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Palavra do 
Presidente
crea-pr

Este trabalho é fruto de uma 
parceria viabilizada pelo edital 
de chamamento púbico, reali-
zado com base na Resolução nº 
1075/16 (que versa sobre a rea-
lização de parcerias com entida-
des de classe do Sistema Confea/
Crea) e no Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil 
(Lei Federal nº 13.019/14). 

Para serem aprovados os pro-
jetos devem ter como objetivo 
geral o aperfeiçoamento técnico 
e cultural e apoio à fi scalização 
das profi ssões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Creas quanto à 
divulgação da legislação pro-
fi ssional, divulgação do Código 
de Ética Profi ssional e a cons-
cientização sobre a importân-
cia de registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART 
e Acervo Técnico. 

É com muita satisfação que 
o Crea-PR está presente no 
projeto da Revista Engenharia, 
iniciativa da Associação Regional 
de Engenheiros e Arquitetos de 
Campo Mourão (AREA-CM).

Dessa forma, os convênios 
permitiram disponibilizar as en-
tidades de classe recursos com 
foco em ações de valorização pro-
fi ssional, como esta revista que o 
leitor acompanhará a seguir, que 
apresenta boas práticas e novida-
des na área da Agronomia.

Assim como os demais proje-
tos selecionados, a Revista En-
genharia cumpre integralmente 
a legislação e tem como objeti-
vo o aperfeiçoamento técnico e 
cultural de nossas entidades de 
classe e seus profi ssionais. Com 
isso, milhares de profi ssionais 
serão impactados positivamente, 
o que proporcionará uma grande 
ação de aprimoramento do exer-
cício profi ssional ético e respon-
sável, como também da valori-
zação das profi ssões abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea.

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

• Presidente em Exercício.

Nilson Cardoso
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Palavra do 
Presidente
area-cm

Isto foi possível graças a par-
ceria com o CREA-PR, através de 
termo de fomento, que é uma 
solução efi ciente para benefi -
ciar as iniciativas de projetos 
desenvolvidas pelas Associa-
ções vinculadas ao CREA-PR.

Para a concretização deste 
projeto destacamos a atuação 
da diretoria da Associação, que 
de pronto abraçou esta iniciati-
va e não mediu esforços para a 
realização deste projeto.

A revista é voltada aos artigos 
técnicos com objetivo de promo-
ver e fomentar as tendências do 
setor, assim como novas tecno-
logias, além de divulgação dos 
trabalhos da associação AREA/
CM, CREA e profi ssionais ligados 
ao sistema CREA/CONFEA.

É com imensa satisfação que 
apresentamos a Revista da 
Engenharia - AREA-CM à Campo 
Mourão e toda a região da COMCAM.

Temos em Campo Mourão vá-
rias universidades que formam 
profi ssionais ligados ao sistema 
CREA/CONFEA. Este perfi l de ci-
dade universitária está trazen-
do para Campo Mourão muitos 
benefícios e não há como não 
aproveitar este momento em que 
jovens de diversas regiões estão 
chegando ao nosso município.

A revista vem completar uma 
lacuna ao permitir que o profi ssi-
nais e estudantes da área tecno-
lógica, possam publicar artigos e 
matérias ligadas à construção civil.

Fica aqui o nosso agradeci-
mento ao CREA-PR, à diretoria da 
AREA-CM, às empresas que fi ze-
ram a sua exposição na revista, 
assim como as instituições de en-
sino, sendo representadas neste 
primeiro volume pela UTFPR.

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

• Especialista em Segurança 

do Trabalho - UEM;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Engenheiro pleno da 

COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná.

Eguimar Amorim Maciel de Souza



C A M P O
M O U R Ã O
A região dos “Campos” bordejados pelas 
matas Atlântica e das Araucárias, sede da 
Nação Guarani, começou a ser visitada pelos 
jesuítas espanhóis entre 1524 e 1541 e pelos 
bandeirantes paulistas a partir de 1628. A re-
gião pertenceu à antiga possessão espanhola 
chamada Província do Guairá, com capital em 
Assunção, hoje Paraguai.

Em 1765 começou a ser vasculhada por mi-
lícias do governo da capitania de São Paulo, 
que denominaram o vale descampado entre 
os rios Ivaí e Piquiri, de “Campos do Mou-
rão”, em homenagem ao governador da ca-
pitania de São Paulo, Dom Luís António de 
Sousa Botelho e Mourão (mais conhecido 
como Morgado de Mateus).

Na década de 1890 o pasto natural e o cerra-
do nativo dos “Campos do Mourão” serviam 
de ponto de descanso dos tropeiros que pela 
região passavam, tocando boiadas para nego-
ciar no Mato Grosso do Sul. Em 1903 chegou 
e fixou-se nos “Campos do Mourão” a família 
do paulista José Luiz Pereira, seguida dos Te-
odoro, Custódio, Oliveira, Mendonça, Mendes 
e dos guarapuavanos Guilherme de Paula Xa-
vier, João Bento, Norberto Marcondes, Jorge 
Walter (O Russo) entre outros pioneiros.

