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editorialeditorial

uma ótima leitura.

A atividade fim de um Conselho de Classe é  
regulamentar e fiscalizar o exercício das difer-
entes profissões, visando à proteção dos inter-
esses da sociedade. Em paralelo a este trabalho, 
a busca pela valorização profissional permeia 
praticamente todos os projetos e produtos 
oferecidos por estes conselhos aos profissionais 
e empresas neles registrados.

Os Editais de Chamamento são, ao meu 
ver, a forma mais efetiva de parceria entre   
o Crea-PR e as Entidades de Classe (ECs), em 
prol da valorização profissional. Somente neste 
ano estamos disponibilizando, por meio de dois 
editais já lançados, R$ 3,2 milhões de reais para 
as Entidades de Classe desenvolverem revistas 
técnicas, cursos, palestras, congressos e jorna-
das, encontros, simpósios e demais eventos.  

A revista que você tem em mãos é fruto de um 
Edital de Chamamento e um excelente exemplo 
de cooperativismo, do qual sou firmemente de-
fensor.

As Associações que representam os Agrônomos 
e Engenheiros de Guarapuava, Irati, Laranjei-
ras do Sul e União da Vitória foram pioneiras e 
perspicazes ao elaborarem uma publicação que 
atenderá aos profissionais de várias regiões, 
abordando temas de grande relevância técnica. 

Unidos em prol de objetivos comuns, os profis-
sionais tem mais força para se posicionar  
e podem ser reconhecidos de forma mais efetiva 
e assertiva pela sociedade, nas suas mais diver-
sas formas de representação. Esse é o maior e 
principal objetivo do Associativismo, muito bem 
representado por este projeto.

É com grande orgulho que apresento a você, 
leitor, a primeira edição da Revista Base, infor-
mativo que tem a proposta de abordar a ciência, 
tecnologia e profissão inseridas no universo das 
entidades profissionais da região de Guarapuava 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

Esforço coletivo das associações que represen-
tam os Agrônomos e Engenheiros de Guarapua-
va, Irati, Laranjeiras do Sul e União da Vitória, é 
a concretização de um trabalho de associativis-
mo cooperativo.

Somamos esforços e apresentamos nesta edição 
inaugural conteúdo de caráter técnico, científico 
e de valorização profissional, como bem expres-
sa o nome da revista.

Acreditamos que contar com a informação abor-
dada de forma regionalizada permita não apenas 
aos profissionais parceiros, mas a toda a socie-
dade, entender nossas atividades cotidianas e ter 
conhecimento efetivo a respeito das tecnologias 
e inovações implementadas em toda a região. 

Em nome de todas estas entidades, agradeço 
ao Crea-PR, grande parceiro, que por meio 
dos editais de chamamento público patrocina 
a realização da revista e dá o apoio e suporte 
necessários para que tanto as entidades quanto 
os profissionais do Sistema Confea/Crea sejam 
devidamente reconhecidos e valorizados. Espe-
ro que as informações que aqui constam sejam 
úteis e enriquecedoras.

Parabéns às Associações envolvidas. Que  
exemplos como esse sirvam de estímulo 
para demais entidades do nosso Estado. Nós, 
como Crea-PR, por meio de nossos Editais de  
Chamamento, estamos à disposição para fomentar  
outras brilhantes ideias como a dessa revista! 

Ricardo Rocha de Oliveira
Engenheiro Civil

Presidente do Crea-PR

José Roberto Papi
Engenheiro Agrônomo 

Presidente da AEAGRO

boa leitura.
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Guarapuava

estratéGia  
de fortalecimento  
da coletividade 

O associativismo pode ser en-
tendido como um dos princípios 
base que contribuem para o 
desenvolvimento de uma socie-
dade. Tal afirmação é baseada 
pela mentalidade de igualdade 
estabelecida entre seus membros 
em prol de interesses comuns. 
Uma definição que se assemelha 
a ambientes familiares, escolares 
ou mesmo a um grupo de amigos.

Nesse contexto, merece destaque 
no Estado a atuação do Colégio de 
Entidades Regionais (CDER), que 
faz a interface de quase 100 enti-
dades de classe com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Paraná (Crea-PR). As enti-
dades de classe são instituições de 
apoio aos profissionais, que bus-
cam a valorização e divulgação da 
profissão; além de constituir um 
importante espaço de discussão 
dos temas que envolvem as áreas 
de Agronomia, Engenharia e Geo-

ciências. “Hoje, nossas entidades 
são capazes de entregar mais 
benefícios aos nossos associados 
e à toda sociedade, seja por meio 
de palestras, eventos técnicos, re-
vistas técnicas e debates acerca de 
temas atuais de interesse públi-
co”, afirma o Engenheiro Ambi-
ental Helder Nocko, coordenador 
estadual do CDER.

“No Crea-PR, uma das principais 
diretrizes é de que qualquer so-
ciedade ou classe profissional que 
queira superar suas dificuldades 
e alcançar seus objetivos comuns 
com liberdade e envolvimento 
efetivo, deve apostar no associa-
tivismo como forma de atuação”, 
reitera o Engenheiro Civil Ricar-
do Rocha de Oliveira, presidente 
da organização. Ele explica que 
a parceria entre o Conselho e as 
entidades de classe têm crescido 
gradualmente nos últimos anos, 
o que contribui para criar um am-
biente melhor para os profission-
ais. “Neste ano, disponibilizamos 
R$ 3,9 milhões para as entidades 
do Estado, por meio de fomentos 
resultantes dos projetos vence-
dores dos Editais de Chamamen-
to. Muito mais do que colaborar 
financeiramente, temos focado 
no papel de colaborar para que a 
sociedade conheça as ações das 
entidades em prol da valorização 
profissional”, garante. 

Esta ação – que impactará positiva-
mente mais de 26 mil profissionais 
em 2018 – é resultado da neces- 
sidade de divulgar com mais inten-
sidade os bons exemplos de associa-
tivismo, para que a população tome 
conhecimento da importância da 
prática e contribua para a ampliação 
desse tipo de atividade. “Avanço co-
letivo significa representatividade 
social. Unidos em prol de objetivos 
comuns, os profissionais terão mais 
força para se posicionar e poderão 
ser reconhecidos de forma mais efe-
tiva e assertiva pela sociedade, nas 
suas mais diversas formas de repre-
sentação”, conclui o presidente do 
Crea-PR.
 

associativismo busca  
crescimento por meio da união  
e interesses comuns

números que 
impressionam

90O Crea-PR possui entidades

de classe cadastradas.

40%
os profissionais registrados  

no Conselho no Estado.

Representa de todos

7 milEram sócios em 2008.

30 mil
Em 2018, 
o número 
subiu para

sócios.
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conservação do solo: 
benefícios para o meio 

ambiente e a sociedade

tema deve estar inserido no 
cotidiano do produtor e do cidadão

A preocupação com a conservação do solo não é nenhuma novidade, 
há anos este é um tema que vem sendo discutido não só por pesqui-
sadores da área, mas também no âmbito governamental. Existem 
leis específicas que foram criadas e que continuam sendo atualizadas 
com o intuito de formalizar e fiscalizar ainda mais as questões ligadas 
à utilização correta das técnicas conservacionistas por agricultores. 
No Paraná, a Legislação do Uso do Solo Agrícola configura a Lei Es-
tadual nº 8.014/1984, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola 
no Estado; as práticas conservacionistas de controle da erosão e ainda 
sobre a fiscalização do cumprimento da legislação.

“Conservação de solo não pode ser uma imposição ou uma obrigação. 
Ela tem que estar no dia-a-dia do produtor, tem que ser uma práti-
ca corriqueira”, afirma Paulo José Alba, pesquisador Mestre em  
Engenharia Agrícola, responsável pelo departamento de Mecanização 
Agrícola e Inovações Tecnológicas da FAPA-Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária. 

O Paraná hoje está entre os quatro maiores produtores de grãos 
do país de acordo com o levantamento feito pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab). Logo, a preocupação com  
o solo tem um lugar especial na sua agenda. Existem projetos, 
como o PROSOLO (Programa Integrado de Conservação de 
Solo e Água do Paraná) e a Rede de Agropesquisa do Paraná. Este  
último, divide o estado em sete mesorregiões com a intenção de  
regionalizar o máximo possível as recomendações. “Muitas vezes o 
que funciona no centro sul, não adianta replicar para o norte do esta-
do, que tem outro tipo de solo”, analisa o pesquisador. 

Ainda segundo Alba, a pesquisa hoje está dire-
cionada para atualização de ferramentas e técni-
cas que embasam as leis. “Nós temos trabalhado 
muito para poder desenvolver técnicas e para 
poder mostrar para os órgãos de fiscalização 
quais são as práticas que eles devem analisar 
para poder notificar o produtor. Os órgãos de 
pesquisa estão trabalhando para poder dar base 
técnica no momento de uma notificação, por  
exemplo”, explica. 

o tempo ficou 
realmente louco?

Muito se fala em grandes eventos de chuva que aca-
bam gerando problemas para aqueles produtores 
que não tomaram cuidado com as questões ligadas 
ao solo. “O que nós ouvimos falar é, por exemplo, “o 
último evento de chuva como esse foi em 74”. Quer 
dizer que já houve esse tipo de evento antes. Não é o 
clima que ‘ficou louco’, ele é um ciclo, vão aparecer 
esses eventos de chuva forte. Só que nós precisamos 
estar preparados para que nesses momentos o nos-
so solo não sofra as consequências”, comenta.   

O que acontece, segundo Alba, é que ainda  
existem alguns agricultores que enxergam essas 
práticas com maus olhos, que pensam que uti-
lizá-las vai atrapalhar seu trabalho. “Vejo que quem 
pensa assim é minoria, mas ainda precisamos 
cuidar do assunto”, alerta.
 

Preparar o solo, pensar na infiltração de água de for-
ma adequada, realizar o plantio outonal, semeadura 
em nível, rotação de culturas. Todas essas práticas 
são antigas, já foram feitas “o que nós precisamos 
mostrar para o produtor, enquanto profissionais 
técnicos, é que se ele não fizer nada disso ele vai 
deixar de ganhar. E mostrar que isso vai trazer um 
retorno a médio e longo prazo para ele”, completa. 

Os benefícios do uso adequado do solo se dis-
tribuem entre meio ambiente e sociedade. Não é só 
uma questão para aqueles que se preocupam com 
a natureza, mas também para a economia mundial, 
e claro, do próprio produtor. Até mesmo o uso de 

“como adequar a conservação 
de solo a realidade de hoje?”

máquinas pesadas na lavoura, que já foram con-
sideradas um grande vilão, se aliadas às técnicas 
conservacionistas, como o uso de pneus radiais ou 
de baixa pressão e alta flutuação ou até mesmo o 
tráfego controlado, o impacto é diminuído consid-
eravelmente tornando mais fácil para o produtor 
rastrear e lidar com a compactação do solo.

“Como  adequar a conservação de solo a realidade 
de hoje?  Como minimizar os efeitos? Levando 
soluções aos produtores, não apenas cobrando. 
Perguntando a eles quais seus anseios, seus prob-
lemas e solucionando os casos. Isso sim é a chave 
do negócio”, finaliza.
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planejamento  
pós-colheita

boas práticas de  
armazenamento de grãos 

garantem segurança alimentar

A produção de grãos na área central do Paraná é 
propulsora da economia das cidades que fazem 
parte da região e também a nível nacional, dada a  
expressiva fatia do mercado que ocupa. As princi-
pais culturas de verão são o milho e a soja, enquan-
to as de inverno, pode-se indicar o trigo e a cevada 
com maior destaque. Com a produtividade alta, faz-
se necessário uma grande capacidade de armazena-
mento desses grãos, além da manutenção da quali-
dade dos mesmos. Para tanto, diversas técnicas são 
utilizadas como forma de manter a boa matéria- 
prima estocada.

Em Guarapuava, a capacidade estática de todas  
as estruturas ultrapassa 1,5 milhão de toneladas. Em 
termos práticos, isso significa que a região possui  
silos suficientes para o armazenamento de toda a 
colheita de grãos. Para o Engenheiro Agrônomo Luiz 
Fernando Souza, o problema de falta de espaço para 
armazenamento que o estado sofreu há alguns anos 
já foi resolvido. “Acredito que, atualmente, a capaci-
dade estática das cooperativas em geral consegue 
atender a demanda da produção, podendo ocorrer 
certa dificuldade em alguma ou outra cooperativa. 
De forma geral, Guarapuava tem espaço suficiente 
para armazenar o volume de produção”, analisa.

