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EDITORIAL

Caro leitor,

A revista Engenharia Atual é um projeto concretizado pela 
Associação Profissional dos Engenheiros da Região de 
Cornélio Procópio (APER-CP) com o apoio do Crea-PR, por 
meio do edital de chamamento público de 2018.

Nesta primeira edição, focamos na pauta da inovação e da 
presença da tecnologia na Engenharia. A conectividade e os 
avanços tecnológicos têm se mostrado excelentes parceiros na 
execução de nosso trabalho. As matérias que constam nesta 
revista têm o intuito de aproximar o leitor – profissional ou 
leigo – das inúmeras possibilidades e vantagens advindas do 
mundo moderno. Neste contexto, o engenheiro precisa estar 
atento às inovações e usá-las como potencializador de seu 
trabalho.

Alinhada à proposta de crescimento profissional da APER-
CP, a revista Engenharia Atual aborda temas de interesse 
amplo, com abordagens sobre temas ecléticos como gestão 
de resíduos, desburocratização de processos, gestão na 
Engenharia, segurança do trabalho e a importância do 
associativismo.

Com esta iniciativa, acreditamos colaborar com o 
crescimento e aprimoramento de nossos profissionais, bem 
como da sociedade, que passa a conhecer um pouco mais 
sobre nosso trabalho e entender a importância das profissões 
ligadas ao Conselho para o
seu desenvolvimento cotidiano.

Até a próxima edição!

Presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR exige compromisso, dedicação, 
competência e experiência. Inserir, fortalecer e integrar as 
profissões e profissionais pertencentes ao Sistema Confea/
Crea/Mútua, Entidades de Classe e Instituições de Ensino, 
buscando inovação e comprometimento com excelência, e 
intensificando a defesa das profissões regulamentadas, é o 
meu compromisso com todos os profissionais representados 
por este Conselho.

Entre os maiores objetivos da minha gestão está a promoção 
de políticas de apoio à manutenção, criação e resgate das 
Entidades de Classe atuantes e que exerçam seu papel 
político na defesa das profissões, no sistema Confea/Crea 
e na sociedade em geral, como é o caso da Associação 
Profissional dos Engenheiros da Região de Cornélio Procópio 
(APER-CP). Estamos focando na melhoria dos processos 
internos para otimizar a participação das Entidades de Classe 
nos Editais de Chamamento Público, com a implantação 
de formato eletrônico para encaminhamento contínuo de 
documentação.

Em paralelo, por meio do Programa de Apoio à 
Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC), estamos 
atuando fortemente na promoção de suporte às entidades na 
preparação, planejamento e desenvolvimento da propositura 
dos seus projetos, para realização de prestação de contas ágil, 
assertiva e transparente, de forma a mitigar glosas de despesas 
e devolução de recursos. Desta forma, colaboramos para que 
as Entidades de Classe possam atingir sua sustentabilidade 
institucional e autonomia financeira.

Entendo que a excelência da atuação do Crea-PR está 
estreitamente ligada ao imprescindível trabalho realizado 
pelas associações de classe. Por isto, estaremos juntos 
nesta caminhada em prol da valorização das profissões da 
engenharia, agronomia e geociência em nosso Paraná.

Wagner Fontes Godoy
Engenheiro Eletricista

Presidente da Associação Profissional dos 
Engenheiros da Região de Cornélio Procópio

(APER-CP) Ricardo Rocha de Oliveira
Engenheiro Civil

Presidente do Crea-PR
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Estratégia de fortalecimento da

COLETIVIDADE

Oassociativismo pode ser entendido como um 
dos princípios base que contribuem para o 
desenvolvimento de uma sociedade. Tal afirmação é 

baseada pela mentalidade de igualdade estabelecida entre 
seus membros em prol de interesses comuns. Uma definição 
que se assemelha a ambientes familiares, escolares ou 
mesmo a um grupo de amigos.

Nesse contexto, merece destaque no Estado a atuação 
do Colégio de Entidades Regionais (CDER), que faz a 
interface de quase 100 entidades de classe com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-
PR). As entidades de classe são instituições de apoio aos 
profissionais, que buscam a valorização e divulgação da 
profissão; além de constituir um importante espaço de 
discussão dos temas que envolvem as áreas de Agronomia, 
Engenharia e Geociências. “Hoje, nossas entidades são 
capazes de entregar mais benefícios aos nossos associados 
e à toda sociedade, seja por meio de palestras, eventos 
técnicos, revistas técnicas e debates acerca de temas atuais 
de interesse público”, afirma o Engenheiro Ambiental Helder 
Nocko, coordenador estadual do CDER.

Um exemplo é o Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina (CEAL), que recentemente obteve um aumento 
significativo no número de associados, entre profissionais 
e estudantes. O quadro passou a ser composto por 1.276 
representantes da classe (162 novos associados) e o número 
de estudantes aumentou para 1.214 (231 novos associados). 
“Esse salto representa o equilíbrio e a autonomia financeira 
da entidade. Possibilita um caminho mais seguro para 
um planejamento das atividades em prol dos associados”, 
assegura o presidente do CEAL, Engenheiro Eletricista Brazil 
Alvim Versoza.

“No Crea-PR, uma das principais diretrizes é de que qualquer 
sociedade ou classe profissional que queira superar suas 
dificuldades e alcançar seus objetivos comuns com liberdade 
e envolvimento efetivo, deve apostar no associativismo 
como forma de atuação”, reitera o Engenheiro Civil Ricardo 

Associativismo busca crescimento por meio da união e interesses comuns

Imagem: Freepik

Imagem: Arquivo pessoal
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O Crea-PR possui 90 entidades de classe 
cadastradas.

Representa 40% de todos os profissionais 
registrados no Conselho no Estado.

Rocha de Oliveira, presidente da organização. Ele 
explica que a parceria entre o Conselho e as entidades 
de classe têm crescido gradualmente nos últimos 
anos, o que contribui para criar um ambiente melhor 
para os profissionais. “Neste ano, disponibilizamos R$ 
3,9 milhões para as entidades do Estado, por meio de 
fomentos resultantes dos projetos vencedores dos 
Editais de Chamamento. Muito mais do que colaborar 
financeiramente, temos focado no papel de colaborar 
para que a sociedade conheça as ações das entidades em 
prol da valorização profissional”, garante. 

Esta ação – que impactará positivamente mais de 26 
mil profissionais em 2018 – é resultado da necessidade 
de divulgar com mais intensidade os bons exemplos de 
associativismo, para que a população tome conhecimento 
da importância da prática e contribua para a ampliação 
desse tipo de atividade. “Avanço coletivo significa 
representatividade social. Unidos em prol de objetivos 
comuns, os profissionais terão mais força para se 
posicionar e poderão ser reconhecidos de forma mais 
efetiva e assertiva pela sociedade, nas suas mais diversas 
formas de representação”, conclui o presidente do Crea-
PR.

Facilitador das 
entidades de classe
Atuando como fomentador da relação e das atividades 
realizadas pelo CDER com o apoio do Crea-PR figura 
o Departamento de Relações Institucionais (DRI), que 
entre as ações desenvolvidas estão o PROEC (Programa 
de Assessoramento e Apoio às Entidades de Classe), o 
PCQ (Prêmio Crea-PR de Qualidade), em sua 11ª edição 
em 2018; mais de 30 produtos e serviços eletrônicos 
diferenciados e exclusivos às entidades de classe e 
o Prêmio Inovação e Boas Práticas (que enaltece as 
melhores iniciativas promovidas pelas entidades de 
classe).

“A união de todos os envolvidos traz a construção de uma 
força representativa em todas as esferas. Ou seja, mesmo 
organizações e profissionais concorrentes devem pensar 
nos demais como parceiros, a fim de atingirem objetivos 
comuns”, fala o Gerente do DRI, Claudemir Marcos 
Prattes.

Segundo ele, a eficiência de uma entidade de classe 
depende da divisão de tarefas e rotatividade das funções 
dentro do grupo; liderança compartilhada; gestão 
colaborativa; motivação e responsabilidade social dos 
envolvidos; ética profissional; conhecimentos sobre 
questões de organização; além de representação e 

participação nas políticas públicas de desenvolvimento 
local e regional. “O envolvimento efetivo dos membros 
das associações é pré-condição fundamental para o 
fortalecimento das instituições e das profissões. A luta é 
diária e o comprometimento deve ser mútuo. A base para 
o sucesso de uma organização passa pela participação dos 
associados, motivação que depende de cada um destes 
atores”, finaliza.

Conheça todos os serviços disponibilizados pelo Crea-PR às 
entidades de classe em www.crea-pr.org.br/ws/sobre-as-
entidades-de-classe

NÚMEROS QUE 
IMPRESSIONAM

Imagem: Freepik

Imagem: Arquivo pessoal

Julius Nunes
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J
á se imaginou vivendo em uma residência de energia limpa, em uma 
região com uma bela paisagem verde, trabalhando de onde quiser, se 

movimentando com veículos autônomos e elétricos, alimentando-se de 
grãos colhidos por robôs agricultores e sabendo por um aparelho celular 

que doenças poderá ter no futuro? Parece um cenário impossível, não 
é? Mas não se precipite: essa realidade não está tão distante assim. 

Chamada de indústria 4.0, a nova ordem mundial está baseada por um 
conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital 

e biológico, e provocará uma mudança sem volta.

O termo “Indústria 4.0” vem ganhando cada vez mais destaque 
nos meios de comunicação, mas você sabe exatamente o que isso 

significa? Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum 
Econômico Mundial, define como uma “revolução tecnológica que 

mudará a vida das pessoas para sempre”. Segundo o livro “A Quarta 
Revolução Industrial”, escrito por Schwab, a indústria 4.0 “é diferente 

de tudo o que a humanidade já experimentou. Novas tecnologias 
estão fundindo os mundos físico, digital e biológico de forma a criar 

grandes promessas e possíveis perigos. A velocidade, a amplitude 
e a profundidade desta revolução estão nos forçando a repensar 

como os países se desenvolvem, como as organizações criam valor 
e o que significa ser humano”.

Entenda a história

Para a compreensão do todo, é necessário relembrar as 
transformações tecnológicas que ocorreram no planeta desde o 

final do século XVIII. Segundo Ilton José Baraldi, mestre e doutor em 
Engenharia Química, tudo começou com o aperfeiçoamento da máquina 

a vapor por James Watt, que permitiu que o sistema de produção 
artesanal fosse substituído por máquinas. “Isto ocorreu fortemente na 

indústria têxtil, e foi denominada por indústria 1.0”, explica. A indústria 
1.0 foi marcada pela energia mecânica e motores a vapor, vapor de 

energia, poder da água e do vapor, produção de ferro, além da mineração e 
metalurgia.

Após esta fase, com a utilização em massa da eletricidade no início do século 
XX, foram criados os motores elétricos. “Estes permitiram um grande impulso 

na industrialização e na produção em série, destacando-se neste período a 
indústria automobilística, culminando na indústria 2.0”, relata Baraldi. Como foco 

do período esteve a eletrificação das fábricas, com o famoso exemplo da linha 
de montagem de Henry Ford. Já nos anos 1960, a eletrônica possibilitou o avanço 

na área de informática, permitindo ganhos de produtividade e qualidade, redução 
de custos de produção, otimização da produção e ajustes de produção e demanda, 

como o sistema just in time. Segundo o especialista, esta etapa de automação foi 
denominada como indústria 3.0.

A indústria 4.0 é 
diferente de tudo o 
que a humanidade já 

experimentou.

PREPARE-SE:
A INDÚSTRIA 4.0 CHEGOU 

E IRÁ MUDAR SUA VIDA!

Klaus Schwab

Im
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Quarta Revolução Mundial, proposta por Klaus Schwab,       
promete causar impacto irredutível na história
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e barata; internet das coisas, com a possibilidade de 
interligação de diversos dispositivos à internet como: 
automóveis, ar condicionado e forno de micro-ondas; 
desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, 
que podem somar informações úteis de uma enormidade 
de dados, além de reprogramar máquinas e processos”, 
ressalta. Para o doutor, existe, portanto, uma grande 
capacidade de interação e otimização entre os clientes, 
fornecedores e produtos em um processo de fabricação. 
“O impacto das tecnologias emergentes na indústria irá 
modificar drasticamente a forma de produzir”. 

A indústria alemã apresentou na feira de Hanover 
o conceito da indústria 4.0, cujos pilares são: 
disponibilidade e uso da internet das coisas, onde 
os produtos poderão emitir dados ao longo da 

Mas, como a indústria 4.0 nos impacta?

Segundo Baraldi, a sociedade está sendo altamente 
influenciada pelo avanço da tecnologia, principalmente 
pela conectividade gerada pela internet e portabilidade 
dos smartphones. “O impacto da tecnologia no setor de 
serviços é mais visível, como nos aplicativos para táxi, 
que conectam rapidamente o cliente (passageiro) com 
o fornecedor (taxista), otimiza tempo e recursos, existe 
transparência (cliente sabe antecipadamente quanto vai 
pagar) e existe uma rápida avaliação do fornecedor e do 
cliente, melhorando todo o sistema”, explica.

Mas, esse é apenas um dos viéses da indústria 4.0. “O 
smartphone conectado à internet é somente a ponta do 
iceberg das mudanças atuais, ainda devemos considerar 
impressora 3D, que possibilita manufatura customizada 
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cadeia produtiva e ao longo de sua vida útil, que pode 
ser de grande utilidade para os fabricantes e toda cadeia 
produtiva; possibilidade de integração das áreas de 
produção e comercial das diversas empresas, otimizando 
processos e reduzindo custos; virtualização do mundo real, 
onde os sistemas produtivos também existirão no mundo 
virtual, otimizados e transportados para o mundo real 
(espaços ciber-físicos); manufaturas inteligentes, onde o 
controle de produção será descentralizado, e comandado 
pelos dados coletados ao longo de toda a cadeia de 
produção e otimizados por algoritmos de inteligência 
artificial. 

“O governo alemão estima que os benefícios iniciais da 
indústria 4.0 serão: redução dos custos de produção entre 

10 a 30%, redução dos custos de logística de 10 a 30%, 
redução dos custos de gestão da qualidade de 10 a 20%”, 
conta o engenheiro. 

Além disso, a estimativa anual de redução de custos 
industriais no Brasil a partir da migração para o conceito 
4.0, será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano, de acordo com 
dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI).

Desafios
Para Ilton Baraldi, o grande desafio para a indústria 
é a necessidade de ter profissionais capacitados 
para atender às novas demandas do mercado. Nesta 
tendência, surge a necessidade da evolução das 
metodologias e currículos dos cursos de engenharia. 
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“Possivelmente as graduações agora devem ser 
menos voltadas ao ensino de conteúdos e valorizarão 
o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
adaptabilidade e criatividade”, explica.  Neste contexto, 
o engenheiro conta que algumas universidades já 
incluem em seus currículos metodologias ativas de 
ensino como: aprendizado baseado em problemas, sala 
de aula invertida, ensino híbrido (parte do conteúdo 
disponibilizado em meios digitais pela internet), visando 
desenvolver competências necessárias para inserir os 
alunos neste mundo em evolução. 

