que
cada umas das 15 propostas
aprovadas no 11º CEP foram
debatidas pelos profissionais.
“Foi feito um fluxo de apresentação, priorização e discussões, além de votações em
diferentes etapas. Além disso,
as propostas foram definidas
após o relato do representante de cada um dos grupos
de trabalho, durante a sessão
plenária em que participaram
todos os congressistas”.
Desta forma, foi dada a
oportunidade aos profissio-
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nais de se manifestarem,
favoráveis ou contrários
em relação às propostas.
“Algumas tiveram mais destaque pelo número de votos
recebidos, especialmente
aquelas sobre os modelos
de cobrança das anuidades e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
respeito ao salário mínimo
para os profissionais, implementação das Engenharias,
Agronomia e Geociências
como carreira de estado,
além de criação e implantação de Programa Nacional
de Residência Técnica para
os profissionais formados até
2 (dois) anos”, conclui.

NÚMEROS
500 profissionais participaram
das etapas preparatórias
180 propostas aprovadas em 35
reuniões preparatórias nas inspetorias
300 profissionais participantes das
8 reuniões preparatórias regionais
121 propostas aprovadas
na etapa regional
330 profissionais participantes
do 11º CEP
15 propostas aprovadas para etapa
nacional (CNP)
24 delegados eleitos para
representar profissionais paranaenses no CNP

No CEP-PR, em julho, profissionais elencaram propostas para o CNP
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CONSTRUÇÃO A
MUITAS MÃOS
CREA-PR COMEMORA MARCO DA
PLENÁRIA 1000 LEMBRANDO O
ESFORÇO E DEDICAÇÃO DE TODOS
OS ENVOLVIDOS NOS 88 ANOS DE
HISTÓRIA DO CONSELHO
40
O Crea-PR celebrou, em julho, a Plenária de
número 1.000. A cerimônia, realizada em
Foz do Iguaçu, teve diversas homenagens e,
abaixo, mostramos um pouco dos destaques
de cada gestão, ao longo dos 88 anos do
Conselho. Gestões responsáveis em conferir
ao Crea-PR o lugar de destaque que hoje
ocupa no Sistema Profissional:
ARQ. ARMANDO STRAMBI 1973 – 1978
“Enfatizo a implantação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); a promoção da
interiorização com as inspetorias e a aquisição de terrenos para suas instalações; realização de Encontro de Inspetores; instalação
de telex na capital e em Londrina. Também,
a criação do Boletim Informativo; a intensificação da ação fiscalizatória; e alocação
de recursos às Entidades de Classe. Cabe,
ainda, destacar a instalação das Câmaras
Especializadas de Engenharia Elétrica e de
Arquitetura, e a aquisição de sede própria.”

ENG. CIV. RUBENS CURI 1979 - 1984
“Na minha gestão o Crea-PR completou seus
50 anos e focamos em enaltecer o Conselho.
Além da fiscalização de forma geral, ampliamos
para que abrangesse também os agrônomos.
Criamos as placas de fiscalização nas obras;
construímos as sedes nas inspetorias do interior
e concluímos a compra da sede em Curitiba,
no Alto da Glória; implantamos a rede de informática; e contratamos um jornalista para iniciar
a divulgação das ações do Conselho.”
ENG. CIV. ORLANDO MACIEL STROBEL
1991 - 1996
“Participei do Crea-PR por 12 anos, como
conselheiro, vice-presidente e como presidente. Um destaque foi a melhoria da fiscalização principalmente com o afastamento
dos leigos das atividades e a modernização
do sistema do Crea-PR com informatização
de todas as áreas do Conselho, tornando-o
mais eficiente. Também criamos o Fórum
de Docentes e Discentes e realizamos o 1º
Congresso Estadual de Profissionais.”
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Presidentes de gestões anteriores com presidente atual, Eng. Civ. Ricardo Rocha (ao centro) Crédito: Crea-PR

ENG. CIV. IVO GILBERTO MARTINS
1997 - 1999
“Compramos sedes para inspetorias e reformamos a Regional Curitiba colocando-a em um
espaço fora da sede administrativa. Implantamos a rede lógica com integração da rede de
computadores; criamos o Kit ART; o Programa
Campo Fácil e a Revista Crea-PR. Destaque
também para as Fiscalizações Preventivas Integradas em parceria outros órgãos. Internamente, criamos o Plano de Cargos e Salários.”
ENG. AGR. LUIZ ANTONIO ROSSAFA
2000 - 2005
“Iniciamos os concursos públicos para fiscais,
conferindo mais credibilidade ao processo.
Participamos ativamente de discussões públicas como a duplicação da rodovia Toledo
- Cascavel e acompanhamos com avaliações e
perícias questões como acidentes frequentes
na Curva da Santa, na BR 376, e acidentes
com trens da América Latina Logística (ALL).
Assumimos posição contra o modelo de governo à época, que previa privatizações ‘a
qualquer preço’ como foi a tentativa de privatizar a COPEL. Trabalhamos para implantar
metas e indicadores à rotina do Conselho,
conferindo mais transparência ao trabalho.”

