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11 de dezembro,
dia do Engenheiro

Para celebrar a data o Crea-PR 
realiza, como todos os anos, uma 
campanha de outdoors em diversas 
cidades do estado. O mote da cam-
panha desenvolvida é “a vida fica 
melhor com engenharia”. A campa-
nha mostra que tanto nas peque-
nas atividades do cotidiano como 
nas grandes obras e projetos existe 
o trabalho de um engenheiro. Tan-
to no campo quanto na cidade, os 
profissionais da engenharia contri-
buem para que o Paraná e o Bra-
sil avancem entre os mais diversos 
campos. Desta forma, o Conselho 

Palavra do Presidente crea-pr

No dia 11 de dezembro é comemorado o Dia do 
Engenheiro. Nessa data, em 1933, a profissão foi 
regulamentada no Brasil, pelo Decreto n.º 23.569. Em 
1966, entrou em vigor a Lei n.º 5.194/66, que até hoje 
regulamenta o exercício das profissões vinculadas ao 
Sistema Confea/Crea.

permanece trabalhando com o pro-
pósito de valorizar o exercício das 
Engenharias, da Agronomia e das 
demais profissões vinculadas ao 
Sistema Confea/Crea.

O presidente em exercício do 
Crea-PR, engenheiro agrônomo Nil-
son Cardoso, parabeniza todos os 
engenheiros e ressalta que “os en-
genheiros estão presentes em tudo 
que faz parte de nosso dia a dia, 
desde o planejamento até a execu-
ção, sempre contribuindo para o de-
senvolvimento local e do país”.

Nilson Cardoso
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR 11-626/D

• Presidente em Exercício.

Nilson Cardoso

O Crea-PR parabeniza todos
os engenheiros!

“O ano que está se encerrando é um ano de especial participação de 
todos os profissionais engenheiros, agrônomos, tecnólogos e técnicos, para 
o Crea-PR. Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo próspero e de su-
cesso, aos profissionais e a seus familiares. São os votos do presidente em 
exercício do Crea-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso.”
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Engenharia 
Sustentável

Palavra do Presidente area-cm

A escassez dos recursos naturais e sua conservação fez 
com a área da engenharia desse um passo em direção ao 
futuro. Com a finalidade de preservar o planeta e aprimorar 
os sistemas de produção, criando produtos e serviços mais 
sustentáveis, surge a Engenharia Sustentável.

Eguimar Amorim 
Maciel de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PR 14-817/D

• Especialista em Segurança 

do Trabalho - UEM;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Engenheiro pleno da 

COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná.

Eguimar Amorim Maciel de Souza

O respeito pelos recursos natu-
rais e a consciência ambiental são os 
pilares desta área, que se baseia no 
planejamento e desenvolvimento dos 
processos produtivos para garantir 
que sejam mais eficientes e ecológi-
cos. Assim, seu objetivo não é somen-
te melhorar o planeta, mas também 
a atividade industrial e a forma como 
consumimos produtos e serviços.

O conceito de Engenharia susten-
tável já existe há décadas, porém a sua 
discussão e aplicação no dia a dia vem 
se intensificando ao longo dos últimos 
anos devido aos problemas e catástro-
fes ambientais vividos pelo homem. 

Toda essa mobilização em prol do 
meio ambiente não ocorre somente 
por parte das empresas de engenha-
ria civil e outros tipos de engenha-
rias, mas envolvem também várias 
organizações dos mais diversos ra-
mos do mercado.

Linhas de crédito especiais são 
oferecidas nos bancos para proje-
tos deste tipo, incentivos fiscais são 

oferecidos pelo governo e prêmios 
são dados às empresas que se em-
penham para este fim.

Tudo isto só traz melhorias para a 
população, pois esta viverá em cidades 
mais verdes, bonitas e ecologicamen-
te corretas, e terá, consequentemente, 
uma melhor qualidade de vida.

A partir deste conceito as empre-
sas de engenharia vêm desenvolven-
do projetos que visam não só as ne-
cessidades humanas, mas também a 
preservação da natureza e a integra-
ção do homem com os ecossistemas 
existentes, com a mínima alteração 
possível.

Neste segundo volume procura-
mos colocar artigos que abordam 
esta área, alertando para a neces-
sidade de refletirmos e atuarmos 
positivamente buscando elaborar 
projetos inteligentes com eficiência 
energética, com o aproveitamento 
melhor dos materiais, reduzindo o 
desperdício, e com a utilização de 
materiais ecológicos.
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Engenharia
Sustentável

ESPECIAL CAPA - Pedreira ItaipuESPECIAL CAPA 

A preocupação com a escassez dos recursos naturais e sua 
conservação fez com a área da engenharia desse um passo 
em direção ao futuro. Com que a finalidade de preservar 
o planeta e aprimorar os sistemas de produção, criando 
produtos e serviços mais sustentáveis e ecofriendly, surge 
a Engenharia Sustentável.

A engenharia sustentável não é 
um novo ramo da engenharia. Tam-
pouco se restringe às definições mais 
simplistas relacionadas a temas am-
bientais. Claro que para a engenha-
ria o meio ambiente é um elemento 
fundamental da equação, seja nes-
te planeta ou em qualquer outro. O 
respeito pelos recursos naturais e a 
consciência ambiental são os pilares 
desta área, que se baseia no plane-
jamento e desenvolvimento dos pro-
cessos produtivos para garantir que 
sejam mais eficientes e ecológicos. 
Assim, seu objetivo não é somente 
melhorar o planeta, mas também a 
atividade industrial e a forma como 
consumimos produtos e serviços. Na 
engenharia, a técnica sustentada na 
ciência não pode, na prática, ser im-
plementada de forma desconectada 
da viabilidade econômica que, por 
sua vez, afeta e é diretamente afe-
tada pelo ambiental, o qual não se 
pode efetivamente preservar sem 
levar em conta a sustentabilidade 

social. Esta última inexoravelmente 

ligada a valores e à cultura.

Os conceitos de inovação e sus-

tentabilidade andam juntos no mun-

do atual da engenharia, que, cada vez 

mais, deixa para trás técnicas atrasa-

das e prejudiciais ao meio ambiente. 

Nesse contexto, ganha força a enge-

nharia sustentável, que aperfeiçoa o 

uso mínimo dos recursos disponíveis 

e cria produtos lucrativos sem dani-

ficar o meio ambiente.

À medida que progredimos como 

civilização fica evidente que a efeti-

vidade verdadeira só existe em um 

contexto de sustentabilidade. Isto 

não é mais um conceito passageiro. 

É o futuro da engenharia aplicada 

e que, quando analisamos de uma 

maneira mais profunda, sempre 

esteve, está e sempre estará na es-

sência do que realmente significa a 

própria engenharia.
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Paulo Henrique 
Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 145176/D

• Docente da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;

• Mestrando em Engenharia 

Química - UEM;

• Eng. Civil da Construtora e 

Imobiliária Pronenge.

Paula Cristina  
de Souza
Engenheira Civil
CREA-PR 51.265-D

• Engenheira Civil - UEM;

• Docente do curso de Engenharia 

Civil–UTF/PR - Campo Mourão;

• Mestre em Engenharia Agrícola 

- UNIOESTE;

• Doutora em Engenharia 

Química - UEM.

Eguimar Amorim 
Maciel de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PR 14.817-D

• Especialista em Segurança do 

Trabalho - UEM;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Engenheiro pleno da 

COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná.
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A Construção Sustentável é um conceito moderno da 
Engenharia Civil que pode ser aplicado ao projeto de 
qualquer tipo de estrutura, indo desde pequenas casas 
populares até a construção de grandes prédios, como fá-
bricas ou hospitais.

Na construção sustentável, os engenheiros civis e arqui-
tetos procuram usar tecnologias ecológicas nas obras para 
preservar o meio ambiente e poupar os recursos naturais.

O conceito de construção sustentável é baseado em 5 
ideias básicas:

1 - Projetos Inteligentes

Projetos de engenharia civil e arquitetura aproveitam 
melhor as características do terreno e também da nature-
za, tais como iluminação solar natural para poupar o uso 
de lâmpadas quando a construção ficar pronta.

2 - Redução da Poluição
Uma obra de engenharia civil sempre gera muita po-

luição. Esta poluição pode ser reduzida drasticamente 
através do melhor aproveitamento dos materiais (redu-
ção de desperdício) e também através do uso de ferra-
mentas e estruturas inteligentes (andaimes de metal 
reutilizáveis ao invés dos tradicionais andaimes de ma-
deiras, comuns na construção civil).

Outra maneira interessante de reduzir a poluição é se-
parar as sobras da construção: pedaços de concreto, tijolos 
quebrados, tocos de madeira, pedaços de ferro, etc.). O que 
puder ser reaproveitado em outras obras é armazenado, o 
que puder ser reciclado é enviado para a reciclagem.

3 - Materiais Ecológicos
O uso de materiais ecológicos é outro princípio fun-

damental da construção sustentável. Plástico reciclado, 
madeira de reflorestamento, concreto reciclado (concre-
to aproveitado a partir da demolição de outros edifícios) 
são várias as opções de materiais que podem ser usados 
pela Engenharia Civil para aumentar a sustentabilidade 
de uma construção.

4 - Eficiência Energética
Além de construir obras de maneira ecológica, a cons-

trução sustentável também busca casas e prédios que 
possam ser mantidos de modo econômico.

Uma das formas de tornar um edifício mais econômi-
co e sustentável é através da eficiência energética. Isso 
pode ser alcançado com o uso de lâmpadas e eletrodo-
mésticos econômicos, energia solar para aquecer a água 
e melhor aproveitamento do calor e do frio (que evita a 
necessidade do uso de ar condicionado).

5 - Aproveitamento da Água
A água, um dos bens mais preciosos da humanidade, 

também pode ser aproveitada segundo os conceitos da 
construção sustentável.

A água das chuvas, por exemplo, pode ser facilmente 
estocada em cisternas e caixas d’água para ser usada em 
tarefas como regar plantas, lavar o chão ou então nos 
vasos sanitários. O desperdício também pode ser evitado 
através do uso de encanamentos de maior resistência e 
de modelos de torneiras mais eficientes.

A cada dia surgem novas ideias, materiais e progra-
mas que deixam a execução das obras mais rápida, ba-
rata e com mínimos impactos ambientais. Entre as so-
luções para a engenharia sustentável cabe destacar as 
seguintes:

1. Cobertura Verde: Um Conceito Barato e Ecológico 
para a Engenharia Civil.

Entre os conceitos da construção sustentável, o da 
cobertura verde de casas e prédios talvez seja o menos 
conhecido e o que pode causar mais estranhamento.

A ideia da cobertura verde é construir um “telhado 
vivo” através do depósito de terra e da plantação de gra-
ma no topo das construções.

Os tetos verdes já são velhos conhecidos da humani-
dade, com registros do uso desta técnica desde os tem-
pos da antiga Babilônia (século VI a.C.). Na Alemanha do 
século 19 também era muito comum o uso de coberturas 
verdes nas construções das casas rurais.

Mas afinal, qual a vantagem de se cultivar um grama-
do no topo de uma construção? Confira algumas:

• A cobertura verde é barata e pode reduzir os custos 
da obra. É um excelente isolante acústico, protegen-
do a casa da poluição sonora da vizinhança (ideal 
para grandes cidades!).

• Ajuda na filtragem da água da chuva, que pode ser 
reutilizada com mais segurança.

• Retém a poeira e a poluição, tornando o ar mais puro.

ESPECIAL CAPA - Pedreira ItaipuESPECIAL CAPA 
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É uma mistura de terra, água e pouco cimento, pren-
sada até adquirir a consistência ideal. Além de não preci-
sar da etapa da queima, ele reduz o gasto com argamassa, 
pois funciona por encaixe, e não precisa de revestimento. 
Ele também dispensa mão de obra especializada em sua 
produção e economiza na alvenaria, nas fundações e nas 
instalações hidráulicas e elétricas.

5. Fachadas vivas

Pesquisadores do Grupo de Tecnologia de Estruturas 
da Universidade Politécnica da Catalunha desenvolveu 
uma espécie de concreto que tem a capacidade de fazer 
crescer naturalmente organismos vegetais. O material é 
a mistura de dois tipos de cimento: um convencional e 
outro com base de fosfato de magnésio. É ideal para ser 
utilizado em fachadas e oferece vantagens como a re-
dução de CO2, o aumento do conforto térmico, além do 
fator estético.

6. Bactérias para fazer cimento

Essa nova tecnologia utiliza uma bactéria que vive 
no solo, a Sporosarcina pasteurii. A bactéria é cultivada 
numa mistura com ureia e outros nutrientes, em uma 
temperatura de apenas 30ºC. O cimento fica pronto após 
3 horas de fermentação.

Essa técnica é rápida e pouco agressiva, pois usa re-
jeitos como materiais, ou seja, não destrói o meio am-
biente e nem gera custos adicionais.

2. Formas de alumínio ou aço para construção

Essa técnica, criada aqui no Brasil, utiliza formas de 
alumínio ou aço para montar casas e prédios, incluindo 
a fiação e todo o sistema hidráulico. O processo de mon-
tagem é rápido e a forma pode ser concretada depois de 
algumas horas. Após 3 dias, tiram-se as formas e a cons-
trução está finalizada.

3. Vidros e pedras nas paredes para reduzir o calor

O edifício Al Hamra Firdous Tower tem 450 metros 
de altura e suas paredes são feitas de vidro e pedra. Essa 
decisão foi tomada com o intuito de diminuir o calor, pois 
o prédio fica no Oriente Médio, cujas temperaturas são 
elevadas. Com isso, também são reduzidas as despesas 
com o ar-condicionado.

4. Tijolo ecológico
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Essa inusitada técnica de engenharia sustentável uti-
liza uma impressora 3D de 6 metros de altura para pro-
duzir casas em grandes quantidades e velocidades ab-
surdamente altas. A Winsun New Materials, uma empresa 
chinesa, usou essa tecnologia para construir 10 casas de 
200 m² em apenas 24 horas!

Para realizar esse feito, a enorme impressora aplica 
uma mistura de cimento e materiais reciclados e baratos, 
como fibra de vidro. O custo da obra fica 50% menor do 
que o de uma construção convencional.

10. Isolante de lã

Feito com lã de ovelha, o isolante térmico para casas 
é sustentável por gastar pouca energia na sua produção. 
Além disso, o material não prejudica o meio ambiente, 
absorve poluentes do ar e dificilmente entra em combus-
tão em casos de incêndio.

11. Hidrelétrica em uma caixa d’água

7. Torneira que gera a própria energia

Trata-se de uma torneira de banheiro eletrônica. Fei-
ta de latão cromado, ela conta com uma microturbina 
que produz energia limpa, mesmo sendo usada em baixa 
pressão. Uma das formas de tornar um edifício mais eco-
nômico e sustentável é através da eficiência energética. 
Isso pode ser alcançado com o uso de lâmpadas e ele-
trodomésticos econômicos, energia solar para aquecer a 
água e melhor aproveitamento do calor e do frio (que 
evita a necessidade do uso de ar condicionado).

8.  Grelha ecológica

É usada para escoar água em caixas sifonadas e ralos. 
Trata-se de um polietileno verde usado para isolamento 
de tubos, o primeiro a ser feito na América Latina. A gre-
lha sustentável é produzida da cana de açúcar, tem alta 
durabilidade e elimina o CO2 da atmosfera.

9. Impressora de casas

ESPECIAL CAPA - Pedreira ItaipuESPECIAL CAPA 
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Imagine transformar uma caixa 

d’água em uma mini usina hidrelé-

trica. Essa é a inovação da Unidade 

Geradora de Energia Sustentável 

(UGES): usar a água que abastece os 

reservatórios de uma residência ou 

de um prédio comercial para gerar 

energia elétrica.