Alinhadas a este movimento da Indústria 4.0, as 
instituições de ensino pensam em novas formas de 
ensinar, que ofereçam aos estudantes diferentes 
metodologias de ensino. A ideia é focar nos resultados 

e nas competências que os estudantes 
precisam ter para resolver problemas e lidar com as 
situações do mundo moderno, e questões que ainda 
nem foram levantadas. Dessa forma, o intuito é formar 
profissionais competentes e cidadãos solidários, aptos 
a viver em uma sociedade com mudanças disruptivas 
e a enfrentar desafios complexos que o mundo ainda 
desconhece.

“O avanço tecnológico traz impactos para toda a 
sociedade, inclusive para a indústria, e mercado de 
trabalho”, sinaliza Baraldi. Como consequência está o 
surgimento de novas profissões, e a extinção de outras, 
com uma empregabilidade baseada em competências e 
não mais em diplomas. “Outra tendência é um mercado 
de trabalho menos regulamentado, e terá sucesso ao 

Imagem: Pixabay
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longo da vida produtiva quem se adaptar, incorporar 
rapidamente as novas tecnologias e abandonar 
rapidamente as tecnologias obsoletas”, esclarece.

A automação poderá acabar com 7 milhões de 
empregos até 2020, segundo o relatório do Fórum 
Econômico Mundial de 2016. Entre os países onde mais 
trabalhadores poderão perder seus empregos estão 
a China, Índia e Brasil. No Brasil, 50% dos postos de 
trabalho poderão ser automatizados, e entre os setores 
com mais empregos automatizáveis estão a indústria de 
máquinas, hotelaria e as empresas de transportes. 

Segundo o documento, as profissões mais ameaçadas 
neste cenário são os vendedores do varejo, 
agentes de viagens, operadores de telemarketing 
e árbitros esportivos. Entre as mais seguras estão 
médicos especializados, artistas de diversas áreas 
e psicólogos. Klaus Schwab fala que a 4ª revolução 
industrial consiste na transformação tecnológica, 
que inclui a robotização, impressão tridimensional, 
inteligência artificial e assim por diante. “Isso tudo 
vai mudar o mundo muito rapidamente e, assim 
como as revoluções industriais anteriores, vai levar 
à obsolescência de algumas habilidades. Precisamos 
de novas habilidades. Os desafios que devemos 
pensar são como criamos as habilidades necessárias 
para atender as empresas e aos serviços no futuro?”, 
relata o presidente executivo do Fórum Econômico 
Mundial.

Para Schwab, nós, enquanto sociedade e esforço 

conjunto entre empresas, governos e sociedade civil, 
temos que descobrir como criaremos os sistemas de 
treinamento necessários para requalificar as pessoas o 
máximo possível. “Eu pessoalmente acredito que vamos 
precisar de mais pessoas no setor social no futuro, 
com o envelhecimento da sociedade. Se você olhar 
ainda temos muitas pessoas que são pobres e precisam 
de apoio, não apenas financeiro, mas apoio para 
capacitação profissional e para serem capazes de se 
sustentar e servir a sociedade de maneira útil”, sinaliza. 
Segundo o escritor, atualmente foi criado o termo 
“Precariat”, que simboliza o medo que os trabalhadores 
têm e terão de perderem seus empregos por um robô 
nos próximos cinco ou dez anos.

Indústria 1.0 - Manufatura

cada operário realiza uma tarefa ou se 

responsabiliza por parte da produção. 

Vigente nos séculos XVII e meados do 

século XVIII.

Indústria 2.0 - Maquinofatura

processo iniciado no século XVIII com 

a Revolução Industrial, com uso de 

máquinas e fontes de energia como o 

carvão mineral e o petróleo, produção 

em larga escala, grande divisão e 

especialização do trabalho.

Indústria 3.0 

preocupava-se com a automatização de 

máquinas e processos.

Indústria 4.0 

se volta para a total digitalização dos 

ativos físicos e na sua integração em 

ecossistemas digitais com os vários 

parceiros da cadeia de valor.

evolução dos processos
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ADAPTE-SE!
Lutar contra a tecnologia consistirá em nadar contra uma maré constante. Adaptar-se aos meios cada 

vez mais tecnológicos será a solução e um desafio para as gerações atuais e as que estão por vir. O 
conceito de adaptabilidade está sendo amplamente difundido, deixando às pessoas duas opções: serem 

atropeladas pela mudança ou a conduzirem. A tecnologia servirá como ponte e abrirá oportunidades 
tanto no cenário geográfico, logístico, idiomático, comercial e cultural. Charles Darwin, em 1809, lembra 
que “não é a mais forte das espécies que sobrevive e nem a mais inteligente, mas aquela que mais se 

adapta as mudanças”.

premissas da agenda da indústria 4.0
O governo federal, em aliança entre associações empresariais, confederações, federações de 
indústria e sindicatos, lançou premissas da agenda da indústria 4.0 (2017-2019). São elas:

1 - Fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado, haja vista a nova 
realidade fiscal do país.

2 -  Propor agenda centrada no industrial/empresário, conectando instrumentos de apoio 
existentes, permitindo uma maior racionalização e uso efetivo, facilitando o acesso dos 
demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a “ponta”.

3 -  Testar, avaliar, debater e construir consensos por meio da validação de projetos-piloto, 
medidas experimentais, operando com neutralidade tecnológica.

4 -  Equilibrar medidas de apoio para pequenas e médias empresas com grandes 
companhias.

termos da indústria 4.0 
Automação: sistema em que os processos 
operacionais em fábricas, estabelecimentos 
comerciais, hospitais, telecomunicações, entre 
outros, são controlados e executados por meio de 
dispositivos mecânicos ou eletrônicos, substituindo o 
trabalho humano.

Robótica: ciência e técnica da concepção, 
construção e utilização de robôs.

Inteligência Artificial: inteligência similar à 
humana exibida por mecanismos ou software. 

Internet das Coisas: é uma rede de objetos físicos, 
veículos, prédios e outros que possuem tecnologia 
embarcada, sensores e conexão com a rede e é 
capaz de coletar e transmitir dados.

Impressão 3D: forma de tecnologia onde um 
modelo tridimensional é criado por sucessivas 
camadas de material.

Manufatura Híbrida: máquinas que combinam os 
dois mundos da manufatura: a aditiva (impressão 3D) 
e usina.

Sistemas de Simulação: estudo do 
comportamento de sistemas reais através do 
exercício de modelos.

Computação em Nuvem: entrega de serviços de 
computação pela Internet (“a nuvem”) para oferecer 
inovação mais rápida, recursos flexíveis e economia 
de escala.

Sensores e atuadores: atuam transformando 
partes de uma grandeza física normalmente em um 
sinal elétrico, que por sua vez pode ser interpretado 
por certos equipamentos eletrônicos. Transdutor que 
transformam uma forma de energia em outra.

Big Data: grande conjunto de dados armazenados.
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ENERGIA SOLAR 
uma tendência para um futuro não tão distante

Crescimento do setor já é uma realidade no Brasil e no mundo

O investimento em energia solar é uma tendência 
mundial. Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2017 o setor recebeu mais 
aplicações financeiras do que todas as outras 
fontes energéticas. Publicado em abril deste 
ano, um relatório da entidade aponta que foram 
investidos mais de US$ 160,8 bilhões no período, um 
investimento 18% maior do que em 2016. 

Na energia solar fotovoltaica, há a conversão 
direta entre luz solar em eletricidade, um sistema 
de energia renovável e limpa. A captação solar 
é realizada por painéis instalados nos tetos das 
residências e em usinas solares. Com condições 
mais favoráveis de incidência solar (cerca de 5,4 
quilowatt-hora/metro quadrado) do que países como 
Estados Unidos, China e Alemanha, a busca pela 
fonte de energia limpa tem crescido nos últimos anos 
no Brasil. Dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) apontam que o cenário é favorável 
e a adesão à energia alternativa tem crescido no país. 

Segundo relatório da entidade, a quantidade de 
microgeradores de energia solar cresceu 407% 
entre 2015 e 2016 no país, as residências foram 
responsáveis pela maior parte do aumento (80% do 
total). A expectativa é de que o setor se expanda 
ainda mais no Brasil. Até junho de 2018, existiam 
cerca de 30.600 unidades consumidoras de energia 
solar no país, gerando uma potência de 1,5GW. 
A previsão é de que esse número de unidades 
ultrapasse os 887 mil em 2024.

Um dos principais atrativos da energia solar é 
justamente seu fator de renovabilidade juntamente 
com a não liberação de resíduos ou gases poluentes 
durante seu processo de produção ou consumo. “Sua 
obtenção é ilimitada, não dependendo da cheia de 
rios ou de obtenção de recursos limitados, como a 
queima de material fóssil ou de gases inflamáveis”, 
esclarece o engenheiro eletricista Guilherme 
Ferradoza.  
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Imagem: Jcomp / Freepik

Além de não poluir o meio ambiente, a energia 
solar fotovoltaica possui outras vantagens. De 
início, pode-se destacar a necessidade mínima 
de manutenção do sistema depois de instalado. 
Além disso, a instalação pode ser realizada em 
lugares remotos ou de difícil acesso, já que a 
aplicação em pequena escala não exige grandes 
investimentos em linhas de transmissão. Nos 
países tropicais, por conta do clima, a utilização 
da energia solar é viável em quase todo o 
território. Outro fator positivo tem sido a queda 
gradual do preço dos painéis solares, tornando 
mais acessível o acesso a essa forma de energia. 

Em termos de desvantagens, existe a 
irregularidade na quantidade de energia 
produzida, pois há a dependência de uma 
situação climatérica favorável. É comum, por 
exemplo, que países localizados em latitudes 
médias e altas sofram quedas bruscas em suas 
produções durante os períodos de inverno. 
As formas de armazenamento da energia 
solar ainda não são tão eficientes quando 
comparadas aos combustíveis fósseis ou a 
energia hidrelétrica, mas vem demonstrando um 
avanço significativo nos últimos anos.

Na energia solar fotovoltaica, existem dois 
tipos de sistemas: conectados à rede (on-
grid) ou isolados da rede (off-grid). O primeiro 
sistema (on-grid) precisa estar ligado a uma 
rede de distribuição de energia, diferente do 
que ocorre no off-grid, que é autônomo e se 
sustenta por baterias que funcionam como 
dispositivos de armazenamento. “Os sistemas 
on-grid são mais eficientes do que os sistemas 
off-grid e dispensam a utilização das baterias 
e dos controladores de carga, o que faz com 
que seu kit tenha um preço mais baixo”, afirma 
Ferradoza.

Recentemente, com o objetivo de incentivar 
a produção de energia solar no Paraná, foi 
assinado um convênio para tornar o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) isento para quem gera até 1 MW de 
energia solar. O acordo foi estabelecido a 
partir de determinação do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz). Atualmente, 
o Paraná é o sexto estado do país com maior 
número de residências com energia solar no 
Brasil: cerca de 1,4 mil de lares utilizam a 
energia limpa.

Os três principais tipos 
de energia solar

Energia Solar Fotovoltaica 

É um modelo que transforma a luz solar em 
eletricidade. Utiliza placas fotovoltaicas 
produzidas por materiais semicondutores, 
onde cada uma delas possui células solares 
constituídas por elétrons. Após a luz do 
sol chegar nas placas, os elétrons geram 
uma corrente elétrica que é convertida 
em corrente alternada. Um aparelho de 
inversão de frequência é responsável pela 
conversão final. Geralmente as placas que são 
instaladas para receber a luz solar podem ser 
situadas nas fachadas, solo ou telhados dos 
estabelecimentos. Esse modelo pode auxiliar 
na redução da conta mensal de energia elétrica, 
sendo uma alternativa eficiente de economia. 

Energia Solar Térmica

Nessa modalidade, a radiação solar é 
transformada em energia térmica para o 
aquecimento de água. O aquecimento solar 
pode ser utilizado tanto em casas quanto 
em prédios comerciais e residenciais para 
proporcionar água quente em torneiras, 
chuveiros e piscinas de forma mais econômica. 
A conversão da radiação solar em energia 
térmica também é realizada através de painéis 
solares ou coletores, podendo variar de acordo 
com a finalidade do aquecimento.

Energia Solar Heliotérmica 

É um sistema que acumula o calor proveniente 
dos raios solares, concentrando-o num 
único receptor. Geralmente é usada para 
processos industriais que necessitam de altas 
temperaturas e de geração de eletricidade. 
Para que o calor fique concentrado, geralmente 
são usados espelhos para focar a energia em 
um ponto específico, que pode ser um tubo a 
vácuo ou o topo de uma torre. O Fluido Térmico 
(receptor) armazena um líquido aquecido pelo 
calor que gera vapor. A ação movimenta uma 
turbina, que por fim aciona o gerador de energia 
elétrica.
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INTERNET
DAS COISAS:
A TECNOLOGIA CADA VEZ MAIS 
PARTICIPATIVA NO COTIDIANO
Comunicação entre dispositivos interconectados 
e usuários conduzirá os novos avanços   

Imagem: Jack Moreh / Freerange

A Internet das Coisas (IoT - Internet of 
Things), é um dos assuntos que tem 

gerado mais entusiasmo entre os fãs de 
tecnologia nos últimos anos. Na IoT, os 
objetos da vida cotidiana se comunicam 
uns com os outros e com o usuário através 
da Internet com base nas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC). Com 
potencial para mudar a forma com a qual nos 
relacionamos com a tecnologia, aos poucos 
a novidade vem se tornando cada vez mais 
prática, gerando a expectativa de maiores 
avanços nos próximos anos.

A empresa de consultoria norte-americana 
Gartner estima que em 2020 o número de 
aparelhos conectados será de pouco mais de 
20 bilhões, muito superior ao existente, de 
oito bilhões. A expectativa, portanto, é de 
que muitos processos sejam automatizados, 
potencializando uma maior produtividade a 
partir da interpretação dos milhares de dados 
armazenados na web. A conectividade não 
será limitada aos objetos portáteis como 
celulares, dispositivos móveis ou sensores, 
mas atingirá até mesmo casas e carros a fim 
de economizar tempo e esforço nas nossas 
atividades diárias.

Segundo o engenheiro da computação e 
Doutor em Engenharia Elétrica Rodrigo 
Palácios, apesar das boas expectativas, o 
desenvolvimento da IoT envolve diversos 
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IoT no Brasildesafios. Ele explica que há três pré-requisitos 
para que uma aplicação seja considerada 
parte da IoT: deve receber os dados vindo 
de sensores para direcionar ações; possuir 
conexão com uma rede de comunicação 
externa ao módulo atuador; e por último, 
interpretar os dados recebidos.