ENG. AGR. ÁLVARO JOSÉ CABRINI
JUNIOR 2006 - 2011
“Implantamos a ISO 9001/2008 e iniciamos o
trabalho da Agenda Parlamentar, aproximando
o Conselho dos gestores públicos com soluções e sugestões técnicas das áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências. Merece
destaque também o início do Programa de
Acessibilidade e a criação do Comitê Empresarial da Construção Civil.”
RICARDO ROCHA 2018 - ATUAL
“Evidencio que o trabalho está em andamento e o melhor ainda está por vir. Mas com
80% do mandato cumprido merecem destaque os avanços na fiscalização e na inovação;
a ação participativa com os colegiados e a
Agenda Parlamentar, especialmente com a
criação da Frente Parlamentar das Engenharias Agronomia e Geociências. Além disso,
a criação do Prêmio Crea-PR Engenheira
Enedina Alves Marques e a realização da
Plenária 1.000.”
*O Engenheiro Civil Joel Krüger esteve à
frente do Crea-PR nos anos de 2012 a 2017,
mas não pode ser citado por fins eleitorais.
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EDUCAÇÃO
EM DEBATE
29º FÓRUM DE DOCENTES E
DISCENTES DEBATE ASSUNTOS
IMPORTANTES PARA O ENSINO
DAS ÁREAS TECNOLÓGICAS
42

Realizado todos os anos, o Fórum de Docentes e Discentes
debate questões fundamentais afetas ao ensino nas áreas
das Engenharias, Agronomia
e Geociências. Esta edição
aconteceu de 30 de agosto a
1º de setembro no Centro Universitário da Fundação Assis
Gurgacz (FAG), em Cascavel.
“Consolidado, o evento desponta como referência nacional em termos de temas
relevantes e atuais e que promove a aproximação entre as
Instituições de Ensino Superior (IEs) e o Sistema Confea/
Crea”, explica o Engenheiro
Agrônomo Almir Antonio
Gnoatto, coordenador da
Comissão de Educação e
Atribuição Profissional do

Crea-PR (CEAP) e professor
da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, campus
Dois Vizinhos (UTFPR-DV).
O Fórum teve como tema
central “Os novos desafios
das Engenharias, Agronomia
e Geociências”. O Engenheiro Agrônomo José Abramo
Marchese, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ressalta
que o evento disponibiliza espaço para debates específicos
para docentes e discentes.
“Cito como exemplo para os
discentes a atividade Interativa Ideathon e a mesa redonda
sobre ’Estágio e Oportunidades de Carreira’, debatendo
sobre análise de currículo, mídias sociais e empregabilida-

de, entre outros”, descreve.
O Ideathon é um game play
que aborda, de forma lúdica,
assuntos como fiscalização e
ética profissional.
Marchese, que também é
coordenador do Colégio de
Instituições de Ensino (CIE)
da Regional Pato Branco do
Crea-PR e coordenador Estadual do CIE/Crea-PR, frisa
que, para os docentes e público em geral, foi discutida
a qualidade do ensino pós-pandemia, “além de outros
temas interessantes como os
parâmetros para análise de
cadastramento de cursos e
concessão de atribuições profissionais, residência técnica, a
implantação das novas Diretrizes Curriculares das Engenha-
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rias (DCNs) e a curricularização
da extensão e o perfil do profissional do futuro”.
“É uma programação rica e
atual que teve como objetivo fomentar o debate sobre
as questões que envolvem
a qualidade do ensino nas
Engenharias, Agronomia e
Geociências, buscando também trazer os estudantes ao
protagonismo”, avalia o Administrador de Empresas e
acadêmico de Engenharia de
Produção, Claudemir Marcos
Prattes, gerente de Relações
Institucionais do Crea-PR.
O Fórum foi sediado pelo
Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG).
“É uma grata satisfação poder
sediar o Fórum de Docentes
e Discentes pela importância
do debate. Para a FAG tam-