A água que entra pela caixa é 

pressurizada pelo sistema de vál-

vulas acopladas ao reservatório, ge-

rando energia elétrica de 12 volts 

(V). Essa energia, então, passa pelo 

contêiner e é levada aos fios elétri-

cos, aumentando para 110/220V. Em 

seguida, é armazenada na própria 

unidade geradora.

O objetivo do projeto é prover 

eletricidade em pequenas localida-

des, onde a rede elétrica pública é 

deficiente. Para construir uma UGES, 

podem-se reaproveitar equipamen-

tos como alternador e bateria auto-

motivos, dentre outros.

O nome é uma abreviação de 

Unidade Geradora de Energia Sus-

tentável e a criação é fruto do tra-

balho dos engenheiros Mauro Serra 

e Jorgea Marangon. A tecnologia 

é simples e pode ser utilizada em 

qualquer caixa d’água, independen-

temente de seu tamanho. “A UGES 

transforma a passagem da água 

que abastece os reservatórios em 

um sistema gerador de energia. 

Vale destacar que o consumo diá-

rio de água no país é, em média, de 

250 litros por pessoa, consumo que 

é totalmente desperdiçado como 

forma de energia. Ao desenvolver 

um sistema que reaproveita essa 

energia, podemos gerar eletricida-

de, sem emissão de gases e total-

mente limpa”, destaca Mauro Serra.

A ideia já foi patenteada e logo 
deve estar disponível no mercado. 
Além de contar com um sistema 
instalado dentro do próprio reser-
vatório de água, o UGES também 
precisa de uma unidade móvel para 
que seja possível transformar toda 
a energia captada em eletricidade 
e assim distribuí-la para o uso do-
méstico. No entanto, ele não preci-
sa de uma fonte externa de energia 
para funcionar.

Para vencer os desafios da En-
genharia Sustentável, é preciso hu-
mildade e reconhecer a sua com-
plexidade. Se fosse fácil estaríamos 
todos andando de carros elétricos e 
não movidos a combustíveis fósseis. 
Não teríamos problemas de água. 
Questões ligadas à energia costu-
mam ter desdobramentos geopolíti-
cos em escala global.

A exploração do gás de xisto nos 
EUA, por exemplo, levou à política 
agressiva dos preços de petróleo por 
parte da Arábia Saudita, com grande 
impacto em todo o mundo. Muitas 
foram as consequências para toda 
a indústria de energias alternativas 
e renováveis, para a importantíssi-
ma indústria química e mesmo para 
algumas fronteiras na exploração 
de óleo e gás como o pré-sal brasi-
leiro. Existe ainda o desafio do im-
ponderável humano. Sob o pretexto 
de gerar investimentos e empregos 
de curto prazo políticos populistas 
associados a culturas empresariais 
de pouquíssima nobreza escondem 
interesses e valores inconfessáveis 
em detrimento de toda uma nação e 
seu patrimônio humano, econômico, 
ambiental, social e cultural.

O primeiro passo para vencer 
tudo isso é termos consciência 
destas questões.

Fontes:
• https://revistadasustentabilidade.

wordpress.com/2015/06/30/o-
conceito-de-construcao-
sustentavel-dentro-da-engenharia-
civil;

• https://estadodeminas.
lugarcerto.com.br/app/
noticia/noticias/2014/11/24/
interna_noticias,48409/cientistas-
desenvolvem-concreto-biologico-
para-construir-fachadas-viv.shtml;

• http://igceducacao.com.br/
postagem-blog/engenharia-
sustentavel-10-inovacoes-para-
ficar-de-olho;

• http://ciclovivo.com.br/noticia/
brasileiros-criam-sistema-que-
transforma-caixa-d-agua-em-
miniusina-hidreletrica;

• http://domtotal.com/
noticia/1072910/2016/10/o-maior-
desafio-da-engenharia-sustentavel.
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Dentre estas várias formas de geração de energia 
renovável, a energia fotovoltaica é um dos modelos de 
energia providas pelo sol e seu nome vem da união das 
palavras “photo”, que significa luminosidade, e a palavra 
“volt”, que remete à energia. Ela existe há aproximada-
mente 30 anos e, desde então, avançou tanto que chegou 
ao ponto de se tornar viável para reforçar as matrizes 
energéticas de vários países ao redor do mundo.

Sua geração consiste em captar a luminosidade solar 
através de painéis fabricados com materiais semicon-
dutores, como o Silício, que transformam a luz solar em 
energia elétrica. Somando estes painéis a um inversor re-
gistrado no INMETRO, que padroniza e estabiliza toda a 
geração, o sistema pode, após aprovação do projeto elé-
trico pela concessionária de energia local, ser conectado 
à rede energética para sua utilização. 

No mundo a energia fotovoltaica é muito bem vista, 
apesar de ter um aparente alto investimento inicial, seu 
rendimento é longo. Fabricantes oferecem garantias de 
geração de pelo menos 25 anos, tornando esta forma de 
investimento extremamente rentável. É por isto que ob-
servamos uma alta penetração em países como Canadá, 

Paulo Gilberto Fernandes Pardo

Sustentabilidade 
é uma palavra com 
muito impacto na 
atualidade 
Empresa e pessoas buscam cada 
vez mais este modo de vida e isto 
pode ser alcançado até mesmo na 
geração de energia elétrica, através do 
aproveitamento de energias renováveis. 
Estas são fontes energéticas tidas como 
infinitas e têm como maiores exemplos 
a energia solar, do vento, das marés ou 
de curso de água.

Itália, Dinamarca, China, Estados Unidos e Alemanha. Se-
gundo o Ministério de Minas e Energias totalizou-se no 
mundo uma potência instalada de 333 TWh.

Segundo a ANEEL, temos atualmente no Brasil 50 
centrais geradoras de energia fotovoltaica, porém o mais 
interessante são as pequenas gerações, ou seja, as mi-
cro e mini usinas até 3MW, regulamentadas pela Agência 
como geração distribuída. A geração distribuída é, desde 
2012, a oportunidade que residências, empresas e indús-
trias, têm de gerar sua própria energia, reduzindo dras-
ticamente o valor que pagam para as concessionárias. E 
este potencial está demonstrado nos números da ANEEL, 
que apresenta 16.258 micro e mini usinas fotovoltaicas 
no Brasil, com uma potência total instalada de aproxima-
damente 134 GW. 

Para se ter uma ideia, com dados da Agência Nacional, 
o Estado do Paraná é o quinto estado com o maior nú-
mero de geradores de energia elétrica nesta modalidade 
de geração distribuída, com 1.244 micro e mini usinas, 
totalizando uma potência de aproximadamente 10GW e 
crescendo de maneira acentuada.   
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Paulo Gilberto 
Fernandes Pardo
Engenheiro Eletricista
CREA-SP: 76634/D

• Engenheiro Responsável 

Pela Empresa Solar Advance 

Energia Solar Fotovoltaica.

O crescimento no número da ge-
ração distribuída no nosso estado 
ainda encontra uma barreira impor-
tante. Enquanto a grande maioria 
dos estados brasileiros já isenta a 
cobrança do ICMS dos cidadãos e 
empresas que têm geração própria 
de energia, o Paraná mantém este 
encargo. Infelizmente fazemos parte 
do grupo que anda na contramão do 
desenvolvimento deste mercado, que 
conta somente com mais 3 estados: 
Amazonas, Espírito Santo e Santa Ca-
tarina. Além de reduzir o benefício de 
quem opta pela geração própria de 
energia, correm o risco de perder os 
benefícios deste segmento, como in-
vestimentos e postos de trabalho. 

Em nossa região já vemos sur-
gir a implantação destas usinas nos 
últimos 2 anos. Com 15 geradores 
já instalados, temos o exemplo da 

empresa Solar Advance, que conta 
com mais de 110kWp em funcio-
namento, são mais de 380 painéis 
fotovoltaicos conectados à rede, ge-
rando energia limpa para clientes 
residenciais e comerciais.

Além de redução imediata nas 
contas de luz, gerar sua própria ener-
gia através do sol, faz com que o futu-
ro do planeta seja melhor, já que não 
causa impactos ambientais e reduz 
a utilização de geradores poluentes 
como termelétricas, entre outras.

É uma forma de buscar sua au-
tonomia energética, protegendo-se 
de aumentos nas tarifas, bandeiras 
amarelas e vermelhas que encarecem 
mais o preço da energia e tendo a 
disponibilidade de investir de modo 
inteligente o valor que é gasto em 
energia elétrica.
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O processo de habitações requer ações concretas 
dos diferentes intervenientes em suas diferentes fa-
ses, visando atingir e manter os níveis de desempe-
nho pretendidos. A Norma de Desempenho apresen-
ta as incumbências dos diversos atores envolvidos 
no processo de construção: incorporador, construtor, 
projetista, fornecedor e pela primeira vez, usuário.

A Norma de Desempenho busca o atendimen-
to aos requisitos dos usuários e para isso deve-se 

NORMA DE 
DESEMPENHO 
DE EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS 
REQUISITOS GERAIS 
NBR 15575
A Norma de Desempenho é constituída por 
6 partes que tratam dos requisitos gerais, 
dos sistemas estruturais, dos sistemas de 
pisos, dos sistemas de vedações verticais 
internas e externas, dos sistemas de 
cobertura e dos sistemas hidrossanitários. 
A primeira parte - Requisitos Gerais, 
estabelece os requisitos (especificações 
qualitativas) e critérios (especificações 
quantitativas) de desempenho aplicáveis 
às edificações habitacionais, como um 
todo integrado, que serão avaliados de 
forma isolada para um ou mais sistemas 
específicos.

Jucélia Kuchla Vieira Gealh

atender aos requisitos relativos à segurança, habi-
tabilidade e sustentabilidade. Os requisitos de se-
gurança são segurança estrutural, segurança contra 
fogo e segurança no uso e operação. Para habitabi-
lidade devem ser atendidos os fatores relacionados 
a estanqueidade; desempenho térmico; desempe-
nho acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene 
e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade 
e conforto tátil e antropodinâmico. Os fatores que 
expressam a sustentabilidade são durabilidade, ma-
nutenibilidade e impacto ambiental.

Para a verificação dos requisitos de desempenho 
considera-se a realização de ensaios laboratoriais 
que devem ser baseados nas normas explicitamen-
te referenciadas na NBR 15575, ensaios de tipo, 
ensaios de campo, inspeções em protótipos ou em 
campo, simulações e análise de projetos.

Sistemas construtivos já utilizados em outras 
obras podem ser avaliados através de realização 
de inspeções de campo, atendendo aos requisitos e 
critérios de desempenho estabelecidos pela norma 
em questão, desde que seja comprovado que a edi-
ficação habitacional ou sistema é igual ao da avalia-
ção que se deseja proceder. Em análises de campo 
deve-se atentar para não inferir ou extrapolar re-
sultados para diferentes condições de implantação, 
clima, utilização e agressividade do meio. Para aná-
lise de durabilidade, devem-se utilizar avaliações de 
campo somente se a edificação ou instalação tiver 
ocorrida há pelo menos dois anos.

Para a implantação de edifícios ou conjuntos ha-
bitacionais com local definidos, os projetos de arqui-
tetura, de estruturas, de fundações, de contenções e 
outras eventuais obras geotécnicas devem ser de-
senvolvidas com base nas características geomor-
fológicas do local, avaliando-se convenientemente 
os riscos de deslizamentos, enchentes, erosões e 
outros. Devem-se considerar os riscos de explosões 
oriundas de confinamento de gases resultantes de 
aterros sanitários, solos contaminados, proximida-
de de pedreiras e outros, tomando-se providências 
para que haja segurança e funcionalidade na obra.

É necessário que os projetos de implantação pre-
vejam as interações com construções existentes nas 
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proximidades, considerando as 
eventuais sobreposições de bul-
bos de pressão, efeitos de grupo 
de estacas, rebaixamento do len-
çol freático e desconfinamento 
do solo em função do corte do 
terreno. As condições de agressi-
vidade do solo, do ar e da água, 
na época do projeto, devem ser 
consideradas para segurança e 
estabilidade ao longo da vida 
útil da estrutura, sendo empre-
gadas proteções pertinentes à 
estrutura e suas partes, caso se 
julguem necessárias.

Para manter o desempenho 
satisfatório das edificações por 
um longo tempo, pois estas são 
projetadas para atender a seus 
usuários durante muitos anos e 
neste período devem apresen-
tar condições adequadas ao uso 
a que se destinam, os projetos 
devem ser desenvolvidos de for-
ma que o edifício e os sistemas 

projetados sejam adequadamen-
te planejados, de modo a possi-
bilitar os meios que favoreçam 
as inspeções prediais e as condi-
ções de manutenção. 

Os anexos, de caráter infor-
mativo, apresentam procedimen-
tos de avaliação de desempenho 
térmico, desempenho lumínico 
artificial, considerações sobre du-
rabilidade e vida útil, estabeleci-
mento de prazos de garantias, ní-
veis de desempenho e dimensões 
mínimas e organização funcional 
dos espaços. 

As informações e parâmetros 
sobre vida útil (VU), vida útil de 
projeto (VUP) e prazo de garan-
tia correspondem a uma inova-
ção bastante relevante, que cria 
a obrigação de que estes prazos 
mínimos sejam utilizados no pro-
jeto e que a edificação cumpra o 
desempenho esperado pelos pra-
zos estabelecidos. 

• Engenheira Civil (UEM);

• Arquiteta e Urbanista (UEM);

• Professora da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

– UTFPR;

• Membro do grupo de 

Multiplicadores da Norma de 

Desempenho da CBIC;

• Doutoranda em Arquitetura 

(UFSC);

• Mestre em Engenharia de 

Edificações (UEL);

• Especialista em Avaliação 

de Bens e Perícias Judiciais 

(UNIFIL).

Contato: juceliakv@gmail.com

Fonte: CTE, 2013. - http://www.cte.com.br/projetos/2013-04-29-cte-lanca-programa-de-capacitacao-para

Requisitos do Usuário
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Dionísio Luiz Pisa Gazziero

Por outro lado, o responsável técnico deve cercar-se de 
todos os cuidados para que o agricultor tenha informações 
suficientes para aquisição e uso de um produto e que sua 
aplicação seja feita de forma a maximizar seu aproveita-
mento. A aplicação de um agrotóxico, prevista e autoriza-
da por uma receita agronômica, é uma das etapas de um 
planejamento fitossanitário para uma cultura. As etapas 
que compõe o planejamento vão desde o diagnóstico, as 
estratégias de manejo integrado, controle cultural, físico 
e até biológico, se possível. Na etapa do controle químico, 
o profissional deve escolher a melhor opção dentre todas 
as alternativas válidas, levando em consideração o custo, 
a eficiência, a segurança (do aplicador, do consumidor e do 
ambiente), a seletividade, a compatibilidade, a praticabi-
lidade e a praticidade. O receituário agronômico envolve 
um processo e a emissão da receita é sua parte final e con-
dição indispensável para a aquisição do produto. Estabele-
ce o código de ética que para decidir acerca da prescrição 
ou não do uso do agrotóxico, o profissional deve obser-
var em suas análises questões relacionadas aos objeti-
vos, natureza, honradez, e eficácia na prática do exercício 
profissional (CREA-PR 2010). Ao prescrever uma receita, o 
profissional assume responsabilidades por imprudência, 
imperícia ou negligência, mesmo quando não houver dolo. 
Agrotóxicos são registrados no Brasil, cadastrados nos Es-
tados, e fiscalizados quanto ao comércio e uso, com base 
em leis e decretos federais e estaduais, resoluções, porta-
rias e outras legislações específicas. Além disso o Sistema 

A Receita 
Agronômica e 
a Misturas de 
Agrotóxicos
A receita agronômica foi criada com o 
objetivo de permitir a utilização correta dos 
agrotóxicos. Agricultores só podem utilizar 
esses produtos se orientados por profissional 
legalmente habilitado, e desde que tenham 
um receituário agronômico, emitido após o 
diagnóstico da necessidade da aplicação.