Ele diz que essa questão depende muito das técni-
cas de comercialização que são empregadas. “Toda 

essa cadeia depende muito do mercado, pois uma 
vez elevado o preço, menos tempo o produto  
ficará armazenado. Outras formas de comercia- 
lização ajudam a liberar espaço durante a recepção 
da safra, como a venda futura”, comenta Souza. 
No caso da soja, por exemplo, que é tradicional-
mente mais rentável se comparada a outros grãos, 
não ocorrem problemas de armazenamento. Um 
dos motivos é que havia a expectativa que a soja 
tivesse a segunda maior produção da história,  
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), mas essa previsão não se cumpriu.

Dados da Conab (Companhia Nacional de Abas-
tecimento) indicam que a produção de soja no 
Paraná ficou em 3.508 kg/ha em uma área de 5,4 
milhões de hectares. Apesar da região centro-oes-
te do Estado ter conseguido uma média maior 
(4.100 kg/ha), esses dados são mais baixos em 
relação à safra passada, mas nem por isso tão  
significativos. Esse fator poderia ser atribuído a 
fatores climáticos, como excesso de chuva, falta 
de luz e baixas temperaturas na fase de desen-
volvimento vegetativo.

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do 
mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Se-
gundo projeções do Ministério da Agricultura, a 
safra de grãos nos estados brasileiros deve che-

gar a 300 toneladas em 2028, muito em parte im-
pulsionada pela soja. Para Souza, o panorama da 
região centro-oeste do Paraná é positivo no que 
diz respeito ao armazenamento para esse cenário. 
“Estudos de viabilidade e estimativa de produção 
são alguns dos pontos analisados, além de um 
plano de investimento bem elaborado que irá ga-
rantir todo o investimento no aumento da capaci-
dade estática dos armazéns”, opina.

O armazenamento de grãos é feito em silos  
e armazéns graneleiros devidamente equipa-
dos com sistemas que garantam e mantenham  
a qualidade do produto. Nesse período, os grãos 
são influenciados por fatores como a temperatu-
ra, umidade, teor de impurezas, presença de mi-
croorganismos e outros. Quando mal armazena-
dos, os grãos podem ficar com a sua utilização 
inviabilizada ao mofar, germinar, fermentar ou 
queimar além de apresentarem riscos à saúde  
de seres humanos e animais ao produzirem mi-
cotoxinas. 

As perdas durante o armazenamento podem 
ser quantitativas (devido à redução de peso e 
umidade do grão) ou qualitativas com a per-
da de sabor, odor, produção de micotoxinas e 
outros fatores. No caso das culturas de inver-
no mais importantes da região, como o trigo e  
a cevada, podem ocorrer danos causados pelo 
Fusarium graminearum (Giberela) resultan-
do em um abortamento de flores e na formação 
de grãos chochos, enrugado, manchados e de 
baixo peso. As condições favoráveis para que  
a Giberela do Trigo se desenvolva são as tem-
peraturas superiores a 20ºC e duração do  
molhamento das espigas superior a 72 horas.

De acordo com Heraldo R. Feksa, Engen-
heiro Agrônomo e pesquisador fitopatologista,  
outra decorrência da Giberela é a contaminação  
dos grãos por micotoxinas. “A micotoxina é pro-
duzida devido ao fato do fungo giberela estar 
estressado seja por condições ambientais (seca, 
excesso de chuva, frio e pouca luz) ou por efeito 

de fungicidas que contenham estrobilurinas na 
sua formulação, que, quando aplicados curativa-
mente, provocam um estresse químico e o fungo 
produz a micotoxina em níveis elevados”, explica.

Segundo o pesquisador, há uma série de efeitos 
quando humanos e animais consomem a 
matéria-prima contaminada, mas que dependem 
do nível de sensibilidade conforme a espécie. No 
caso do Deoxinivalenol (DON), micotoxina tric-
oteceno (tipo B), com possíveis ocorrências no 
trigo, milho e cevada, a toxidade pode ser fatal 
em seres humanos caso seja maior que 27 mg/
kg massa corporal. Além disso, o contaminado 
pode apresentar sintomas como vômito, anorex-
ia, desconforto abdominal, diarreia e toxicidade 
imunológica. Entretanto, Feksa ressalta que há 
uma certa tolerância de consumo diário de mico-
toxinas e defensivos agrícolas, ou seja, há muitos 
agrotóxicos que são menos tóxicos que micotox-
inas.

Ele toma como base uma pesquisa realizada 
e divulgada por Takashi Nakajima, estudioso  
japonês que em 2010 demonstrou a comparação da  
toxicidade entre a micotoxina Fusarium Head 
Blight (FHB) e os fungicidas para essa micoto- 
xina. “O consumo diário de DON é de 1,0  
micrograma/kg vivo/dia. Já um fungicida chama-
do tecnicamente de Thiophanate-methyl podem 
ser consumidos até 120 microgramas/kg vivo/dia. 
Isso demonstra que a micotoxina DON é muito 
mais tóxica que alguns fungicidas do mercado”, 
explica Feksa. 

A porcentagem de perdas por micotoxinas varia 
entre 30 a 100%. Porém, a eficiência para controle 
químico na redução de DON se mostra acima de 
85% quando a cultura é bem manejada, atenden-
do, assim, aos níveis de exigência para a comer-
cialização e segurança alimentar dos grãos no 
período de armazenamento.
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assistência 
técnica: 
contribuições 
para o 
desenvolvimento 
aGrícola

Engenheiro agrônomo é 
protagonista de um setor que 
deve crescer 3,4% em 2018

A evolução da produção agrícola no Brasil for-
talece o vínculo entre profissionais da Agronomia 
e agricultores. No ano passado (2017), a agricul-
tura e o agronegócio contribuíram com 23,5% do  
Produto Interno Bruto (PIB) do país, sendo a maior 
participação em 13 anos e o setor com melhor  
performance, segundo a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA).

Esse tipo de desempenho e de mudança do mercado 
é um dos motivos que vem levando os produtores a 
se preocupar e a procurar a assistência técnica foca-
da em suas lavouras. 

“Na última década, o cenário mudou e os produ-
tores começaram a perceber um aumento na pro-
dutividade e também no custo de produção. Há 15 

anos, na região de Guarapuava, quando se falava 
em 1 mil sacos de batata por alqueire, isso era 
considerado muito bom. Hoje, com a tecnolo-
gia e as novas variedades, é possível atingir um  
patamar de cerca de 2 mil sacos”, comenta o  
Engenheiro Agrônomo Edson Hiroshi Ishida, 
que atua há 20 anos na área de assistência técni-
ca. “Tudo isso contribui para que o agricultor 
sinta ainda mais a necessidade de ter um acom-
panhamento técnico para evitar falhar e, claro, 
facilitar seu cotidiano”, avalia. 

Ao assistente técnico cabe a responsabilidade de 
projetar a lavoura, atividade que engloba a cor-
reção e preparação do solo, cuidados com o meio 
ambiente, projeção dos custos de produção, 
manejo de culturas, uso adequado de técnicas 
e transferência de tecnologias para o campo. As 
informações corretas e assertivas são primor-
diais para a realização de todas essas atividades. 
Fica clara então, a importância de contar com 
um profissional experiente e habilitado, com 
comprometimento traduzido pela emissão da 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

“Entendemos que o momento da assinatura da 
ART simboliza a responsabilidade do profis-
sional e de seu cliente”, explica o Engenheiro 
Agrônomo Luiz Mauricio Mattozo. “A ART é a 
garantia de que o agricultor conta com o suporte 
de um profissional habilitado e assegura que o 
profissional está executando sua função da ma-
neira correta, com o respaldo legal”, completa.

Não há dúvidas sobre a força do agronegócio e da 
importância da sua participação na soma de toda 
a riqueza gerada no país. Mas produzir tudo isso 
tendo como matéria prima o meio ambiente, não 
é tarefa simples. Daí a importância da atuação do 
Engenheiro Agrônomo neste cenário. 
Essa função social inicia ainda no campo, quan-
do se tomam os devidos cuidados com a conser-
vação do solo, e persiste até a gôndola do super-

mercado, na entrega de alimentos produzidos 
com responsabilidade técnica. “É a necessidade 
de produzir bem, com qualidade, um produto 
saudável que não ofereça riscos para o consumi-
dor e para o meio ambiente, trabalhando sempre 
de forma equilibrada”, completa Ishida. 

buscar o equilíbrio é o ponto chave

um profissional  de olho no futuro

A crescente facilidade do consumo de infor-
mações e seus apelos fazem com que tecnolo-
gias cheguem mais rápido ao conhecimento do 
homem do campo, o que gera a demanda de at-
ualização constante dos profissionais. É papel 
do Engenheiro Agrônomo estar em dia com as 
inovações da área para orientar e ajudar a distin-
guir investimentos que realmente são necessári-
os e estejam de acordo com a realidade do pro-
dutor a quem presta assistência. “É importante 
saber aonde buscar informações, participar de 
eventos e cursos, palestras, dias de campo, além 
de trocar ideias com colegas da área”, considera 
Matozzo. “Buscamos um sistema rentável, sus-
tentável em relação ao meio ambiente, lucrativo 
e que também cumpra seu papel perante a socie-
dade, a fim de fornecer alimentos de qualidade, 
isentos de resíduos tóxicos e com a qualidade 
nutricional adequada”, conclui. 

O vínculo da assistência técnica prestada por 
profissionais devidamente habilitados com o 
setor agrícola é a garantia da continuidade da 
contribuição da Agronomia para o equilíbrio das 
riquezas econômicas, ambientais e sociais.
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Gerenciamento 
de obras em liGht 
steel framinG a tecnologia do  

aço galvanizado ganha 
espaço no brasil e pede 
profissionais qualificados 
na área

A utilização do aço galvanizado enquanto meio 
estrutural para construções não é uma novidade 
em países como Estados Unidos, Canadá, Japão 
e muitos outros. A técnica já é centenária ness-
es locais, mas só chegou ao Brasil na década de 
90. Como se trata de uma forma diferente de 
edificar se comparado à tradicional alvenaria, é 
necessário que existam profissionais qualifica-
dos para trabalhar na área. Mais do que isso: é 
preciso um bom gestor para garantir o perfeito 
andamento da obra além de excluir o risco de 
desperdícios, atrasos e outros fatores comuns 
em construções. 

O termo é mundialmente conhecido pela sigla 
LSF e utiliza perfis de aço galvanizado como prin-
cipal elemento estrutural, substituindo os pro-
cessos e materiais convencionais da construção 
civil como tijolo, cimento e varas de ferro. Des-
sa forma, a obra se torna mais limpa, econômi-
ca, rápida e sustentável. Como esse sistema se 
utiliza de materiais nobres, detalhes calculados 
em milímetros e outras especificidades técnicas 
rígidas, a presença de um gestor de obras qualifi-
cado torna-se fundamental. 

A função do gestor é acompanhar todo o proces-
so de execução observando possíveis diferenças 
entre o projeto e a montagem. O Engenheiro 
Civil Jefferson Amaral Munhoz comenta que a 
gestão de obras em alvenaria e LSF tem uma dif-
erença muito grande, começando pelo projeto. 
“Eu diria que é totalmente diferente. Uma obra 

em alvenaria é pensada em centímetros e uma 
obra em LSF é pensada em milímetros. Há tam-
bém a questão do conhecimento dos materiais, 
suas funções e melhor aproveitamento, uma vez 
que só se usa materiais nobres que não podem e 
não devem ser desperdiçados”.

Ainda pensando em economia, Munhoz sinaliza 
que o ideal é que não haja desperdício de materi-
al em nenhuma obra, mas a própria dinâmica de 
construção de edificações em alvenaria não per-
mite o aproveitamento total dos produtos. “Pri-
meiro, é preciso levantar a parede com tijolos e 
depois quebrar para embutir as tubulações. Isso 
não acontece no LSF. As paredes só são fecha-
das depois que as tubulações já estão prontas e 
testadas”, diz. Dessa forma, o resultado é mais 
prático e muito mais limpo no canteiro de obras.

As edificações em LSF possuem outra lógica se 
comparado às obras em alvenaria. O esqueleto 
estrutural é o próprio aço galvanizado, que é 
utilizado para dar forma e suportar a edificação. 
Apesar de leve, o material é extremamente re-
sistente. Depois disso, toda a tubulação é feita 
“dentro” do que serão mais tarde as paredes. Por 
fim, há a possibilidade de utilização de vários 

materiais tecnológicos como placas cimentícias, 
painéis de tiras de madeira orientada ou peças 
de gesso acartonado para “fechar” o esqueleto. 
Seria o equivalente ao uso dos tijolos em uma 
obra de alvenaria, com a grande diferença na ag-
ilidade, limpeza e economia, já que não há ne-
cessidade de quebrar a parede depois de pronta.