Consulte as
Instituições de
Ensino e cursos
cadastrados no
Crea-PR

Veja como foi o
evento no site
do CREA-PR

Segundo ele, um exemplo é o
painel sobre as novas DCNs.
“Apresentamos um estudo
feito durante dois anos na
CEAP e que trouxe entendimento para as IEs das questões que precisam constar no
Projeto Pedagógico do Curso
(PPC)”, explica.
E, como ponto alto do evento, Gnoatto cita o lançamento
do Manual de Procedimentos
da CEAP do Crea-PR. “Um
material com passo a passo
TROCA DE
para auxiliar as IEs que preciEXPERIÊNCIAS
O coordenador da CEAP, Al- sam atualizar seus PPCs. Será
mir Antonio Gnoatto, ressalta didático, interativo e operaa importância do evento para cional e trará orientações tantroca de experiências. “Mui- to para o conselheiro relator
tos dos assuntos abordados do processo como para o cojá foram estudados previa- ordenador do curso que fará
mente e foram apresentados a atualização”, frisa.
com dados e experiências
positivas”, afirma.
bém é uma oportunidade de
mostrar a estrutura e dar visibilidade ao nosso corpo docente e discente. Para além
do evento, o que esperamos
é firmar parcerias com outras
IEs para ampliar as pesquisas
e disseminar conhecimento”,
pondera a coordenadora do
CIE Regional Cascavel, Engenheira Civil Débora Felten,
professora da FAG.
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ARTIGO
			

POR ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ROCHA,
PRESIDENTE DO CREA-PR

QUADROS PROFISSIONAIS
IMPULSIONAM O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS
MUNICÍPIOS
44
A gestão pública brasileira
é desafiadora, e diversos
fatores influenciam sua eficiência. Excesso de burocracia, baixo grau de resolutividade, ingerência política e
alta incidência de erros são
alguns deles. Como Engenheiro, entendo que a falta
de quadros técnicos também é um sério problema
enfrentado pelas prefeituras.
A mesma posição é defendida pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
(Crea-PR). Profissionais das
Engenharias, Agronomia e
Geociências em cargos públicos melhoram a qualida-

de dos serviços prestados,
reduzem custos, ajudam no
combate ao desperdício de
dinheiro público e no fomento de captação de recursos,
entre outros benefícios.
Falo isto com muita segurança, pois os profissionais
possuem atribuições indelegáveis e, com a consciência
que exercer as profissões regulamentadas nas administrações públicas está cada
vez mais difícil. Engenheiros,
Agrônomos e Geocientistas
esbarram em arranjos de
planos de cargos e salários,
carência de estrutura, ausência de planejamento e na

desvalorização das carreiras.
Há até dirigentes que contratam esses profissionais
como gestores ou analistas,
numa manobra para não pagar a remuneração profissional devida. É decepcionante
ver administrações que não
os valorizam, que não respeitam o salário-mínimo das
categorias e que eliminam
ou mesmo nunca aplicaram,
sem motivo, as gratificações
por responsabilidade técnica dos seus servidores efetivos e comissionados.
Reforço que ao reter e qualificar o corpo técnico de Engenharia, Agronomia e Ge-
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ociências nas prefeituras, os
gestores impulsionam o desenvolvimento sustentável
de seus municípios. Porque
quanto mais qualificados,
capacitados e motivados estiverem esses profissionais,
melhores serão as políticas
públicas e, consequentemente, os serviços prestados à população.
O Crea-PR, inclusive, disponibiliza esse olhar técnico tão necessário aos
governantes por meio dos
Estudos Básicos de Desenvolvimento, em âmbito
municipal, regional e estadual. Esses estudos são um
compêndio de diagnósticos
e soluções, no formato de
políticas públicas, elaborados por profissionais das Entidades de Classe parceiras
do Conselho. As propostas
são desenvolvidas dentro de

Imagem ilustrativa

um programa denominado
Agenda Parlamentar.
Em tese, os estudos são
instrumentos de referência
para o planejamento da administração pública, pois
seguem a metodologia de
elaboração de um plano plurianual de gestão, auxiliando
os gestores na melhor construção de políticas públicas,
estreitando e valorizando as
relações profissionais.
Ao defender que governantes melhorem a estruturação
de seus quadros técnicos
fomentando as grandes estruturas de políticas públicas
em termos de sustentabilidade, ajudamos a estabelecer uma política pública de
Estado, excluindo o cenário
de descontinuidade, através
da efetiva participação da sociedade civil organizada nos
municípios. Assim, as medi-