CONFEA/CREA atua na regulação, organização, controle e 
fiscalização do exercício profissional, também amparado 
por leis e resoluções. 

No campo, pode haver a ocorrência de dois ou mais 
dos problemas como plantas daninhas, doenças e insetos, 
pragas, ao mesmo tempo e no mesmo talhão. Os agrotó-
xicos utilizados na forma isolada, no manejo fitossanitário 
não têm espectro de ação capaz de controlar o conjunto 
de problemas, levando os agricultores a realizar o uso de 
diferentes moléculas, normalmente de uma só vez. Misturas 
em tanque de agrotóxicos tornou-se uma prática comum, 
não só no Brasil como em outros países, e é definida como 
a associação de produtos fitossanitários no equipamento de 
aplicação, imediatamente antes da pulverização. Até mea-
dos dos anos de 1980 as indicações técnicas geradas pela 
indústria e pela academia traziam as recomendações sobre 
as misturas de produtos. A partir de abril de 1985, todas 
as recomendações sobre mistura em tanque foram retira-
das das instruções de uso por orientação do ofício DIPROF/
SDSV 198/85 encaminhado pelo Ministério da Agricultura à 
Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF. Ficou en-
tão o entendimento de que a mistura em tanque havia sido 
proibida. Dessa data em diante inúmeras ações, moções, 
reuniões, debates em congressos e seminários científicos 
foram realizados na tentativa de normatizar o assunto. A 
portaria nº 67 foi publicada em 1995, e criava a possibili-
dade das empresas incluírem nos registros a recomendação 
das misturas em tanque. Mas essa portaria acabou sendo 
revogada em 2002, pela Instrução Normativa nº 46.

Continuou o questionamento levantado nessas in-
findáveis discussões, se de fato, a prática da mistura de 
tanque era ou não proibida. A Associação Brasileira dos 
Defensivos Genéricos - AENDA (2011) encomendou um 
estudo jurídico sobre misturas em tanque, o qual concluiu 
que elas não são proibidas, e podem ser praticada pelo 
agricultor, sob sua responsabilidade. No entanto é preciso 
entender que qualquer agrotóxico só pode ser receitado 
por um profissional legalmente habilitado e os produtos 
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só poderão ser prescritos com obser-
vância das recomendações de uso 
aprovadas em rótulo e bula, confor-
me estabelece o Decreto 4.074/02. 
Assim, mesmo que a mistura em tan-
que não seja proibida, não pode ser 
prescrita em uma receita agronômica. 
Com o passar do tempo, as informa-
ções técnicas de fontes seguras sobre 
misturas em tanque gradativamente 
pararam de circular, escasseando até 
se chegar no panorama atual, com a 
falta total delas.Com o objetivo de 
registrar as práticas adotadas nas 
propriedades agrícolas em relação às 
misturas em tanque, A EMBRAPA Soja 
realizou um questionário que foi apli-
cado aos agentes da assistência téc-
nica e aos agricultores em diferentes 
regiões produtoras do BRASIL, con-
cluindo que 97% dos entrevistados 
adotam as misturas. Frequentemente 
são utilizados de dois a cinco produ-
tos em uma só aplicação. Aplicações 
com mais de seis produtos também 
foram registradas.

As misturas dos produtos ocorrem 
diretamente no tanque ou são pré-mis-
turados, e as combinações envolvem 
inseticidas com fungicidas, herbicidas, 
adubo foliar e outras classes de pro-
dutos em um mesmo tanque de pulve-
rização. Vantagens e desvantagens da 
utilização de agrotóxicos em misturas 
podem ser apontadas. A adoção dessa 
prática pode propiciar economia de 
tempo, mão de obra, água, óleo diesel, 
além de agilidade nas operações de 
pulverização, facilidade de manejo da 
cultura e diminuição da compactação 
do solo devido a menos tráfego. Por 
outro lado, a falta de regulamentação 
e de informação disponível, expõe a 
saúde e o ambiente a riscos.

Outras desvantagens também fo-
ram apontadas na pesquisa como a 
possibilidade de fitointoxicação da 
cultura, dificuldade de dissolver os pro-
dutos misturados, excesso de formação 
de espuma, entupimento de bicos e 
decantação (precipitação) dos compos-
tos químicos, incompatibilidades física 
e química, floculação, e formação de 
grânulos ou pastas, aderência de pro-
dutos na paredes, mangueiras e filtros 
do pulverizador. Pouco se sabe sobre a 
sequência de colocação dos produtos 

no tanque e falta orientação de proce-
dimentos a serem adotados em caso 
de intoxicação.

A mistura em tanque de agrotó-
xicos é um assunto de interesse de 
todos os que atuam na área agronô-
mica, em particular dos emitentes da 
receita agronômica e do produtor ru-
ral. Por se tratar de prática usual, por 
não permitir o envolvimento de um 
técnico responsável, por não haver a 
disponibilização de informações que 
são necessárias, e por tratar-se de 
aplicação de produtos com potencial 
de riscos, esse tema tem sido discuti-
do pelas diversas instituições como o 
CREA-PR e profissionais das cadeias 
produtivas, no sentido de reivindicar 
uma solução. Como é possível que 
com tantos controles, com tantas leis, 
decretos, portarias, resoluções e regu-
lamentos, um emissor de uma receita 
não seja autorizado a participar de 
uma decisão importante como saber 
se é possível ou não a recomendação 
de uma mistura em tanque.

Para justificar a falta de uma regu-
lamentação específica, muitos alegam 
que às misturas de produtos formula-
dos, ou seja, misturados previamente 
pela indústria podem ser registrados 
no Brasil. Mas estas nem sempre aten-
dem as diversidades de problemas que 
acontecem no campo, normalmente 
por falta de espectro de ação ou dose 
dos ativos misturados. Além disso, o 
número de produtos registrados tam-
bém não atendem às necessidades 
dos diagnósticos que são realizados 
no campo. Em contrapartida a mistura 
em tanque permite a solução caso a 
caso, individual para cada tipo de pro-
blema, e com a vantagem de poder ser 
feita com base no diagnóstico realiza-
do por um profissional.

A regulamentação pelos órgãos 
governamentais está em discussão, 
e permitirá, que as informações che-
guem aos usuários e resultem em be-
nefícios econômicos e agronômicos. 
Mas, muito mais que isso, circulan-
do livremente todos terão acesso às 
informações, o que também irá con-
tribuir para a redução de riscos nas 
áreas da saúde e do ambiente.

Dionísio Luiz
Pisa Gazziero
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR-5545/D
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Habitação 
popular 
sustentável 
e colorida 
em Londres 
Quem disse que habitação popular precisa ser sem graça? 
O Y: Cube, em Londres, é um exemplo inovador de projeto 
habitacional para sem tetos, com design e baixo custo. 

O aumento dos preços das casas e 
as alterações ao sistema de créditos 
de habitação do Reino Unido resul-
tou em aluguéis muito caros para os 
moradores de Londres, levando a um 
número crescente de pessoas que vi-
vem nas ruas ou em albergues com-
partilhados. A YMCA London South 
West e o grupo Rogers Stirk Harbour 
+ Partners juntaram forças para for-
necer uma solução potencial para a 
crise da habitação.

Apelidado de Y: Cube, o projeto 
oferece aos moradores independên-
cia e privacidade diferente do que é 
oferecido em um albergue comparti-
lhado. A primeira unidade acaba de 
ser concluída e recebe os seus pri-
meiros inquilinos em Mitchum. São 
36 apartamentos para ocupação in-
dividual, com 26m² cada.  

Cada unidade pré-fabricada é 
construída com alta qualidade, ma-
teriais ecoeficientes (principalmente 
madeira renovável) e excelente iso-
lamento termoacústico. Característi-
cas que fizeram a construção superar 
o nível 4 no código local para casas 
sustentáveis (BREEAM). 

Os módulos são fabricados em 
uma fábrica em Derby Shire e depois 
transportados e empilhados, um a um 
no local como uma série de blocos de 
construção. Este processo acessível 
e rápido, levou apenas cinco meses 
para ser concluído. A configuração 
“plug-and-play” torna mais fácil para 
os construtores para adicionar novas 
unidades, substituir unidades danifi-
cadas, ou desmontar o conjunto habi-
tacional e reconstruí-lo em um novo 
local. 

Fonte:

• SustentArqui - http://sustentarqui.com.br/

construcao/habitacao-popular-sustentavel-

em-londres/
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Eguimar Amorim Maciel de Souza

As unidades têm uma vida útil de cerca de 60 anos, 
durante os quais podem ser movidas e reinstaladas até 
cinco vezes. 

No papel, os benefícios são claros e indiscutíveis. 
Cada apartamento é construído sob condições contro-
ladas, aumentando a precisão e controle de qualidade, 
minimizando o desperdício, e chegam ao local as insta-
lações prontas para serem conectadas à rede. Este pro-
cesso demora cerca de metade do tempo de construção 
convencional e é aproximadamente 30% mais barato que 
as construções tradicionais.

A forma  dos edifícios em U, com um pátio central e 
varandas espaçosas, ajudam a promover um senso de 
comunidade. 

O apartamento tem pé-direito alto e muita ilumina-
ção natural, possui quarto, banheiro e copa, sendo que 
cada unidade tem a sua própria porta da frente, dando 
aos moradores uma sensação de ter seu próprio espaço, 
muitas vezes pela primeira vez.  O aluguel das unidades 
é fixado em 65% da taxa de mercado e, além disso, as 
contas de energia são bem baixas, graças ao excelente 
isolamento térmico, o que torna ainda mais acessível.
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Douglas Koteski Victoria

Projeto é um esforço temporário (tem início e fim de-
finidos), em busca de resultados específicos, abrangendo 
um escopo, custo e tempo determinados.

Desenvolvimento de um software, modernização dos 
processos gerenciais de uma empresa, construção de 
um prédio ou uma ponte, o esforço de socorro após um 
desastre natural, desenvolvimento e lançamento de um 
novo produto no mercado - todos são projetos.

Nota-se que a definição apresenta uma gama muito 
ampla de possibilidades, pois existem projetos de di-
ferentes tipos, complexidades e setores de atuação, e 
por este motivo o PMI (Project Management Institute) 

Metodologia no 
Gerenciamento 
de Projetos
A importância do uso da metodologia 
na obtenção dos resultados necessários 
para as organizações, dentro do prazo e 
orçamento previstos.

publica um guia do conhecimento em gerenciamento 
de projetos, desenvolvido por um conjunto de profissio-
nais de excelência na área, reconhecidos mundialmente 
(trata-se do Guia PMBoK® - Project Management Body 
of Knowledge).

Mas afinal, qual a importância da metodologia?

No Brasil é notória a deficiência nesta área. Vemos 
projetos que terminam com custos e prazos absurdamen-
te acima dos previstos, além de apresentarem qualidade 
insuficiente e nenhum aprendizado em grande parte dos 
casos, isso quando não são cancelados ou paralisados, 
gerando grandes perdas financeiras e sociais.

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2009, Project Management Institute - Chapters Brasileiros.

Problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos das organizações:
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O gerenciamento de projetos pela 
metodologia do PMI, utilizando seus 
cinco grupos de processo (iniciação, 
planejamento, execução, monitora-
mento e controle, encerramento), 
auxilia de forma decisiva para que 
os projetos obtenham os resultados 
esperados e para que o conhecimen-
to gerado a cada novo projeto seja 

Segundo o PMI (Project Manage-
ment Institute), o Gerenciamento de 
Projetos é a aplicação de conheci-
mentos, habilidades e técnicas para 
a execução de projetos de forma 
efetiva e eficaz, tratando-se de com-

petência estratégica para as organi-
zações, permitindo que os resulta-
dos dos projetos estejam alinhados 
com os objetivos do negócio, capa-
citando-as a melhor competir em 
seus mercados.

O conhecimento em Gerenciamento de Projetos
é composto de dez áreas:

Fonte: Adaptado de Nei Grando, Palestra ministrada na Anhanguera SBC sobre Gestão de Projetos, disponível em 
https://pt.slideshare.net/neigrando/gesto-de-projetos-e-ferramentas

consolidado nas organizações. 

A metodologia do PMI é uma dentre 

as metodologias utilizadas atualmente. 

Complemente o conhecimento intuiti-

vo com alguma das metodologias de 

Gerenciamento de Projetos existentes 

e obtenha melhores resultados nos 

seus empreendimentos.
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UTILIZAÇÃO 
DE RFID NA 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL

É utilizado principalmente em etiquetas eletrônicas 
com um microchip instalado. Os objetos que possuem 
tais etiquetas passam a ser rastreados por ondas de rádio 
através de uma resistência de metal ou carbono que fun-
ciona com antena, trocando informações com o sistema 
através de seus EPC’s (Eletronic Product Code) ou Código 
Eletrônico do Produto. 

Este sistema vem sendo aplicado em diversos seto-
res econômicos de maneira satisfatória, a exemplo disso, 
verificamos o seu uso toda vez que passamos pela can-
cela dos pedágios e shoppings a proposta é de agilizar o 
fluxo de carros. O equipamento faz a leitura da etiqueta 
colada no para-brisas e abre a cancela automaticamen-
te permitindo a passagem do veículo. Essa tecnologia é 
também aplicada a outras áreas, como: controle de al-
moxarifado; localização de materiais e pessoas; controle 

A sigla ou ainda “Radio Frequency 
Identification”, cuja tradução 
livre pode ser entendida como 
Identificação por Radiofrequência, 
é um sistema de captura de dados. 
O RFID identifica automaticamente 
os dados remotos armazenados em 
pequenos chips que são acessados 
através de sinais de rádio. 

de entrada e saída de produtos; e identificação de ferra-
mentas ou animais. 

No que diz respeito à construção civil, esta, apresenta 
historicamente um grande índice de acidentes de traba-
lho. Os métodos usualmente empregados como alertas 
em áreas de risco como: placas de sinalização; faixas de 
alerta; pinturas de piso; e parede com cores de alerta, 
não atraem instantaneamente a atenção do funcionário. 
Para tanto, a associação do uso do RFID com um sistema 
capaz de alertar os funcionários através de aviso sono-
ro ou vibratório, caso se aproximem de áreas de risco: 
traz mais segurança aos usuários. Além disso, com esse 
mesmo equipamento é possível monitorar e documentar 
em tempo real o tráfego de pessoas, peças e ferramentas 
em determinada região, o que facilitaria no controle e na 
logística dentro do canteiro de obras. 

Paulo Henrique Rodrigues
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A implementação deste sistema 
de informações é um investimento 
de alto custo, pois além da tecno-
logia é necessário oferecer capaci-
tação aos funcionários e comprovar 
sua funcionalidade. No entanto, após 
a inserção de uma nova tecnologia 
no setor ela só tende a trazer benefí-
cios, dentre eles: rapidez, precisão e 
confiança na transmissão de dados. 

A utilização de tecnologias apli-
cadas à construção civil, apesar 
de já ser uma realidade em alguns 
canteiros de obra, ainda tem muito 
a evoluir. Há uma lacuna tecnoló-
gica entre o estudo acadêmico e a 

Paulo Henrique 
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aplicação prática, isto ocorre devi-
do às limitações de aplicabilidade 
diretamente no canteiro de obras. A 
construção civil, quando comparada 
ao nível de evolução tecnológica de 
outros setores nos últimos 30 anos, 
possui um dos modelos mais arcai-
cos quanto ao seu desenvolvimento. 
Apesar da necessidade de cautelas, 
a implantação de novas tecnologias 
deveria acontecer de maneira mais 
acelerada, uma vez que a automação 
dos canteiros de obra proporciona 
melhorias significativas no processo 
logístico de materiais, trazendo dimi-
nuição de desperdício para o setor. 