Em relação ao tema há ainda uma discussão 
sobre diferentes aspectos como privacidade 
e questões legais. “Isso inevitavelmente traz 
novos desafios dentro do ecossistema IoT 
que têm mantido pesquisadores industriais 
e acadêmicos em constante pesquisa”, 
complementa Palacios. Em relação às 
pesquisas relacionadas ao tema, há um 
grande desafio para desenvolver uma 
comunicação mais eficiente com um menor 
consumo de energia, além de aperfeiçoar 
os protocolos de segurança. Dessa 
forma, seria possível diminuir os recursos 
necessários nos processos e potencializar sua 
operacionalidade.

Além de facilitar e simplificar as tarefas 
diárias, a IoT deve influenciar em novas 
funcionalidades digitais ao promover a 
relação entre diferentes dispositivos como 
eletrodomésticos, câmeras de vigilância, 
veículos, e equipamentos industriais. “Com 
estas possibilidades, é possível criar aplicações 
para fazer uso de uma enorme quantidade 
e variedade de dados gerados, fornecendo 
novos serviços”, esclarece Palácios.

É possível observar que o desenvolvimento 
da Internet das Coisas poderá prover 
soluções também para o cotidiano das 
empresas, impactando na gestão de processos 
corporativos ou aumentando a produtividade 
nos setores industriais e agrícolas, por 
exemplo. Nesse cenário, porém, as instituições 
devem estar preparadas e organizadas para 
receber tal suporte tecnológico. Algumas 
adaptações ou modificações internas podem 
ser necessárias, entre elas: investir em 
infraestrutura física e digital; incorporar 
profissionais de tecnologia nesses espaços; e 
investir em segurança da informação. No lado 
pessoal ou profissional, uma coisa é certa: 
o mundo como nós conhecemos não será o 
mesmo.

O estudo “Internet das Coisas: um plano de ação 
para o Brasil” realizado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 
parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), identificou 
quatro áreas prioritárias para investimento de IoT 
no país: agronegócio, saúde, cidades inteligentes e 
indústria.

O relatório confirmou que a IoT representa uma 
grande oportunidade de avanço tecnológico e 
reconheceu que nos campos citados já existem 
iniciativas de soluções em progresso, mas que ainda 
há muitas demandas para serem desenvolvidas. 
A pesquisa teve como objetivo principal criar um 
plano de ação para pensar a implantação da Internet 
das Coisas como ferramenta de otimização para 
promover a qualidade de vida no país.

Nesse contexto de enxergar o futuro a partir da 
ótica da IoT, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) realizou um levantamento em 
2018 sobre as profissões que serão criadas a partir 
do uso desta tecnologia, juntamente com outros 
processos de automação, tecnologia 3D e realidade 
virtual. A análise buscou oito áreas do setor industrial: 
automotivo; alimentos e bebidas; construção civil; 
máquinas e ferramentas; química e petroquímica; 
petróleo e gás; tecnologia da informação e 
comunicação; e têxtil.

Em grande parte das áreas observadas, o 
Senai apontou que algumas tarefas repetitivas 
desempenhadas no cenário corporativo serão 
automatizadas. Dessa forma, o profissional atuará 
como um gestor dos processos produtivos realizados 
por máquinas ou dispositivos eletrônicos. A partir das 
mudanças, o mercado de trabalho absorverá novos 
profissionais qualificados para desempenhar essas 
funções.

O Senai aponta como tendência a criação de funções 
como analista de IoT, técnico em automação predial, 
especialista em aplicações para rastreabilidade de 
alimentos, engenheiro de cibersegurança, designer 
de tecidos avançados, mecânico de veículos híbridos, 
entre outros. O relatório calcula que já existe uma 
busca nos setores industriais por esses perfis, e que a 
maioria dessas profissões irá despontar nos próximos 
cinco anos, podendo levar até uma década para se 
consolidarem no mercado.
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EDIFÍCIOS

INTELIGENTES:

INOVAÇÃO AO MERCADO

DA CONSTRUÇAO CIVIL

Combinam tecnologias 
convergentes e integram os 

quatro elementos básicos da 
edificação: estrutura, sistemas, 

serviços e gestão

A
lém de economizar energia e contribuir 
com metas de sustentabilidade, os edifícios 

inteligentes, conhecidos como “smart buildings”, 
combinam tecnologias convergentes, incorporam 

ferramentas, compartilham informações, integram 
sistemas, recursos e práticas. É uma solução que 

contribui para otimizar o desempenho total das 
construções e dar suporte à gestão das instalações, 

proporcionar segurança, economia e reduzir impactos 
ambientais e melhorar a qualidade de vida dos ocupantes. 
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No Brasil, apesar 
de o número de obras 

construídas com base neste 
conceito ainda ser inexpressivo 

em relação a outros países, o 
conceito da convergência tecnológica 

com gerenciamento da infraestrutura do 
edifício está ganhando espaço nas áreas da 

engenharia e construção civil.

O engenheiro eletricista Brazil Alvim Versoza admite 
que ainda são poucas as construtoras que adotam 

este conceito em suas edificações. Mas observa que a 
proposta tende a crescer com o aumento da informação 

aos consumidores. “Conceitos de sustentabilidade, economia e 
conforto passam a ser exigências dos clientes, e quem não colocar 

produtos que atendam a estas necessidades provavelmente ficará de 
fora do mercado”, alerta. 

Ele acredita que a tendência é que os empreendimentos cada vez mais serão 
solução em engenharia, dotados de tecnologia de ponta, com sistemas eletrônicos 

que proporcionem a otimização e integração dos quatro elementos básicos da 
edificação: estrutura, sistemas, serviços e gestão.

os mais inteligentes do mundo
1 - Edifício Comercial Euro Business - Curitiba (PR)

2 - Aeroporto Internacional O’Hare – Chicago (EUA)
3 - Taipei 101 - Taiwan

Sello Shopping Center – Espoo (Finlândia)
Eldorado Business Tower - São Paulo (SP)

Torre Santander – São Paulo (SP)
Centro de Distribuição da Coca-Cola - Rio de Janeiro (RJ)

1
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EDIFÍCIOS

INTELIGENTES:

INOVAÇÃO AO MERCADO

DA CONSTRUÇAO CIVIL

Imagem: Skeeze / Pixabay Imagem: Free-Photos / Pixabay

“O objetivo principal desta integração é melhorar o 
desempenho das mais variadas funções”, explica.

Estas construções têm foco maior na sensibilização 
econômica, que visa uma melhor gestão de energia, 
flexibilidade e integração dos sistemas. No entanto, o 
edifício inteligente não recebe este título somente por ser 
tecnológico, mas também, por aliar a tecnologia à economia, 
no sentido de diminuir despesas com eletricidade, entre 
outros aspectos.

Uma construção inteligente deve contar com convergência 
tecnológica, mas também com o gerenciamento de 
infraestrutura em edifícios. “Isto significa fazer com que 
todas as tecnologias aplicadas conversem entre si de maneira 
que haja uma integração dos sistemas, que contribui na 
tomada de decisões, gestão do empreendimento, conforto, 
economia e segurança da edificação, induzindo ainda ao 
aperfeiçoamento constante e otimização das utilidades”, fala 
Versoza.

Cabe lembrar que os edifícios inteligentes têm como 
principais características o emprego das mais modernas 
tecnologias disponíveis no mercado. O benefício mais 

evidente é o fato de serem sustentáveis, 
com baixo consumo de energia e água, 
menor impacto ambiental desde a concepção, 
construção e operação. Utilizar soluções que tornem 
o empreendimento inteligente, obrigatoriamente, 
não significa elevação de custos da obra. “Mas é muito 
provável que a incorporação de materiais de alta tecnologia, 
dispositivos de acionamento automáticos, de gestão e de 
controle vão elevar gastos que obras convencionais não têm”, 
admite Versoza, que acredita que os novos edifícios passarão 
a ter alta tecnologia embarcada, o que facilitará a tomada de 
decisões. 

Outra vantagem é que os smart buildings são mais 
econômicos após a conclusão da obra, pois as técnicas 
aplicadas levam sempre a uma redução de gastos em 
energia, uso de água, entre tantas outras. Além disso, as 
vantagens ao meio ambiente e aos usuários agregam valor 
social ao projeto. Outros fatores que comprovam a eficiência 
e economia dos edifícios inteligentes são a informação 
registrada e rastreável, atuação de qualquer dispositivo 
de empreendimento a qualquer momento, controle de 
consumo, conforto ambiental térmico e lumínico.

os mais inteligentes do mundo
1 - Edifício Comercial Euro Business - Curitiba (PR)

2 - Aeroporto Internacional O’Hare – Chicago (EUA)
3 - Taipei 101 - Taiwan

Sello Shopping Center – Espoo (Finlândia)
Eldorado Business Tower - São Paulo (SP)

Torre Santander – São Paulo (SP)
Centro de Distribuição da Coca-Cola - Rio de Janeiro (RJ)

2

3
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Estimular a inovação integra o rol de 

COMPETÊNCIAS DE 
EMPRESAS E LÍDERES

E
specialista em estratégia e inovação, o 
professor Vijay Govindarajan assegura 
que empresas e líderes precisam estar 

concentrados sempre em duas atividades: 
aumentar a eficiência e inovar para o futuro. Na 
mesma linha de raciocínio, está um documento 
elaborado pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), que garante que para o Brasil aumentar sua 
competitividade, gerar melhores empregos e crescer, 
é imperativo que reforce a capacidade de inovação 
do setor produtivo. 

Se inovar é preciso, como promover e estimular a 
inovação? 

Wagner Fontes Godoy, doutor em engenharia 
elétrica e professor da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, campus de Cornélio Procópio 
(PR), avalia que primeiramente é necessário entender 
o que é inovação. “Inovar é identificar caminhos 
diferentes para atingir determinado objetivo e 
entregar soluções criativas e eficientes. A partir deste 
entendimento, é hora de analisar e planejar formas 
inusitadas, criativas, diferentes, ou seja, inovar”, diz.

“A empresa que inova tem grande diferencial 
competitivo”, assegura Godoy. No entanto, alerta 
que não basta apenas investir em tecnologia. “É 
importante entender de forma sistêmica o negócio 
e alinhar a aplicação da tecnologia às estratégias 
do negócio”, fala. “Inovação envolve etapas 
bem planejadas e o comprometimento de toda 
organização, e deve ser tratada como uma alavanca 
de sucesso do empreendimento. Assim, se torna 
uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam se 
tornar competitivos no mercado”, pontua.

Cultura da inovação

Promover uma cultura de inovação dentro  da 
empresa é fundamental para um negócio duradouro. 

Para se destacar frente à concorrência em um 
cenário de competição cada vez mais acirrada, 
é preciso continuamente buscar diferenciais 
associados a uma proposta de inovação. Neste 
contexto, inovar, ao contrário do que muitos 
pensam, não é necessariamente possuir relação com 
a tecnologia. Pode ser uma novidade no mercado, 
um novo produto ou apenas uma forma mais ágil de 
realizar um processo.

“O importante é buscar sempre o novo e sair da 
zona de conforto. Colocar o cérebro para procurar 
o que de melhor pode ser feito para otimizar seus 
processos. Dissociar inovação de sofisticação, 
tecnologia de ponta e investimentos de alto valor. 
Para implantar um processo inovador não é preciso 
de uma coisa nem de outra”, ressalta Godoy.

De uma forma bastante simples, pode-se dizer 
que uma boa gestão da inovação é justamente 
aliar a criatividade e as boas ideias às ferramentas 
necessárias para que ela seja executada. 

as 5 características do engenheiro inovador
Capacidade de associação - é considerada a principal característica dos inovadores, pois ajuda nas 
descobertas de conexões entre questões aparentemente isoladas.

Questionamento - inovadores nunca deixam uma dúvida passar em branco. Suas perguntas provocam uma 
revoada de pensamentos e insights coletivos que levam a sociedade para o rumo da inovação.

Observação - um inovador está sempre atento ao seu redor. As observações funcionam como lenha para 
sua explosão de ideias e novos parâmetros para executar as ações.

Networking  - inovadores gastam muito do seu tempo e energia testando ideias por meio de uma ampla 
rede de contatos com diferentes perspectivas e bagagem cultura.

Experimentação - os inovadores estão constantemente experimentando. Eles vivem e exploram o mundo 
de maneira sensorial e intelectual. Não são convictos sobre nada e sempre estão aventando novas 
hipóteses.

Inovar é identificar caminhos diferentes para atingir determinado 
objetivo e entregar soluções criativas e eficientes
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uma boa estratégia para inovação; formar 
times constituídos por pessoas capacitadas e 
motivadas para inovar; possuir um ambiente 
propício à inovação; fortalecer a cultura 
para inovação; redesenhar uma arquitetura 
funcional que se coloque a serviço da estratégia 
estabelecida; e definir e mapear seus processos 
para inovação. Com base nos resultados, o 
estudo concluiu que as empresas que buscam 
sucesso em inovação devem trabalhar, 
prioritariamente, a melhoria das práticas de 
gestão da inovação relacionadas às pessoas, 
capacitando e motivando seus times a inovar. 

O engenheiro no mundo 4.0

A convergência de tecnologias digitais, físicas 
e biológicas exigirá uma nova compreensão 
do fenômeno da comunicação, em um mundo 
em que, cada vez mais, as pessoas são 
protagonistas, têm voz e são geradoras de crises 
constantes. Não somente as indústrias e todo 
o mercado de trabalho e relações humanas 
passam por um processo de mudança profundo 
e revolucionário. 

Um estudo da Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, estima que, em 20 anos, 57% 
dos postos de trabalho em escala mundial 
sejam tomados por robôs. Com todas estas 
mudanças, os engenheiros enfrentarão desafios 
que irão transformar sua ocupação e seu papel 
na sociedade. Eles serão marcados por mais 
criatividade, autonomia e flexibilidade. “Mas é 
fato que os engenheiros continuarão sendo o 
motor que impulsiona as inovações na indústria”, 
declara Godoy. “Profissionais das engenharias 
com foco na inovação não operam somente 
com competências técnicas, mas também 
interdisciplinares, que preparam os engenheiros 
para lidar com modernizados processos de 
inovação. Por meio da confluência de tecnologia 
de produção, técnicas de automatização 
e software, será possível solucionar mais 
problemas e incumbências profissionais de 
maneira ampla e flexível, em um ambiente de 
trabalho tecnológico, organizacional e social”, 
vislumbra o professor.

“Tais ações geram uma relação de afeto e 
proximidade entre as pessoas e os produtos.       
E no mercado competitivo que vivemos hoje em 
dia, nada melhor do que conseguir fidelizar um 
cliente fazendo com que ele se sinta exclusivo”, 
comenta. 

Ao focar em inovação, com equipes mais 
flexíveis e com certo grau de autonomia, 
é possível se adaptar mais rapidamente e 
incorporar tendências, atendendo a essas novas 
demandas em menos tempo e aproveitando, 
ao máximo, oportunidades que surgirem. 
Muitas das ideias mais produtivas surgiram a 
partir de necessidades do dia a dia ou de novas 
configurações para os recursos já existentes. 
“As empresas devem estimular suas equipes a 
propor novas formas mais práticas e eficientes 
de resolver problemas, além de estimular novas 
formas de melhorar sua própria produtividade”, 
recomenda.