Outra grande vantagem é o conforto proporcio-
nado por esse tipo de estrutura, que se distingue 
no isolamento térmico/acústico e na regulação 
da umidade no ambiente. Como o mofo e o bol-
or são mais incidentes nos meses de inverno em 
Guarapuava, uma camada de manta de barreira 
de vapor seria uma opção viável pensando em 
impermeabilização, o que não seria tão fácil se 
a obra fosse em alvenaria. “A maioria das obras 
em alvenaria negligencia a impermeabilização. 
Quanto feita, eleva o custo da obra em aproxi-
madamente 8%, o que, na minha visão, não se-
ria custo, mas sim prevenção no que tange à 
Guarapuava”, opina.

Ele explica que, apesar de haver um maior con-
trole durante a execução da obra devido aos 
materiais industrializados de altíssima quali-
dade, uniformidade e garantia do fabricante, o 
trabalho do gestor também fica mais minucioso. 
“Esse tipo de obra exige muito mais do gestor 
estar presente sempre e não apenas fazer visitas 
semanais ao canteiro, porque a produtividade e 
assertividade devem ser acompanhadas de perto 
devido à grande velocidade da execução de uma 
obra em LSF”, pontua. 

Casos de falhas ou incompatibilidades do proje-
to e da execução – que não são desejáveis, mas 
ainda assim possíveis como em qualquer obra 
-, são situações mais fáceis de serem resolvidas 
quando o sistema construtivo utilizado é o LSF 
e quando o gestor está presente na obra acom-
panhando todo o desenvolvimento do projeto. 
“Por exemplo, um painel que seria utilizado na 
parede é mudado de tamanho ou lugar, pode ser 
desmontado e reutilizado em outra parte sem 

perda de aço ou de todas as placas. Cabe aqui 
citar o caso das instalações provisórias dos Jogos 
Olímpicos e da Copa de 2014, que se transfor-
maram em escolas após o fim dos eventos. Toda 
a estrutura foi desmontada, reprojetada e reuti-
lizada nas escolas”, relembra.

A opção pela edificação no sistema LSF traz 
vantagens como o uso racional dos materiais de 
construção até a qualidade final da obra, que se 
destaca pelo alto padrão de acabamento sem a 
necessidade de um custo maior. “Podemos so-
mar a isso as questões de sustentabilidade, pois 
o entulho gerado é na ordem de menos de 5% 
podendo até mesmo chegar a 2%, enquanto essa 
taxa nas obras de alvenaria fica entre 20 a 25%. 
Também podemos citar que esse sistema usa 
pouca água e é chamado também de construção 
a seco. Optar pelo LSF é levar mais pela mesma 
coisa ou até menos, dependendo do projeto”, in-
dica.

Esse sistema pode ser utilizado para construção 
de casas e pequenos prédios assim como obras 
de grande porte como hangares, armazéns, fábri-
cas, garagens, estádios de futebol e outros. Ou 
seja, se adapta facilmente a qualquer tipo de pro-
jeto, desde os mais simples até os mais elabora-
dos, se enquadrando na atual fase da construção 
civil que tem tecnologia suficiente para trazer 
mais eficiência nas obras, mais sustentabilidade 
e menos desperdício. 

Por ser um sistema consagrado em países de pri-
meiro mundo, muitos processos do LSF já foram 
estudados, refeitos e a pesquisa acadêmica con-
tinua sem cessar. Para Munhoz, pensar nesse 
sistema construtivo é pensar em qualidade. “O 
LSF não é para ser feito com ‘jeitinho’, de ma-
neira errada.  O sistema por si só é rápido e efici-
ente, então não precisa atropelar as etapas para 
entregar a obra dentro do prazo. O que precisa 
é de um profissional ético e competente para 
acompanhar a obra”, encerra.
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metodologia é revolucionária  
para a Engenharia

o bim como diferencial  
em projetos estruturais

O início do século XXI trouxe uma série de benefícios 
à área de construção civil, grande parte impulsionada 
pelo desenvolvimento tecnológico no setor. Diversas 
ferramentas surgiram de forma a facilitar os processos 
em menor tempo, custando menos, produzindo mais, 
com atenção à sustentabilidade e com maior asser-
tividade no desenvolvimento e resultado do produto. 
Uma dessas tecnologias é o BIM, em inglês Building 
Information Modeling, uma inovadora metodologia 
de trabalho colaborativo que se destaca como promes-
sa para mudar o cenário da engenharia civil ao redor 
do mundo.
 
O BIM é uma nova maneira de pensar o processo 
de desenvolvimento de projetos. Nesse sistema, os 
elementos não são apenas desenhos gráficos, mas 
informações detalhadas de tudo que a construção 
irá receber. É uma forma inteligente de abranger to-
das as informações do projeto, como características 
geométricas, propriedades mecânicas, orçamentos, 
atributos, prazos e diversos outros fatores que vão 
desde a concepção à manutenção depois de anos de 
finalização da obra. 

Dessa forma, os dados podem ser acessados e com-
partilhados pelos donos de obras e profissionais de 
distintas áreas envolvidos no empreendimento. En-
genheiros, arquitetos, fornecedores e outros especial-
istas conseguem visualizar e tomar decisões baseadas 
em simulações e análises de informações contidas no 

próprio modelo. Além disso, as modificações rea- 
lizadas são atualizadas na mesma hora, evitando que 
outro profissional trabalhe em um projeto defasado.
 
O engenheiro civil Marcel Farinha explica que  
o conceito de interoperabilidade é um dos  
alicerces do BIM e pode funcionar de formas di- 
ferentes. “Essa troca de informações/modelos pode 
acontecer de várias maneiras com arquivos nativos 
dos softwares, IFC’s e arquivos intermediários. 
Para utilizarmos um arquivo de arquitetura BIM 
no TQS devemos ou gerar um IFC oriundo do  
software nativo ou utilizar um plugin oferecido pela 
TQS. Esse plugin cria tanto arquivos intermediá- 
rios do Revit para o TQS quanto ao contrário. As-
sim está feita a interação entre programas”, ensina. 

O BIM também impacta positivamente a  
engenharia de estruturas, já que torna a troca de 
informações muito mais ágil, permite verificações 
de interferência e controla as versões em tempo 
real. “Se eu apagar um pilar no projeto estrutural e 
salvar o arquivo IFC no servidor, essa informação é 
carregada automaticamente no momento em que 
o gerente de projetos abrir o arquivo de gerencia-
mento com todos os projetos. Outro ponto é que 
se eu modificar uma parede em planta no projeto 
arquitetônico, os cortes, fachadas, levantamentos 
de materiais e especificações são alterados auto-
maticamente, sem a necessidade de revisar todos 
esses itens”, pontua o engenheiro.

A utilização de modelos computacionais para o 
dimensionamento e análise de estruturas é uma 
prática comum entre engenheiros. A metodologia 

BIM permite uma pré-análise da estrutura, de-
tecção de incompatibilidades e possíveis dificul-
dades de execução. Dessa forma, o responsável tem 
a possibilidade de intervir no projeto de maneira  
a resolver situações antes que sejam concretizadas. 

A facilidade em gerar vistas 3D também é um 
grande diferencial no que tange a diminuição de 
erros, auxiliando no entendimento da estrutura 
como um todo. “Hoje, dentro de um processo co-
mum de projetos (2D ou 3D) as compatibilizações 
são realizadas de maneira visual e, por ser um 
processo manual, erros ficam omissos. A possibi-
lidade de leitura de informações praticamente em 
tempo real aliadas à verificação de interferências 
pré-definidas é um dos grandes diferenciais do 

BIM. Além da velocidade com que isso acontece, 
a veracidade dos dados, informações e geometria 
agrega ao processo muita confiabilidade”, lembra 
Marcel.

O engenheiro civil acredita que o BIM é uma  
revolução no modo de pensar as construções atu-
ais, mas que ainda encontra certa objeção por par-
te de alguns profissionais. “Ainda existe resistên-
cia, mas desconheço quem começou a utilizar o 
BIM e voltou para a metodologia CAD. O BIM é 
um caminho sem volta. As características agrega-
das a essa metodologia são de longe mais vanta-
josas que os processos que temos hoje. Podemos 
citar a confiabilidade das informações fornecidas, 
a velocidade de produção e de correções a serem 
executadas, níveis de detalhe, compatibilização e 
verificação automática de interferências”, finaliza.
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a modernização  
das lajes pré-moldadas

As lajes são elementos estruturais emblem-
áticos na construção civil que evoluíram e se 
adaptaram muito bem às novas necessidades do 
mercado. Hoje, variam e possuem diversas espe-
cificidades que se adequam melhor a cada tipo 
de projeto e respondem mais assertivamente à 
distribuição de cargas, além de economizar tem-
po e dinheiro. Nesse sentido, as lajes pré-mol-
dadas treliçadas bidirecionais recebem destaque 
no setor pelo ganho de resistência e vários out-
ros benefícios.
 
O engenheiro civil Fernando Lucchin analisa 
que a laje treliçada bidirecional é um avanço 
tecnológico se comparada à laje treliçada unidi-
recional, já que a resistência é aumentada. “Em 
ambas temos a possibilidade de trabalhar com 
treliças e elementos de diferentes alturas para 
vencer vãos maiores. A diferença é que as lajes 
unidirecionais se apóiam apenas em dois lados 
da estrutura, enquanto que na bidirecional, há 
apoio nos quatro lados. Para quem faz o cálcu-
lo, o principal critério é a melhor distribuição de 
cargas. Diz-se que existe uma distribuição mais 
justa das cargas e, por isso, otimiza toda a estru-
tura”, pondera.
 

lajes treliçadas 
bidirecionais 
proporcionam  
maior resistência

Fernando ainda explica de que forma se dá o fun-
cionamento das lajes bidirecionais. “As carac-
terísticas básicas das lajes deste sistema estão no 
fato de possuírem nervuras resistentes em duas 
direções ortogonais entre si. São constituídas 
por viguetas pré-fabricadas treliçadas e por ner-
vuras transversais armadas com barra de aço iso-
ladas tendo, portanto, armaduras de distribuição 
nos dois sentidos. A vantagem se dá pela maior 
distribuição das cargas e melhor travamento da 
estrutura. Isso facilita para quem projeta e faz 
o cálculo estrutural, além de ser melhor para a 
obra como um todo por aumentar muito a pos-
sibilidade de receber grandes cargas e, princi-
palmente, cargas concentradas como pares, por 
exemplo”, pontua o engenheiro.
 
A resistência conferida às treliçadas bidireciona-
is se dá pelo conjunto de diferentes peças que 
compõe a laje aliada à capa de concreto que é 
aplicada na obra. Esse tipo de estrutura é forma-
do por viguetas de concreto com uma peça es-
trutural (treliça) e mais uma armadura adicional 
que é variável em função do vão. Nas armadu-
ras treliçadas, as diagonais das treliças, além de 
funcionarem como armadura de cisalhamento, 
proporcionam uma excelente ligação entre o 
concreto pré-moldado das viguetas e o concre-
to moldado no local, garantindo, assim, o seu 
monolitismo.

O engenheiro civil conta que o elemento de en-
chimento e forma das lajes treliçadas pode variar 
entre lajotas cerâmicas, de concreto ou ainda o 
EPS, poliestireno expandido, popularmente con-
hecido como isopor. Porém, para as lajes treliça-
das bidirecionais, a montagem se dá unicamente 

com EPS. “A forma de montagem da laje é ba-
sicamente a mesma das outras pré-moldadas. O 
uso do EPS se faz pela praticidade do material 
que permite ser moldado de maneira a criar as 
nervuras necessárias e permitir aumentar ou di-
minuir os intereixos, dependendo das necessi-
dades de cálculo”, pontua Fernando.

As vantagens na utilização do poliestireno ex-
pandido como enchimento em lajes treliçadas 
bidirecionais são inúmeras, como menor con-
sumo de concreto, laje leve e extremamente re-
sistente capaz de suportar cargas elevadas, isola-
mento térmico e acústico além de várias outras. 
De acordo com o engenheiro civil, a montagem 
mais limpa e econômica também é um grande 
diferencial. “Uma das grandes vantagens da laje 
bidirecional em relação à unidirecional é o valor. 
Especialmente em obras onde existem grandes 
vãos ou sobrecargas acima da média, o custo 
pode ser até 20% menor. Isto porque como há 
uma maior distribuição das cargas, há uma ne-
cessidade menor de ferragem na execução da 
mesma e também existe a possibilidade de se 
executar lajes mais esbeltas”, analisa Fernando.