Autor: Danilo da Silva Vendramini, 

acadêmico de Engenharia Civil na 

Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR-CM), sob a 

supervisão do professor Paulo 

Henrique Rodrigues.
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Uma ponte é mais do que um meio de ligação entre 
dois pontos separados por vãos formados por abismos, 
rios ou mesmo peloo mar. São obras que marcam a pai-
sagem em que estão inseridas, muitas vezes se trans-
formando até em cartões postais. No último século, as 
estruturas de aço se tornaram populares na construção 
de pontes devido a sua flexibilidade, permitindo o de-
senvolvimento de designes múltiplos e elegantes.

O aço também é escolhido em projetos de pontes 
por permitir unir distâncias maiores do que é possível 
com outros materiais, por ser resistente e leve. A pon-
te Akashi-Kaikyo, no Japão, por exemplo, tem um vão 
central de 1.991 metros, o maior do mundo superando 
a ponte Great Belt, na Dinamarca. Recentemente, um 
estudo de análise do ciclo de vida de pontes realizado 
pela consultoria ambiental europeia Beco, sob enco-
menda de um órgão público holandês, constatou que 
as estruturas de aço apresentam ainda mais uma van-
tagem: são as mais sustentáveis.

As pontes de aço foram consideradas mais amigá-
veis ao meio ambiente do que as de concreto, madeira 
ou as de compósito - a união do plástico com uma fibra 
como vidro ou carbono. Isso é resultado da união de 
dois fatores, o peso relativamente baixo do aço e a fa-
cilidade de reaproveitamento do material empregado, 
uma vez que o aço pode ser reciclado infinitamente.

Entre os diversos materiais 
com os quais uma ponte pode 
ser construída, as estruturas 
metálicas são as mais amigáveis 
ao meio ambiente, aponta 
estudo europeu.

Fausto Alcântara de Lima

Pontes 
sustentáveis 

Em Nova York, Estados Unidos, a ponte Tappan Zee, de 
4.881 metros sobre o rio Hudson, foi construída em um 
momento de escassez de matéria-prima durante a Guerra 
da Coréia e inaugurada em 1955. Foi projetada para uma 
vida útil de 50 anos. No momento está sendo reconstru-
ída, o aço original foi destinado a reciclagem, enquanto 
uma nova estrutura em aço tem vida útil mínima de 100 
anos, sem exigir muito esforço de manutenção.

A rapidez da construção em aço também conta a fa-
vor do material. Em Grevenmacher, Luxemburgo, houve a 
necessidade de substituir, por razões de segurança, uma 
ponte de concreto construída em 1955 com 213 metros 
sobre o rio Moselle até Wellen, na Alemanha, e levou as 
autoridades locais a optarem por uma estrutura de aço, 
que foi concluída em 13 meses. As pontes metálicas são 
sustentáveis porque não precisam de constante manu-
tenção, elas são criadas para garantir uma alta durabi-
lidade e suportar grande quantidade de carga. Existem 
pontes metálicas com mais de 100 anos de existência 
ainda em uso.
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Uma ponte metálica bem pla-
nejada e uma cabeceira bem-feita 
pode evitar um desastre ecológico 
como um processo de erosão e as-
soreamento dos rios, comum quan-
do há a implantação de pontes con-
vencionais.

Vários municípios perceberam 
a importância do cuidado com o 
meio ambiente e já estão adotando 
a substituição das pontes de ma-
deira por pontes de aço ou pontes 
mistas de concreto e aço. No en-
tanto ainda em alguns lugares é 
comum acontecer a reposição de 
pontes de madeira, o que faz com 
que o custo com a manutenção 
continue elevado.

A substituição das pontes de 
madeiras por pontes metálicas ou 

mistas é fundamental para o progres-

so de uma cidade, pois possibilita o 

aumento de tráfego de veículos pe-

sados muito comum em escoamento 

de safras agrícolas como o milho e a 

soja. As novas pontes levaram maior 

conforto e segurança aos habitantes 

da zona rural, que utilizam as vias 

diariamente até a área urbana das 

cidades.

As pontes metálicas e mistas são 

ecologicamente corretas, pois não 

deixam resíduos sólidos, dispensam 

madeira na estrutura e nas formas 

de concreto. A emissão de CO2 na 

atmosfera chega a ser 50% menor 

do que a das pontes de madeira.

Pontes de aço são consideradas mais amigáveis ao meio ambiente do que as de concreto, madeira ou as de compósito.
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Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho

Sustentabilidade
na construção civil:

6

No Brasil, houve um salto no número a partir de 2010 
dos que buscam certificações internacionais para mostrar 
seu comprometimento com a causa. As duas mais famosas 
são a americana LEED, emitida pelo USGBC, e a francesa 
Aqua-HQE. Entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná são os que mais buscam os selos de qualidade.

Atualmente as duas certificações ambientais mais utili-
zadas na construção civil brasileira são o LEED - Lidership 
in Energy and Environmental Design, emitido pelo United 
States Green Building Concil, e o Processo AQUA (Alta Qua-
lidade Ambiental), certificação brasileira baseada na fran-
cesa HQE (Haute Qualité Environnemetale) e implantada 
no país pela Fundação Vanzolini. 

O impacto causado pela construção 
civil no meio ambiente é gigantesco. 
Dados do U.S. Green Building Council 
(USGBC) mostram que, só nos Estados 
Unidos, o setor é responsável por 
40% das emissões de dióxido de 
carbono. Por isso, a sustentabilidade 
na construção civil está ganhando 
espaço no mundo todo, inclusive em 
países conhecidos pelo grande volume 
de empreendimentos, como China e 
Emirados Árabes Unidos.

obras mais 
sustentáveis 
do Brasil

Ambas se preocupam com os principais aspectos de 
uma construção sustentável, atribuindo pontos a cada item 
de sustentabilidade conquistado na obra. São considera-
dos aspectos que abrangem desde a escolha do terreno, 
que, entre outros aspectos, deverá priorizar a preservação 
de áreas naturais, a proximidade de serviços básicos, uma 
vez que inibe a necessidade do uso de automóveis para os 
deslocamentos cotidianos. 

Atualmente, as 6 obras mais sustentáveis do Brasil, são:

1. Bairro Jardim das Perdizes, em São Paulo

Construído a partir da planta pela Tecnisa com o es-
critório Itamar Berezin, o Jardim das Perdizes é o primeiro 

Bairro Jardim das Perdizes, em São Paulo
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Fonte:

• https://constructapp.io/pt/sustentabilidade-

na-construcao-civil-6-obras-mais-

sustentaveis-do-brasil/

• http://piniweb17.pini.com.br/construcao/

sustentabilidade/as-dez-obras-mais-

sustentaveis-do-mundo-184801-1.aspx

• http://www.mma.gov.br/cidades-

sustentaveis/areas-verdes-urbanas/

item/10317-eixos-tem%C3%A1ticos-

constru%C3%A7%C3%B5es-

sustent%C3%A1veis

bairro na América Latina a possuir o 
Aqua-HQE. Significa que passou por 
controle de todas as etapas de seu 
desenvolvimento, partindo de um 
compromisso com padrões definidos 
para que a obra seja sustentável. Re-
cebeu o prêmio de vencedor da cate-
goria Sustentabilidade do 20º Prêmio 
Master Imobiliário.

O bairro conta com sistema de 
eficiência energética que garante 
melhor aproveitamento do vento e 
da iluminação natural. Tem, ainda, 

bicicletas compartilhadas, vagas de 
garagem para veículos híbridos e 
elétricos e sistema de drenagem de 
águas pluviais para que se infiltrem 
naturalmente no lençol freático. O 
canteiro de obras reaproveitou resí-
duos de antigos prédios e remane-
jou terras dentro de si próprio, o que 
evitou a circulação de mais de mil 
caminhões pela cidade. Além disso, o 
bairro mostra a sustentabilidade em 
construção civil com 50 mil m² de 
áreas verdes e mais de 40 espécies 
em 2,2 mil árvores.
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2. Edifício Eco Berrini, em São Paulo

A americana Leed ranqueia seus certificados por cate-
gorias. O nível platina (ou platinum, em inglês) é o mais 
alto. Para obtê-lo, é preciso obter acima de 80 pontos em 
critérios variados estabelecidos pela empresa para garan-
tir a sustentabilidade em construção civil.

Construído pela Hochtief em parceria com o escritório 
Aflalo & Gasperini Arquitetos, o edifício Eco Berrini con-
quistou o nível platina e o prêmio de destaque do ano 
Smacna Brasil 2011. É composto por uma torre corpora-
tiva de 32 pavimentos, cinco subsolos e um edifício-ga-
ragem anexo, conquistou o nível platina. Suas fachadas 
de vidro, voltadas para o leste e o oeste, foram projetadas 
para aproveitar melhor a iluminação solar. O sistema de 
ar-condicionado utiliza caixas VAVs, que controla a vazão 
de acordo com a necessidade. Existe ainda um sistema de 
vazão de ar exterior, modulado em cada pavimento por um 
registro com atuador proporcional, que regula a passagem 
de fluídos e permite que a refrigeração funcione. À noite, 
um sistema de resfriamento ajuda a manter o ambiente 
fresquinho e durante o dia sem utilizar tanta energia. No 
total, são economizados 40% de água e 30% de energia.

3. EcoCommercial Building (ECB), em São Paulo

Construído pela JZ Engenharia em parceria com o es-
critório LoebCapote Arquitetura e Urbanismo, a sede da 
Bayer MaterialScience recebeu o Leed platina por utilizar 
mais de 20 conceitos e tecnologias ecoeficientes. Conta 
com panéis de energia solar, reciclagem de 97% dos resí-
duos na construção e ventilação natural em todos os es-
paços, com ar-condicionado em somente 5% da área útil. 
As árvores nativas do terreno foram conservadas. Para con-
trolar todo o consumo, o edifício tem um sistema interno 
que monitora a geração de energia solar e o uso de água 
e energia, além do volume de águas de chuva captadas.

Para aproveitar melhor o clima da cidade em que está, 
possui isolamento térmico em tetos, placas translúcidas 
nas fachadas que bloqueiam calor e permitem entrada de 
luz natural. Tem também brises, persianas e películas para 
proteção solar. O projeto ECB, que ocorre em escala global, 
recebeu o prêmio “Melhores Práticas Globais em Constru-
ção Verde” no Fórum Global sobre Assentamentos Huma-
nos (GFHS - Global Forum Human Settlements).

4. Edifício Eurobusiness, em Curitiba

Este é o primeiro empreendimento com o selo platina 
da Leed no sul do país. Construído pela Engemática em 

Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho
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parceria com a consultoria Petinelli Soluções em Gre-
en Building e o escritório Realiza Arquitetura, o edifício 
consome 50% menos energia e 80% menos água que um 
convencional. Entre outros recursos, o Eurobusiness possui 
elevadores inteligentes que devolvem a energia gerada 
pelo equipamento para a rede elétrica do edifício. A fa-
chada utiliza vidros low-e, com alta refração do calor sem 
impedir a entrada de luz. Já o ar-condicionado utiliza calor 
residual do arrefecimento para aquecer água ou fornecer 
calor a outras divisões.

5. Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Mais do que ser lembrado como o palco da derrota 
para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, o estádio 
mineiro merece ser celebrado por possuir o selo platina 
da Leed. Foi construído pelas empresas Construcap, Egesa 
e HAP Engenharia, em parceria com CTE - Centro de Tec-
nologia de Edificações. Um dos destaques em sustentabili-
dade em construção civil é a usina solar fotovoltaica, com 
capacidade para gerar um volume de energia equivalente 
ao consumo médio de 1,2 mil casas.

Uma boa parte desse tanto destina-se à iluminação 
que, por sua vez, consome 30% menos que em outros es-
tádios. Toda a demanda das bacias e mictórios é suprida 
por água da chuva e, nas torneiras, metais sanitários redu-
zem em 10% o volume utilizado. Durante as obras, além de 
medidas que economizaram água e energia, o estádio teve 
o gramado, as cadeiras e a madeira da estrutura antiga 
doados para diversas entidades.

6. Centro Integrado Fleury Ponte Estaiada, em São Paulo

Para receber a certificação platina de sustentabilidade 
em construção civil, este projeto, elaborado pelo escritório 
ACR Arquitetura, teve seu maior diferencial na iluminação. 
A utilização de lâmpadas com tecnologia LED predominou. 
Apesar do investimento inicial mais alto, a necessidade de 
se manter as luzes acesas 24 horas deve garantir o retorno 
financeiro em poucos anos.

A unidade instalou-se no edifício Tower Bridge, já com 
certificação ouro da Leed, obtida pelo uso de dispositivos 
que garantem redução de energia e consumo consciente 
de água. Também emprega materiais com baixa ou nenhu-
ma emissão de compostos orgânicos voláteis, como o dió-
xido de carbono, e implantou processos que melhoram o 
espaço e o entorno.

Apesar do tema construções e reformas sustentáveis 
não ser novo, a maioria dos prédios públicos não foi de-
senvolvido de forma sustentável com aproveitamento 
dos recursos naturais. Na administração pública poucas 
foram as edificações projetadas de maneira sustentável. 
Porém, mesmo em um prédio já construído, é possível 
adotar medidas que visem a eficientização dos recursos 
naturais. Algumas medidas que podem ser adotadas são 
o incentivo a materiais de construção com certificado de 
origem que atestem a produção através de uma cadeia 
“limpa” na fase de construção, a adoção de um sistema 
de reaproveitamento e reúso das águas e a adoção de um 
sistema de iluminação eficiente. Essas últimas medidas 
podem ser adotadas em qualquer fase da obra inclusive 
após a construção.

A implantação dessas medidas pode ser adotada tanto 
em edifícios em construção como naqueles já construídos. 
A instalação dessas medidas gera uma economia substan-
cial de recursos naturais contribuindo não apenas para a 
manutenção do equilíbrio ambiental como também na re-
dução de gastos para o setor público.

Estes e outros aspectos que garantam o mínimo im-
pacto nas construções deverão ser adotados pelo gestor 
como critérios fundamentais para a tomada de decisões 
para aquisição de materiais ou para a contratação de obras 
públicas, aspectos atualmente inclusive respaldados pela 
legislação vigente.
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Mobilidade 
urbana Desafio 
do século

A maior parte das grandes cidades do país vem en-
contrando dificuldades em desenvolver meios para di-
minuir a quantidade de congestionamentos ao longo 
do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos 
espaços urbanos. Trata-se, também, de uma questão am-
biental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais 
poluição, interferindo em problemas naturais e climá-
ticos em larga escala e também nas próprias cidades, 
a exemplo do aumento do problema das ilhas de calor.

A principal causa dos problemas de mobilidade 
urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de 
transportes individuais em detrimento da utilização de 
transportes coletivos, embora esses últimos também 
encontrem dificuldades com a superlotação. Esse au-
mento do uso de veículos como carros e motos deve-se:

• À má qualidade do transporte público no Brasil;

• Ao aumento da renda média do brasileiro nos úl-
timos anos;

• À redução de impostos por parte do Governo Fe-
deral sobre produtos industrializados (o que inclui 
os carros);

• À concessão de mais crédito ao consumidor;

• À herança histórica da política rodoviarista do país.