Estimular a inovação 

Uma pesquisa coordenada pela consultoria 
especializada em gestão de inovação Pieracciani, 
feita junto a empresas líderes em segmentos 
diversos e também com um instituto de 
pesquisa e desenvolvimento, revelou seis 
facilitadores que estimulam a gestão de 
inovação dentro das organizações: planejar 

as 5 características do engenheiro inovador
Capacidade de associação - é considerada a principal característica dos inovadores, pois ajuda nas 
descobertas de conexões entre questões aparentemente isoladas.

Questionamento - inovadores nunca deixam uma dúvida passar em branco. Suas perguntas provocam uma 
revoada de pensamentos e insights coletivos que levam a sociedade para o rumo da inovação.

Observação - um inovador está sempre atento ao seu redor. As observações funcionam como lenha para 
sua explosão de ideias e novos parâmetros para executar as ações.

Networking  - inovadores gastam muito do seu tempo e energia testando ideias por meio de uma ampla 
rede de contatos com diferentes perspectivas e bagagem cultura.

Experimentação - os inovadores estão constantemente experimentando. Eles vivem e exploram o mundo 
de maneira sensorial e intelectual. Não são convictos sobre nada e sempre estão aventando novas 
hipóteses.

Imagem: Fanjianhua / Freepik
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REALIDADE 
ELÉTRICA

No primeiro trimestre de 2018, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (ANFAVEA) divulgou um 

aumento de 58,9% na venda de carros elétricos 
e híbridos no Brasil, em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) apontam que existem 
pouco mais de 7,1 mil carros elétricos no país, o que 
representa 0,02% da frota nacional. A expectativa é 
chegar a 10 mil até o final de 2018 e a 100 mil nos 
próximos cinco anos.
 
Esses números são importantes para traçar o cenário 
de um movimento que está acontecendo em todo 
o mundo: um olhar mais apurado aos veículos 
elétricos e híbridos. A ponto de tradicionais indústrias 
automotivas divulgarem novas políticas de mercado. 
A Volvo anunciou que, a partir de 2019, todos os 
seus carros serão veículos híbridos ou elétricos. A 
Mercedes Benz, por sua vez, investirá US$ 11 bilhões 
para o desenvolvimento desses veículos nos próximos 
cinco anos. Países como Noruega e Índia expuseram 
que têm por objetivo acabar com vendas de carros 
com combustíveis fósseis até 2030. Recentemente, 
a França engrossou esta lista, tendo como meta o 
ano de 2040. Portanto, é uma realidade com a qual a 
sociedade terá que lidar daqui para frente.
 

E o brasil?
  
Apesar da procura por veículos elétricos e híbridos 
(saiba a diferença no box) estar crescendo no 
território nacional, os números ainda são tímidos em 
comparação a outros países. A Agência Internacional 
de Energia (IEA, na sigla em inglês) divulgou que o 
ano de 2017 bateu recorde na adesão de veículos 
movidos a eletricidade no mundo. No período, 
chegou a um milhão de carros vendidos, somando 
3 milhões hoje em movimento. Deste volume, 40% 

A eletrificação da frota de veículos é uma realidade no mundo, 
porém automóveis por combustão não deixarão de existir

estão na China e cerca de 25% nos Estados Unidos.

O crescimento no Brasil ainda é tímido basicamente 
em função do custo de produção, de venda, falta 
de estrutura de abastecimento e de conhecimento 
da população. “Mesmo assim, o Brasil já conta com 
algumas empresas que comercializam e produzem 
carros elétricos. Por exemplo, em Curitiba, existe uma 
empresa pioneira na produção de carros elétricos no país, 
a Hitech-Eletric. Atualmente, os valores iniciais destes 
veículos começam em torno dos R$ 50 mil. O que pode 
baratear estes veículos é sua produção em maior escala”, 
diz o engenheiro eletricista Wagner Endo.

Segundo a FGV Energia, os países que mais avançam 
na eletrificação da frota contam com estímulos 
governamentais, como redução de impostos, restrições 
aos veículos movidos por combustíveis fósseis ou ajuda 
de custo ao consumidor final. Para Endo, a discussão 
envolve principalmente a disponibilidade de matriz 
energética, “como tudo na engenharia, está relacionada 
ao custo, ao investimento na infraestrutura, dentre 
outros fatores econômicos”, complementa. Ele explica 
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que não há viabilidade econômica em carros elétricos 
se a matriz energética do país depender de fontes não 
sustentáveis de energia. “Por isso, juntamente com o 
advento dos carros elétricos, é extremamente necessário 
o investimento em energias renováveis, tal como, energia 
solar, energia eólica e em alguns casos a energia de 
usinas hidroelétricas”. Investidores do mercado estão 
em consonância com esse argumento: o Brasil será um 
importante player a partir do momento que investir na 
matriz energética com fontes limpas.

ABASTECIMENTO 

A eletrificação da frota passa pela expansão nos pontos 
de recarga ligados à rede elétrica, tanto em domicílios 
quanto em ambientes públicos. São os chamados 
“eletropostos”, que abastecem os veículos elétricos ou 
híbridos. No Brasil, o aplicativo PlugShare, que mapeia 
o serviço, sugere que há entre 130 e 150 instalados 
no país – os números não são exatos. Endo 
destaca que a disponibilidade de eletropostos 
no país ainda é muito restrita, mas cita alguns 
exemplos. “A CELESC possui uma rede de 
eletropostos na BR-101 entre, Joinville e 
Florianópolis em Santa Catarina. A CPFL em 
São Paulo, já conta com uma rede na região 
metropolitana de Campinas. A COPEL é 
responsável pela eletrovia entre Paranaguá e 
Foz do Iguaçu, na BR-277”, informa.

Para o crescimento do setor, o Poder Público 
tem papel fundamental, já comprovado por 
experiências em outros países. Um primeiro 
passo no Brasil foi dado com o programa 
Rota 2030, anunciado em julho deste 
ano pelo Governo Federal, com regras e 
incentivos para fabricantes de carros que deverá vigorar 
pelos próximos 15 anos. 

Dentre os pontos do projeto há 
o incentivo fiscal de até R$ 1,5 
bilhão por ano se as empresas 
investirem pelo menos R$ 5 
bilhões em pesquisas no Brasil e 
as indústrias devem melhorar a 
eficiência energética em 11% até 
2022, reduzindo o consumo médio 
de combustível. Mas a grande notícia 
para o setor é a redução do IPI de 
25% para uma faixa entre 7% e 20%, 
além dos híbridos com motor flex 
terem um desconto extra.

O engenheiro eletricista Wagner Endo afirma que 
no papel, o programa é muito interessante, mas faz a 
ressalva de que as metas trazem benefícios apenas às 
montadoras. “Para que se gere maior impacto, toda a 
cadeia produtiva do setor elétrico também deveria ser 
envolvida. O Programa Rota 2030 incentiva a eficiência 
energética em automóveis que é só uma das etapas 
para a predominância de carros elétricos no país. Enfim, 
o Rota 30 ainda é um projeto de transição para em um 
breve futuro termos mais carros elétricos no país”, diz.

O que é possível afirmar de momento é que o mercado 
está em expansão e não tem mais volta. Prova disso, é 
um recente levantamento feito pela Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF), especializada em pesquisas 
no setor energético. O estudo publicado mostra uma 
previsão de que em 2040, 35% das novas vendas no 
mundo serão de carros elétricos. E o Brasil está nesta 
fatia de mercado.

Imagem: Nissan

carros elétricos puros x carros elétricos híbridos

Os carros elétricos, atualmente, são encontrados de duas formas: os híbridos e os 
elétricos puros. Os híbridos possuem ambos os propulsores - a combustão e o elétrico. 
E esses propulsores podem ser automáticos e os “plug-in”. Nos híbridos automáticos a 
recarga e geração de energia elétrica é feita no próprio veículo, sem intervenção direta 
do motorista. Nos veículos elétricos “plug-in” é necessário um ponto de recarga, uma 
tomada para conectar o veículo e recarregar as baterias. A vantagem do veículo “plug-
in” é sua autonomia e eficiência, no entanto, depende da existência de eletropostos 
para recarga do veículo, o que pode ser uma desvantagem para alguns motoristas. 
Já os elétricos puros, possuem exclusivamente o motor elétrico como propulsão, 
dependendo exclusivamente de recargas através de eletropostos.



PÁ
G

.

24

TECNOLOGIA
APLICADA NO 

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS

O BIM (Building Information Modeling) é uma 
metodologia de trabalho colaborativo que 
possibilita ampliar o raciocínio no processo 

de desenvolvimento de projetos. Trata-se de um 
conjunto de tecnologias, processos e políticas, que 
permitem que várias partes interessadas possam, de 
maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma 
edificação ou instalação.

Para o engenheiro civil Marcos Vinicius Gil Silveira, 
o grande diferencial do BIM é a quantidade e o nível 
de informação disponível de todas as disciplinas 
ainda na fase de elaboração do projeto de uma 
edificação, dando subsídios para a tomada de decisão 
dos projetistas. “Seu uso gera a possibilidade do 
projetista de estrutura ter acesso a informações sobre 
orçamento, hidráulica e elétrica. Todas as disciplinas 
se relacionam de maneira bidirecional, ou seja, o BIM 
concentra informações suficientes para que o time 
de projetistas possa de um lado propor soluções de 
Engenharia, mescladas com preocupações estéticas”, 
explica.

Segundo ele, outro ponto bastante positivo do uso do 
BIM está na facilidade de verificação de interferências 
entre as disciplinas. No entanto, mesmo com todas 
essas vantagens, é indispensável que um profissional 
(engenheiro) seja responsável pela compatibilização 
desses projetos ao final de cada etapa. 

“As informações produzidas até aqui são transferidas 
para a equipe de planejamento e orçamento da obra, 
e a tendência é que essas etapas também sejam mais 
ricas em relação aos projetos feitos fora do conceito 
BIM. Unindo projetos com menos interferências, 

BIM integra disciplinas e 
amplia eficiência em todas as 
etapas da obra

planejamento e o orçamentos mais assertivos chega-
se a obras com maior qualidade e precisão nos prazos 
e custos. Portanto, os maiores benefícios do uso do 
BIM aparecem na fase da execução da obra em si”, 
pontua.

BIM DO PAPEL AO CONCRETO
“A gestão da informação é bastante importante para o 
sucesso de um projeto, portanto, ainda no estudo de 
viabilidade já é aplicado o conceito da centralização da 
informação”, conta. 

Isso se estende nas demais fases de elaboração dos 
projetos: concepção (onde são apresentadas ao ideias 
gerais sobre cada disciplina), modelagem (onde a 
atenção é voltada à construção do modelo inteligente), 
análise (onde o modelo é analisado em ferramentas 
de análise de interferências automatizadas) e 
documentação (após o atendimento às análises e 
compatibilização entre as disciplinas). 

Durante todo o desenvolvimento da obra, o BIM 
propicia aos envolvidos retirar e colocar informação 
dentro desses modelos em tempo real, consultando 
detalhes bem específicos do projeto e adicionando 
novas informações, como mudanças no cronograma e 
em custos dos insumos.

Para o engenheiro, o grande benefício do BIM em 
uma obra é a redução de custos devido à otimização 
do projeto. “O uso da tecnologia trouxe maior 
competitividade frente a empresas mais experientes, 
com maior portfolio e principalmente com preços mais 
baixos os praticados pela maioria das empresas”, diz.
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benefícios para a 
construção civil
Uma medida do Governo Federal visa incentivar 
o uso do BIM no Brasil. Trata-se do Decreto nº 
9.377/18, que pretende promover um ambiente 
adequado ao investimento da tecnologia, além de 
fomentar seu uso em âmbito nacional. Tal medida 
integra a Estratégia Nacional de Disseminação do 
BIM no Brasil, que prevê o uso da ferramenta em 
todas as obras a partir 2021. 

Com isso, estima-se que ocorra um aumento de 
10% na produtividade do setor e uma redução 
de custo que pode chegar a 20%, de acordo com 
estudos contratados pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Segundo o mesmo estudo, apenas 5% das 
empresas nacionais já usam a ferramenta. Se 

metade da cadeia da construção passar a utilizar a 
plataforma até 2028, haverá um aumento de sete 
pontos percentuais do PIB do setor.

O Paraná também conta com um canal de 
divulgação e acompanhamento das ações do Plano 
de Fomento ao conceito Building Information 
Modeling (BIM). É o Portal BIM Paraná, iniciativa da 
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado.

A Secretaria diz que a proposta consiste em 
melhorar a gestão de projetos e obras públicas, 
com foco no crescimento e desenvolvimento do 
Estado, e faz parte do Plano de Metas 2015-2018 
do Governo do Paraná. 

O Portal BIM Paraná pode ser acessado em http://
www.bim.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=29

Imagem: Freepik
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ILUMINAÇÃO DE LED 
É A MELHOR 

ALTERNATIVA PARA 
ECONOMIZAR ENERGIA

Além disso, as lâmpadas reduzem os efeitos nocivos da 
radiação  no meio ambiente e na saúde humana

D urabilidade, qualidade de iluminação, economia na 
conta de energia, menos calor e menor impacto no 

meio ambiente têm sido apontados como as principais 
vantagens da utilização de lâmpadas LED em projetos 
residenciais e corporativos.  Marco Antonio Ferreira 
Finocchio, engenheiro eletricista e de segurança do 
trabalho, assinala ainda como benefícios a isenção de 
radiação e a não contaminação do solo por metais pesados. 

A iluminação artificial tem experimentado uma verdadeira 
evolução tecnológica dos últimos 20 anos. Isto se deve 
principalmente à procura por alternativas de baixo 
consumo e alta eficiência luminosa, estimulada pela 
insuficiência cada vez maior dos recursos ambientais. A 
tecnologia LED é baseada nos diodos emissores de luz 
(LED’s) como fonte artificial e revoluciona os sistemas 
convencionais de iluminação, e deve obedecer a rigorosos 
critérios de aplicação para alcançar eficiência. 

Em projetos do sistema de iluminação, devem ser 
considerados parâmetros como: tecnologia de fabricação, 
temperatura de cor, ângulo de emissão de luz índice de 
reprodução de cor, tensão direta, temperatura da junção, 
corrente, fluxo luminoso, tempo de estabilização e vida útil 
dos LED’s. 

De acordo com Finocchio, os produtores devem possuir 
sólida noção de ótica, cálculos térmicos, bem como, o 
dimensionamento dos parâmetros elétricos dos LED’s para 
se atingir a performance elétrica e fotométrica esperada. 
“Deste modo tem-se um econômico do ponto de vista 
energético com alto desempenho fotométrico quando 
comparado  a fontes de luz clássicas”, explica o engenheiro. 