Esse processo executivo da laje bidirecional pos-
sui certas semelhanças com o processo das lajes 
unidirecionais, como a fabricação das vigas e o 
início da montagem, porém, se apresenta mais 
minucioso nas outras etapas. “Inicia-se com o 
cálculo estrutural, que é bem diferente e mais 
complexo. O projeto de montagem da laje tem 
muito mais detalhes construtivos. Na monta-
gem o início é também muito parecido, porém, 
necessita de um cuidado muito especial na co-
locação das ferragens. Por isso, é importante 
que se tenha em mãos um projeto de montagem 
muito bem executado, que contemple todos os 
detalhes”, indica o engenheiro.

A constante evolução de métodos, materiais e 
técnicas na engenharia civil permite apresen-
tar novas possibilidades e as lajes treliçadas bi-
direcionais comprovam isso. Se comparadas às 
maciças, por exemplo, tem-se que o uso de for-

mas é mínimo. Se comparadas às protendidas, a 
maior vantagem é a possibilidade de criar ner-
vuras transversais que melhoram a distribuição 
de cargas e travamento entre as viguetas, além 
da questão do peso para transporte manual e 
manuseio. “Todos os sistemas têm suas vanta-
gens, mas não é à toa que o sistema treliçado é 
de longe o mais utilizado hoje em dia. A leveza 
para o manuseio, praticidade, facilidade na mon-
tagem e custo são algumas destas vantagens”, 
afirma o engenheiro.

A agilidade e rapidez na entrega também são 
fatores que influenciam na aceitação que esse 
sistema possui entre os profissionais, já que as 
lajes podem ser entregues em pouquíssimos dias 
após a fabricação, garantindo que a obra fique 
dentro do prazo estabelecido. Ainda pensando 
em tempo, há a facilidade da montagem da laje 
na obra, uma vez que é mais leve e que a treliça 
facilita o manuseio. Além disso, também há a 
possibilidade de embutir as tubulações dentro 
da treliça evitando a quebra da parede posterior-
mente. “Esse fator é extremamente importante 
pois, muitas vezes, a tubulação pode chegar a 
seccionar a capa de concreto comprometendo a 
resistência da estrutura”, pondera Fernando.

Com tantas vantagens e apesar da ampla uti-
lização que essa laje proporciona, Fernando aler-
ta que é necessário tomar alguns cuidados, como 
a procedência de material e a adequação desse 
tipo de estrutura para o projeto que foi propos-
to. “Primeiro é importante verificar com o en-
genheiro que executou o projeto estrutural se é 
possível utilizar as lajes treliçadas bidirecionais, 
visto que cada obra é calculada de uma manei-
ra diferente em função de suas necessidades e é 
esse profissional quem define o tipo de laje para 
cada situação. Depois, procurar uma empresa 
com referências capaz de fabricar e dar garan-
tia da laje produzida. Por fim, exigir o projeto de 
montagem dentro das normas”, finaliza.
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construção de painel 
monolítico com eps

Guarapuava

O poliestireno expandido (EPS) é popularmente 
conhecido como isopor e muito utilizado como 
embalagens térmicas, boia, base para maquete 
e outros. Porém, a durabilidade, peso reduzido, 
bom isolamento térmico e acústico, resistência e 
preço acessível fizeram com que o material fosse 
utilizado de novas maneiras na engenharia civil. 
Hoje, é possível usar a matéria-prima em juntas 
de dilatação, volumes em fachadas e até mesmo  
enchimentos leves em estruturas, como lajotas 
para lajes pré-moldadas.

O engenheiro civil Eduardo Ribeiro conta que 
o EPS enquanto elemento estrutural dispensa a  
construção de pilares e vigas de concreto armado 
convencional. “Em paredes, há uma placa de EPS 
com malhas de aço em suas faces que serão revesti-
das por microconcreto, desta forma, têm-se o EPS 
no núcleo das paredes, trazendo todas as carac-
terísticas positivas do material. A parte estrutural 
fica a cargo do reboco com o microconcreto que se 
torna uma estrutura armada devido à malha de aço, 
o que traz outra grande vantagem que é a dispensa 
de formas, pois não há enchimento das estruturas 
e sim um revestimento nas placas de EPS”, explica.

A resistência do material é garantida por sulcos 
no painel que geram micro colunas, malha de aço 
adotada com bitola de 4,2 e densidade alta gerada 

O conhecimento das potencialidades de cada 
região é de extrema importância pois fornece 
subsídios para a implantação de novas 
indústrias e negócios em vários setores da 
economia do país. 

A região de Guarapuava é conhecida pelo 
seu forte potencial agrícola que contribui 
amplamente para o seu crescimento 
econômico, gerando movimentação 
financeira, empregos, desenvolvimento social, 
atraindo e estimulando investimentos que 
criam novos negócios. 

“O crescimento no campo e na cidade 
está diretamente ligado aos profissionais 
habilitados no Sistema CONFEA/CREA. As 
instituições de ensino e pesquisa instaladas 
em nossa região, são referências para o 
estado e para o país, demonstrando que 
temos grande competência em criar e 
desenvolver informações prosperas nas áreas 
de agronomia e engenharia, tanto na inciativa 
privada como pública de nosso estado”, 
analisa Rodrigo Luz Martins, Eng. Agrônomo 
e Diretor Técnico da AEAGRO (Associação dos 
Eng. Agrônomos de Guarapuava). 

produção agrícola: 
Valor Bruto Nominal da Produção 

Agropecuária (VBP): R$ 890.20.887,89 
(DERAL, 2017) 

instituições de ensino: Unicentro – 
Universidade Estadual do Centro Oeste; 

Centro Universitário Campo Real; Faculdades 
Guarapuava; UTFPR – Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná.

pesquisa: FAPA; IAPAR; Cedeteg/Fazenda 
Escola; Fazenda Experimental Campo Real; 
Fazenda Modelo Faculdades Guarapuava.

.dados demográficos: 
1 - população da cidade: População no último 

censo (IBEGE) 167.328 pessoas
2 – PIB per capita: R$ 26.722,94 (dados de 

2015 – IBGE) 
4 - Atividades econômicas: Indústria, 

Construção Civil, Comércio, Indústria e 
Agropecuária. (IPARDES). 

Entidades representativas do confEa/
crEa: AEAGRO; AEAG; APROGEO.

o poliestireno expandido  
ganha novas utilizações 
na Engenharia civil

o munícipio e as suas 
potencialidades

por espaçamentos de 15cm x 15cm. “Em ensaios, 
o painel chegou a suportar 19 toneladas força por 
metro linear de painel, o que permite facilmente 
aplicação em prédio baixo com 4 ou 5 pavimen-
tos. O uso em residências térreas ou assobradadas 
com até 3 pavimentos, portanto, é viabilizado sem  
nenhuma ressalva em se tratando de resistências 
estruturais”, avalia Eduardo.

O engenheiro explica que a redução de gastos se 
dá economicamente e temporalmente também. De 
acordo com ele, os dados em simulações e na práti-
ca apontam para uma redução que varia de 7% a 15% 
no valor final da obra, mas esse número pode ser 
bem maior. “Se compararmos apenas estrutura e 
fechamentos (fundações, pilares, vigas e lajes para 
o sistema convencional e fundações, painéis e lajes 
para o sistema em painéis de EPS) observa-se facil-
mente reduções de 30% ou mais, em comparação 
com os métodos tradicionais”, analisa Eduardo.

Ele também estima que o custo total dos materiais 
é maior no caso dos painéis de EPS, mas as van-
tagens financeiras se apresentam com a redução 
da mão de obra, que, consequentemente, reduz 
também o tempo de construção. “É possível mon-
tar e concretar os painéis em, por exemplo, menos 
de dez dias de trabalho. Isso já incluindo todas as 
aberturas para portas, janelas e infraestruturas in-
ternas à paredes de sistemas de elétrica e hidráuli-
co-sanitário. Com isso, alcança-se reduções de 40% 
a 50% no tempo total da obra”, finaliza.
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uso do QGis no 
Georreferenciamento  
de imóveis rurais

Falar em tecnologia no campo é falar de agricul-
tura de precisão, planejamento rural e geopro-
cessamento. Os avanços nesse setor permitem 
conhecer melhor a propriedade em questão para 
então elaborar estratégias que se adaptem à área. 
Softwares como o QGIS auxiliam no desenvolvi-
mento de mapas temáticos, podendo oferecer 
informações sobre recursos naturais (solo, veg-
etação, recursos hídricos), geografia da região 
(relevo, declividade e outros) e até mesmo carac-
terísticas sócio-econômicas.
 
O Engenheiro Agrônomo e co-responsável pela 
área de geoprocessamento da Emater, Reinaldo 
Tadeu de Oliveira Rocha, comenta que os mapas 
temáticos são como uma fotografia da proprie-
dade que fornece diferentes informações. “Os 
mapas temáticos nos permitem determinar at-
ravés de imagens de satélite ou mesmo levan-
tamento de campo, que tipo de exploração está 
sendo feita nessa propriedade, por exemplo. Po-
demos avaliar se essa exploração é a mais correta 
e se está plantada na área que é mais adequada 
para receber esse tipo de cultura”, explica o en-
genheiro.

Dessa forma, é essencial adotar um sistema de 
georreferenciamento na propriedade. É a partir 
dessa medida que será possível avaliar o poten-

o software livre auxilia no levantamento de dados

cial de aptidão agrícola ou restrição de terras para 
a agricultura, definindo práticas adequadas de 
manejo e conservação do solo e da água. Também 
é a partir do georreferenciamento que é possível 
avaliar o potencial de produtividade, fertilidade 
dos solos, mecanização e outras aplicações no 
que diz respeito à agricultura.

Rocha exemplifica que o QGIS auxilia o agricul-
tor a tomar as melhores decisões baseadas em 
dados concretos e que conseguem fornecer uma 
perspectiva mais precisa da propriedade. “O soft-
ware permite a elaboração de mapas temáticos de 
declividade a partir de imagens de satélite forne-
cidos pela NASA, por exemplo. Isso permite criar 
mapas com aptidão de cada solo baseado em sua 
declividade, o que permite determinar se aquela 
área possibilita uma agricultura anual ou deve ser 
explorada por uma agricultura permanente, como 
um reflorestamento ou até mesmo uma pasta-
gem”, diz.

É nesse contexto que as tecnologias de Geopro-
cessamento apresentam potencial para aplicação. 
O QGIS torna-se um grande aliado no campo ao 
indicar, por meio de elaboração de mapas temáti-
cos feitos no próprio software, informações como 
diferentes tipos de solo, diferentes tipos de ex-
ploração, mapa de curvas de nível, hidrografia da 

irati



24 25

propriedade, estradas de acesso, mapa de decliv-
idade e muitos outros dados. Tudo vai depender 
do objetivo do proprietário e do planejamento 
que ele possui para a propriedade.

O geoprocessamento está diretamente ligado 
a técnicas atuais de mapeamento, já que antes 
do advento do GPS, as propriedades não eram 
georreferenciadas. O que ocorria eram levan-
tamentos de campo com o uso de teodolitos  
(equipamentos que fazem medições com pre-
cisão), que, porém, não ofereciam a localização 
da área. Nesse tipo de levantamento, essa área 
poderia estar localizada em qualquer ponto do 
planeta. Com as novas tecnologias como o SIG, 
GPS e QGIS, o cenário do geoprocessamento e 
georreferenciamento mudou totalmente. 

Os SIG (Sistemas de Informação Geográfica) são 
sistemas de computador usados para capturar, 
armazenar, gerenciar, analisar e apresentar infor-
mações geográficas. A utilização desses sistemas 
possibilita análises espaciais complexas, inte-
gração de dados de diversas fontes e manipulação 
de um grande volume de informações. Esses siste-
mas processam dados gráficos e não gráficos com 
três objetivos possíveis: ser uma ferramenta para 
a produção de mapas, um suporte para análise es-
pacial de fenômenos ou ainda um banco de dados 
geográficos.

Atualmente, o mercado de geoprocessamento 
oferece vários SIG’s como ferramenta de trabalho, 
sendo o ARcGIS e o QGIS os mais conhecidos. O 
ARcGIS é um software pago muito poderoso, já 
que oferece grande capacidade de processamento 
e de ferramentas. O QGIS, um software livre, já 
consegue se espelhar no primeiro aplicativo. “Os 
dois equiparam-se. A grande vantagem do QGIS 
são os plug-ins possíveis de serem acrescentados 

ao programa. Esses plug-ins são feitos por vol-
untários do mundo inteiro e aumentam enorme-
mente a capacidade de processamento do QGIS”, 
aponta o Engenheiro Agrônomo.