Entre os anos de 2002 e 2012, segundo dados do 
Observatório das Metrópoles, enquanto a população 

A mobilidade urbana refere-se às 
condições de deslocamento da 
população no espaço geográfico 
das cidades. O termo é geralmente 
empregado para referir-se ao trânsito 
de veículos e também de pedestres.

brasileira aumentou 12,2%, o número de veículos regis-
trou um crescimento de 138,6%. Há cidades no país que 
apresentam uma média de menos de dois habitantes 
para cada carro presente, o que inviabilizam quase to-
das as medidas para a garantia de um sistema de trans-
porte mais eficiente. Confira a tabela a seguir:

Tabela das capitais brasileiras com a maior quantidade de carros por habitante.

Paula Cristina
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O valor do transporte público 
está diretamente relacionado à sua 
qualidade e à integração que pos-
sibilita. A meta é incrementar o seu 
uso, desonerando os consumidores 
e buscando outras fontes de custeio 
para além das tarifas pagas.

O principal instrumento das gran-
des cidades na busca da mobilidade 
urbana está nos Planos Diretores Es-
tratégicos (PDE). Em São Paulo, um 
modelo aprovado em 2014 tem como 
principal foco reorganizar os espaços 
públicos e a distribuição das ativi-
dades econômicas e das pessoas na 
cidade. Para isso, prevê uma série de 
medidas que deverão ser implantadas 
até 2030. Boa parte delas tem como 
base fundamental o planejamento de 
transportes públicos. 

Na tabela ao lado temos alguns 
exemplos de capitais que contam 
com uma grande quantidade de ve-
ículos para cada habitante. Esses da-
dos, no entanto, são apenas um indi-
cativo geral e não uma realidade em 
si, haja vista que leva em considera-
ção apenas o número de carros regis-
trados e não o total de veículos que 
realmente circulam nessas cidades. 

Os principais aspectos das cam-
panhas, sobre mobilidade são o 
combate aos congestionamentos, à 
poluição ambiental e ao consumo de 
energia, de modo a promover cida-
des mais verdes, amigáveis, agradá-
veis, limpas e inclusivas, nas quais o 
transporte público torna-se a espi-
nha dorsal da mobilidade.

Trânsito caótico na cidade do Rio de Janeiro 

Paula Cristina  
de Souza
Engenheira Civil
CREA-PR 51.265-D

• Engenheira Civil - UEM;

• Docente do curso de Engenharia 

Civil–UTF/PR - Campo Mourão;

• Mestre em Engenharia Agrícola 

- UNIOESTE;

• Doutora em Engenharia 

Química - UEM.
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Outro desafio nas grandes cidades e que pode ser 
minimizado com esse planejamento urbano mais efi-
ciente são os níveis de poluição do ar e seus efeitos na 
saúde pública. Quase 60% da população de São Paulo 
consideram a poluição como o tipo mais grave de risco 
à saúde a que está exposta, sendo que 62% desse total 
afirmam já ter sido afetado por algum tipo de doença a 
ela associada. Para que a ideia de minimizar os efeitos 
da poluição se torne realidade, incentivos para amplia-
ção de modelos de transporte que utilizem energia lim-
pa e renovável, como trens e metrô, assim como a me-
lhoria das condições de infraestrutura de calçadas para 
os pedestres, também são iniciativas futuras nas gran-
des cidades no Brasil e no mundo. Exemplos de boas 
práticas neste quesito já podem ser vistos nas cidades 
de Curitiba (PR) e Bogotá, na Colômbia, que reorgani-
zaram seus sistemas de transporte e já utilizam ônibus 
híbridos (que funcionam com dois motores: um elétrico 
e outro a diesel) em sua frota.

Outra questão referente à mobilidade urbana que 
precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento, que 
vem aumentando não só pelos excessivos congestiona-
mentos e trânsito lento nas ruas das cidades, mas tam-
bém pelo crescimento desordenado delas, com o avanço 
da especulação imobiliária e a expansão das áreas peri-
féricas, o que contrasta com o excessivo número de lotes 
vagos existentes. Se as cidades fossem mais compactas, 
os deslocamentos com veículos seriam mais rápidos e 
menos frequentes.

Muitas outras soluções, além do incentivo aos trans-
portes de massa e ao uso de bicicletas, são menciona-
das por especialistas em Urbanismo e Geografia Urbana. 
Uma proposta seria a adoção dos chamados “rodízios”, 
o que já é empregado em várias cidades, tais como São 
Paulo. Outra ideia é a adoção dos pedágios urbanos, o 
que faria com que as pessoas utilizassem, em tese, me-
nos os veículos para deslocamentos.

Outra proposta é a diversificação dos modais de 
transporte. Ao longo do século XX, o Brasil foi essen-
cialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, 
metrôs e outros. A ideia é investir mais nesses modos 
alternativos, o que pode atenuar os excessivos números 
de veículos transitando nas ruas das grandes cidades 
do país.

Conheça 10 iniciativas positivas adotadas em diver-
sas partes do mundo. Elas estão ajudando a melhorar 
a mobilidade urbana e servem de exemplo para outras 
localidades. 

A cidade de Medellín, na Colômbia, foi pioneira ao 
usar teleféricos como meio de transporte público, bene-
ficiando a população das periferias que vive nos morros. 
O projeto de 2004, batizado de Metrocable, rendeu o 
Prêmio de Transporte Sustentável em 2012 à cidade, e 
permitiu acesso dos bairros mais pobres - chamados co-
munas - ao espaço público central. A iniciativa chegou a 
outros centros urbanos da América do Sul, e hoje Lima, 
no Peru, e Rio de Janeiro também contam com estruturas 
do tipo.

Confira:

1. Teleféricos de Medellín

Paula Cristina
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2. Pedágio urbano em Cingapura

Criado em 1975, o pedágio urbano de Cingapura – 
que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital – foi 
copiado em diversas cidades, como Londres e Estocolmo. 
Também chamado de taxa de congestionamento, o sis-
tema consiste em estabelecer uma taxa para motoristas 
acessarem determinadas áreas da cidade em dias e horá-
rios definidos pelo governo. Em Estocolmo, por exemplo, 
o valor varia de acordo com a zona da cidade e o horário 
em que o motorista dirige por ela. Em Londres, a área 
delimitada é única, no centro, e o valor cobrado também, 
funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 18 ho-
ras. A proposta é que a população seja desestimulada a 
andar de carro e procure formas alternativas de se loco-
mover, como transporte público ou bicicletas. No ano em 
que o pedágio urbano foi criado em Cingapura, houve 
uma redução imediata de 45% no trânsito. Hoje, 65% da 
população local utiliza o transporte público.

3. Transantiago no Chile

Inaugurado em 2006 o Transantiago, sistema de cor-
redores de ônibus que integrou o ônibus ao metrô, aju-
dou a melhorar o transporte público da capital do Chile. 

Inaugurada em 2016, a primeira “superciclovia” do 
mundo tem 60 quilômetros de extensão e está em uma 
das regiões de tráfego mais intenso da Alemanha, que 
liga Dortmund a Duisburg, dois importantes centros in-
dustriais do país europeu. A proposta da Radler B-1 – 
também chamada de RS1 – é que seja contínua, sem 
obstáculos ou paradas, como semáforos ou cruzamentos, 
e supra os deslocamentos de pessoas que viajam entre 
cidades nos seus cotidianos, aliviando o trânsito local. 
Além disso, a sua largura permite comportar bicicletas 
elétricas, que atingem velocidades mais altas, sem pre-
judicar quem for pedalar mais devagar.

5. Sistema BRT em Curitiba

A frota de ônibus da cidade estava sucateada e quase 
não havia interligações entre os meios de transporte. 
A cidade investiu em melhorias na infraestrutura para 
pedestres e ciclistas e se tornou referência em boas prá-
ticas para outras cidades da América Latina. O reconhe-
cimento veio em forma de premiação. No ano de 2016, 
Santiago levou o Prêmio Internacional de Transporte 
Sustentável, promovido pelo Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento.

4. Rodovia para ciclistas na Alemanha
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Criado na década de 70, o sistema BRT – Bus Rapid 
Transit, ou Transporte Rápido por Ônibus – transformou 
a capital paranaense em um modelo urbano, renoma-
da em todo o mundo. O sistema consiste em oferecer 
transporte coletivo de passageiros com mobilidade ur-
bana rápida, confortável, segura e eficiente por meio 
de infraestrutura separada dos demais sistemas viários, 
chamados corredores (ou canaletas). Os ônibus ganham 
prioridade de ultrapassagem e devem ter operação rápi-
da e frequente. Hoje, há mais de 101 projetos como esse 
em andamento no Brasil.

6. VAMO em Fortaleza

A proposta do VAMO (Veículos Alternativos para Mo-
bilidade) é promover a mobilidade urbana sustentável 
por meio de uma rede de compartilhamento de carros 
elétricos, disponibilizados em Fortaleza (CE). São 20 
carros 100% elétricos, distribuídos em cinco estações. 
Pioneiro no Brasil, o projeto é sustentado por patrocina-
dores e pelos valores pagos pelos usuários, sem custos 
para o município. A cidade tem ainda uma série de outros 
projetos, com estímulo ao uso de bicicletas e um progra-
ma de apoio à circulação de pedestres. Tudo isso para 
tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do Brasil.

7. Acessibilidade em Nova York

Desde 2008, 100% das rampas das esquinas de Nova 
York, nos EUA, são rebaixadas. Todos os ônibus urbanos 
possuem plataformas elevatórias. Em 2012 foi desenvol-
vido um programa de treinamento específico para todos 
os motoristas de táxis acessíveis, para dar assistência 
ao cadeirante. Os motoristas são treinados para descer 
do veículo e auxiliar o passageiro em seu embarque e 
desembarque e uma central de atendimento orienta o 
motorista a encontrar a melhor situação de embarque e 
desembarque nos locais de origem e destino. Em 2014, 
foi lançado o serviço de táxi acessível e disponível 24 
horas por dia. Oferecido inicialmente por 233 veículos, 
em 2016 havia 906 veículos à disposição da população 
da cidade sem nenhum custo extra para os usuários. No 
primeiro ano de funcionamento, mais de 50 mil chama-
das foram atendidas. 

8. Semáforos inteligentes em Londres

Paula Cristina
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O primeiro semáforo do mundo foi instalado em Lon-
dres. E é na capital inglesa que estão as principais inicia-
tivas em mobilidade urbana no que diz respeito ao bom 
uso de semáforos. Eles são inteligentes e se adaptam 
a veículos de transporte coletivo, como ônibus. Um dis-
positivo afere se o veículo está próximo. Se estiver, ele 
pode alongar o sinal verde para que o ônibus passe. Com 
o semáforo no vermelho, ele pode agilizar a passagem 
para o verde de acordo com a proximidade do veículo. 
Segundo uma instituição de pesquisa de transporte de 
Londres, a RAC, em 2008, eram mais de 6 mil semáforos 
na capital britânica, com 3,2 mil programados para dar 
prioridade ao transporte coletivo. Em 2015, a prefeitura 
iniciou testes para dar mais tempo aos ciclistas em cru-
zamentos nos horários de pico.

9. Estacionamentos gratuitos em Brisbane

O conceito de “Park and Ride”, oferecido na cidade 
australiana de Brisbane, consiste basicamente em cons-
truir estacionamentos perto ou ao redor de estações de 
trem, metrô e ônibus. Desse modo, o usuário do sistema 
de transporte público pode dirigir seu carro de casa até 
alguma das estações, deixar o veículo gratuitamente no 
local, e utilizar o transporte público - menos poluente e 
mais rápido - até o trabalho. Assim, o motorista não preci-
sa andar de casa até o ponto de transporte público - que 
geralmente fica longe - e evita os congestionamentos e 
estacionamentos caros da região central da cidade. O 
conceito de “Park and Ride” pode ser visto em várias ci-
dades do mundo, em diferentes níveis de implementação.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a bilhetagem 
eletrônica da Metrocard, com tecnologia desenvolvida 
pela Transdata Smart, foi pioneira na implementação de 
um sistema sem contato e mais seguro, que alia biome-
tria a reconhecimento facial. O sistema permite, ainda, 
que usuários do transporte público de Curitiba e região 
paguem suas passagens com cartão de crédito, débito 
e pré-pago usando a tecnologia de aproximação, sem 
necessidade de digitar senha, em uma parceria com a 
Mastercard. O modelo é um aperfeiçoamento do Oyster 
Card, sistema de bilhetagem eletrônica de acesso ao 
transporte público implantado em Londres em 2003, que 
se tornou referência mundial.

10. Bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana 
de Curitiba

Fontes:

•  PENA, Rodolfo F. Alves. “Mobilidade urbana no Brasil”; Brasil 
Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geo-
grafia/mobilidade-urbana-no-brasil.htm>. Acesso em 28 de 
setembro de 2017.

• O Globo, em 3/11/14, por Lélis Marcos Teixeira, presidente da 
Fetrasnpor e da Divisão Latino-Americana da União Interna-
cional de Transporte Público (UITP).

•  https://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/
1130-conheca-cinco-acoes-que-promoveram-a-mobi-
lidade-urbana-ao-redor-do-mundo.html

•  http://www.gazetadopovo.com.br/especial-patrocinado/me-
trocard/conheca-10-iniciativas-inovadoras-em-mobilidade-
-urbana-2ucenkcb5tl0ekf7305dbr13d

Arquivo Gazeta do Povo
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Foram premiadas as três melhores colocadas nas ca-
tegorias pequenas, médias e grandes; as que se destaca-
ram nos critérios de excelência avaliados pelo Crea-PR; e 
os destaques por Regional. Além das entidades, na mes-
ma ocasião foi realizada a entrega do Prêmio Destaque 
Profissional, que presta homenagem aos profissionais 
indicados pela importância do trabalho realizado, nas 
categorias Carreira Destaque, Destaque Profissional e 
Educador Destaque.

O prêmio é organizado em ciclos de duração anual, 
que iniciam no mês de outubro e seguem até o mês de 
setembro do ano seguinte. As entidades se inscrevem e 
recebem a equipe de auditores do Crea-PR, que avalia 11 
critérios: Sistema de Gestão, Atuação Junto ao Sistema 
Confea/Crea, Qualificação Profissional, Ambiente Asso-
ciativo, Ética Profissional, Políticas Públicas, Comunica-
ção, Liderança, Responsabilidade Administrativa, Susten-
tabilidade e Cidadania, e Inovação e Resultados.

Prêmio Destaque Profissional
Este prêmio é uma iniciativa dos Colegiados de Enti-

dades de Classe, Instituições de Ensino e Inspetores, com 
o objetivo de reconhecer os profissionais que exercem 
suas atividades com alto nível de competência. Os profis-
sionais homenageados foram indicados pelas entidades 

CREA-PR

Entidades de 
classe são 
premiadas 
pelo Crea-PR
Entidades de classe de todo o estado 
participaram do 10º Ciclo do Prêmio 
Crea de Qualidade - PCQ e receberam a 
premiação em cerimônia realizada no 
dia 27 de outubro em Foz do Iguaçu, 
após a realização do 43º Encontro 
Paranaense de Entidades de Classe. 

de classe e instituições de ensino e eleitos por profissio-
nais de suas regiões, nas categorias Carreira Destaque, 
Destaque Profissional e Educador Destaque. Os prêmios 
foram entregues pelo presidente em exercício do Crea-
-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, e pelo coor-
denador estadual do CDER, engenheiro ambiental Helder 
Rafael Nocko.

Conheça os profissionais homenageados na categoria 
Carreira Destaque.