Até 1943, Campo do Mourão pertencia ao 
município de Guarapuava. A partir desse ano 
passou a ser distrito do município de Pitanga 
e no dia 10 de outubro de 1947 começou a 
andar com suas próprias pernas, emancipa-
do política e economicamente pela Lei 02/47, 
sancionada pelo governador Moysés Lupion, 
tendo como seu primeiro prefeito nomeado 
em 18 de outubro de 1947 José Antônio dos 
Santos e depois Pedro Viriato de Souza Filho, 
primeiro prefeito eleito.

Até a década de 1960 o município de Cam-
po Mourão compreendia toda a Microrregião 
12 e os municípios que hoje a integram eram 
seus distritos administrativos. Na década de 
80, foram desmembrados dois dos seus últi-
mos distritos administrativos: Luiziana e Farol 
do Oeste, ficando sobre sua tutela apenas o 
distrito de Piquirivaí.

Município de muitas potencialidades, Campo 
Mourão é conhecida nacionalmente como a 
Terra do Carneiro no Buraco. Com mais de 
90 mil habitantes, Campo Mourão é a 21ª en-
tre as 50 cidades mais populosas do Paraná. 

Distante 450 quilômetros de Curitiba (capital 
do Paraná), Campo Mourão é a cidade-polo 
da Microrregião 12, que agrega 25 municí-
pios, somando uma população regional de 
aproximadamente 357 mil habitantes.

A excelente localização do município, no Cen-
tro-Oeste paranaense, coloca-o nas rotas de 
integração para os principais centros urbanos 
do país e do Mercosul.

Predominantemente agrícola, tem no plantio 
de soja e milho seus principais produtos. O 
agronegócio fortalece a economia empregan-
do difundindo moderna tecnologia a partir de 
duas cooperativas agrícolas de projeção nacio-
nal, e de uma unidade da maior processadora 
de carnes do mundo. A transformação de grãos 
e a produção frigorífica de carne de frango são 
importantes fatores geradores de emprego e 
renda, colaborando para consolidar a cidade 
como Polo Brasileiro de Alimentos.

O potencial energético é substancial, com três 
usinas hidrelétricas: a Mourão 1, a Salto Natal 
e a Cristo Rei, nos rios Mourão e Ranchinho, 
com capacidade para gerar 26 mW de energia.

Na área da educação Campo Mourão conta 
com uma ampla rede voltada para a formação 
básica e a educação profissionalizante. Qua-
tro instituições de ensino superior oferecem 
25 cursos de graduação, especialização e 
pós-graduação. É possível verificar, também, 
o crescimento alcançado pelo município, nos 
últimos anos, na atenção dada à rede básica 
de ensino. Um exemplo, foi o troféu “Gestor 
Nota 10” - Educando 2010, conquistado pela 
cidade, apontando Campo Mourão como uma 
das 100 melhores em gestão educacional no 
país. Também foi premiada pelo projeto Tele-
visando o Futuro, da RPCTV; Prêmio Agrinho, 
em várias categorias; e recebeu a Medalha 
Imperador Dom Pedro II - Mérito Educacional, 
por aplicar mais de 25% do orçamento geral 
em investimentos na área.

Campo mourão possui um rico e competente 
quadro de engenheiros vinculados e organiza-
dos em duas associaçoes, a Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, 
com aproximadamente 220 associados e a 
AREA - Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Campo Mourão, com aproximadamente 70 
profissionais vinculados.

Fonte: http://campomourao.cidadeportal.com.br/p/sobre-campo-mourao
Fotos: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/fotos.php?lang=&codmun=410430&search=||-fotos
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Paula Cristina

Redução de 
resíduos sólidos 
na construção 
civil
A Construção Civil é uma das principais 
engrenagens da economia mundial 
e oferece muitas oportunidades no 
mercado de trabalho, em diferentes 
níveis sociais. Mas esse tamanho 
potencial requer uma grande utilização 
de recursos naturais nas obras, 
correspondem a cerca de 20% a 50% dos 
recursos explorados em todo o mundo, 
que, normalmente, geram resíduos 
sólidos. Os resíduos da construção 
civil podem gerar grandes impactos 
ambientais, e por isso devem ser 
gerenciados, controlados e monitorados. 

Segundo a Abrecon (Associação Brasileira para 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e De-
molição), esse ramo ainda é incipiente no Brasil. A 
falta de cultura da reutilização gera em média, 50% 
de entulho desperdiçado no mundo. Em janeiro de 
2009, foi evidenciado que o Brasil produz 850.000 
t/mês de entulho, o Reino Unido 53.000 t/mês e o 
Japão 6.000 t/mês. Fica claro que na Europa e ou-
tros países chamados “desenvolvidos”, esta cultura 
já está consolidada, principalmente devido à sua 
escassez de recursos naturais. É, portanto, um ramo 
de atividade que merece atenção e que tem boas 
oportunidades em nosso país.