das são efetivas e contínuas,
não apenas durante um ou
dois mandatos, por exemplo.
Finalizo destacando que as
soluções por meio das profissões das Engenharias,
Agronomia e Geociências
são ferramentas técnicas
de inteligência para a boa
gestão pública. Que esses
profissionais vinculados ao
Sistema Confea/Crea não só
desenvolvem os Planos Diretores, de Mobilidade Urbana,
Desenvolvimento Rural Integrado, Gestão de Resíduos e
Arborização dos municípios,
mas também os executam,
dando maior qualidade nos
serviços prestados a toda
a população. Quem ganha
com todo esse profissionalismo é a sociedade, em segurança e na correta aplicação
do dinheiro público.
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CREA-PR PARTICIPA
DA ATUALIZAÇÃO
DO PELT 2035
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DESDE 2009 O CONSELHO SE ENVOLVE
NAS DISCUSSÕES E BUSCA AMPLIAR
AS PROPOSTAS PARA EMBASAR AS
PRIORIDADES DA INFRAESTRUTURA
PARA O PARANÁ
O Plano Estadual de Logística em Transportes do Paraná (PELT) é um programa que
surgiu em 2009 por iniciativa do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada no Estado
do Paraná (Sicepot), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Instituto de
Engenharia do Paraná (IEP) e Crea-PR, que
é entregue aos candidatos que disputam
o Governo do Estado. O documento está
em sua segunda revisão e agora conta com
participação de mais de 20 entidades.
“O PELT é um plano de Estado e não de governo, com o objetivo de ter continuidade
ao longo do tempo com propostas alinhadas entre diversas entidades representativas da sociedade organizada, mostrando

as necessidades das obras que precisam
ser priorizadas no Paraná”, explica o Engenheiro Mecânico e coordenador do PELT,
João Arthur Mohr, gerente de Assuntos
Estratégicos da Fiep.
O material revisado apresenta o status das
97 obras listadas em todos os modais de
transporte. Do total, 23 obras estão concluídas (24%); 53 estão em andamento (55%) e
21 não foram iniciadas (22%). “A avaliação
é de que o material tem sido levado a sério
pelos governantes e observamos avanços
significativos”, avalia o Engenheiro Civil Euclésio Manoel Finatti, assessor parlamentar
do Crea-PR.
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“Nossos profissionais estão engajados em
participar com propostas técnicas afetas
às suas áreas de atuação é importante
que a sociedade acompanhe as obras,
por meio de uma governança organizada,
que o Crea tem condições de organizar
de forma eficiente." - Eng. Civ. Euclésio
Manoel Finatti

Imagem ilustrativa
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“São propostas que melhoram a logística com previsão de conclusão até 2035.
Obras que a sociedade civil organizada elenca como
estratégicas”, afirma o Administrador de Empresas e
acadêmico de Engenharia de
Produção, Claudemir Marcos
Prattes, gerente de Relações
Institucionais do Crea-PR.
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PARTICIPAÇÃO
EXPRESSIVA
Finatti ressalta a participação
dos profissionais vinculados
ao Crea-PR nas sete reuniões regionais que ocorreram
pelo Paraná em julho para a
revisão deste Plano. “Nos-

sos profissionais estão engajados em participar com
propostas técnicas afetas
às suas áreas de atuação é
importante que a sociedade acompanhe as obras, por
meio de uma governança organizada, que o Crea tem
condições de organizar de
forma eficiente”, salienta.
O Engenheiro Eletricista
Edgar Matstuo Tsuzuki, gerente regional de Londrina
do Crea-PR, lembra que o
Conselho tem uma tradição
de colaboração. “Nessa cooperação o PELT se soma
aos Cadernos Técnicos da
Agenda Parlamentar, Estudos Básicos de Desenvolvi-

mento Municipal (EBDMs),
Estudo Básico de Desenvolvimento Estadual (EBDE) e
diversas manifestações sobre Projetos de Lei que tramitam nas esferas municipal,
estadual e federal”, lembra.
E completa citando que
recentemente foi também
estreitada a relação com a
Assembleia Legislativa. “Por
meio da criação da Frente
Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável
do Paraná, que tem como
objetivo disponibilizar conhecimento técnico nessas
áreas do conhecimento”.