• Na Regional Apucarana, indicada pela Associa-
ção dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do 
Vale do Ivaí; a engenheira agrônoma Ana Maria 
de Moraes;

• Na Regional Cascavel, indicado pela Associação 
Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel 
- Areac, o engenheiro agrônomo Irineo da Costa Ro-
drigues;

• Na Regional Curitiba, indicado pela Associação Pa-
ranaense dos Engenheiros de Segurança - APES, o 
engenheiro de segurança do trabalho Roberto Serta;

• Na Regional Guarapuava, indicado pela Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Iguaçu – 
Aeavi, o engenheiro agrimensor Alvadi Coelho;

• Na Regional Londrina, indicado pelo Clube de Enge-
nharia e Arquitetura de Londrina - Ceal, o engenhei-
ro civil Massaru Onishi;

• Na Regional Maringá, indicado pela Associação Re-
gional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
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Cianorte - Arearc, o engenheiro ci-
vil Altivo Rubens Marques;

• Na Regional Pato Branco, indica-
do pela Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos de Pato Branco 
- AEAPB, o engenheiro agrônomo 
Vicente Lúcio Michaliszyn;

• Na Regional Ponta Grossa, indica-
do pela Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos dos Campos Gerais 
- AEACG, o engenheiro agrônomo 
João Conrado Schmidt.

• O prêmio na categoria Profissional 
Destaque foi entregue pelo pre-
sidente Nilson e pela conselheira 
engenheira civil Celia Neto Pereira 
da Rosa. Os premiados foram:

• Na Regional Apucarana, indicado 
pela Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Apucarana - AEAA, 
o engenheiro civil Sebastião Fer-
reira Martins Júnior;

• Na Regional Cascavel, indicado 
pela Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Cascavel - AEAC, 
o engenheiro civil José Fernando 
Dillenburg;

• Na Regional Curitiba, indicado pela 

Associação Paranaense dos Enge-
nheiros de Segurança - Apes, o enge-
nheiro mecânico e de segurança do 
trabalho Douglas Moeller Diener;

• Na Regional Guarapuava, indicado 
pela Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do Vale do 
Iguaçu - Aeavi, o engenheiro civil 
Rogério Márcio Tymus;

• Na Regional Londrina, indicado 
pelo Clube de Engenharia e Ar-
quitetura de Londrina - Ceal, o 
engenheiro civil José Pedro da 
Rocha Neto;

• Na Regional Maringá, indicado 
pela Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Maringá - Aeam, 
o engenheiro civil Cláudio Haruo 
Mukai;

• Na Regional Pato Branco, indicado 
pela Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Pato Branco - AEA-
PB, o engenheiro agrônomo Benig-
no Kozelinski;

• Na Regional Ponta Grossa, indica-
do pela Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos dos Campos Gerais 
- AEACG, o engenheiro agrônomo 
Rogério Macedo Carneiro.
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Na premiação da categoria Educador Destaque, a co-
ordenadora da Comissão de Educação e Atribuição Profis-
sional do Crea-PR, professora e engenheira civil Gabriela 
Mazureki Campos Bahniuk acompanhou o presidente Nil-
son Cardoso na entrega do prêmio. Conheça os vencedores:

• Na Regional Apucarana, indicado pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - Campus Apucarana, 
o engenheiro civil Luiz Antonio Farani de Souza;

• Na Regional Cascavel, indicado pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, o engenheiro quími-
co Camilo Freddy Mendoza Marejon;

• Na Regional Guarapuava, indicado pelo Centro Uni-
versitário de União da Vitória, o engenheiro am-
biental Paulo Henrique Spies;

• Na Regional Londrina, indicado pela Faculdade Pi-
tágoras, o engenheiro civil Marcelo Augusto Cruz 
Pimenta Quintanilha;

• Na Regional Maringá, indicada pela Universidade 
Estadual de Maringá, a engenheira civil Cristhiane 
Michiko Passos Okawa;

• Na Regional Ponta Grossa, indicado pela Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa, o engenheiro agrô-
nomo Altair Justino.  

10º Prêmio Crea de Qualidade
Neste ciclo o PCQ registrou a participação de 50 en-

tidades de classe do Paraná. São dez anos de história do 
Prêmio, com a participação de mais de 80 entidades pa-
ranaenses, muitos projetos, muitas ações e inúmeros de-
safios vencidos. Muitos profissionais, entre funcionários 
de entidades de classe, diretores, presidentes, funcioná-
rios colaboradores do Crea-PR, gerentes, diretores, pre-
sidentes, milhares de pessoas envolvidas que transfor-
maram o PCQ no maior Programa de desenvolvimento e 
excelência em gestão de entidades de classe da história 
do Sistema Confea/Crea.

Prêmio Inovação e Boas Práticas

• Os três escolhidos para este Prêmio foram eleitos 
após a apresentação dos seis projetos para os parti-
cipantes do 43º Encontro Paranaense de Entidades 
de Classe. O Prêmio foi entregue pelo presidente 
em exercício do Crea-PR, Nilson Cardoso e o coor-
denador estadual do CDER, Helder Rafael Nocko.

• Em terceiro lugar ficou a Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Ponta Grossa - AEAPG, com 2.633 
pontos;

• Em segundo lugar, A Associação Paranaense dos En-
genheiros Ambientais - Apeam, com 2.658 pontos;

• A vencedora do Prêmio foi a Associação de En-
genheiros e Arquitetos de Maringá - Aeam, com a 
pontuação de 2.926.

Destaques dos Critérios de Excelência
• No critério Sistema de Gestão a vencedora é a Asso-

ciação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de 
Paranavaí;

• No critério Atuação Junto ao Sistema Confea/Crea a 
vencedora é a Associação dos Engenheiros e Arquite-
tos de Maringá;

• No critério Qualificação Profissional a vencedora é a Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel;

• No critério Ambiente Associativo a vencedora é a As-
sociação Regional dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel;

• No critério Ética Profissional a vencedora é a Associa-
ção Paranaense dos Engenheiros Ambientais;

• No critério Políticas Públicas a vencedora é a Associa-
ção Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Mare-
chal Cândido Rondon;

• No critério Comunicação o vencedor é o Clube de En-
genharia e Arquitetura de Londrina;

• No critério Liderança a vencedora é a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Toledo;

• No critério Responsabilidade Administrativa a vence-
dora é a Associação dos Engenheiros Agrônomos de 
Pato Branco;

• No critério Sustentabilidade Social a vencedora é a 
Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de 
Campo Mourão;

• No critério Inovação e Resultados a vencedora é a As-
sociação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa.

Destaque Regional
• O Destaque Regional de Apucarana foi a Associação 

dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana;

• Da Regional Cascavel foi a Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Cascavel;

• Da Regional Curitiba, a Associação Paranaense dos En-
genheiros de Segurança;
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• Da Regional Guarapuava, a As-
sociação dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos do Vale 
do Iguaçu;

• Da Regional Londrina, a Asso-
ciação dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos do Norte 
Pioneiro;

• Da Regional Maringá, a Asso-
ciação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Maringá;

• Da Regional Pato Branco, a As-
sociação dos Engenheiros e Ar-
quitetos do Sudoeste do Paraná;

• Da Regional Ponta Grossa, a 
Associação dos Engenheiros 
Agrônomos dos Campos Gerais.

Maior evolução
Uma homenagem especial 

foi entregue à entidade de clas-
se que obteve a maior evolução 
do 9º para o 10º Ciclo do Prêmio 
Crea-PR da Qualidade: a Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos 
do Sudoeste do Paraná.

Premiação para pequenas, mé-
dias e grandes entidades de classe

Para a entrega deste Prêmio, 
além do presidente Nilson, estavam 
presentes o vice-presidente do Cre-
a-PR engenheiro civil Cássio José 
Ribas Macedo; os secretários enge-
nheiro agrônomo Marcos Roberto 
Marcon, engenheiro civil Altair Ferri 
e engenheiro civil Luís Carlos Braun; 
e os diretores financeiros engenheiro 
eletricista Leandro José Grassmann e 
engenheiro mecânico Jorge Henri-
que Borges da Silva.

Os finalistas da categoria Peque-
nas Entidades de Classe foram: Asso-
ciação dos Engenheiros de Telêma-
co Borba, Associação Brasileira dos 
Engenheiros Cartógrafos - Regional 
Paraná, Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Campo Largo, Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos 
do Vale do Piquiri, Associação Norte 
Pioneiro de Engenheiros Civis e As-
sociação dos Engenheiros Agrôno-
mos de Guarapuava.

• Em terceiro lugar ficou a Asso-
ciação dos Engenheiros Agrô-
nomos do Vale do Piquiri;

• Em segundo lugar, a Associação 
Brasileira dos Engenheiros Car-
tógrafos - Regional Paraná;

• A vencedora foi a Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de 
Guarapuava.

Os finalistas da categoria Médias 
Entidades de Classe foram: Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos de 
Pato Branco, Associação Paranaense 
dos Engenheiros Ambientais, Asso-
ciação Regional dos Engenheiros 
e Arquitetos de Pato Branco, Asso-
ciação Regional dos Engenheiros 
e Arquitetos de Marechal Cândido 
Rondon, Associação Paranaense dos 
Engenheiros de Segurança e Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos 
do Sudoeste do Paraná.

• Em terceiro lugar ficou a Asso-
ciação Regional dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Pato Branco;

• Em segundo lugar, a Associação 
Paranaense dos Engenheiros 
Ambientais;

• E a vencedora foi a Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos 
de Marechal Cândido Rondon.

Na categoria Grandes Entidades 
de Classe os finalistas foram: Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Cascavel, Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel, 
Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Maringá, Associação Profis-
sional dos Engenheiros e Arquitetos 
de Paranavaí, Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Ponta Grossa 
e Clube de Engenharia e Arquitetura 
de Londrina.

• Em terceiro lugar ficou a Asso-
ciação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Ponta Grossa;

• Em segundo lugar, a Associa-
ção Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel;

• E o vencedor foi o Clube de 
Engenharia e Arquitetura de 
Londrina.
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Nos dias 26 e 27 de outubro foi realizado o 43º Encon-
tro Paranaense das Entidades de Classe do Paraná, em Foz 
do Iguaçu, com a presença de aproximadamente 400 par-
ticipantes. O evento, promovido pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia e pelo Colégio de Entidades 
Regionais (CDER), este ano teve como tema ‘Sustentabili-
dade nas Entidades de Classe’ e reuniu profissionais das 
áreas tecnológicas, bem como gestores e representantes 
de entidades de classe de todo o estado e diversas lide-
ranças da engenharia, agronomia e geociências.

Durante a abertura, o presidente em exercício do Cre-
a-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, falou da im-
portância do evento. “Com o Epec conseguimos fortalecer 
nosso sistema profissional e todos os segmentos ligados 
a ele como as nossas entidades de classe e instituições 
de ensino. Dessa forma, a cada ano acontece o fortale-
cimento do sistema, trabalhando sempre em defesa da 
sociedade”, diz. Estavam presentes na abertura o presi-
dente do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), enge-
nheiro agrônomo Florindo Dalberto; o conselheiro fede-
ral pelo Paraná, engenheiro mecânico William Barbosa; 
a coordenadora da Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional do Crea-PR (Ceap), engenheira civil Gabriela 
Mazureki Campos Bahniuk; a conselheira e coordenadora 
do Comitê Mulheres do Crea-PR, engenheira civil Margo-
laine Giacchini, falou da importância da valorização da 
participação da mulher na engenharia; o coordenador 
do Cder, engenheiro ambiental Helder Nocko; o prefei-
to de União da Vitória, Santim Roveda, representando os 

Estimulando ações de sustentabilidade 
nas entidades de classe com palestras, 
oficinas e minicursos.

43º Encontro 
Paranaense 
das Entidades 
de Classe

399 prefeitos dos municípios do Paraná. Além deles, a 
inspetora chefe da Inspetoria de Foz do Iguaçu, enge-
nheira ambiental Caroline Falchembak, o presidente da 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), Fran-
cisco Ladaga, o presidente da Federação dos Engenhei-
ros Agrônomos do Paraná, Ricardo Palma, os presidentes 
em gestões anteriores do Crea-PR, Armando Strambi, Ivo 
Mendes Lima, Orlando Maciel Strobel, Ivo Gilberto Mar-
tins e Luiz Antonio Rossafa, o diretor nacional da Mútua, 
engenheiro civil Paulo Guimarães, o diretor geral da Mú-
tua-PR, técnico em eletrônica Waldir Aparecido Rosa, e o 
diretor financeiro da Mútua-PR, engenheiro de pesca Luiz 
de Souza Viana.

Uma nova engenharia para um novo Brasil

Após a cerimônia de abertura foi realizada, pelo ge-
rente do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo, jor-
nalista Giovani Ferreira. O projeto é uma iniciativa de 
responsabilidade social que coloca as profissões afetas 
ao Crea como setores protagonistas para a retomada do 
crescimento e da confiança da sociedade em um país so-
cialmente mais justo, economicamente mais forte e poli-
ticamente mais correto. As discussões foram motivadas a 
partir de uma websérie com 10 programas transmitidos 
ao vivo no Facebook da Gazeta do Povo e do Crea-PR. Ao 
todo, os programas transmitidos via Facebook alcança-
ram 1 milhão de pessoas. Ao final, foi realizado o lança-
mento da revista em formato pocket, que mostra através 
de suas matérias como foi o debate de todos os temas 
contemplados no projeto.

CREA-PR
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Acesse www.gazetadopovo.com.

br/creapr, saiba mais sobre o proje-

to e assista todos os programas da 

websérie.

Palestra

A palestra de abertura do 43º 

Epec teve como tema ‘A Arte de Fa-

zer Acontecer’, ministrada pelo Allan 

Costa. Ele foi diretor superintenden-

te do SEBRAE/PR, diretor geral e se-

cretário estadual de Planejamento 

do Paraná, é investidor-anjo ligado à 

Harvard Business School Startup An-

gels e cofundador da Curitiba Angels, 

cônsul honorário da Grã-Bretanha no 

Paraná, conselheiro de empresas na-

cionais, empresário, empreendedor e 

consultor de negócios.

Debate

Na tarde do dia 26 a Comissão 

Eleitoral Regional realizou um de-

bate entre os candidatos a presi-

dente do Crea-PR e a diretor geral 

da Mútua no Paraná.

Dia 27/10

Palestras

No dia 27 a programação co-
meçou com a palestra com o tema 
‘Câmara de Mediação e Arbitragem’, 
ministrada pelo engenheiro eletri-
cista Claude Franck Loewenthal. Ele 
é também engenheiro de Segurança 
do Trabalho, vice-presidente do Insti-
tuto de Mediação e Arbitragem (IMA); 
mediador e árbitro das Câmaras de 
Mediação e Arbitragem do Crea-PR, 
do Secovi e do IMA e coordenador do 
Conselho Técnico da Câmara de Me-
diação e Arbitragem do Crea-PR.

A segunda palestra teve como 
tema ‘Interferência da Reforma 
Trabalhista sobre as empresas e os 
profissionais do Sistema’, ministra-
da pelo professor Paulo Opusca. Ele 
é doutor em Direito, professor de 
Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho da Universidade Federal 
do Paraná e Chefe de Gabinete da 
Reitoria da Universidade Federal 
do Paraná.
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Minicursos

Ainda pela manhã foram realizados os minicursos 
Cidades Inteligentes com o engenheiro civil sanitarista, 
máster em Gestão Ambiental, Carlos Alberto Guillen; Pla-
nejamento de infraestrutura do Estado com o engenheiro 
mecânico João Arthur Mohr; Advocacy - Como Liderar e 
Influenciar Mudanças com a bacharel em Direito e mes-
tre em Governança e Políticas Públicas Liza Valença Ra-
mos; e Consulta ao CAR - Cadastro Ambiental Rural com 
a engenheira florestal, mestre em Economia Agrária e 
Sociologia Rural, Claudia Sonda.

Prêmio Inovação e Boas Práticas

No início da tarde foi realizada a apresentação dos pro-
jetos de Inovação e Boas Práticas pelas entidades de clas-
se, que concorreram ao Prêmio organizado pelo Crea-PR.