Os SIG de código aberto, como o QGIS, ganha-
ram espaço na área de geoprocessamento, em 
parte, pelo seu caráter colaborativo e de pre-
cisão, atendendo às expectativas e necessidades 
dos profissionais habilitados. O desenvolvi-
mento descentralizado a partir de usuários e  
voluntários programadores permite a troca e dis-
seminação de soluções, ajustes e ideias. Essa rede 
colaborativa pode ser conferida também pela lista 
de discussão oficial do QGIS Brasil, hospedada no 
Google Groups, que já conta com mais de 5.500 
tópicos para debate e dúvidas.

O início do projeto QGIS se deu em 2002, com o 
objetivo de criar um visualizador gratuito para base 
de dados geográficos PostGis que funcionasse em 
sistemas operacionais livres, como Linux. Hoje, o 
software suporta vários formatos vetoriais e bases 
de dados, além de fornecer várias funções de geo-
processamento para manipular essas informações. 

Além da utilização para uso topográfico, o 
QGIS também pode ser usado como ferramen-
ta de auxílio para resolver questões práticas na  
administração de uma cidade por meio de seus de-
partamentos de geoprocessamento. O QGIS pode 
ser usado pela educação, localizando as escolas e 
calculando as melhores rotas para ônibus esco-

o avanço da tecnologia no 
georreferenciamento e outros 
usos práticos

o georreferenciamento  
enquanto lei e decretos

lares. Para a saúde, marcando pontos de maior 
incidência de determinada doença, como, por ex-
emplo, a dengue, e focando a assistência médica 
para esses problemas e para essas regiões. Pode 
ser usado também pela segurança, determinando 
os pontos de maior criminalidade e concentrando 
os esforços policiais a essas áreas.

O georreferenciamento enquanto Lei e Decretos
Georreferenciar um imóvel é definir a sua forma, 
dimensão e localização por meio de métodos de 
levantamento topográfico. Em 2001, foi criada a 
Lei 10.267/01 que objetiva a regularização regis-
tral de imóveis rurais por meio do georreferen-
ciamento de precisão. Dessa forma, é necessário 
levantar os dados da propriedade com equipa-
mentos de alta precisão cujos erros permitidos 
são de, no máximo,50 cm para os pontos levan-
tados e de 10 cm para os pontos coletados pela 
base. A partir desse levantamento, o INCRA certi-
fica essa área e o perímetro passa a ser protegido 
por lei, não podendo ser alterado por nenhum dos 
confrontantes, salvo decisão judicial. 

Em março deste ano foi expedido o Decreto 
nº9311/2018 que, no art.50, apresenta novos pra-
zos para a exigência do georreferenciamento 
de imóveis rurais e posterior certificação jun-
to ao Incra (Instituto Nacional de Colonização  
e Reforma Agrária). O limite para que a  
regularização seja feita é 2025, mas cada imóvel 
possui um tempo diferente. O término da data é 
sempre 20 de novembro, o que muda é o ano de 
acordo com o tamanho da propriedade. 

O tempo de regulamentação já está vigente para 
imóveis acima de 250 hectares, enquanto o pra-
zo para imóveis com área de 100 a menos de 250 
hectares vai até 20 de novembro de 2018. Para 
imóveis com área de 25 a menos de 100 hect-
ares, o vencimento fica para 2023. Para imóveis 

com área inferior a 25 hectares, o prazo vence 
em 2025. Produtores que não tiverem as proprie-
dades georreferenciadas conforme os prazos não 
poderão fazer quaisquer registros cartorários, não 
poderão arrendar, vender a propriedade, doar ou 
registrá-la como herança.

O processo se inicia a partir de um levantamen-
to com um receptor de sinais de satélite de lo-
calização, sendo o GPS (Global Positioning Sys-
tem, ou seja, Sistema de Posicionamento Global) 
o mecanismo mais conhecido. Depois de feito o 
levantamento a campo, os dados são baixados 
no computador por meio de softwares própri-
os e pós-processados, fazendo a correção da lo-
calização dos pontos coletados. Após, é preciso 
montar uma planilha dentro do sistema SIGEF, 
do INCRA, onde constam as coordenadas dos 
pontos dos confrontantes e distâncias entre os 
pontos, bem como o mapa já digitalizado. Por fim, 
enviam-se esses dados ao INCRA, que analisa e 
certifica essa propriedade, emitindo um protoco-
lo de certificação. 

O profissional responsável por assinar o trabalho 
deve ter atribuições de georeferenciamento em 
sua formação. “De acordo com a PL-1221/2010 
do CONFEA, os profissionais que possuem tais 
atribuições são os Engenheiros Agrimensores, 
Engenheiros Cartógrafos, Arquitetos e Urbanis-
tas, Tecnólogos e Técnicos nestas modalidades, 
que tenham em sua grade curricular disciplinas 
e conteúdos formativos estabelecidos pela PL 
2087/2004. Neste caso, basta solicitar o Credenci-
amento junto ao INCRA”, explica Rocha.
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experiência de sucesso

Desde a Revolução Industrial, a modernização 
do campo acompanha o desenvolvimento de tec-
nologias que auxiliem o produtor a maximizar a 
produção do campo de forma ágil, sustentável e 
benéfica economicamente. A inserção de ferra-
mentas tecnológicas de trabalho na lavoura pode 
até não ser novidade, mas certas iniciativas pro-
vam sua eficiência na atualidade e despontam 
como grandes promessas para o futuro da agri-
cultura no Brasil. É o caso da experiência com o 
Receituário Agronômico Digital da Cooperativa 
Frísia.

A ideia de aliar a tecnologia com as normativas 
próprias do setor agrário veio da necessidade em 
agilizar o processo do uso de agrotóxicos no cam-
po. Segundo Ângelo Márcio Vieira, engenheiro 
agrônomo e coordenador agrícola da Frísia, o tem-
po é um fator fundamental nos meses de maior 
demanda de assistência. “A ideia surgiu da necessi-
dade de otimizar o tempo do departamento técni-
co no campo nos períodos críticos de acompanha-
mento das lavouras”, comenta o engenheiro. 

Ele explica que, muitas vezes, a aplicação de insu-
mos agrícolas é urgente por diferentes questões, 
como as climáticas ou até mesmo para evitar que 
uma praga/doença evolua. Dessa forma, o ganho 
de tempo é fundamental. Ele estipula que, com 
o uso do receituário digital, ganha-se o equiva-
lente a um dia a mais na semana, resultado da 
economia de pelo menos duas horas ao dia. “A 
vantagem em utilizar o receituário digital é o 
ganho de tempo do agrônomo e do cooperado 

receituário digital possibilita maior agilidade nos 
processos de uso de defensivos agrícolas

além da segurança no sentido de que a assinatu-
ra é mesmo a do profissional correspondente”, 
analisa. 

Não é incomum que as propriedades atendidas 
fiquem longe ou até mesmo em outras cidades 
onde estão localizados os escritórios e lugares 
de retirada dos insumos. Antes, o responsável 
técnico pela prescrição da receita agronômica 
deveria realizar a visita e o diagnóstico na pro-
priedade em um dia, voltar para o escritório, 
emitir a receita e finalmente ir para a proprie-
dade novamente. Já o cooperado precisava se 
deslocar até o escritório para buscar a receita e 
depois se dirigir até o local de retirada dos insu-
mos. Todo esse processo resultava em um gasto 
de tempo que poderia ser utilizado para resolver 
outras demandas burocráticas.

Hoje, o procedimento do receituário agronômico 
se dá de forma ágil e eficaz. Após fazer a visita e 
o diagnóstico do problema, o responsável técni-
co pode emitir a receita do próprio escritório da 
fazenda ou em qualquer local que tenha acesso 
online à plataforma de emissão do receituário. 
Essa receita automaticamente será enviada para 
o local de remoção dos insumos, onde o produ-
tor poderá retirar os produtos indicados pelo en-
genheiro agrônomo. 

Nesse momento, a loja de insumos consulta a 
receita, emite a nota fiscal e duas vias impressas 
do receituário assinado digitalmente, uma que 
ficará na fornecedora de insumos e a outra que 

ficará com o produtor. “O produtor não neces-
sariamente precisa estar na fazenda para pegar a 
receita do agrônomo ou perder tempo indo até o 
escritório dele para isso. É importante ressaltar 
que a assinatura digital não elimina a receita im-
pressa, a qual é levada para a fazenda juntamente 
com a nota fiscal pelo produtor”, destaca Ângelo. 
 
O engenheiro agrônomo explica que, após con-
statada a necessidade de otimização do tempo 
especialmente em épocas de maior demanda, 
a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná, sugeriu um projeto-piloto para que pu-
desse ser avaliada a possibilidade da utilização 
da assinatura digital nos receituários agronômi-
cos. “A partir disso, a Agrotis, empresa que for-
nece a plataforma de emissão de receita, ini-
ciou o desenvolvimento do projeto criado entre 
ADAPAR e Frísia. A ADAPAR participou não só 
da validação, mas desde o início conduziu com 
nós [da Frísia] o projeto, participando de todas 
as etapas. Por fim, coube a ela avaliar e validar a 
ferramenta”, relembra.
 
O coordenador agrícola da Cooperativa ainda 
relembra que, na época, foi necessário fazer um 
pequeno ajuste no sistema. Era necessário criar 
uma plataforma onde o receituário com assina-
tura digital pudesse ser consultado para fins de 
constatar a autenticidade, uma vez que toda as-
sinatura digital precisa ter sua legitimidade au-
ditada. Após essa pequena correção, o sistema 
foi liberado e hoje já conta com 85% de uso dos 
cooperados, de acordo com Ângelo. 
 
Um desses cooperados que utiliza a plataforma 
do receituário digital é o engenheiro agronômo 
Geraldo Slob, proprietário do Grupo Fazenda 
Aurora. Ele conta que tem contato com o siste-
ma desde julho de 2017 e que vê de forma pos-
itiva a inserção de novas tecnologias no campo, 
uma vez que o setor está se modernizando digi-
talmente. “A agricultura está passando por uma 
grande transformação digital, a chamada agri-
cultura 4.0, e com o receituário não poderia ser 
diferente. A gestão das fazendas exige desburo-

cratização, onde o tempo, quando se pensa em 
controle de pragas e doenças, é fator decisivo”, 
comenta.
 
A questão tempo é um dos fatores primordiais 
na lavoura por dois motivos. O primeiro diz res-
peito à desburocratização mencionada por Ger-
aldo. O agropecuarista comenta que possui áreas 
em três municípios diferentes e em cada uma 
delas talhões com culturas e épocas de plantio 
diferentes, gerando uma demanda grande de 
tempo e maior dificuldade em manter organiza-
do o fluxo de receituário nas três fazendas. “Eu 
perdia tempo com o sistema antigo de emissão 
de receita. Agora ficou tudo mais simples, no fi-
nal do dia de cada visita do agrônomo (visita que 
geralmente é semanal em cada fazenda) já pos-
so, em caso de recomendação de aplicação, ir na 
cooperativa buscar o produto”, conta.
 

A segunda questão ligada ao tempo é relativa às 
épocas de favorabilidade de pragas e doenças no 
campo. Nesses períodos, o ideal é que haja um 
acompanhamento maior do agrônomo. “Usamos 
muito o monitoramento, mas o maior desafio 
está nas doenças em função do risco de perda de 
produtividade. Na nossa região, na cultura soja, o 
mofo branco exige muito do agrônomo quanto a 
decisão ou não de aplicar [defensivos agrícolas] 
e principalmente o momento correto de aplicar. 
É muito comum em meio a esse cenário exigente 
tecnicamente, onde várias decisões são tomadas 
a toda hora, termos o fator climático (excesso de 
chuva) diminuindo os dias úteis de aplicação de 
defensivos. Nessa hora, a economia de tempo é 
fundamental e a assinatura digital ajuda muito”, 
finaliza Geraldo.

“agora ficou tudo mais simples, 
no final do dia de cada visita do 
agrônomo (...) já posso, em caso 
de recomendação de aplicação, ir 
na cooperativa buscar o produto”
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laranjeiras

laranjeiras do sul

A agropecuária é a base da economia da 
região e corresponde a 66,4% do valor 
adicionado (SEFA, 2018). A atividade 
movimenta o comércio, demanda produtos da 
indústria e promove a prestação de serviços 
especializados, com a aquisição de insumos: 
adubos, sementes, combustível, rações, 
vacinas, equipamentos e mão de obra.