Veja o plano
completo do
PELT 2035

Imagem ilustrativa
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PROPOSTAS ELENCADAS
FERROVIAS Destaque para a Nova Ferroeste – obras do Corredor Oeste de Exportação
que vai ligar Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá (PR), incluindo o ramal Cascavel a Foz do
Iguaçu. “Obra que trará muitos benefícios com redução de frete e escoamento mais ágil da
safra de grãos. Também representa uma grande oportunidade de trabalho aos profissionais
do Sistema Confea/Crea”, diz Finatti.
PORTOS Nos últimos anos o Governo do Estado sanou a questão das filas de caminhões
para escoamento no Porto de Paranaguá, porém com o aumento na safra de grãos e a
chegada da nova Ferroeste será necessária uma atualização e modernização da descarga
ferroviária. Todas estas obras já estão previstas e algumas com a licitação em andamento.
AEROPORTOS Segundo Finatti, foi evidenciada a importância do programa Voe Paraná,
criado em 2019 e que aumentou o número de aeroportos com operações regulares de
seis em 2018 para 20 neste ano. “O pedido é que haja uma intensificação de rotas e novas
companhias aéreas para atender aos aeroportos do Estado.”
RODOVIAS Com maior destaque e números de obras sugeridas no PELT, Finatti cita intervenções preferenciais como todas as obras previstas no novo modelo de concessão
rodoviária e outras como o Contorno Leste de Londrina; Ponte do Rio Paraná no Noroeste
e o Contorno Norte em Cascavel. “Também foi citada a necessidade de um sétimo lote de
concessão abrangendo a Região Sul, saindo de Pato Branco, passando por Palmas e União
da Vitória chegando na Lapa e com destino final em Curitiba.”
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INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NAS
ELEIÇÕES
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FERRAMENTAS ESTÃO CADA VEZ
MAIS SOFISTICADAS E CHEGAM A NÍVEIS
DE INTERPRETAÇÃO E INTERAÇÃO
MAIS NATURAIS
As eleições de outubro estão
próximas e certamente todos
os usuários de computadores
já tiveram contato, mesmo
sem consciência disso, com
ferramentas de Inteligência
Artificial que estão por trás
de todo o processo de divulgação e comunicação.
“As ferramentas de Inteligência Artificial podem ser
boas ou ruins, de acordo
com o uso que é feito delas”, avalia o Engenheiro
Mecânico Gilberto Reynoso
Meza, professor da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

E quando falamos em período eleitoral, o professor cita
duas ferramentas utilizadas
largamente: os bots e o Processamento de Linguagem
Natural (PLN). “Vimos o uso
delas nas eleições americanas e também na última disputa eleitoral no Brasil e, certamente, estão ainda mais
difundidas este ano”, diz.
Na verdade, também são
ferramentas utilizadas com
diversos fins por lojas, para
fins culturais e humorísticos,
por exemplo, mas aqui vamos abordar especificamente o uso nas eleições.

BOTS
Os social bots são perfis automatizados que buscam influenciar o voto dos eleitores
nas eleições. Basicamente,
são programas, ou chamados
de robôs, programados para
simular o comportamento
humano em perfis on-line.
“O que acontece é que utilizadas para fins de influência
política estas ferramentas
podem disseminar fake news
e desinformar a população,
além de gerar discussões virtuais”, avalia Meza.
São mais utilizados em ambientes como o Facebook e
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Acesse o site da
FGV sobre o uso
da Inteligência
Artificial na
política

Veja as ações do
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para
comportamento
online dos
candidados
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o Twitter. No Brasil, a Diretoria de Análise de Políticas
Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP) vem
estudando o comportamento de perfis automatizados
que motivaram debates no
Twitter em situações de repercussão política brasileira
desde as eleições de 2014.
O levantamento mostrou
que, em 2018, contas automatizadas motivaram 20%
dos debates em apoio a políticos no Twitter. “Impondo riscos à democracia e ao
processo eleitoral”, salienta

o documento. “Estes bots
podem manipular as pessoas criando a sensação de
apoio a um determinado político, por exemplo”, explica
o professor Meza.
PLN
O chamado Processamento
de Linguagem Natural (PLN),
é uma subárea da Inteligência Artificial e foi programado para que a máquina possa interpretar a comunicação
humana. “E isso em um nível
que a máquina consegue
captar até o humor do usuário”, informa Meza.

Isso refletido na realidade das eleições pode fazer
com que um determinado
político se comunique com
seu público de forma mais
personalizada, interessante
e agradável.
E o professor alerta que, de
forma geral, não há como
“fugir” destas tecnologias em
ambientes virtuais, mas tendo
conhecimento pode-se reconhecê-las. “Vale ficar atento
e buscar diversas fontes de
informação para ser menos
manipulado”, adverte.
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Em todas as atividades essenciais,
existe o trabalho de um profissional
habilitado pelo Crea-PR.
E para que este profissional realize da
melhor forma ações que transformam o
mundo, está o Crea-PR orientando,
normatizando e fiscalizando.

CREA-PR.
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FAZ PARTE DO
SEU MUNDO.
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