VANTAGENS

Economia de energia: as lâmpadas de LED podem 
representar uma redução de até 80% na conta de luz.

Durabilidade e manutenção: as lâmpadas de LED 
apresentam baixo custo e variados modelos. Duráveis, 
podem gerar energia em até 50 mil horas, enquanto os 
modelos comuns duram até 7 mil horas.

Mais iluminação e menos calor: As lâmpadas comuns, na 
maioria das vezes, não garantem iluminação suficiente. 
Muitos ambientes acabam ficando até com tonalidades 
amareladas e desconfortáveis. A lâmpada de LED 
ilumina muito mais todos os espaços, pois é fabricada 
para transformar energia absorvida em luz, ao invés de 
transformar em calor.

Ausência de radiação: A emissão de radicação ultravioleta 
da lâmpada LED é praticamente nula quando comparada 
com outros sistemas de iluminação, fator que contribui 
para a saúde humana, porque não contém pesados e 
apresenta uma forma renovável de eletricidade. 

Impacto no meio ambiente: Lâmpadas de LED podem ser 
recicladas.

Avaliação positiva: A tecnologia LED torna a iluminação, 
inclusive a pública, mais atraente, econômica e segura.
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PERS/PR
POR HELDER NOCKO e FERNANDA MUZZOLON PADILHA*

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná – 
PERS/PR, contratado pela Secretaria do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos do Estado – SEMA e concluído em 
agosto de 2018. 

A partir da elaboração PERS/PR o Governo do Estado 
passa a contar com um instrumento voltado ao olhar 
estratégico e ao equacionamento das grandes questões 
relativas à geração, tratamento e destinação dos 
resíduos sólidos no Estado. 

Neste sentido, o Plano tem por objetivo orientar a 
atuação governamental na logística reversa de resíduos 
pós-consumo e na gestão das oito (08) tipologias de 
resíduos definidas na PNRS: 

A elaboração do PERS/PR foi realizada em um período de dezoito 
(18) meses por uma equipe de mais de vinte (20) profissionais 
das áreas de engenharia, geologia, economia, saúde e geografia 
- contando especialistas em cada tipologia de resíduo. Foram 
realizadas visitas técnicas em sessenta e seis (66) municípios do 
estado e reuniões com diversos setores envolvidos na geração, 
gerenciamento e destinação de resíduos sólidos, na busca de 
dados e informações para elaboração do diagnóstico.

O controle social durante a elaboração do PERS/PR se deu a partir 
de fóruns, oficinas técnicas e do seminário final. Foram quatro 
(04) fóruns realizados em Curitiba para validação dos produtos 
com o Comitê Diretor e Grupo de Sustentação e doze (12) oficinas 
técnicas realizadas em seis (06) regiões do estado, sendo seis 
(06) oficinas para apresentação e validação do Diagnóstico e seis 
(06) para apresentação e validação das diretrizes, estratégias 
e ações, congregando mais de 1.400 participantes. Além do 
seminário final realizado em Curitiba com a participação de mais 
de 300 pessoas. Ao todo foram mais de 1.700 participantes nos 
eventos, representando 215 municípios.

Com a elaboração do Panorama dos Resíduos Sólidos, ficaram 
evidentes as dificuldades e potencialidades na gestão e 

<<<ARTIGO>>>
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informações foram colocados em funcionamento: o 
Sistema de Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos – 
SEIRSU e o Sistema de Informações sobre Logística Reversa 
– SEILOG. O SEIRSU deve ser respondido anualmente 
pelos 399 municípios do estado, fornecendo dados sobre 
geração, coleta, triagem, tratamento e disposição final 
de RSU; já o SEILOG deve ser respondido por setores ou 
geradores que tenham termo de compromisso de logística 
reversa firmado com a SEMA de forma a comprovar a 
execução das ações e o alcance às metas estabelecidas 
no termo de compromisso.

Algumas proposições do PERS/PR merecem destaque 
como a ampliação do corpo técnico da SEMA para atuação 
no setor, a criação de um departamento de fiscalização 
em resíduos sólidos – DFRS no Instituto Ambiental 
do Paraná, a participação do estado em consórcios 
interfederativos, a elaboração de planos metropolitanos 
de gestão de resíduos sólidos urbanos, a vinculação do 
licenciamento ambiental à implementação da logística 
reversa e à apresentação do Inventário de Resíduos Sólidos 
Industriais.

Desta forma, com a elaboração do PERS/PR a gestão 
estadual em resíduos sólidos passa a ter um 
encadeamento de ações a serem executadas e de 
projetos a serem desenvolvidos para o alcance das metas 
estabelecidas e aprovadas junto à população do estado, 
representada nos eventos de mobilização social.

Todos os produtos do PERS/PR estão disponíveis para 
consulta no site: http://www.residuossolidos.sema.pr.gov.br

gerenciamento das diversas tipologias de resíduos, assim 
como a distribuição das atividades geradoras no território 
estadual e a concentração de unidades de destinação e 
disposição final de resíduos em torno dos grandes centros 
urbanos.

No diagnóstico foram feitas estimativas de geração para todas 
as tipologias de resíduos e identificados os empreendimentos 
de reciclagem, tratamento e disposição final mais utilizados. 
Também foram levantadas as áreas degradadas por disposição 
final de resíduos sólidos.

Dentre os grandes problemas diagnosticados, encontra-
se a situação de disposição final de RSU, com 40% dos 
municípios destinando-os inadequadamente. Cerca de 
26% dos municípios do estado ainda não realizam coleta 
seletiva de recicláveis, estes todos com população inferior 
a 50 mil habitantes. Apenas 12% dos municípios realizam 
compostagem de alguma parcela de RSU, destes a grande 
maioria com população inferior a 50 mil habitantes. Ou seja, 
ainda quase a totalidade dos RSU gerados no estado são 
destinados para unidades de disposição final sem passar por 
alguma etapa de tratamento. 

A partir da estimativa de geração de recicláveis e do 
diagnóstico de recuperação e reciclagem atualmente 
praticados no estado, estima-se que são desperdiçados cerca 
de 1 bilhão de reais ao ano com a destinação destes materiais 
para unidades de disposição final.

Outra situação evidenciada diz respeito à falta de informações 
sistematizadas, não existindo no estado um banco de dados 
congregando informações sobre geração e destinação 
de resíduos. Até mesmo a identificação de atividades 
desenvolvidas por destinadores de resíduos é dificultada pela 
falta de detalhamento nas licenças ambientais. 

A partir do diagnóstico elaborado foram realizadas projeções 
de geração de resíduos para diferentes cenários econômicos, 
assim como foram realizados ensaios econômicos que 
embasaram o plano de ações do PERS/PR.

O Plano de Ações conta com a definição de diretrizes, 
estratégias, metas, programas, projetos e ações a serem 
desenvolvidos em um horizonte de planejamento de vinte (20) 
anos. As metas dizem respeito, principalmente, à redução 
da geração de resíduos, à redução da disposição final de 
resíduos em aterro sanitários, à universalização dos serviços 
de coleta, à destinação adequada de resíduos, assim como 
à implementação do sistema de informações online sobre 
resíduos sólidos – SEIRS e ao preenchimento do sistema pelos 
geradores e destinadores de resíduos.

Ao final da elaboração do PERS/PR dois sistemas de 

*Os autores são engenheiros ambientais.
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Análise de 
instalações elétricas 

em habitações de 
baixa renda

POR MÁRCIO MENDONÇA*

As condições de vida e moradia de uma grande quantidade 
de pessoas em nosso país é um tema que merece atenção. O 
direito humano à moradia é um dos direitos sociais assegurado 
constitucionalmente, no artigo 6º da Constituição Federal. Por 
outro lado, 6,5 milhões de brasileiros não têm acesso a uma 
moradia digna. O país é um Brasil de contrastes e no campo 
da moradia se dá de maneira bastante expressiva ao segregar 
os indivíduos de baixa renda nas periferias das cidades, com 
infraestrutura ineficiente e escassez de serviços públicos como 
escolas, hospitais, etc. 

Vivemos um déficit no campo da habitação, pois as políticas 
neste âmbito tem sido são poucas e ineficientes. Em função 
disso, muitas famílias optam por construírem suas moradias 
de maneira precária, muitas vezes de maneira ilegal ou em 
terrenos invadidos. Tais moradias são construídas na maioria 
das vezes por suas “próprias mãos”, sem estudos técnicos 
e de segurança, o que pode acarretar em uma série de 
consequências e riscos à própria vida e ao ambiente.  Com 
base nestes apontamentos, a presente ação almeja identificar 
as condições de moradia de populações de baixa renda, no 
que tange especificamente às instalações elétricas. Tal ação 
visa além de identificar e executar ações de melhoria, ser um 
campo de formação de futuros profissionais. O envolvimento 
de estudantes em problemas do cotidiano deve ser uma 
premissa no que tange à formação de técnicos e engenheiros 
que permita um olhar mais atento e humanizador para com a 
sociedade.

Em todas as regiões do Brasil é possível encontrar famílias 
de baixa renda que não tem como investir em residências 
seguras, mais especificamente em instalações elétricas dentro 
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
Transformando as casas em potenciais locais de riscos. Com 
a ideia de mudar esta realidade, criou-se o projeto de extensão 
Análise e correção de instalações elétricas em residências de 
baixa renda na cidade de Cornélio Procópio, este é um projeto 
de engenharia de impacto social que é focado na melhoria das 
condições de segurança das famílias. A cada visita o grupo ficha 
as situações através de um questionário com questões sociais, 
econômicas e pessoais respondidas por cada chefe de família. 

O engenheiro, independentemente da área em que atua, 
pode ser visto como um dos principais pilares da evolução 
tecnológica. Dessa maneira, é bastante claro que seu trabalho 
gera consequências em qualquer população que venha a 

ser atingida por suas ações. Na realidade, a busca por uma visão 
mais integral das ações de cada um deveria ser feita por todos 
os profissionais, não somente pelos engenheiros, até mesmo 
estendendo essas questões para além do âmbito da profissão, 
procurando, pois, conhecer sua capacidade e o que cada um pode 
agregar de valor para a sociedade. 

Pode-se definir responsabilidade como um valor de orientação 
para nossas ações.  No contexto profissional, é o dever de melhorar 
a qualidade de vida de populações desfavorecidas [1], como a 
atenuação de risco em instalações elétricas impróprias ou fora das 
normas. Neste contexto, o engenheiro deve conhecer sua capacidade 
e o que ele pode agregar de valor para a sociedade através da busca 
por uma visão mais integral de suas ações. Ainda quanto a questões 
sociais, o excesso de especialização dos estudantes poderia 
entendida como geradora de problemas sociais. É de extrema 
importância que um engenheiro desenvolva uma visão sistemática 
do mundo para reconhecer que ele é o agente de transformação 
social. Assim, não só basta saber dos conhecimentos empíricos, 
técnicos e científicos; deve-se, também, saber aplicar esses 
conhecimentos de forma ética e humana [2].

De um modo geral, vê-se que o engenheiro é um indivíduo com 
responsabilidade social, além de outras. Uma visão meramente 
técnica do mundo é, portanto, a participação de estudantes de 
engenharia em projetos com cunho de melhoria de qualidade de 
vida para famílias de baixa renda, por meio da detecção e atenuação 
de riscos de choques elétricos, até mesmo de incêndios sugere 
ser uma bela aprendizagem técnica, por meio da visualização do 
problema em uma situação real, o desenvolvimento dos mesmos 
para problemas sociais.

Dentre as áreas de engenharia, podemos destacar a atuação 
dos engenheiros eletricistas e seus pares na atenuação de 
problemas que envolvem o mau uso da eletricidade. A eletricidade 
tornou-se indispensável à sociedade. Por isso, percebe-se o 
crescente investimento para otimização, segurança e ampliação 
das instalações elétricas, de modo especifico, pode-se atenuar 
problemas em instalações existentes com atualização dos projetos 
e instalações existentes. A eletricidade é um fenômeno não inerente 
ao sentido da visão e, muitas vezes, o trabalhador ou pessoas 
ficam submetidas às situações que expõe sua vida e integridade 

<<<ARTIGO>>>
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física, como o choque elétrico e a consequente ocorrência de 
incêndios. 

O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos 
diversos que se manifesta no organismo humano ou animal 
quando este é percorrido por uma corrente elétrica [3]. Pode-se 
conceituar ainda o choque elétrico como a passagem de 
uma corrente elétrica através do corpo, utilizando-o como um 
condutor. Essa situação, além de poder causar sustos, também 
pode causar queimaduras, parada cardíaca ou a morte em 
casos mais graves [4] [Nr10]. Em outras palavras, de acordo 
com a norma 5410 [5], é o efeito patofisiológico resultante da 
passagem de uma corrente elétrica, a chamada corrente de 
choque, através do corpo de uma pessoa ou de um animal.

Nesse contexto, noções de segurança são importantes para que 
pessoas em condições de vulnerabilidade social não sejam 
expostas ao acesso precário à energia elétrica. Assim, para evitar 
riscos de incêndio e choques elétricos, um ambiente seguro 
deve obedecer às regulamentações de circuitos elétricos, nesse 
caso às normas NBR-5410, e de modo especifico NR-10 quando 
se trata de mão de obra.

As figuras 1a e 1b mostram uma investigação prévia da situação 
similar observada em um bairro de baixa renda na cidade de 
Cornélio Procópio [6]. Em todas as casas contempladas com a 
reforma dos pontos críticos das instalações elétricas, pode-se 

constatar que ocorreram acidentes elétricos, mas em nenhum dos 
casos foi fatal ou gravíssimo, por este motivo também nenhum acidente 
foi registrado. As práticas de correção foram bem-sucedidas, só não 
sendo mais completas devido à escassez de recursos financeiros e 
ao pouco tempo de existência do projeto. Constatou-se emendas de 
péssima qualidade com nenhum dimensionamento de cabos, cabos 
flexíveis e rígidos conectados, sem nenhum dispositivo de aterramento 
e/ou proteção, como disjuntores, por exemplo.

Assim, a luz da responsabilidade social dos engenheiros, estudantes e 
universidade devem cada vez mais desenvolver projetos de extensão 
visando melhorar as condições de vida da população de uma forma 
geral, além de apontar caminhos para construção de um mundo 
com mais oportunidades. Este projeto de extensão coordenado 
por engenheiros da UTFPR possui os seguintes objetivos: Analisar a 
segurança e a situação das instalações elétricas em famílias de baixa 
renda. E, verificar condições das instalações elétricas em baixa tensão 
das residências baseada na norma NBR 5410 (instalações elétricas em 
baixa tensão). Com as seguintes ações: executar ações de melhorias 
e correções norteadas pela NBR supracitada; zelar pela segurança 
patrimonial e física dessas famílias; atenuar riscos de choque e suas 
consequências nos moradores; promover participação dos alunos em 
ações sociais. Como objetivo secundário, após a atenuação dos riscos 
elétricos e eficiência energética poderá ser analisada.