Para a Eng. Agrônoma presidente da AEARI 
(Associação dos Engenheiros Agrônomos 
da região de Irati), Adriana Baumel, “o 
conhecimento das potencialidades da região 
fornece subsídios para a implantação de 
novas indústrias e negócios em vários setores 
relacionados a agropecuária”, analisa.  

As modalidades de profissionais da 
engenharia exercem papel fundamental 
na orientação técnica para a produção e na 
construção das infraestruturas necessárias 
para o setor. Portanto, é de suma importância 
o conhecimento e a divulgação de dados 
e informações que podem contribuir 
diretamente para o planejamento de projetos 
do setor público, bem como investimentos do 
setor privado na região. 

produção agrícola: 
Valor Bruto Nominal da Produção 

Agropecuária (VBP): R$ 448.922.134,62 
(DERAL, 2017)

instituições de ensino: Campus avançado 
Unicentro (Engenharia Florestal) 

pesquisa: IAPAR – Instituto Agronômico do 
Paraná

.dados demográficos: 
População da cidade: 56.207 habitantes 

(IBEGE, 2010)
PIB per capita: R$ 24.840,47 (IBGE, 2015) 

Atividades econômicas: indústria, construção 
civil, comércio, serviços e agropecuária. 

Entidades representativas do confEa/
crEa: AEARI – Associação dos Engenheiros 

Agrônomos da região de Irati; Associação 
Regional dos Engenheiros Civis de Irati – 

ARECI; Associação de Engenheiros Florestais 
da Região Centro Sul do Paraná – AEFLOR

o munícipio e as suas 
potencialidades

irati
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enerGia solar:  
uma realidade no brasil

A energia solar fotovoltaica é uma forma de  
energia renovável e limpa, em que há a conversão 
de luz solar em eletricidade. Esta é uma definição 
resumida desse sistema que está cada vez mais  
atraindo o interesse de consumidores e empresas 
no Brasil. Até junho de 2018, o setor de energia so-
lar no país possuía pouco mais de 30,6 mil sistemas 
fotovoltaicos instalados. Juntamente às usinas so-
lares, somavam 1,5 GW de capacidade disponibili-
zada. A previsão é que em 2024 esse número seja 
superior a 887 mil sistemas instalados.

Esta expectativa de crescimento tem relação com 
alguns benefícios que o segmento vem recebendo 
por parte do poder público. De acordo com o En-
genheiro Eletricista Willian Stopassola, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) interviu 
com a resolução n° 687 de 2015, que facilita a im-
plantação da micro (instaladores com potência de 
até 75kW) e mini (acima de 75kW) geração. A res-
olução também regulamenta a geração de crédi-
tos ao consumidor, em um processo de compen-
sação que estimula a entrada da energia solar no 
mercado e gera economia na conta final.

“Muitas alterações na normativa ocorreram em 
função dos deveres das concessionárias de en-
ergia e dos consumidores. Determinou-se pela  
resolução, alterações de carga e mudanças no 

setor cresce e traz 
perspectivas de novos 
postos de trabalho

aGrotóxicos e 
responsabilidade 
profissional

O tema é polêmico. Partimos 
do princípio de que o agricultor 
deve sempre contar com a as-
sistência técnica de um profis-
sional de Agronomia, o qual lhe 
indicará o melhor sistema para 
produzir os alimentos. Con-
forme as condições da proprie-
dade e também do mercado que 
o agricultor pretende atingir, é 
possível optar entre o sistema 
dito convencional (com uso de 
agrotóxicos) e o orgânico, aquele 
que não utiliza agrotóxicos. 

Ao optar pelo uso de agrotóxicos, 
o agricultor deverá solicitar ao 
Engenheiro Agrônomo um pre-
ciso diagnóstico de sua proprie-
dade e culturas, a fim de apontar 
a existência de pragas, suas car-
acterísticas e incidência. “Caso 
o profissional entenda que será 

Engo agrônomo 
tem papel  
de protagonismo 
neste cenário que  
ainda gera muita 
discussão

Meandros da Lei

realmente necessário o uso de 
um agrotóxico, emitirá uma re-
ceita agronômica para o agricul-
tor adquirir o produto. Ele de-
verá seguir as recomendações de 
uso que constam na receita e na 
bula, devendo, principalmente, 
obedecer ao período de carên-
cia do produto”, recomenda o 
Engenheiro Agrônomo Josieno 
Mendes Pereira.

Existe um Limite Máximo de 
Resíduo (LRM) estabeleci-
do pela Agência Nacional de  
Vigilância Sanitária (ANVISA) 
com base em estudos científicos, 
que determina o que é aceitável 
para cada cultura. Este limite 
pode ser diferente para cada in-
grediente ativo, conforme a cul-
tura em que o produto é indicado. 

“O LMR contempla os riscos e 
grau de periculosidade da for-
mulação, com base no programa 
conjunto da Organização das 
Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO) e da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS)”, explica o Engenheiro 
Agrônomo Hugo Reis Vidal, 
Conselheiro do Crea-PR.

A responsabilidade nesta seara 

ocorre pelo contrato formal 
do setor de produção com  
o responsável técnico, mediante 
a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), onde o profis-
sional assume o compromisso 
de assessoramento e responsa- 
bilidade por aquele bem e serviço.

O Engenheiro Agrônomo é deter-
minante para a produção de ali-
mentos seguros. “O diagnóstico 
formulado pelo profissional per-
mite ter pleno conhecimento da 
cultura, a eventual existência de 
pragas e o que será usado como 
insumo. Porém, é preciso ter  
consciência de que o uso do 
agrotóxico é apenas uma das fer-
ramentas disponíveis para a pro-
dução de alimentos”, diz o En-
genheiro Agrônomo João Miguel 
Toleto Tosato, reiterando que o 
manejo correto da cultura em to-
dos os seus aspectos é fundamen-
tal para a produtividade da cultu-
ra e de alimentos com qualidade. 
“Promovemos, assim, a redução 
de insumos, principalmente dos 
agrotóxicos, o que consequente-
mente promoverá a proteção do 
ambiente e de todos seres”, fala.

Lei Federal nº 7802/89 (artigo 13): exige a 
prescrição da receita agronômica por um 
profissional legalmente habilitado para a 
comercialização de agrotóxicos

Decreto Federal nº 4074/02 (artigo 64): 
exige a obrigatoriedade da prescrição 
da receita agronômica para venda de 
agrotóxico ao usuário. 

Lei Federal nº 7802/89 (artigo 17): es-
tabelece as sanções que poderão ser apli-
cadas nos casos das infrações cometidas  
perante a legislação. 
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padrão de entrada e medição das unidades con-
sumidoras para potência inferior a 75kW, que são 
de custo da concessionária quando em função de 
micro geração. Isto torna mais barato para o con-
sumidor a implantação e viabiliza o sistema em 
pequena escala”, explica Stopassola. Novamente 
no campo das estimativas, calcula-se que até o fi-
nal desse ano o país tenha mais de 50 mil sistemas 
de energia solar instalados.

A instalação da energia solar abrange residências, 
comércios e indústrias. Se as projeções numéricas 
se confirmarem, o setor residencial será maioria 
no uso desse tipo de energia, com 91% do total 
nacional contra 9% dos sistemas comerciais em 
números absolutos. “Tendo em vista a crescente 
demanda por energia e a provável troca da frota 
nacional de veículos à combustão por veículos 
elétricos, torna-se interessante ao consumidor 
compensar os gastos com a micro geração visto a 
isenção de algumas tarifas e impostos sobre a luz, 
a forma de pagamento do sistema, onde muitos 
financiamentos estão sendo facilitados para esse 
tipo de obra”, complementa Stopassola. O custo 
crescente nas tarifas de energia elétrica é uma 
das principais razões do interesse na migração à 
energia solar. Apesar disso, muitas famílias e em-
presas desistem de instalar um sistema solar em 
virtude do custo de implantação. Mas, a realidade 
mostra que o investimento feito em energia solar 
em residências, por exemplo, se paga em média 
entre quatro e seis anos. E o retorno ao usuário é 
uma economia por mais de 25 anos, dependendo 
da vida útil do sistema.

Além da economia, as fontes de energias  
renováveis contribuem para o equilíbrio climáti-
co do planeta. Especialmente no Brasil, onde há 
uma grande dependência do sistema hídrico – su-
jeito às oscilações do meio ambiente e de custo –, 
a energia solar surge como uma alternativa real 
para a sociedade, com estabilidade e previsibili-
dade em seu valor.

O Paraná assinou recentemente um convênio, 
que já tinha a adesão de outros 20 estados, de is-
entar o ICMS de quem gera até 1 MW de energia 
solar. Esta foi uma determinação do Conselho  
Nacional de Política Fazendária (Confaz) e o 
Paraná era um dos únicos estados que ainda re-
sistiam aos termos estabelecidos.

O crescimento do segmento no Paraná e no Bra-
sil traz um novo mercado aos profissionais da 
Engenharia: 100 mil novos postos de trabalho 
na área a partir de 2019, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

Área em franca  
expansão

“tendo em vista a 
crescente demanda 
por energia (...) torna-
se interessante ao 
consumidor compensar 
os gastos com a micro 
geração visto a isenção 
de algumas tarifas e 
impostos sobre a luz, a 
forma de pagamento do 
sistema, onde muitos 
financiamentos estão 
sendo facilitados para esse 
tipo de obra”

prevenção  
de incêndio  

e pânico

Sancionada em março de 2017 e estabelecida em 
decorrência da tragédia que vitimou 242 pessoas, 
em 2013, em Santa Maria (RS), a lei nº 13.425 de-
termina orientações gerais sobre medidas de pre-
venção e combate a incêndio em estabelecimen-
tos, edificações e áreas de reunião de público. 

conhecida como “lei Kiss”, 
medida entrou em vigor 

no ano passado e aumenta 
responsabilidade de 

profissionais e órgãos  
de fiscalização
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A legislação define como obrigatória a apresen-
tação dos projetos técnicos dos estabelecimen-
tos aos conselhos profissionais correspondentes. 
A regra vale para todas as edificações com fins 
comerciais, industriais e especiais (ensino, saúde, 
esporte, auditórios, entre outros), além das 
residências coletivas. A medida inclui itens como 
os projetos de arquitetura, instalações prediais e 
cálculos estruturais, além de presumir responsa- 
bilidades para os órgãos de fiscalização do exer-
cício das profissões de Engenharia e Agronomia.

Apesar da segurança contra o incêndio ter avança-
do no país nas últimas décadas – pela tecnologia 
aplicada, a utilização de sistemas de controle de 
fumaças; critérios de segurança das estruturas; 
ou mesmo compartimentação de áreas –, a nor-
ma é vista como necessária para os especialistas 
do setor. A exigência da apresentação do Plano 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), 
documentação que contém os elementos formais 
exigidos pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo, é 
vista como fundamental para garantir mais segu-
rança à população. “O PSCIP contemplará todas 
as medidas de segurança necessárias à construção 
ou utilização da edificação. Caso não seja aprova-
do pelo PSCIP ou pelo Corpo de Bombeiros, es-
tará impedida de exercer suas atividades”, afirma o 
Engenheiro Civil e Major do Corpo de Bombeiros, 
Ivan Ricardo Fernandes.

De acordo com o Engenheiro de Projetos e Ex-
ecução de Edificações, Everson Mesquita, é im-
portante que a elaboração do PSCIP seja acom-
panhada de perto por um engenheiro, já que o 
profissional conhece o Código de Segurança Con-
tra Incêndio e Pânico (CSCIP), onde estão as Nor-
mas de Procedimentos Técnicos (NPTs) aprova-

“também por conhecer  
a norma, o engenheiro 
pode proporcionar 
segurança e economia”

“Esta defesa não 
deve ser encarada 
como corporativista. 
teríamos celeridade nas 
análises e seguramente 
um aprimoramento 
na qualidade deste 
fundamental serviço 
público”

• Elaboração do PSCIP indicando itens 
como o uso da edificação; altura do 
estabelecimento e carga de incêndio dos 
materiais no interior do local

• Apresentação para análise no Corpo de 
bombeiros 

• Após aprovado, o proprietário deve 
instalar os dispositivos exigidos 
previamente no projeto com a orientação 
do profissional 

• Após essa etapa, é feito o pedido de 
vistoria ao corpo de bombeiros

• Com as exigências cumpridas, é 
emitido o certificado de vistoria em 
Estabelecimento (cvE)

das pelo Corpo de Bombeiros. “Ele também vai 
emitir a necessária Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) pela elaboração do PSCIP. Também 
por conhecer a Norma, o engenheiro pode propor-
cionar segurança e economia”, complementa.

be-a-bá do plano de seGurança

“Existe atualmente uma Comissão Permanente 
de Prevenção com foco na legislação de incêndio 
e pânico. A ação indica uma aproximação maior 
entre os profissionais da Engenharia com o Co-
mando do Corpo de Bombeiros, o que contribuirá 
para um melhor exercício profissional coletivo, 
além de oferecer mais segurança para a sociedade 
como um todo”, explica a Engenheira Civil Suzely 
Soares, que representa a Associação dos Engen-
heiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC) junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea-PR). Ela cita o passo a passo sobre os itens 
que o Plano de Segurança contra Incêndio e Pâni-
co (PSCIP) deve contemplar:

o cscip do corpo  
de bombeiros do paraná 
entrou em vigor em janeiro 
de 2012, tendo sua última 
atualização em setembro  
de 2016. 