Foram apresentados os trabalhos:

‘Reconstituição da Mata Ciliar junto aos Córregos e 
Rios da área Urbana de Londrina’, inscrito pelo Clube de 
Engenharia de Londrina, apresentado pelo presidente 
engenheiro eletricista Brazil Alvim Versoza;

‘Identidade AEAGRO’, inscrito pela Associação dos En-
genheiros Agrônomos da Região de Guarapuava, apre-
sentado pelo presidente engenheiro agrônomo José Ro-
berto Papi;

‘Networking associativo’, inscrito pela Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Maringá, apresentado pela 
engenheira civil Keila Regina Uézi;

‘Palestras sobre Descarte e Reciclagem do Resíduo de 
óleo vegetal pela APEAM Júnior’, inscrito pela Associação 
Paranaense dos Engenheiros Ambientais, apresentado pelo 
presidente engenheiro ambiental Helder Rafael Nocko;

‘Perfil do Engenheiro Agrônomo na área de abran-
gência da AREAC’, inscrito pela Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel, apresentado pelo 
engenheiro agrônomo Marcos Marcon;

‘Projeto Novo Casa Fácil’, inscrito pela Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, apresentado 
pelo presidente engenheiro civil Diego Spinardi.

Oficinas

Encerrando a tarde aconteceram as oficinas Captação 
de Recursos - Cases e oportunidades com o presidente do 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenha-
ria do Paraná - Ibape-PR, engenheiro civil Luciano Ventura; 
Editais de Chamamento Público - Projeto e prestação de 
contas dos termos de fomento com o gerente do Depar-
tamento de Relação Institucionais do Crea-PR, Claudemir 
Marcos Prattes; e Representatividade das entidades de 
classe junto à sociedade com o presidente da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Igua-
çu, engenheiro florestal Clodoaldo Cleverson Goetz.

CREA-PR
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Evitando 
patologias.
A importância do 
Engenheiro Civil 
em uma obra

ESPECIAL CAPA - Pedreira ItaipuVania Tatiane / Victor ken-iti Iamada

Não são raros os casos de reformas, 
pequenas ampliações (ou os chamados 
“puxadinhos”), ou até construções em 
que as pessoas não contratam os serviços 
de um engenheiro civil, muitas vezes 
sendo considerado um gasto dispensável 
(supérfluo, por muitos), sendo lembrado 
apenas quando acontece um problema 
na obra, quando muitas vezes ainda se 
pode corrigir a um custo menor, ou pior, 
na construção já concluída, onde os custos 
para correção são mais onerosos.

Muitas dessas construções são executadas de forma 
precária, onde são utilizados materiais impróprios para 
o clima da região, para o solo onde estará locada a obra 
ou para a própria natureza da construção. Além de equí-
vocos nas escolhas dos materiais, a escolha errônea de 
técnicas e elementos estruturais inapropriados ou mal 
dimensionados podem levar a um gasto muito maior e 
desperdícios de materiais, ou levar para o outro lado 
que é o colapso da estrutura. 

As patologias são os sinais visíveis de que a obra 
está com algum problema, são sintomas de que a cons-
trução está doente, se fizermos analogia com a medi-
cina e o corpo humano. Dentre as quais pode-se citar: 

fissuras, trincas, rachaduras, fendas, descolamento de 
revestimentos, mofos, lixiviação do concreto, eflores-
cência e outras mais.

O custo envolvido para obras de recuperação é bem 
maior do que se fosse já previsto anteriormente e devi-
damente tratado o problema. Sendo que o quanto antes 
o problema for tratado, menor será o custo.

O primeiro passo para corrigir as patologias encon-
tradas é o diagnóstico que é a identificação, a origem e 
as causas da manifestação patológica. Lembrando que 
para um correto diagnóstico é necessário fazer a anam-
nese que é uma entrevista do profissional atuante na 
investigação para com os usuários da construção, bus-
cando saber informações sobre o objeto e todos os fatos 
que puderem ser apurados até o momento.

Após isso, é feito o prognóstico que nada mais é do 
que o quadro evolutivo que pode ter tal patologia. 

E por fim, a terapia que deve ser utilizada para a 
recuperação da patologia, ou seja, o ato corretivo que 
deve ser utilizado para sanar o problema.
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Victor ken-iti
Iamada
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.791-D

• Pós-Graduando em Segurança 

do Trabalho - UEM;

• Engenheiro Civil - UEM.

Para exemplificar: Para evitar os 
custos de vergas e contra vergas, que 
o construtor achou desnecessário, 
foram utilizados apenas dois cabos 
de aço de 6,3 mm de espessura com 
cobrimento de argamassa de cimen-
to e areia em todos os vãos de por-
tas e janelas. Após construída a casa 
e passados dois anos foram surgin-
do fissuras abaixo dos mesmos vãos 
causando desconforto visual para 
os usuários. Mesmo sabendo que 
não haverá ruína do imóvel devido 
a tal problema, é convenção que 
não é nada agradável ver qualquer 
tipo de fissura, por menor que seja. 
Para a correção deste tipo de fissura 
ou trinca, dependendo da abertura, 
deverá recorrer a um procedimento 
de correção fazendo a retirada do 
revestimento argamassado em pelo 
menos 15 cm de cada lado da trinca, 

fixar uma tela metálica e cobrir no-
vamente com argamassa, tendo de 
executar as camadas de chapisco, 
emboço, reboco (ou massa única), 
massa acrílica e pintura (ou apenas 
pintura para os ambientes exter-
nos). Sendo que o ato corretivo além 
de mais oneroso, levará mais tempo 
e trará desagrado para o usuário da 
construção devido à poeira gerada, 
principalmente se for no interior da 
construção.

 O engenheiro civil busca o ponto 
de intersecção entre o melhor bene-
fício x custo e a segurança da cons-
trução. Sempre visando a otimização 
do material, logística e mão de obra. 
Destarte, em uma obra com a super-
visão do profissional de engenharia 
civil a probabilidade de ocorrer qual-
quer patologia é bem menor. 

Figura 1 – Trinca causada por ausência de verga em vão de porta

Vania Tatiane Tissei
Engenheira Civil
CREA-PR 152012/D

• Pós-Graduanda em      

Construção Civil - UEM;

• Engenheira Civil - Centro 

Universitário de Maringá;
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Eguimar Amorim / Paula Cristina

CIDADES 
INTELIGENTES 
“SMART CITIES” 
O conceito de smart cities, ou cidades 
inteligentes, se define pelo uso da 
tecnologia para melhorar a infraestrutura 
urbana e tornar os centros urbanos mais 
eficientes e melhores de se viver. 

A iniciativa privada tem se reunido em fóruns mun-
diais, como o Smart City Business America, para apontar 
soluções e oportunidades de negócios no mercado das 
Smart Cities. Entre as adaptações que seguem o dese-
jo da população, estão a adoção de conceitos e tecno-
logias sustentáveis; inclusão urbana, ao contrário do 
isolamento das periferias; educação agregadora para 
evitar a radicalização; foco total na educação presen-
cial e inclusiva até os 18 anos; e planejamento urbano 
que contemple os espaços para ensino e educação, que, 
hoje, não é apenas uma questão acadêmica.

Essa evolução social e cultural promete gerar novos 
desejos, fazendo com que a cidade seja utilizada cada 
vez mais por prazer e promovendo ideais como inclusão, 
aproximação, conectividade, relacionamento e compar-
tilhamento. O conceito aborda também a verticalização 
das cidades, com práticas sustentáveis, encurtando dis-
tâncias com soluções inteligentes de transporte, com o 
carro deixando de ser sonho de consumo; e uma trans-
formação legislativa, que deverá possibilitar e encurtar 
caminhos para o desejo da maioria.

Fica claro que os próximos anos serão de transforma-
ções intensas nos grandes centros urbanos. O conceito das 
Smart Cities tem ganhado força em todos os continentes 
e, em breve, seus benefícios estarão presentes em nossas 
vidas. Em um ambiente cada vez mais degradado e com 
dicotomias religiosas e políticas, as cidades inteligentes, 
apostando na inclusão, em soluções compartilhadas e em 
serviços públicos eficazes, podem representar a oportuni-
dade de viver em uma sociedade ideal.

O conceito de cidades inteligentes ainda é pouco 
difundido em terras brasileiras. Ainda assim, muitas ci-
dades Brasil afora já implantaram as tecnologias neces-
sárias e estão fazendo história quando o assunto são 
Smart Cities. 

As cidades inteligentes fortalecem cinco principais 
áreas: meio ambiente, mobilidade, interação cidadão-
-governo, qualidade de vida e economia/pessoas cria-
tivas. O diretor da Deloitte, Elias Souza, conta que, no 
presente momento, os setores acadêmicos, empresariais 
do ramo de tecnologia, as consultorias e órgãos gover-
namentais têm debatido os caminhos para a implemen-
tação das cidades inteligentes no Brasil. 

Apesar de ser um conceito relativamente recente, o 
conceito de Smart City já se consolidou como assunto 
fundamental na discussão global sobre o desenvolvi-
mento sustentável e movimenta um mercado global de 
soluções tecnológicas. Atualmente, cidades de países 
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COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná.

emergentes estão investindo bi-
lhões de dólares em produtos e ser-
viços inteligentes para sustentar o 
crescimento econômico e as deman-
das materiais da nova classe média. 

As novas tecnologias de informa-
ção e comunicação devem se tornar 
parte indissociável das políticas pú-
blicas de segurança, de mobilidade, 
de saneamento, de habitação, de 
desenvolvimento econômico, edu-
cação, saúde, mas não podem incidir 
apenas pontualmente em determi-
nado sistema urbano. É necessário 
um esforço concentrado e continua-
do de planejamento urbano e de de-
senvolvimento de políticas públicas 
com o uso das novas tecnologias e 

é importante que os atuais gover-
nantes e também a sociedade se 
atenham a isso. Assim como a cidade 
é reflexo da sociedade que a habita, 
uma cidade inteligente só se realiza 
com uma sociedade inteligente.

Fonte:
• http://redebrasileira.org/materias/2995/

afinal-o-que-e-uma-cidade-inteligente?fb_
comment_id=1519928314684560 
1737947406215982#f16f02c832f4504

• http://geografia.uol.com.br/entenda-o-conceito-
de-cidades-inteligentes/

• https://descola.org/drops/alem-das-capitas-4-
cidades-inteligentes-pelo-brasil/

• https://descola.org/drops/alem-das-capitas-4-
cidades-inteligentes-pelo-brasil/

•  https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/As-
cidades-inteligentes-devem-ser-reflexo-de-uma-
sociedade-inteligente

Paula Cristina  
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Engenheira Civil
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AREA-CM Associação 
regional de 
Engenheiros e 
Arquitetos de 
Campo Mourão/Pr

A Associação de Campo Mourão nasceu com o 
nome Associação dos Engenheiros e Arquitetos da 
Micro Região de Campo Mourão e foi fundada pelos 
seguintes engenheiros:

Namir Alcides Piacentini, Gilberto Bonk, Faus-
to Alcântara de Lima, Irineu Menin e Antonio Do-
mingos da Silva em 30/10/1980, mais tarde em 
10/12/1980 foi realizada a primeira Assembleia Ge-
ral elegendo sua primeira diretoria, presidida pelo 
Eng. Namir Alcides Piacentini, em março/93 passou 
a ser denominada de AREA-CM - Associação Regio-
nal de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão.

Fundada há mais de 30 anos. 
É uma entidade de classe 
que abriga engenheiros 
e arquitetos e conta hoje 
com aproximadamente 70 

associados, de toda região da 
Comcam e esta presente nos 
maiores e diversos setores 
da sociedade apoiando o 
desenvolvimento sócio-
econômico na cidade de 
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nominado “Casa Fácil”, onde cidadãos ganham des-
de o projeto até o acompanhamento da obra sem a 
cobrança de honorários através de convênios entre 
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Vania Tatiane

A IMPOrTÂNCIA 
DO LAYOUT DO 
CANTEIRO DE 
OBRAS 
A construção civil é caracterizada 
como uma indústria nômade, pois após 
a finalização do seu produto ela se 
transporta para iniciar o próximo em outra 
localização, assim existe uma acentuada 
dificuldade no setor de organização, não se 
levando em conta a importância do mesmo, 
que poderia evitar atrasos e desperdícios 
na entrega do serviço prestado.

Umas das atuais preocupações do setor é a competiti-
vidade entre empresas da construção civil perante a cri-
se que assombra esse ramo, e o diferencial acaba sendo 
fundamental no mercado de trabalho, por isso o território 
rudimentar precisa se atualizar para ganhar espaço entre 
tecnologia, empreendedorismo e agilidade.

O estudo e o planejamento do processo de fabrica-
ção são a chave do sucesso em várias áreas. Na área da 
construção civil isso não seria diferente, assim o Layout 
do canteiro de obras pode beneficiar a obra na melhoria 
do sistema, na produtividade, na prevenção de acidentes 
e ainda melhorar a aparência do mesmo, enfim o layout é 
uma forma de organização que facilita e execução da obra.

Planejamento, logística e produtividade

Existem vários fatores que influenciam o trabalho, 
segundo SCHALK et al. (1982), são eles, o ambiente não 

físico, o desenho do produto, a matéria-prima, o proces-
so e a sequência do trabalho, as instalações e os equipa-
mentos, os instrumentos e as ferramentas, a disposição 
da área de trabalho, as ações dos trabalhadores, o am-
biente físico geral, e eles são alvos de um bom estudo 
para melhorar a produtividade em forma do layout de 
canteiro. 

A eficiência de uma logística de canteiro está ligada 

diretamente a controlar os fluxos físicos relacionados a 

execução, administração das interfaces entre os agen-

tes, direção da praça de trabalho.

Logo o planejamento, a logística e a produtividade 

podem se dizer que estão ligados diretamente a um 

bom projeto de layout de canteiro, já que bem adminis-

trado garante eficiência, produtividade e destaque no 

mercado.

Elaborando o layout de canteiro

O canteiro de obra é a área de trabalho fixa e tem-

porária, onde se desenvolvem as operações de apoio e 

execução de uma obra (NR-18-2013). O canteiro deve 
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ser dividido em áreas operacionais 

(portaria, escritório, almoxarifa-

do, depósitos, central de argamas-

sa, central de armação, central de 

formas, central de montagem e de 

instalações de esquadrias e central 

de pré-moldados) e áreas de vivên-

cia (vestiário, instalações sanitárias, 

refeitório, área de lazer), o canteiro 

de obras sofre modificações ao de-

correr da obra, essas modificações 

devem ocorrer o mínimo possível 

devido aos transtornos de movi-

mentações, segundo Souza (1993), 

em um canteiro de obras o objeti-

vo principal é alcançar uma melhor 

disposição para o material, mão de 

obra e equipamentos. 

Para uma boa elaboração do layout, 

é importante conhecer o local da obra, 

ter os projetos executivos revisados e 

compatibilizados, ter em mãos os cro-

nogramas físico e de compra, todas 

as especificações técnicas do empre-

endimento, quantidade máxima de 

colaboradores, tipo de processo cons-

trutivo, fornecimento de energia e 

água, enfim quanto mais informações 

o profissional tiver acesso, melhor vai 
ser seu projeto de layout, lembrando 
que esse projeto sofre alterações de-
pendendo da etapa da obra e de suas 
necessidades.

Vantagens do layout
• Diminui o desperdício de ma-

teriais;

• Melhora o trânsito de funcioná-
rios, consequentemente benefi-
ciando os processos;

• Diminui o nível de cansaço dos 
trabalhadores;

• Melhora a produtividade;

• Mantém o canteiro organizado 
e limpo;

• Otimiza o espaço;

• Aumenta a segurança;

• Diminui o tempo da entrega   
do trabalho.