*O autor é Engenheiro Eletricista e professor no 
Departamento de Engenharia Elétrica da UTFPR.

Figura 1a – fios diferentes e péssima isolação | Figura 1b – sem isolação
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Em 2017 as 
comunicações de 
acidentes ficaram 
abaixo da média 
anual para o país. 
O Paraná já tem 
mais de seis mil 
pessoas atuando 
na área

A profissão de Engenheiro de Segurança do Trabalho foi 
regulamentada no Brasil em 1985. Passados mais de 30 anos, 
nosso estado tem registrados no Crea-PR cerca de 6.218 

profissionais de nível superior, médio ou tecnólogos que atuam nos 
mais variados setores para evitar e prever todo o tipo de risco ao 
trabalhador. A evolução constante na formação desses profissionais 
tem ajudado o país a diminuir gradativamente os ainda altos índices de 
acidentes de trabalho. 

“O Anuário de Acidentes de Trabalho divulgado pelo Ministério do 
Trabalho tem mostrado a diminuição dos acidentes nos últimos anos, 
porém são índices ainda distantes do ideal, se os compararmos com 
os de outros países. Mas, sem dúvida, a exigência de profissionais 
habilitados como técnicos e Engenheiros de Segurança do Trabalho, 
estão contribuindo para a prevenção de acidentes em todos os setores 
da economia”, analisa o coordenador do curso de Especialização 
em Engenharia de Segurança do Trabalho da UTFPR de Cornélio 
Procópio, Jancer Frank Zanini Destro. 

Zanini aponta que a evolução dos profissionais de 
segurança do trabalho no país vem desde a criação da 
Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo 
de Segurança e Medicina do Trabalho) em 1966. 
“A criação das normas regulamentadoras, em 
1978, e os ajustes constantes dessas NRs, 
têm sido fundamentais para evolução da 
profissão em nosso país”. Atualmente 
são 18 as atividades as quais o 
Engenheiro de Segurança pode 
atuar nos mais variados setores. 
As áreas que mais tem 
acolhido os profissionais 
são a indústria, a 
construção civil, e 
nos setores de 
consultoria e 
treinamento. 
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Para o professor, na 
última década houve 

um grande avanço tanto 
na legislação, quanto na 

formação dos profissionais, 
o que deixou o Brasil em 

iguais condições com os países 
desenvolvidos.

Formação com qualidade
Hoje no Paraná são oito cursos de tecnologia em 

segurança do trabalho, 78 cursos técnicos de segurança 
do trabalho e 53 pós-graduações em engenharia de 

segurança no trabalho. A prevenção e a antecipação de 
riscos potenciais ao trabalho e ao meio ambiente estão entre 

as principais incumbências do profissional da área, mas a atividade 
tem 18 áreas regulamentadas para atuação. “Atualmente, há uma 

clara divisão dos profissionais que buscam esta formação. Uma parte são 
profissionais que já trabalham e buscam maior conhecimento para agregar 

ao seu dia a dia, e a outra parte é composta por recém formados, que buscam 
melhorar o currículo para conseguirem a inserção no mercado de trabalho”, 

exemplifica o coordenador do curso de Especialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho da UTFPR de Cornélio Procópio, Jancer Frank Zanini Destro. 

O professor destaca ainda que os profissionais têm observado as características da 
economia regional para definir em qual área vão aturar. “Nossa região tem muito agronegócio, 

então os profissionais querem agregar segurança do trabalho na agronomia, essa dupla formação 
e a constante atualização, principalmente em relação às NRS é que vão manter este profissional 

ativo, competitivo e bem remunerado no mercado.”
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Crea-PR tem modalidades diferentes para 
fiscalizar profissionais de segurança 

O Crea-PR sempre realiza ações de fiscalização para verificar a 
presença e a atuação de profissionais registrados ao Conselho 
em diversos tipos de obras e projetos. No primeiro semestre de 
2018, foram abertos 489 processos de fiscalização – 423 deles 
com foco principal na segurança do trabalho e outros 46 com 
foco em outra modalidade (obra civil, por exemplo), mas que 
envolveram algum serviço de segurança de forma paralela. 

Foram 195 ações de Fiscalização de Empreendimentos em 
Funcionamento (FEF, em empresas contratantes) e 176 
fiscalizações de rotina em campo. “Os problemas de segurança, 
de qualidade, desatendimento às normas técnicas ou distrato 
comercial não fazem parte do escopo da fiscalização em geral. 
Por outro lado, como algumas dessas questões são indícios de 
má conduta com relação à ética profissional, como imperícia, 
imprudência e negligência, casos do tipo podem ser averiguados 
pela Comissão de Ética do Crea-PR mediante processos 
específicos para averiguação de conduta”, explica o gerente do 
Departamento de Fiscalização do Crea-PR, Diogo Artur Colella.
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Verificação de 
resultados da 

aplicação de método 
multicritério para análise de 
viabilidade de obras públicas

POR ANDERSON BRUNHEIRA LOPES E CARLOS HENRIQUE ZANELATO PANTALEÃO*

Introdução

A construção civil possui relevante importância para 
a economia nacional, sendo a receita proveniente 
deste setor, segundo IBGE (2018), correspondente a 
aproximadamente 25% de toda a receita gerada pela 
indústria. 

Obras públicas contribuem com grande parte deste 
valor, entretanto, o Brasil vem sofrendo problemas com 
obras paralisadas. Atualmente, segundo levantamento 
da CBIC (2018), existem aproximadamente 7.500 
obras públicas paralisadas devido a erros de projetos, 
orçamentos e outros fatores, com custo estimado 
de 76,7 bilhões de reais. Estes erros poderiam ser 
detectados pelas empresas privadas que participaram 
destes processos licitatórios, caso fossem efetuadas 
análises detalhadas destes elementos.

Ocorre que a análise e avaliação do projeto básico por 
vezes não é feita, ou, quando feita, não leva em conta 
critérios pré-determinados pelo mercado ou pela 
empresa. Somam-se a isso os inúmeros critérios a 
serem levados em conta, que tem impacto direto na 
elaboração da proposta e caso sejam mal avaliados 
poderão impossibilitar o término da obra.

Tais desafios justificam a utilização da análise 
multicritério, que permite a compreensão do contexto 
decisório, através da identificação, listagem e atribuição 
de pesos aos critérios envolvidos na situação problema, 
trazendo apoio ao processo decisório. 

Para a aplicação do método, foi escolhida uma empresa 
de construção de Foz do Iguaçu, a qual tem como 
principal negócio a execução de obras públicas. Diante 
disso, o presente trabalho apresenta uma análise dos 
resultados obtidos com a aplicação de um método 
multicritério para a análise de viabilidade de obras 
públicas de uma empresa do oeste do Paraná. 

Para o desenvolvimento do trabalho, a aplicação do 

método teve início com a definição dos decisores associados 
ao projeto e o levantamento dos elementos primários de 
avaliação. Após esta etapa, foi apresentado o mapa cognitivo 
associado ao problema, os clusters e as árvores de pontos 
de vista fundamentais. Por fim foram determinados os 
descritores e as funções de valor associadas, possibilitando a 
avaliação local e global das ações potenciais, que forneceram 
o indicador de viabilidade das obras estudadas.

Desenvolvimento

A análise multicritério de apoio à decisão construtivista é uma 
metodologia utilizada para auxílio à tomada de decisão em 
situações que envolvem grande quantidade de informações, 
tanto quantitativas quanto qualitativas, que precisam ser 
levadas em conta no processo decisório. 

Através de técnicas de compreensão e mapeamento do 
cenário decisório, são aplicados conceitos lógicos que criarão 
métricas para os critérios determinados, possibilitando ao 
decisor ter uma visão unificada de todo o contexto.

Segundo Ensslin et al. (2001) essa metodologia baseia-se na 
execução das etapas descritas na figura 1, a seguir:

<<<ARTIGO>>>
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*Anderson Brunheira Lopes é engenheiro civil - andersonblopes@bol.com.br 

Carlos Henrique Zanelato Pantaleão é engenheiro eletricista - eng_pantaleao@yahoo.com.br 

Análise dos resultados

Após aplicação do modelo em uma amostra de quatro empreendimentos, para fins de determinação da acurácia do método, foi 
possível observar que empreendimentos que tiveram pontuação acima de 67 apresentaram condições de viabilidade de execução 
e puderam ser concluídos. Empreendimentos abaixo dessa pontuação não foram concluídos ou foram concluídos gerando perda 
de capital.

Ressalta-se que os valores obtidos na metodologia para estes 4 casos podem ser diferentes para outras obras ou em outras 
empresas, devido à diversidade de condições presentes em cada organização. No entanto a metodologia utilizada fornece 

ferramentas para que cada empresa possa identificar os critérios e estabelecer as funções de valor segundo seus 
próprios decisores.

Para as obras estudadas, os critérios de maior relevância encontrados para a análise de viabilidade foram a qualidade 
dos projetos e planilhas orçamentarias apresentadas no processo licitatório, os preços praticados e o prazo estipulado, 
as reservas financeiras da empresa licitante para a execução da obra, bem como os indicadores econômicos TIR e VPL 
associados ao negócio.

A metodologia demonstrou grande potencial de contribuição no processo decisório e - com o indicador numérico 
fornecido – pode facilitar o processo de análise de viabilidade de obras públicas antes de sua efetiva execução. Com 
essa ferramenta, o empresário consegue ter previsibilidade e toma as decisões mais adequadas, com embasamento 
técnico. Ressalta-se ainda que, por se tratar de um processo construtivista, existem melhoras nos processos gerencias 
da empresa, que poderão fortalecer ainda mais o desenvolvimento do negócio.
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Entidade de classe: 
por que participar?

POR EDSON ROBERTO SILVEIRA*

Vivemos numa sociedade de grandes desafios e através de 
uma entidade de classe é possível enfrentar e resgatar os 
valores em que acreditamos, com a perspectiva de crescer 
e melhorar sempre, contribuindo para a construção de uma 
sociedade melhor. O sucesso da entidade de classe resulta de 
como enfrenta os desafios colocados, como ajuda a solucionar 
os problemas postos e a solidariedade participativa dos seus 
associados que demonstram o orgulho de ter e participar de 
uma associação forte.

As entidades de classe promovem o encontro, o conhecimento, 
a atualização e a conscientização dos profissionais, 
exercem também o papel de fiscalização na sociedade 
e através de suas ações criam-se os espaços de partilha 
dos conhecimentos, as dinâmicas culturais e esportivas e 
consequentemente a valorização profissional.

O papel da entidade de classe é zelar pela ética profissional, 
cuidar dos interesses dos associados, promover a cidadania, 
defender a sociedade, o setor produtivo e o meio ambiente, é 
uma forma nobre de firmar os valores vivendo uma cidadania 
plena. As entidades de classe são criadas e mantidas 
por quem imagina um mundo melhor, que a valorização 
profissional é possível e que são importantes na construção da 
melhor qualidade de vida.

Diferenças entre Conselho Profissional, Entidade de 
Classe e Sindicato

Os Conselhos Profissionais, diferente das entidades 
profissionais, são instituições do Estado, por ele criadas 
e mantidas pelas contribuições compulsórias que todos 
os profissionais vinculados estão legalmente obrigados a 
pagar, e na sua condição de órgão do Estado, os Conselhos 
Profissionais existem para controlar e fiscalizar o exercício das 
diferentes profissões, visando ao benefício e à proteção dos 
interesses da sociedade.

Os Sindicatos têm como missão principal a luta pela melhoria 
das condições de trabalho, da remuneração justa dos 
profissionais, das relações entre proprietários de empresas 
privadas, públicas e seus colaboradores, e à defesa da classe, 
ente outras atividades. Os sindicatos têm como atribuição 
específica verificar jornada ideal de trabalho do profissional, 
o piso salarial, acordos anuais, fazendo prevalecer os direitos 
trabalhistas garantidos pela CLT.

As Entidades de Classe existem por iniciativa e 
responsabilidade exclusiva dos profissionais que as 
fundam e as mantém. Esse é o caso das Associações dos 
engenheiros das mais diversas modalidades, à semelhança 
das associações médicas, de advogados e demais profissões 
reconhecidas por lei. Essas entidades de classe profissionais 
constituem-se de instituições de natureza política, cultural e 
recreativa, dedicada ao debate das questões técnicas, visando 
ao aprimoramento do profissional. Uma entidade profissional 
é independente do Estado para sua sustentação econômica 
e para existir conta apenas com sua própria capacidade 
de coletar os recursos necessários à sua sobrevivência e 
de legitimar-se perante os profissionais que representa. A 
legitimidade de uma entidade de classe se constrói na defesa 
dos princípios e valores considerados fundamentais e justos 
pelos profissionais que a constituem.

As associações normalmente tem em seus Estatutos como 
objetivos principais defender e coordenar os interesses 
profissionais e sociais dos engenheiros; congregar e 
representar os associados junto à outras entidades; promover 
o aprimoramento, desenvolvimento e a valorização profissional 
do engenheiro através do pleno exercício da profissão, da fiel 
execução e aprimoramento das leis específicas e em vigor e do 
respeito aos ditames do Código de Ética Profissional; propugnar 
pela maior participação e representatividade da categoria 
nas políticas do setor produtivo, junto aos órgãos e escalões 
decisórios e no processo de desenvolvimento da Região, 
do Estado e da Nação; defender a profissão do engenheiro 
combatendo e denunciando medidas que prejudiquem as 
atividades profissionais; propor estudos e alternativas para 
a solução das questões, bem como aos interesses para o 
desenvolvimento municipal, estadual e nacional; promover 
eventos que sejam de interesse, com o aprimoramento 
e promoção da categoria; fomentar o intercâmbio com 
associações congêneres e instituições técnicas e científicas, 
bem como outras ligadas ao meio produtivo; lutar contra 
qualquer forma de discriminação do engenheiro no exercício 
da sua profissão; defender a correta remuneração profissional.

Participe de sua entidade de classe, a comunidade agradece e 
sabe reconhecer o profissional sério.

*O autor é Engenheiro Agrônomo.

<<<ARTIGO>>>
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<<<ARTIGO>>>Análise da Regional 
Londrina do Crea-PR
POR EDGAR MATSUO TSUZUKI*

A Regional Londrina do Crea-PR abrange 52 municípios do norte pioneiro e conta com 6 inspetorias: Londrina, Cornélio Procópio, 
Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Os sete agentes de fiscalização do Crea-PR elaboram mais de 5000 atividades 
fiscalizatórias por ano, tais como, fiscalizações de obras ou serviços de engenharia, agronomia e geociência, atendimento a denúncias, 
diligências e fichas cadastrais em empresas. Temos atualmente 18 conselheiros titulares e 24 inspetores na nossa região. 

5971 profissionais de nível superior com registro ou visto ativo residem em cidades que compõem a Regional Londrina. Destes, 527 
fizeram seu registro profissional no ano de 2018. 