O projeto da edificação, caso não sofra alterações 
estruturais ou mudança de atividade, e após passar 
pela devida aprovação do corpo de bombeiros, não 
tem prazo de validade, sendo exigida apenas a visto-
ria anual dos bombeiros. Em casos de obras novas, é 
emitido o Laudo de Vistoria de Conclusão de Obras 
- LVCO. Em  média, são necessários seis meses para 
que um projeto PSCIP seja elaborado e aprovado.
 

Mesquita reitera que é necessário ampliar o quadro 
técnico no Corpo de Bombeiros, já que a medida 
traria benefícios e agilidade para o cumprimento 
da nova legislação. “Esta defesa não deve ser en-
carada como corporativista. Teríamos celeridade 
nas análises e seguramente um aprimoramento na 
qualidade deste fundamental serviço público. Vi-
das humanas não têm preço e prevenção deve ser a 
palavra de ordem. Isso se faz com bons projetos e 
uma eficaz fiscalização dos órgãos públicos ”, con-
clui.

O ensino superior das áreas de Engenharia e 
Agronomia também passará por mudanças, já que 
um dos artigos da nova norma determina que em 
suas matrizes curriculares sejam ofertadas dis-
ciplinas com conteúdo relativo à prevenção e ao 
combate a incêndio e desastres. Não se trata, nec-
essariamente, da criação de matérias específicas 
sobre o assunto, mas sim o acréscimo de conteúdo 
nas disciplinas já existentes. 
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aQuicultura  
em expansão

A aquicultura é focada no cultivo de organismos aquáticos 
de maneira geral. No Brasil, país continental com diferentes 
possibilidades de cultivo, o segmento está em plena expansão, 
reforçando dados do último relatório do Estado Mundial da 
Pesca e Aquicultura (SOFIA), de 2016, produzido pela Orga-
nização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO). 

O texto diz que a produção aquícola dos países em desenvolvi-
mento deve aumentar em 26% na próxima década, especial-
mente na América Latina. Atualmente, a aquicultura emprega 
formalmente 356 mil pessoas nesta região, porém mais de 2 
milhões de pessoas se dedicam à pesca de alguma forma. “A 
aquicultura tem passado por uma fase de crescimento nos úl-
timos anos, com o setor passando pela profissionalização das 
atividades de toda a sua cadeia produtiva. O declínio dos es-
toques de pescado marinho abre ótimas oportunidades para 
os produtos da aquicultura”, afirma o Engenheiro de Pesca 
Ronan Maciel Marcos.

A FAO também prevê que o Brasil deve registrar um cresci-
mento de 104% na produção da pesca e aquicultura até 2025. 
Isso se deve aos investimentos feitos no setor nos últimos 
tempos e ao aumento da demanda. A expectativa é que nos 
próximos sete anos a produção da América Latina chegue a 3,7 
milhões de toneladas, um crescimento de 39,9% em relação 
a 2013/2015. Apesar de provisões positivas, Ronan Marcos 
alerta que a aquicultura nacional precisa evoluir muito ain-

atividade é um dos ramos da 
engenharia com maior previsão 
de crescimento no brasil

da. “Os resultados da balança comer-
cial demonstram uma dependência de 
produtos importados. Isso nos mostra 
um grande mercado para ser conquis-
tado, com potencial de geração de em-
pregos e renda. O engenheiro, nesse 
processo, tem papel fundamental como  
protagonista da profissionalização e 
garantia da sustentabilidade dos em-
preendimentos”, resume.

A Engenharia tem papel fundamen-
tal na estruturação da atividade. O 
desenvolvimento da aquicultura pede 
boa infraestrutura disponível, acesso à 
energia distribuída com regularidade e 
a baixo custo e rede viária compatível 
com o tráfego de caminhões e máqui-
nas pesadas. Também, o acompanha-
mento dos cultivos por profissionais 
habilitados, garantindo uma produção 
eficiente e sustentável.  Neste cenário, 
figuram o Engenheiro de Pesca e o 
Engenheiro de Aquicultura.

O primeiro atua no aproveitamento 
dos recursos naturais aquícolas, na cul-
tura e utilização da riqueza biológica 
dos mares, ambientes estuarinos, lagos 
e cursos d’água; na pesca e no benefi-
ciamento do pescado e seus serviços. 
O segundo atua no cultivo de es-
pécies aquícolas, construções para fins 
aquícolas, irrigação e drenagem para 
fins de aquicultura, ecologia e aspectos 
de meio ambiente referentes à aquicul-
tura, análise e manejo da qualidade da 
água e do solo das unidades de cultivo 
e de ambientes relacionados a estes, 
beneficiamento de espécies aquícolas e 
mecanização para aquicultura.

Engenharia  
à frente

laranjeiras do sul

A engenharia e a agricultura têm papel 
primordial no desenvolvimento social 
e econômico da região à medida que 
contribuem com produtos e serviços que 
solucionam as mais diversas demandas 
apresentadas pela sociedade. 

Tanto a agricultura quanto a engenharia 
civil, há anos contribuem para a geração de 
emprego e renda da região de Laranjeiras 
do Sul. “Em um período mais recente, outras 
áreas da engenharia como, por exemplo, a 
elétrica, ambiental, florestal, de alimentos, 
de aquicultura, entre outras, vêm ganhando 
destaque na região e desempenhando 
importante papel social”, analisa Avelino 
Badotti presidente da AENVAPI (Associação 
dos Engenheiros Vale do Piquiriguaçu).  

Ainda para Badotti, “A integração das 
entidades que compõe o sistema CONFEA/
CREA, permite o fortalecimento da região 
como um todo, fornecendo profissionais 
com sólido conhecimento e produção 
técnico-científica relevante, matérias-primas 
indispensáveis para a consolidação de um 
polo comercial e industrial”, finaliza. 

produção agrícola: 
Valor Bruto Nominal da Produção 

Agropecuária (VBP): R$ 273.846.620,22

instituições de ensino: Universidade Federal 
da Fronteira Sul - UFFS; cursos relacionados: 

Agronomia; Engenharia de Aquicultura; 
Engenharia de Alimentos

pesquisa: Universidade Federal da Fronteira 
Sul - UFFS

.dados demográficos: 
População de Laranjeiras do Sul: cerca de 

30.777 habitantes (IBGE, 2010).
PIB per capita: R$ 19.731,55 (IBGE, 2015).

Atividades econômicas:  
Agropecuária: 26,77%; 

Indústria: 30,16 %;
Serviços: 43,06%

(fonte: IPARDES,2013)

Entidades representativas do confEa/
crEa: AENVAPI - Associação dos 
Engenheiros do Vale Piquiriguaçu

o munícipio e as suas 
potencialidades
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união da 
vitória

presença feminina cresce na 
enGenharia nos últimos anos

Apesar da predominância masculina no campo da 
Engenharia, as conquistas femininas na área con-
tinuam a crescer e as profissionais ganham cada 
vez mais espaço tanto no mercado de trabalho 
como na Universidade. Pesquisas mostram que a 
participação das mulheres no mercado de trabalho 
de Engenharia aumentou 4% em 10 anos, isso cor-
responde a 33 mil vagas ocupadas, dados do Dieese. 
Nas universidades, o aumento da presença femini-
na, de acordo com o Censo da Educação Superior, 
foi de 7,2% em 15 anos diminuindo o desequilíbrio 
entre homens e mulheres nos cursos de Engenha-
ria. 

“Cada vez mais somos respeitadas e assim  
demonstramos que essa parceria com o sexo opos-
to só tende a ser produtiva. A auto confiança e a 
capacidade técnica ampliam o reconhecimento e 
a representação da mulher em cargos de liderança 
nos mais diversos ambientes sociais”, analisa a Eng. 
Ambiental Andressa Haiduk. “Não se trata de uma 
disputa com os homens, já que ambos possuem ca-
pacidades equivalentes e características que se com-
plementam”, considera.

Para ela, a mulher Engenheira demonstra sua ca-
pacidade profissional por meio de atributos como 
a visão holística, além da sensibilidade e capricho 
nos detalhes. “Essas características, atreladas 
ao popular ‘jogo de cintura’, possibilitam um pa-
drão mais suave de relacionamento que se com-
plementa ao trabalhar com o público masculino.  
Engenharia não é somente um trabalho braçal, 
mas também o modo de criar soluções, resolver 
problemas, pensar e projetar”, afirma. 

Em ação, o comitê  
das mulheres do crea-pr

As mulheres representam aproximadamente 30% 
do total de profissionais inscritos no Crea-PR. O 
Comitê das Mulheres, órgão auxiliar do Plenário 
do Crea-PR, foi criado para garantir notoriedade 
à atuação da mulher na área da Engenharia e pro-
mover a igualdade de oportunidades de ingres-
so ao mercado de trabalho. “O comitê levanta 
questões pertinentes ao empoderamento femi-
nino, promove ações para inibir o assédio sofrido 
pelas mulheres nas profissões do Sistema Confea/
Crea e para garantir a igualdade de oportunidades. 
Lugar de mulher é onde ela quiser estar”, afirma 
a Eng. Agrônoma e Coordenadora do Comitê das  
Mulheres, Márcia Helena Laino.

Ainda para Márcia, a integração entre homens e 
mulheres traz benefícios para ambos os gêneros. 
“Os limitantes de gênero mais comumente elen-
cados são o ambiente abrutalhado, trabalho pesa-
do e sujo, alojamentos e sanitários inadequados, 
trabalho com instrumentos pesados, entre outros. 
A melhoria no ambiente de trabalho favorece am-
bos”, analisa, destacando que o Brasil precisa de 
mão de obra de alto nível, e que o sexo não deve ser 
considerado mais importante do que as atribuições 
profissionais. “O campo de atuação das engenhari-
as é extremamente vasto para ambos os gêneros, 
podendo interagir e com isso agregar conhecimen-
to e valores para ambas as partes”, conclui.



40 41

formação em xeQue

Aplicar boa parte do que a imaginação humana 
é capaz de conceber utilizando conhecimentos 
científicos e tendo como base as necessidades da 
sociedade para promover um maior desenvolvi-
mento social, tecnológico e econômico aliado à 
sustentabilidade ambiental. Este é o principal ob-
jetivo dos profissionais de engenharia. Da Agrono-
mia à Engenharia de Produção e Nanotecnologia, a 
profissão se expande e aumenta o número de no-
vos graduados na área. De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP), entre 2001 e 2016 o número de 
formados em Engenharia saltou de 25 para 100 mil.

Para a Eng. Ambiental Lisandra Cristina Kamins-
ki, docente e coordenadora de Engenharia Ambi-
ental do Centro Universitário de União da Vitória 
(UNIUV), a antiga forma de ensinar já não é efi-
ciente para os novos universitários, já que o per-
fil do acadêmico mudou muito nos últimos anos. 
“Os currículos dos cursos e as metodologias de 
ensino, entretanto, pouco têm evoluído. Na minha  
opinião, a formação em engenharia precisa aprox-
imar cada vez mais os estudantes da prática alia-
da ao conhecimento técnico-científico”, expõe. 
“A ‘arte de fazer’, realizada pelos engenheiros, só 
é possível quando o profissional possui uma for-
mação de qualidade e, munido de ética profission-
al, consegue então estar apto para atuar”, explica.

Segundo dados do INEP, de cada mil vestibulandos 
para algum curso de Engenharia no Brasil, 175 in-

como formar profissionais 
qualificados e aproximá-los 
do mercado?

gressam na academia e desses, apenas 95 concluem 
a graduação. “A formação em Engenharia no país 
vem da tradição de formar um profissional muito 
quadrado e com pouca flexibilidade curricular. A 
evasão nos primeiros anos dos cursos é bastante 
grande devido à falta de um preparo de qualidade da 
educação básica e dos conteúdos pesados comuns 
aos cursos de Engenharia.”, conta a especialista.