Um bom estudo para o projeto de 
layout não é desperdício de tempo, e 
sim uma forma de impedir o desper-
dício de recurso físicos e não físicos 
que compõe a construção de um em-
preendimento, é a melhor forma de 
um profissional da área administrar 
um trabalho em canteiro. As vanta-
gens se sobressaem aumentando a 
qualidade do serviço. 

Deste modo o layout apropriado 
que leva em conta as necessidades 
do canteiro, nas suas diversas etapas 
da construção é uma forma de orga-
nização que gera praticidade e agi-
lidade entre os serviços prestados, 
podendo gerar destaque aos profis-
sionais que utilizarem o método.
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Resíduos 
Sólidos

A composição varia de população para população, 
dependendo da situação socioeconômica e das con-
dições e hábitos de vida de cada um. Esses resíduos 
podem ser classificados das seguintes maneiras (com 
alguns exemplos em seguida):

• Matéria orgânica: restos de comida;

• Papel e papelão: jornais, revistas, caixas e embalagens;

• Plásticos: garrafas, garrafões, frascos, embalagens;

• Vidro: garrafas, frascos, copos;

• Metais: latas;

• Outros: roupas, óleos de motor, resíduos de eletro-
domésticos.

Estima-se que cada pessoa produza, em média, 1,3 kg 
de resíduo sólido por dia. Dessa forma, uma pequena ci-
dade de apenas dez mil habitantes produziria cerca de 
dez toneladas de lixo diariamente. De acordo com um es-
tudo feito no Rio de Janeiro pelo Atlas Brasileiro de GEE 
e Energia em 2011, estima-se que, no Brasil, são geradas 
aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos 
sólidos urbanos, o que equivale a aproximadamente 62 
milhões de toneladas anuais. Do total de resíduos gera-
dos, cerca de 90% são coletados, o que equivale a aproxi-
madamente 180 mil toneladas por dia.

Alguns tipos de resíduos sólidos são altamente pe-
rigosos para o meio ambiente, podendo causar a con-
taminação do solo no local do despejo ou até mesmo 
de grandes áreas, caso entrem em contato com algum 

Os chamados Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSUs, de acordo com a norma 
NBR.10.004 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT), vulgarmente 
denominados como lixo urbano, são 
resultantes da atividade doméstica e 
comercial dos centros urbanos. 

Paula Cristina

riacho ou até mesmo algum lençol freático. Esse tipo de 
material perigoso requer um sistema de coleta, classifi-
cação, tratamento e descarte adequado e rigoroso. Pode-
mos citar como exemplos as pilhas e baterias de telefo-
nes e equipamentos eletrônicos que são formados por 
compostos químicos com alta capacidade de poluição e 
toxicidade para o solo e a água, os quais são também 
extremamente tóxicos aos seres humanos e animais. Esse 
tipo de material deve ser tratado com muita cautela du-
rante os processos de coleta seletiva, uma vez que hoje 
existem postos de coleta e de depósito desses tipos de 
materiais, onde as pessoas podem descartá-los, para que 
depois possam ser coletados por empresas especializa-
das na sua destinação.

Os resíduos sólidos urbanos podem ser coletados de 
forma indiferenciada ou seletiva. Indiferenciada quando 
não ocorre nenhum tipo de seleção durante a coleta; ou 
a seletiva, quando os resíduos são recolhidos e já sepa-
rados de acordo com seu tipo e destinação. Após a sele-
ção, os mesmos são enviados ao aterro sanitário, onde o 
material é coletado de forma indiferenciada e despejado 
para que se decomponha e seja absorvido pelo solo.

Acima uma imagem de um “lixão” onde pode-se ver 
a grande quantidade variada de material despejada a 
céu aberto.

Existem também as unidades de reciclagem, que 
têm como objetivo reaproveitar os materiais que pos-
sam ser reciclados e encontrar uma nova forma de 

Caminhão de lixo no Lixão da Vila Estrutural, DF-BR” por Marcello Casal Jr./Agência Brasil CC BY 2.5
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utilização desses compostos. Como 
forma de tratamento, existem algu-
mas tecnologias como, o processa-
mento mecânico, que consiste na 
separação manual-mecânica dos 
materiais recicláveis dos resíduos 
orgânicos. Os materiais orgânicos 
contêm uma série de nutrientes 
que podem ainda ser utilizados; 
após um processo de tratamento, 
esses compostos orgânicos po-
derão ser utilizados na indústria 
agrícola, manutenção de parques, 
remediação de aterros entre outras 
aplicações.

Como reduzir seus resíduos?

Ao consumirmos, são produzidas 
muitas toneladas de resíduos orgâni-
cos e embalagens variadas dentro das 
nossas casas diariamente. Com ações 
simples podemos ajudar muito:

• Faça a separação de materiais 
recicláveis com relação aos or-
gânicos (facilita o trabalho das 
unidades de reciclagem);

• Evite o desperdício de alimentos;

• Reaproveite sobras ou cascas 
para fazer pratos diferentes;

• Realize a compostagem do-
méstica;

• Descarte seus itens não or-
gânicos de forma consciente 
(busque postos de descarte ou 
descarte objetos velhos sem 
sair de casa).

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) coloca a responsa-
bilidade não apenas da indústria e 
no comércio, mas também em quem 
descarta de maneira pouco ecoló-
gica seus itens, colocando a vida 
de outros em risco e degradando o 
meio ambiente.

O presidente da ABRELPE acredi-
ta que a forma de resolver este pro-
blema é através da mesma técnica 
utilizada no exterior. Através não só 
de taxas cobradas a toda a popula-
ção, mas também “multas” a quem 
gera mais resíduos e a quem não se-
parar devidamente os mesmo.

De acordo com a Lei 12.305/2010, 
em seu artigo 54 afirma “A disposição 
final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, […], deverá ser implantada em 
até 4 (quatro) anos após a data de pu-
blicação desta Lei.” Os lixões deveriam 
ter sido exterminados no ano de 2014. 
Contudo, até o fim do prazo, aproxima-
damente 60% dos municípios ainda 
dispunham seus resíduos em lixões 
e aterros controlados. De acordo com 
a Lei 9.605/98 (Lei de crimes am-
bientais), os responsáveis por dispor 
resíduos sólidos em lixões poderão 
ser responsabilizados. Os municípios 
devem organizar e prestar os serviços 
públicos de interesse local, dentre es-
ses a gestão de resíduos sólidos.

A multa para quem não cumpris-
se estaria entre R$ 5 mil a R$ 50 
milhões, de acordo com os artigos 
61 e 62 do Decreto 6.514/08. Esse 
dispõe sobre as infrações e sanções 
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administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, e 
dá outras providências. Entre o período de 2012 e 2014, 
o governo chegou a disponibilizar R$ 1,2 bilhão para a 
execução da PNRS. Grande parte desse recurso não foi 
aplicado pelos estados e municípios.

Como alguns países tratam seus resíduos
1. Alemanha

Pátio de ferro-velho na Alemanha: 63% de todos os resíduos urbanos são reciclados e 
menos de 1% acaba em aterros - FOTO: DIERK SCHAEFER

O centro de tratamento de resíduos Maishima em Osaka, no Japão, usa o calor para 
geração de energia- OTO: IGNIS

Líder mundial em tecnologias e políticas de resídu-
os sólidos - possui os índices de reaproveitamento mais 
elevados do mundo, a Alemanha quer alcançar, até o final 
desta década, a recuperação completa e de alta qualida-
de dos resíduos sólidos urbanos, zerando a necessidade 
de envio aos aterros sanitários (hoje, o índice já é inferior 
a 1%). Desde junho de 2005, inclusive, a remessa de lixo 
doméstico sem tratamento ou da indústria em geral para 
os aterros está proibida.

Para se entender os avanços ocorridos na Alemanha, 
é importante destacar a tradição na cobrança de taxas 
municipais para a coleta de lixo, desde o século 19. Outro 
aspecto importante é o uso de vasilhames padronizados 
e adequados ao acondicionamento do lixo. “Já em 1901, 
cerca de 75% dos lares de Berlim dispunham de vasilha-
mes padronizados, e antes de 1851 os proprietários das 
casas já pagavam taxas pela remoção dos resíduos sóli-
dos domésticos”, ensina o professor Emílio Maciel Eige-
nheer, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
no livro A Limpeza Urbana Através dos Tempos.

2. Japão

Entre 2002 e 2010, o total de resíduos urbanos do-
mésticos produzidos pela Alemanha caiu de 52,8 milhões 
para 49,2 milhões de toneladas. Pode não parecer uma 
queda acentuada, mas o importante é o destino que o 
país tem dado ao lixo. Em 2011, de acordo com o Eu-
rostat, órgão de estatísticas da União Europeia, 63% de 
todos os resíduos urbanos foram reciclados na Alemanha 

(46% por reciclagem e 17% por compostagem), contra 
uma média continental de 25%. Se entre seus vizinhos 
38% do lixo acaba em aterros sanitários, na Alemanha a 
taxa é virtualmente zero, graças, em grande parte, ao fato 
de que 8 em cada 10 quilos do lixo não reaproveitado 
são incinerados, gerando energia.

É uma cultura arraigada na sociedade. Em 1970, a Ale-
manha tinha cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários. 
Hoje, são menos de 200. A cadeia produtiva de resíduos 
emprega mais de 250 mil pessoas. Estima-se que 13% 
dos produtos comprados pela indústria alemã sejam fei-
tos a partir de matérias-primas recicladas. Várias univer-
sidades oferecem formação em gestão de resíduos, além 
de cursos técnicos profissionalizantes.

Paula Cristina
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No sistema Envac, lixeiras públicas conectadas a tubos subterrâneos levam resíduos a 
uma área de coleta- FOTO: ENVAC

Junto com o crescimento econômico do país, a partir 
da década de 1960, o Japão se viu diante do desafio de 
encontrar um destino para o lixo. Como a área territorial 
é pequena, se comparada à população - 127 milhões de 
pessoas vivem em 372 mil km², uma densidade de 337 
hab/km², a terceira maior entre os países com grande 
população, reduzir o volume de resíduos sólidos levados 
aos aterros é essencial.

Graças a uma série de iniciativas, algumas já com 
meio século, o Japão é um dos países mais avançados 
nesse campo. Em 1970, entrou em vigor a Lei de Gestão 
de Resíduos, primeiro passo em direção ao atual sistema, 
que envolve toda a cadeia da produção e destinação do 
lixo, encarada a partir dos conceitos de reduzir, reciclar e 
reaproveitar. O transporte foi aperfeiçoado, com um sis-
tema de estações de transferência, onde o lixo passa de 
caminhões pequenos ou médios para veículos coletores 
maiores, após ser comprimido.

Desde 1997, as emissões de dioxinas e outros po-
luidores de usinas de incineração foram reduzidas em 
98%. São mais de 1,2 mil plantas em atividade, a maioria 
adaptada ao conceito de alto controle de poluição e alta 
eficiência energética. Uma dessas usinas, por exemplo, 
fica no populoso distrito de Shibuya, em Tóquio, e proces-
sa 200 toneladas diárias de lixo, gerando energia usada 
na própria cidade.

Lei de 1995 incentiva a coleta seletiva e a reciclagem, 
o que fez o país investir em alta tecnologia também para 
o reaproveitamento de materiais. Garrafas pet são pro-
duzidas no Japão a partir de 100% de resina reciclada, 
reduzindo em 90% o uso de novos plásticos e em 60% as 
emissões de dióxido de carbono. A resina é usada tam-
bém em material de construção, móveis, equipamentos 
e utensílios.

Para melhor reciclar os eletrodomésticos, o Japão 
dispõe de fábricas onde cada peça é desmontada e suas 
partes separadas, manualmente, entre plástico, metal e 
outros componentes.

3. Estocolmo investe na coleta a vácuo subterrânea

A Suécia, país rico e desenvolvido, tem uma geração 
relativamente alta de lixo (1,6 kg por dia per capita). Por 
isso, a gestão de resíduos sólidos vem sendo encarada, há 
décadas, como prioridade das autoridades.

Uma das mais inovadoras iniciativas começou em 
1961. Em Estocolmo, a capital, onde 100% dos domicí-
lios contam com coleta seletiva, as residências atendi-
das pelo sistema Envac dispõem de lixeiras conectadas a 
uma rede de tubos que conduzem os resíduos a uma área 
de coleta. Um sensor instalado percebe quando a lixeira 
está cheia. Por vácuo, o lixo é sugado e transportado para 
o local de acumulação de resíduos, onde é realizada a 
coleta seletiva.
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Sacos de lixo podem ser depositados, a qualquer 
momento, nos coletores de recicláveis e não recicláveis. 
Pela sucção, os sacos viajam a uma velocidade de 70 
km/h pela rede subterrânea de tubos. Ao chegaram à 
central, são separados e compactados em contêineres, 
de onde seguirão para reaproveitamento, compostagem, 
incineração etc. O ar que circula no sistema de tubos 
passa por filtros antes de retornar à atmosfera.

O Envac também pode ser visto pelas ruas de Es-
tocolmo e de outras cidades importantes, atendendo 
prédios comerciais e áreas públicas. Atualmente, são 
mais de 700 sistemas instalados em diversos países, 
atendendo locais como hospitais, aeroportos, cozinhas 
industriais e fábricas.

As vantagens são evidentes: os diferentes tipos de 
resíduos não são misturados durante a coleta; o número 
de caminhões de lixo em circulação é menor; a poluição 
sonora e atmosférica é reduzida; e, finalmente, há uma 
economia de 30% a 40% dos gastos municipais com o 
serviço de coleta.

4. San Francisco - EUA

A meta traçada pela cidade californiana de San Fran-
cisco (EUA) é ambiciosa: zerar, até 2020, a remessa de 
resíduos sólidos para os aterros sanitários. Essa jornada, 
iniciada em 1989, incluiu estratégias essenciais. A pre-
feitura investiu na educação ambiental - ensinando a 
todos, das crianças aos comerciantes, como separar o 
lixo e as técnicas de reciclagem - e na pesquisa por no-
vas tecnologias que permitam o reaproveitamento dos 
materiais descartados pela população.

Em 2011, os 850 mil habitantes da cidade produziam 
pouco mais de 2 milhões de toneladas de lixo por ano. 
Dessas, 1,6 milhão (80%) foram transferidas para a reu-
tilização, reciclagem (incluindo materiais de construção 
e demolição) e compostagem de resíduos alimentares, 
papéis sujos de alimentos e resíduos de jardinagem. 
Além disso, San Francisco reduziu em 12% as emissões 
de gases de efeito estufa, retornando aos níveis de 1990.

A administração local deu o exemplo e já recicla 
85% dos seus resíduos. Eles acreditam já estar bem pró-
ximos dos 90%. “Nosso maior desafio são os 10% finais. 
Para chegar lá, temos que encontrar soluções para, cada 
vez mais, transformar o lixo em produtos de valor, de 
modo que nada vá parar nos aterros sanitários”, conclui 
a dirigente municipal.Na cidade, 350 mil domicílios e 65 mil estabelecimentos comerciais participam 

da coleta seletiva e de programas de compostagem e reciclagem - FOTO: LARRY 
STRONG/ RECOLOGY

A cidade também implantou programas para recicla-
gem e compostagem de quase todo o resíduo produzi-
do, introduzindo incentivos econômicos (quem faz mais 
compostagem paga menor taxa de lixo). As sacolas de 
plástico foram proibidas no comércio.

Para levar adiante a tarefa de assegurar coleta seleti-
va e programas de compostagem e reciclagem a 350 mil 
domicílios e 65 mil estabelecimentos comerciais, a cidade 
recorreu a uma parceria de baixo custo para a prefeitura e 
bom retorno financeiro para a empresa escolhida.
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