É possível perceber um aumento expressivo do número anual de novos registros profissionais na Regional Londrina nos últimos anos 
sendo constatado incremento mais contundente a partir de 2017. 

Se compararmos os dados de 2018 com os dados de 2014, verificamos um crescimento de 84% no número de novos registros. 
Lembrando que os dados de 2018 ainda sofrerão acréscimo dos meses vindouros. 

Quanto às modalidades profissionais registrados ou com visto ativo, podemos observar a distribuição no gráfico a seguir:

Anualmente são recolhidas cerca de 37000 anotações de responsabilidade técnica na região de abrangência da Regional Londrina e 
380.000 no estado. 
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*O autor é Engenheiro Eletricista.

Constamos um crescimento de 6,5% no número de ARTs emitidas no estado durante o período de janeiro a agosto de 2018 em relação ao 
mesmo período de 2017. Utilizando os mesmos critérios comparativos apenas com dados da Regional Londrina, constatamos um tímido 
crescimento de 1% neste indicador.  Concluímos que existe uma retomada do número de ARTs emitidas na Regional Londrina, após um 
período longo de recessão, porém em um ritmo mais lento se comparado aos dados estaduais. 

Analisando as modalidades das ARTs recolhidas, verificamos 
predominância na Regional Londrina das modalidades 
civil, agronomia, elétrica e metalúrgica. As modalidades de 
segurança do trabalho, agrimensura, geologia e engenharia de 
minas e química possuem menor incidência de anotações. 

Em relação à quantidade de empresas registradas na Regional 
Londrina, constatamos aumento sustentável ao longo dos 
últimos anos. Temos um saldo positivo de 38 empresas, se 
considerarmos empresas registradas e canceladas ao longo 
de 2018, totalizando 1673 empresas.

Precisamos destacar a importância da fiscalização para 
regularidade da atuação profissional de empresas constituídas 
para exercerem atividades relacionadas ao sistema Confea/
Crea. Nos últimos 5 anos, apenas na Regional Londrina, 
298 empresas registraram-se no Crea-PR devido a ação 
fiscalizatória apenas na Regional Londrina. Em 2018, já foram 
registradas 40 empresas. 

O incremento do número de profissionais e empresas 
registrados e ARTs anotadas certamente resultam em um 
número maior serviços prestados. O número de protocolos 
tratados na Regional Londrina em 2017 foi 27% maior do que 
em 2014. Para fazer frente a este aumento da demanda, 
contamos com uma equipe altamente qualificada que 
promove continuamente melhorias nos processos e 
procedimentos internos, que mesmo frente ao aumento 
significativo da demanda conseguiram manter o tempo médio 
de tratamento na faixa de 3 dias úteis e índices de satisfação 
superiores a 96%.

Concluímos que o Crea-PR experimenta um momento 
importante de expansão de serviços prestados à sociedade, 
tanto àqueles provenientes da nossa fiscalização ou ainda os 
demandados por uma base cada vez maior de profissionais e 
empresas registrados. O sólido sistema de gestão implantado 
no Crea-PR permite às equipes lideradas pelo presidente 
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira superar os desafios com 
criatividade e inovações, sempre com foco no atendimento das 
necessidades dos nossos clientes.   
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Presidente do CREA-PR 
fala à revista Engenharia 
Atual sobre as suas ações  

frente ao Conselho 
paranaense realizadas 

em 2018

OEngenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira 
presidirá o Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Paraná (Crea-PR) durante a 
gestão 2018-2020. Neste que foi o primeiro 
ano de seu mandato, estiveram em pauta ações 
focadas na desburocratização e aproximação 
do Conselho tanto com os profissionais e 
sociedade quanto com os gestores públicos. 
Ele fala à revista Engenharia Atual sobre o que 
pretende executar para os próximos anos:
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Engenharia Atual: A 
simplificação de processos foi 

um dos pilares de sua campanha. 
Como isso está sendo colocado em 

prática no Crea-PR?

Ricardo Rocha: Temos como grande exemplo 
deste primeiro ano de gestão a introdução do 

Edital de Chamamento virtualizado, sem que haja 
a necessidade de impressão e papeis físicos. Esse 

processo é possibilitado pelo Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), gerenciado pelo Departamento 

de Relações Institucionais (DRI).

Nesse sentido, também pretendemos ampliar este tipo 
de serviço, seja apoiando as entidades de classe por 
meio do PROEC, seja com a perspectiva de melhorar a 
nossa plataforma de ensino à distância. 

EA: As eleições trarão novamente à tona temas 
polêmicos como a questão dos agrotóxicos. De que 
forma o Conselho lida interna e externamente com 
estes tópicos?

RR: Esses temas são debatidos em vários fóruns que 
existem dentro do Conselho, especialmente nas 
Câmaras Especializadas e em diversas comissões 

temáticas, como de meio ambiente, valorização 
profissional, avaliação e perícias, entre outras.

Em relação aos temas citados, temos uma 
pauta com a Câmara Especializada de 

Agronomia no sentido de debater e 
promover iniciativas para demonstrar 

a importância da presença dos 
Engenheiros Agrônomos 

na correta realização 
do receituário 

agronômico 
e na busca da 
redução do uso de 
agrotóxicos. Além disso, 
temos promovido e participado 
de diversos fóruns com órgãos do 
governo e do Ministério Público, por 
exemplo, com foco na conscientização 
e no uso racional dos agrotóxicos. A 
infraestrutura do país é discutida junto à 
Câmara Especializada de Engenharia Civil, além 
de um trabalho intenso que fazemos referente 
aos nossos mapas digitais. Estas ferramentas são 
disponibilizadas ao governo e traçam um diagnóstico 
da questão de infraestrutura do Paraná. 

EA: Prestes a concluir seu primeiro ano de gestão, qual 
o balanço que o senhor faz?

RR: O Crea-PR é considerado uma referência nacional 
entre os demais conselhos, tem perfil moderno, executa 
uma fiscalização intensa e atua alinhado a uma política de 
valorização das profissões. Considero que nossa gestão 
tem conseguido implantar boas políticas propostas 
na campanha. Uma delas é a implantação do Colégio 
de Inspetores, que discute melhores formas de fazer 
a fiscalização e implementar as políticas propostas 
pelas Câmaras Especializadas. É uma gestão que 
busca a inovação e atender os profissionais e as 
empresas associadas ao Conselho, oferecendo 
produtos e serviços que atendam e levem valor 
ao nosso cliente.

“Considero que nossa 
gestão tem conseguido 

implantar boas 
políticas propostas na 

campanha.”
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SEI 

O processo dos Termos de Fomento, 
elaborados pelo Departamento de 
Relações Institucionais (DRI) do Crea-

PR, inaugura um novo modelo de modernidade 
e dinamismo dentro do Conselho paranaense. 
Inserido no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
– plataforma desenvolvida pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) para promover a 
eficiência administrativa –, o modelo deixa para 
trás a morosidade normalmente atrelada ao 
funcionalismo público e coloca em cena o vigor e 
a rapidez anteriormente vistos prioritariamente na 
iniciativa privada.

O novo formato é a menina dos olhos da gestão 
do engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, 
que preside o Crea-PR na gestão 2018-2020. “A 
introdução do Edital de Chamamento virtualizado, 
sem a necessidade de impressão e papeis físicos, 
desburocratiza e moderniza o atendimento 
prestado aos profissionais e à sociedade”, diz.

Regido pela Lei Federal n° 13.019/2014, o 
processo dos Termos de Fomento atende as 
demandas de cerca de 95 Entidades de Classe 
ligadas ao Crea-PR, com foco na obtenção de apoio 
financeiro. “Os projetos aprovados são voltados ao 
aperfeiçoamento técnico e cultural da classe e à 
valorização das profissões abrangidas pelo Sistema 

Alinhado aos princípios de celeridade da atual gestão, processo 
eletrônico acelera trâmites efetuados pelo Crea-PR

CONFEA/CREA”, lembra o presidente.

Por se tratar de um processo que exige absoluta 
segurança em todos os atos gerados, e por 
envolver diversos documentos a cada etapa, 
acabava resultando em um considerável volume 
de papel. “A virtualização elimina cerca de 20 mil 
cópias anuais, além de aumentar a eficiência, a 
agilidade e a otimização dos arquivos, que não 
precisam mais ser armazenados fisicamente”, 
exalta o Gerente do DRI, Claudemir Marcos 
Prattes. Para ele, o momento é emblemático e 
ressalta ainda mais o papel de inovação intrínseco 
ao Crea-PR. “Essa iniciativa representa uma 
economia de insumos, de tempo e recursos das 
nossas entidades e de nossos colaboradores. Tudo 
isso é imensurável em termos de qualidade e 
eficiência”, acrescenta.

Os 3 editais de chamamento público promovidos 
pelo Crea-PR em 2018 concederam R$ 3.9 
milhões para 140 projetos de 50 entidades.  Já são 
60 projetos finalizados que atingiram cerca de 10 
mil profissionais. O desafio para os novos projetos 
é de atingir cerca de 26 mil profissionais até o final 
deste ano.

O Crea-PR quer ter 
até o final de 2020 

pelo menos 30 tipos 
de processos 
virtualizados

É SINÔNIMO DE AGILIDADE 
E SUSTENTABILIDADE
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Diagnóstico 
de cultura de segurança 

voltada para a gestão 
de segurança do trabalho 

numa indústria de papel 
POR VALMIR FERREIRA DE LIMA*

1. Introdução

A ausência de segurança nos ambientes de trabalho no Brasil, afeta negativamente 
a competitividade das empresas, aumentando o preço da mão de obra, refletindo 
no preço final dos produtos. Este fato tem causado uma preocupação para todos os 
segmentos produtivos.  É importante que sejam implantadas, pelos empregadores, 
ações de segurança e saúde direcionadas para prevenção de acidentes decorrentes 
do trabalho, tanto no setor florestal quanto nos setores das indústrias de base florestal 
(polpa e papel, biomassa, madeira serrada, produtos florestais não madeireiros, 
entre outros), sempre como prioridade a manutenção da qualidade de vida de seus 
trabalhadores, visando garantir o aumento da produtividade, comprometimento dos 
trabalhadores e satisfação pessoal em trabalhar em um ambiente seguro. Devido sua 
importância, as perdas relacionadas ao problema de segurança e saúde no trabalho 
tem se mostrado um campo de estudo viável e apresenta amplas oportunidades de 
pesquisa. Além disto, o estudo deste tipo de problema possui uma importante relação 
com as pessoas e suas atividades diárias, bem como materiais, equipamentos, meio 
ambiente e aspectos da produtividade da empresa (FRANZ et al., 2008, p. 139). 

Portanto, é de suma importância o estudo de metodologias a serem aplicadas 
na gestão de segurança, no anseio de reduzir o número de incidentes na cadeia 
produtiva florestal, desde o viveiro, o plantio, a colheita, a logística, o pátio de madeira 
e a produção, até a área de expedição do produto acabado. Sendo assim, torna-se 
indispensável que empresas atuem diretamente com o ser humano através de 
capacitações, treinamentos, campanhas de conscientização, entre outros. Segundo 
Leveson (2004 apud FRANZ et al., 2008, p. 140), uma gestão de segurança adequada 
necessita de estruturação e mecanismos que não estejam voltados para um modelo 
de gestão mais abrangente, ou seja, a estrutura de tomada de ações, os indicadores 
de desempenho ou as considerações sobre o posicionamento estratégico da 
segurança e saúde no trabalho no organograma da empresa, não são abordados 
conjuntamente. O presente trabalho tem como principal objetivo comprovar que 
através do diagnóstico da cultura de segurança, com a aplicação da Pesquisa de 
Identificação do Nível de Segurança (PINS), é possível melhorar consideravelmente a 
cultura de segurança, reduzindo o número de incidentes de trabalho, colaborando 
para evolução e manutenção do desempenho da gestão em segurança.  

2. Revisão bibliográfica 

Para uma melhor explanação dos conceitos relacionados com o tema tratado 
neste trabalho, está seção apresenta uma revisão de aspectos importantes para 
a segurança e saúde do trabalho: sistema de gestão em saúde e segurança do 
trabalho, cultura da segurança e conscientização e treinamento para alcançar os 

objetivos e metas.  

2.1. Sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho 

O sistema de gestão de segurança do trabalho pode ser definido como conjunto 
de informações que juntas são utilizadas para constituir políticas e objetivos 
relacionados com a segurança no trabalho numa empresa (OHSAS, 1999, p. 9). 
Neste sentido, o planejamento, a avaliação e a gestão do sistema de segurança 
e saúde ocupacional da organização, servem para identificar a necessidade de 
habilidades especificas, bem como a necessidade de procedimentos adequados 
ao processo, analisar os riscos das atividades, planejar a realização das atividades 
e tarefas, promovendo a proteção coletiva e individual dos colaboradores (LEÃO, 
2014). Conforme descrito por Oliveira (2014), a gestão comportamental ou segurança 
comportamental vem sendo utilizada pela maioria das empresas, em especial 
na última década, partindo de uma série de ações destinadas à prevenção de 
acidentes no trabalho.  

2.2. Cultura da segurança 

A cultura de segurança, em uma configuração simples, pode ser definida como os 
eventos ligados a segurança, nos quais são praticados em um determinado local, 
abrangendo os valores, as crenças e a maneira como ocorre esta interação com a 
estrutura da organização, seja por formalidade ou não (ALVES, 2014). Para Oliveira e 
Milaneli (2012), uma organização demonstra que possui uma cultura de prevenção 
de acidentes quando adota ações que vão além do cumprimento de requisitos 
legais, ou seja, com ações que priorizam o trabalhador. A gestão de segurança 
atua nos valores compartilhados e nas crenças do conjunto de pessoas de uma 
organização que interagem com a sua estrutura, bem como com os sistemas de 
controle que possuem para produzir modelos comportamentais escritos ou não 
relacionados à saúde e segurança (ALVES; MIRANDA JUNIOR, 2013). 

Partindo deste princípio, torna-se evidente que a adoção de qualquer padrão de 
gestão deve-se levar em consideração a questão cultural da organização, evitando 
que o padrão almejado se torne apenas um conjunto de ações de segurança que 
não possui correlação nenhuma com a realidade vivenciada na empresa (MORAES 
JUNIOR, 2003).  

2.2.1. Diagnóstico da cultura de segurança

Conforme descrito por Cardella (1999), o diagnóstico de segurança é o fruto do 
estudo de quem tem por anseio reconhecer o estado de segurança da organização. 

<<<ARTIGO>>>
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O estado de segurança estudado é confrontado com um padrão e o desvio serve de 
insumo para elaboração das ações preventivas. Aspectos comportamentais de uma 
organização podem ser mapeados, classificados e denominados como estágios 
de segurança, sendo esta fase essencial para o processo da gestão de cultura em 
segurança, possibilitando a estratégia de ações de prevenção. 