Pensando em aprimorar a formação dos  
engenheiros no país, a Associação Brasileira de 
Educação em Engenharia (Abenge) e a Confed-
eração Nacional da Indústria (CNI) elaboraram 
uma proposta de resolução que estabelece as  
Diretrizes Nacionais Curriculares dos cursos de 
Engenharia no Brasil, buscando uma reformulação 
dos currículos dos cursos com base em competên-
cias necessárias para o profissional na atualidade. 
“A reestruturação das diretrizes curriculares na-
cionais é algo necessário, assim como a aplicação 
de metodologias de ensino ativas e inovadoras, por 
parte das Instituições de Ensino.”, analisa a coor-
denadora, mais prática aliadas a Empresas Júnior. 

Outra iniciativa com o mesmo foco nos últimos 
anos, segundo Lisandra, é a mudança no padrão de 
avaliação dos cursos superiores em Engenharia, que 
atualmente considera não somente a titulação do 
corpo docente como também a experiência profis-
sional. “Isso amplia as possibilidades de ingresso 
na carreira docente de profissionais que têm uma 
experiência de campo muito ampla e um conheci-
mento técnico altamente relevante na formação de 
outros profissionais. Consequentemente, também 
amplia as possibilidades de atuação para os profis-
sionais da área”, lembra. 

O Paraná é um dos estados com os melhores índices de avaliação 
dos cursos superiores em Engenharia. Alguns cursos estão entre 
os mais antigos do país e apresentam destaque em avaliações 
do MEC e de outros institutos particulares. Lisandra destaca 
o papel do Crea-PR. “O Conselho realiza anualmente o Fórum 
de Docentes e debates constantes entre os coordenadores de 
cursos, além de valorizar a atuação das Instituições por meio 
de premiações que envolvem os docentes, os acadêmicos e as 
iniciativas de inovação e boas práticas”, comenta. As entidades 
de classe também possuem papel fundamental neste processo, 
já que mantém o contato direto com as instituições de ensino, 
auxiliando na implementação de projetos e iniciativas.

o paraná

fique ligado!

perspectiva  
de melhora

um profissional  
de destaque
O engenheiro que busca se destacar no mercado de trabalho 
deve aliar os conhecimentos técnicos da área com uma capaci-
dade de trabalhar de forma multidisciplinar e dinâmica. “Atuar 
em equipe e possuir facilidade em comunicar-se também são 
características bastante consideradas em programas de recru-
tamento, visto que o engenheiro, associado com as suas funções 
técnicas, assume papeis de liderança” Ele atua em diversas 
áreas. “É um profissional multifuncional.”, lembra Lisandra.

A aptidão para inovar e empreender é mais uma característi-
ca de destaque e que deve influenciar de forma significativa as 
Engenharias. A era das startups, para a especialista, veio para 
ficar e promete ser uma saída para o desemprego. “As novas 
formas de emprego vem crescendo muito como opção para 
recém ou antigos formados que conseguem aplicar suas ideias 
de negócios com base nas necessidades cotidianas”, explica. Os 
príncipios éticos da profissão também devem ser levados em 
conta, reforça. “Todas as outras características precisam estar 
conciliadas com a atuação ética, com responsabilidade e sem-
pre com a consciência de que a engenharia deve existir para 
promover a melhoria e crescimento econômico sustentável da 
sociedade”, conclui.

Cursos relacionados à exploração de 
petróleo, geração de enEnergia e au-
tomação, possuem tendência de cresci-
mento nos próximos anos considerando 
os investimentos no pré-sal, energias al-
ternativas e tecnologia. “A necessidade 
por maior produção energética aponta 
para o incremento de novas fontes de 
energia, principalmente renováveis, o 
que já vem ocorrendo no país, mas com 
grande possibilidade de crescimento”, 
sinaliza.
  
Além disso, o profissional ligado à área 
de meio ambiente e saneamento tam-
bém tem boas perspectivas de cresci-
mento, de acordo com Lisandra. Para 
ela, isso acontece devido às necessi-
dades de adequação às legislações cada 
vez mais restritivas e à importância de 
prevenção de acidentes ambientais por 
parte das organizações, assim como o 
aumento no atendimento da população 
ao saneamento básico. 
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enGenheiro: uma parte 
fundamental nas tomadas  
de decisões públicas

Por onde você for, verá o que fizeram. Eles 
já atuaram na construção de estradas, pontes  
e edifícios. São conhecidos por darem vida a 
máquinas, meios de locomoção, processos, 
robôs e infinitas outras utilidades. Também são 
os grandes responsáveis por, inúmeras vezes, 
alavancarem a economia, gerarem resultados 
positivos ao meio ambiente e ampliarem ter-
ritórios. Os engenheiros, nas inúmeras áreas abran-
gidas, são, de fato, fundamentais para a evolução e  
construção de uma sociedade.

“A Lei n° 5.194/1966 regulou o exercício das profis-
sões de Engenheiros e Agrônomos, caracterizan-
do-os pelas realizações de interesse social e hu-
mano, atuando no aproveitamento e utilização 
de recursos naturais, meios de locomoção e co-
municação, edificações, serviços e equipamentos 
urbanos, rurais e regionais, nos aspectos técnicos 
e artísticos”, explica Clodoaldo Cleverson Goetz, 
Engenheiro Florestal e secretário de planejamento 
de União da Vitória (PR). 

O que falta, para o especialista, é que os profis-
sionais atuem mais nas resoluções do município, 
estado e país. “Quando falamos em decisões 
públicas os engenheiros têm um papel funda-
mental pois muitas escolhas que o poder público  

profissionais possuem conhecimento técnico  
fundamental para as escolhas do município, estado e país

necessita tomar são de víes técnico, e o engenheiro 
é o profissional capacitado para dar esse suporte 
ao gestor. Não existe um bom gestor público sem 
uma boa equipe técnica, pois diversas decisões 
que serão tomadas necessitam de um bom suporte 
técnico. Projetos que serão implantados pelo 
gestor dependem de bons projetos elaborados por 
uma boa equipe de técnicos”, ressalta.

Para ele, o engenheiro deve sempre agir de maneira 
ética e colocando seu saber na sua área de atuação. 
“São esses profissionais os detentores do saber es-
pecializado de suas profissões e sujeitos proativos 
do desenvolvimento do homem, de seu ambiente e 
do bem-estar. Também devem exercer a profissão 
tendo como objetivo a preservação e o desenvolvi-
mento harmônico do ser humano, de seu ambiente 
e de seus valores”, lembra Goetz. 

A atuação nas decisões públicas implica em diver-
sas responsabilidades, como administrativa, cível e 
criminal. “Quando o engenheiro atua nas decisões 
públicas deve entender que os recursos que serão 
utilizados são públicos, portanto, deve sempre ori-
entar-se pelos preceitos do desenvolvimento sus-
tentável, atender aos princípios da conservação 
de energia e de minimização de impactos ambien-
tais”, alerta.

A participação do engenheiro na tomada de decisão pública pode 
acontecer de forma direta ou indireta, nas mais diversas áreas. “Po-
demos ter decisões do profissional da engenharia tanto no poder 
público federal, estadual ou municipal”, explica. “Pode acontecer de 
maneira indireta, quando participam de diversos conselhos que de-
liberam sobre algumas decisões tomadas pelo Poder Público, entre 
questões urbanísticas, transporte coletivo, meio ambiente e desen-
volvimento rural”, conta o engenheiro. 

De forma direta, na esfera municipal, por exemplo, o profissional 
pode atuar em várias áreas como na construção e revisão do plano 
diretor de uma cidade, por exemplo. 

como e onde atuar?

Em que cenário estamos?

Exemplos de sucesso

Ainda há muito o que evoluir quando se analisa a participação dos 
engenheiros nas decisões tomadas pelo poder público em todo o 
Brasil. Para o especialista, a participação ainda é pequena, já que 
muitas das decisões tomadas são de cunho político, fazendo com 
que quem tome a decisão sejam presidentes, ministros, governa-
dores ou prefeitos. “Aí está a importância do engenheiro de parti- 
cipar dessas políticas, porque ele tem o saber técnico para auxiliar 
nas decisões públicas”, esclarece.

A situação tende a melhorar a partir da atuação dos conselhos e en-
tidades de classe, que permitem ao profissional acompanhar e se 
envolver nas resoluções tomadas.

O profissional da Engenharia tem o poder de contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade. Em União da Vitória (PR), a equipe 
técnica possui uma visão voltada a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos, levando este requisito em conta nos projetos que 
elaboram. Merece destaque o Projeto de Revitalização da Avenida 
Manoel Ribas, principal avenida do município, norteado pela pos-
tura de ouvir os cidadãos em todas as etapas e que conseguiu tornar 
a principal avenida da cidade um espaço seguro, com mobilidade e 
bem-estar para os usuários.
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lideranças dão força  
à profissão de enGenheiro

Cuidar dos interesses do segmento, garantir a 
ética e qualidade de vida no ambiente de trabalho 
e promover a valorização dos profissionais. Estes 
são os principais objetivos das entidades de classe, 
lideranças que se unem com uma meta comum: 
a de representar as áreas de interesse. Para o seg-
mento da engenharia o significado não é diferente. 

Segundo o Engenheiro Florestal Peterson Jaeger 
(Presidente da Associação dos Engenheiros Arquite-
tos e Agrônomos do Vale do Iguaçu/AEAVI), as en-
tidades atuam em sintonia com o Crea-PR, que tra-
balha com a regularização da atividade profissional. 
“As associações são peças fundamentais de qualquer 
profissão e devem ser entendidas como uma ex-
tensão do escritório do trabalhador, um local de apo-
io e congregação”, fala. “Participar de uma entidade 
representa a formação de network. O fortalecimento 
dos laços dos engenheiros faz com que a valorização 
profissional se torne realidade. É a consequência da 
participação e congregação”, acrescenta.

A ação em defesa das profissões, uma das metas das 
entidades de classe, se soma ao trabalho do Con-
selho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) 
e dos Conselhos Regionais, que tem como esco-
po verificar, fiscalizar e aperfeiçoar o exercício e as  
atividades das áreas profissionais de Agronomia,  
Engenharia e Geociências, além de suas moda- 
lidades e especialidades em seus níveis superior,  
tecnológico e técnico. 

Entidades de classe de Engenharia  
são fundamentais para melhorias do ramo

Uma enquete realizada em 2017 pelo Centro Uni-
versitário de União da Vitória (Uniuv) entre profis-
sionais da Engenharia, observou que estes esperam 
da entidade de classe uma atuação em prol da def-
esa dos direitos e da valorização profissional. “A 
força de uma classe é demonstrada, em primeiro 
plano, pela sua coesão e sua união”, diz Jaeger. 
Com uma participação cada vez maior e ativa jun-
to à entidade de classe, o profissional colabora de 
maneira prática com a defesa de seus direitos na 
esfera municipal, estadual e nacional. Mais do que 
meramente financeira, a participação pode aconte-
cer também com engajamento e com o voluntari-
ado. 

Mesmo com tamanha importância, Peterson  
Jaeger conta que as associações enfrentam alguns 
desafios, como a necessidade de recursos para 
permanecerem atuantes – neste contexto, a sua 
principal fonte de subsistência são os próprios 
profissionais associados. “Por isso a participação 
de todos é fundamental, assegurando a sustentab-
ilidade da entidade e a consequente defesa de seu 
quadro associativo”, conclui.

De acordo com o Livro de Mapas 2017/2018 – Sistemas de Infor-
mações Geográficas do Crea-PR, o Paraná conta com 54 enti-
dades de classe com representatividade no Plenário do Conselho, 
mais 17.302 profissionais associados às 56 entidades de classe com  
registro regular na instituição. As entidades de classe atuam em 8 
Regionais no Estado, sendo elas: Regional de Apucarana (2), Cas-
cavel (9), Curitiba (15); Guarapuava (6); Londrina (9); Maringá (8); 
Pato Branco (5) e Ponta Grossa (2).

No Crea-PR, as entidades de classe se dividem por área e nível 
de formação profissional, segmentadas nas categorias uniprofis-
sional (quando agregam no quadro profissionais de uma mesma  
modalidade); multiprofissional (tendo profissionais de diferentes 
modalidades); nível superior (sendo os sócios de nível superior ou da  
educação profissional de nível tecnológico) e de nível médio (quan-
do contam com profissionais de educação profissional de nível 
técnico, industrial ou agrícola).

Fonte: Livro de Mapas 2017/2018  
Sistema de Informações Geográfi-
cas do CREA-PR. Página 109.

Disponível em: https://sig.crea-pr.org.br/
sig/e-book/2017_18/index.html#page/109

Engenheiro: participe!

dados  
do paraná
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