Figura 1 – Classes comportamentais ou estágios da curva de Badley que podem ser 
identificados a partir da aplicação da PINS

Em uma cultura de segurança madura, a segurança é um conceito aplicável que é 
realmente sustentável, com taxas de lesões praticamente nulas. As pessoas sabem 
que podem agir conforme necessário para trabalhar com segurança, apoiando 
e desafiando umas às outras. As decisões são tomadas no nível apropriado e as 
pessoas vivem de acordo com estas decisões. A organização como um todo obtém 
benefícios comerciais significativos que se refletem em mais qualidade, maior 
produtividade e lucros mais elevados (DUPONT, 2015). Segundo Pinto (2015), a busca 
pelo compromisso com o acidente zero, não pode ser tratado apenas como um 
objetivo estatístico, mas como uma questão mútua de valorização do trabalhador 
e da evolução dos estágios de segurança, possibilitando a redução do número de 
acidentes no trabalho, através do qual a utilização da curva de Bradley (conforme 
apresentado na Figura 1) possibilita a verificação.  

2.3. Conscientização e treinamento para alcançar os objetivos e metas

Por definição da OHSAS (1999, p. 10), as pessoas devem possuir competência para 
exercer suas atividades nas quais impactam na saúde e segurança ocupacional. 
Esta aptidão deverá ser determinada com parâmetros voltados para a educação, 
treinamento e experiência. Conforme 

Tavares (2008), todo empregado deverá passar por treinamentos onde seja possível 
a compreensão de que a segurança é também uma responsabilidade particular. 
Capacitar e desenvolver pessoas para que se tornem competentes em pensar, 
sentir e agir cuidando de si mesmas, dos outros e deixando-se cuidar pelos outros 
parecem ser o grande objetivo da segurança baseada no comportamento humano. 
Para que isso se torne realidade em nosso país, onde o cenário de doenças e 
acidentes de trabalho está longe do que se considerado aceitável (se é que isso 
existe), é preciso que governantes e dirigentes de organizações revejam suas 
políticas de gestão de pessoas, especialmente no que diz respeito às estratégias 
de treinamento e desenvolvimento (BLEY, 2011 p. 11). Ainda de acordo com Bley 
(2011), se a prevenção de acidentes do trabalho pode ser considerada um método 
comportamental, instruir-se conceber a possibilidade de incidirem comportamentos 
expressivos para a segurança dos trabalhadores. Deste modo, é proeminente 
que seja analisado a importância da metodologia de ensino e aprendizado com 

foco na prevenção de acidentes do trabalho. As melhores tecnologias de trabalho 
são ineficazes nas mãos de trabalhadores desmotivados ou sem a capacitação 
adequada para executar suas atividades.  

3. Metodologia  

A metodologia adotada para a realização do presente estudo está dividida em quatro 
partes, a saber: classificação da pesquisa, sistema de gestão em saúde e segurança 
do trabalho, coleta de dados e tratamento e análise de dados.

3.1. Classificação da pesquisa 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado por meio das aplicações de ações 
projetadas e praticadas na empresa objeto de estudo. A empresa está localizada 
no município de Arapoti, estado do Paraná, a qual abrange uma área total de 
794.500 m², sendo 68.990,07 m² de área construída, tendo como ramo de atividade 
a fabricação de papel. Foi estudada a gestão de segurança no trabalho com base 
na conscientização, direcionada aos colaboradores das diversas áreas da fábrica, 
tendo como finalidade verificar o desempenho da gestão de segurança e evidenciar 
o fortalecimento da cultura de segurança. Segundo Gil (2002, p. 41), a pesquisa 
descritiva e exploratória busca expor as particularidades de uma equipe, fato ou até 
mesmo a afirmativa de semelhanças, conforme o estilo de técnicas associadas 
para coleta de informações. Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
constituir hipóteses.  Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal 
o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 
é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. A abordagem para a análise realizada 
neste trabalho é também classificada como quantitativa, pois explana os dados 
em formatos de números. Os dados interpretados por meio de julgamento das 
respostas alcançadas como qualitativa porque se estuda um fato característico 
com dedicação, sendo com aspecto indutivo, tendo como ambiente adequado de 
coleta de dados (SILVA; MENEZES, 2001). A pesquisa utilizou dados reais quantitativos, 
conforme apresentado na Tabela 1, porém recaindo sobre a questão qualitativa 
devido à pesquisa de identificação do nível segurança comportamental dos 
colaboradores.

Tabela 1 – Funções estudadas por gerência na empresa objeto de estudo

3.2. Sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho

Para a realização deste estudo elaborou-se um questionário, o qual foi utilizado 
para a pesquisa, denominada de Pesquisa de Identificação do Nível de Segurança 
(PINS), que por sua vez está associada ao enfoque comportamental. De acordo com 
Gil (2002, p. 129): Construir um questionário consiste basicamente em traduzir os 
objetivos da pesquisa em questões especificas. As respostas a essas questões é 
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que irão proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer 
o problema da pesquisa. As questões constituem, pois, o elemento fundamental 
do questionário (GIL, 2002, p. 129). Sendo assim, o questionário aplicado pela 
empresa abordou questões direcionadas ao comportamento humano em relação 
ao sistema de segurança estabelecido pela empresa, buscando identificar as 
classes comportamentais (estágios) as quais ocorrem à reatividade, dependência, 
independência e a interdependência em relação ao sistema de segurança. 

3.3. Coleta de dados 

A aplicação de questionário da Pesquisa de Identificação do Nível de Segurança 
(PINS) foi realizada pelas lideranças em duas etapas, onde se avaliou 100% dos 
colaboradores, de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 2. A primeira 
etapa da pesquisa ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 (com 314 
funcionários entrevistados), onde foram realizadas as entrevistas individuais com 
todos os gestores, com o intuito de se avaliar o estado inicial da gestão em saúde 
e segurança do trabalho. A segunda etapa, ou seja, o monitoramento da evolução 
da gestão em saúde e segurança do trabalho (com 327 funcionários entrevistados) 
foi realizado em outubro do mesmo ano, repetindo-se o processo de entrevistas 
individuais com gestores buscando analisar a evolução que ocorreu dentro das 
classes comportamentais (estágios). 

Figura 2 – Fluxograma de aplicação da PINS para coleta de dados

3.4. Tratamento e análise de dados

Através da pesquisa aplicada na empresa, foi possível diagnosticar as classes 
comportamentais (estágios) nas quais se encontravam os funcionários, possibilitando 
definir as ações a serem desenvolvidas pela empresa, com o objetivo de atingir o nível 
de segurança necessário para prática diária da segurança como valor da empresa. A 
meta foi evidenciar a evolução dos comportamentos para as classes independente 
e interdependente, desenvolvendo o estado de consciência individual e coletiva do 
comportamento seguro, ou seja, o desenvolvimento do estado de alerta, elemento 
este importante para a redução do número de acidentes. Após a identificação dos 
trabalhadores interdependentes, estes foram indicados como membros de uma 
equipe de Sentinelas da Vida, que atuam nas ações de prevenção. 

4. Resultados e discussões

Nesta seção são apresentados os resultados da Pesquisa de Identificação do Nível de 
Segurança (PINS), realizada em duas etapas (PINS-1 e PINS-2), bem como a análise 
e discussão destes resultados. Também são apresentadas as ações realizadas pelo 
sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, após o 1º diagnóstico, bem 
como a análise e apresentação da redução dos números de incidentes por meio das 
ações realizadas pelo sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, após a 

avaliação do 2º diagnóstico em relação ao 1º diagnóstico.         

4.1. Análise dos resultados da PINS-1 e ações realizadas após o 1º 
diagnóstico

A partir dos resultados apresentados no Gráfico 1, é possível analisar e interpretar os 
dados coletados nas avaliações da PINS-1, relacionado ao 1º diagnóstico da cultura 
de segurança, realizada em janeiro e fevereiro de 2014, com a finalidade de avaliar o 
estado inicial do sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho na empresa.

Gráfico 1 – Resultados da 1ª Pesquisa de Identificação do Nível de Segurança (PINS-1) 

Após análise e interpretação dos dados coletados no período da 1ª pesquisa (PINS-1) é 
possível observar que em relação aos 314 funcionários avaliados têm-se os seguintes 
tipos de comportamento (estágios): a) 3,50% dos colaboradores praticam a segurança 
por que alguém determina, pois a segurança não é vista como algo importante; b) 
35,70% dos colaboradores praticam a segurança para não ser pego, necessitando 
de supervisão para que a prevenção ocorra; c) 50,30% dos colaboradores praticam 
a segurança para não se machucar, possuindo autogestão e aceitação em seguir 
as regras de segurança; d) 10,50% dos colaboradores praticam a segurança para 
que ninguém da equipe ou da empresa se machuque, possuindo dedicação e 
compromisso para com as normas de segurança. 

4.1.1. Ações realizadas pelo sistema de gestão em saúde e segurança do 
trabalho

As ações realizadas pelo sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho após 
o 1º diagnóstico foram acompanhadas por um psicólogo contratado, juntamente 
com a área de recursos humanos e o departamento de saúde e segurança do 
trabalho da empresa. Estas ações são descritas a seguir: a) Desenvolvimento das 8 
Regras Essenciais de Segurança – Por meio de análise de legislações aplicáveis. b) 
Regras Específicas de Segurança – Para orientar e fortalecer a cultura de segurança 
dos funcionários envolvidos nas atividades de segurança. c) Treinamentos e Palestras 
– Foram realizados diversos treinamentos e palestras com foco na mudança de 
comportamento. d) Sentinelas da Vida – Após a Pesquisa de Identificação do Nível 
de Segurança (PINS), foram identificados os funcionários que pertenciam ao estágio 
de interdependência de cada área, desenvolvendo-se a equipe de Sentinelas da 
Vida,  e) SIPAT – Atuou-se nas ações preventivas de segurança para a redução de 
incidentes, realizando campanhas de conscientização junto aos funcionários por 
meio da SIPAT, com o envolvimento das famílias destes funcionários; f) Observação de 
Comportamento em Segurança – O processo de segurança baseado em observação 
de comportamento em segurança; g) Percepção dos Riscos – Foram desenvolvidas 
atividades visando melhorar a percepção dos riscos, nas quais era simulada a 
realização de tarefas que apresentavam situações de diversos tipos de riscos no 
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seu desenvolvimento; h) Desenvolvimento de Marketing/Comunicação – Neste 
sentido, foram desenvolvidos materiais para orientação dos funcionários com base 
na proposta do fortalecimento da cultura de segurança tais como banners, faixas, 
adesivos, bonecos e uma cartilha com as 8 Regras Essenciais de Segurança. 

4.2. Análise dos resultados da PINS-2 e evolução do nível de gestão de 
segurança

Os resultados expostos no Gráfico 2 possibilitam a análise dos dados coletados 
nas avaliações da PINS-2, relacionado ao 2º diagnóstico da cultura de segurança, 
realizada em outubro de 2014, com o objetivo de verificar a evolução do nível de 
gestão de segurança na empresa.

Gráfico 2 – Resultados da 2ª Pesquisa de Identificação do Nível de Segurança (PINS-2)

A partir da análise dos dados coletados no período da 2ª pesquisa (PINS-2) é possível 
identificar que ocorreu uma evolução em relação à redução dos valores percentuais 
dos colaboradores classificados nos comportamentos reativos e dependentes, 
relacionada às ações realizadas pelo sistema de gestão em saúde e segurança 
no trabalho. De forma geral, foi possível identificar melhorias expressivas, concretas 
e mensuráveis em relação à cultura de segurança na organização no período 
analisado. Para demonstrar esta evolução, é possível apresentar, por meio da análise 
e da interpretação dos dados, a evolução dos estágios comportamentais no 2º 
diagnóstico (PINS-2) em relação ao 1º diagnóstico (PINS-1), conforme observado no 
Gráfico 3.

Gráfico 3 – Comparativo da evolução dos estágios comportamentais na cultura de 
segurança da empresa

A partir dos resultados apresentados no Gráfico 3, é possível observar que em 
relação aos 327 funcionários avaliados têm-se as seguintes alterações nos tipos 
de comportamento (estágios): a) Redução de 3,50% para 0,61% (equivalente a 
uma redução de 2,80% do valor percentual) dos colaboradores que praticavam a 
segurança por que alguém determina, pois a segurança não é vista como algo 

importante; b) Redução de 35,70% para 14,05% (equivalente a uma redução de 
21,65% do valor percentual) dos colaboradores que praticavam a segurança para 
não ser pego, necessitando de supervisão para que a prevenção ocorra; c) Aumento 
de 50,30% para 55,03% (equivalente a um aumento de 5,06% do valor percentual) 
dos colaboradores que praticavam a segurança para não se machucar, possuindo 
autogestão e aceitação em seguir as regras de segurança; d) Aumento de 10,50% para 
29,97% (equivalente a um aumento de 19,40% do valor percentual) dos colaboradores 
que praticavam a segurança para que ninguém da equipe ou da empresa se 
machuque, possuindo dedicação e compromisso para com as normas de 
segurança. 4.2.1. Análise da redução dos números de incidentes por meio das ações 
realizadas na gestão de segurança A evolução dos estágios reativo e dependente 
para os estágios mais evoluídos, independente e interdependente, foi visível dentro do 
processo de gestão de segurança do trabalho adotado pela empresa. Essa evolução, 
entre outros benefícios, resultou numa redução sistemática dos índices de incidentes 
no trabalho por gerência, entre os anos de 2013 e 2014, conforme resultados 
apresentados no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Comparativo da redução dos incidentes por gerência na empresa

5. Conclusões e recomendações

A partir dos dados avaliados neste trabalho, foram observadas melhorias concretas 
na cultura de segurança e, consequentemente, uma redução significativa no número 
de incidentes de trabalho no período avaliado na empresa de fabricação de papel. Tal 
evolução dos estágios comportamentais, só foi possível ser verificada em função do 
diagnóstico do nível de segurança realizado por meio da Pesquisa de Identificação do 
Nível de Segurança (PINS), que possibilitou a identificação dos pontos críticos a serem 
melhorados e a partir disso foram desenvolvidas as ações necessárias para aumentar 
o desempenho de segurança do trabalho na empresa. Conforme observado neste 
trabalho, identificar a cultura de segurança, bem como os estágios comportamentais, 
garante que os investimentos aplicados na área de segurança sejam direcionados 
de acordo com as necessidades especificas de cada empresa, resultando numa 
maior eficiência da aplicação destes investimentos e a obtenção dos resultados 
esperados. Deste modo, a aplicação do diagnóstico da cultura de segurança por 
meio da avaliação das classes ou estágios comportamentais, utilizando a Pesquisa 
de Identificação do Nível de Segurança (PINS) como ferramenta, é uma metodologia 
recomendada na gestão de segurança das empresas, independente do ramo de 
atividade, podendo colaborar para evolução e manutenção do desempenho em 
segurança a partir da execução de ações planejadas.

*Autor: Valmir Ferreira de Lima - valmir.lima@bopaper.com.br
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