O entulho da construção civil, uma montanha 
diária de resíduos formados por argamassa, areia, 
cerâmicas, concretos, madeira, metais, papéis, plás-
ticos, pedras, tijolos e tintas entre outros, tornou-se 
um grande problema nas cidades brasileiras, pois 
em 2004 o CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente) proibiu que os resíduos de construção e 
demolição fossem descartados nos aterros sanitá-
rios. Ficou a cargo de cada prefeitura o desenvol-
vimento de planos integrados de gerenciamento 
deste material. Logo, avaliar e desenvolver métodos 
para o seu aproveitamento é uma boa forma de me-
lhorar esta questão. 

Eliminar desperdícios, reduzir resíduos, reduzir 
custos, enfim, não são atos, são hábitos, e enquanto 
esse hábito não estiver claro tanto para a alta di-
reção quanto para toda a equipe, será muito mais 
difícil dispor de ações que tragam esse resultado. A 
cultura de redução deve ser instalada na organiza-
ção. Existem dois métodos que podem sistematizar 
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a implantação dessa cultura de 
redução: os 3Rs e os 5s.

Os 3R’s da sustentabilidade 
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar) po-
dem assumir um papel de grande 
importância na rotina da sua orga-
nização. Reduzir significa economi-
zar de todas as formas possíveis. 
Eu necessito mesmo desta quan-
tidade de materiais? Devo mesmo 
substituir isso ou posso consertar 
ou reformar? Reutilizar é evitar que 
vá para o lixo aquilo que não é lixo, 
que pode ser reutilizado, e aqui 
surgirão várias soluções criativas e 
inovadoras. Reciclar é quando não 
é possível nem reduzir e nem reu-
tilizar, assim serão enviadas para 
serem processadas e voltarem ao 
seu ciclo de vida de outra forma.

Quando você consegue incor-
porar os 3R’s no dia-a-dia e na 
cultura de todas pessoas da orga-
nização, eles contribuirão direta-
mente para resultados maiores a 
longo prazo.

Os 5S trata-se de uma Meto-
dologia japonesa que foca 5 sen-
sos, cada um deles iniciados com 
a letra S: Seiri - Senso de Utiliza-
ção: separar o que é útil do que 
não é e, melhorar o uso do que é 
útil. Seiton - Senso de Ordenação: 
um lugar para cada coisa, cada 
coisa no seu lugar; Seisou - Senso 
de Limpeza: limpar e evitar sujar. 
Seiketsu - Senso de Saúde: padro-
nizar as práticas saudáveis; Shit-
suke - Senso de Autodisciplina: 
assumir a responsabilidade de 

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

• Engenheira Civil - UEM;

• Docente do curso de Engenharia 

Civil–UTF/PR - Campo Mourão;

• Mestre em Engenharia Agrícola 

- UNIOESTE;

• Doutora em Engenharia 

Química - UEM.
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seguir os padrões saudáveis. Conseguindo implan-
tar essa prática, os resultados no canteiro de obra 
são grandes.

Outra conceito para redução de resíduos e o con-
ceito “Just In Time” (ou, em português, no momento 
certo), é uma solução que reduz o tempo de estoca-
gem de materiais dentro do canteiro de obras, pois 
considera o seu recebimento “no momento certo” de 
sua utilização, o que contribui para o aumento da 
eficiência na execução dos empreendimentos e eli-
mina eventuais desperdícios. A redução de resíduos 
também pode ser obtida com melhorias nos proces-
sos na construção civil, podem ser implantadas por 
meio de alguns sistemas variados como a gestão 
visual, o Kanban, a TPM, o 3P e o Canvas. 

Uma lição chave que muita gente ainda não 
percebe é que os colaboradores gostam de se 
sentir parte do processo, envolvidos no bom re-
sultado. Criar métodos de premiações às ideias 
inovadoras que contribuam para a diminuição de 
resíduos na obra e implemente indicadores re-
lacionados à reciclagem, medição e redução de 

resíduos, como por exemplo a boa utilização de 
filosofias 3R ou 5S. Encorajar o envolvimento não 
só vai levantar a moral da sua equipe, mas tam-
bém servirá de motivação para ir além da prática 
a que estão acostumados, buscando informações 
que possam agregar valor em suas rotinas. 

Mude a forma de ver as coisas, uma pilha de en-
tulho não é só uma pilha de entulho. É uma opor-
tunidade! Reciclar é a palavra de ordem hoje e será 
por muitos anos. É um equívoco pensar que os ser-
viços de reciclagem devem ser essencialmente de 
graça. É muito raro que a reciclagem de construção 
comercial seja fornecida gratuitamente e esta é uma 
realidade mundial. Dinheiro ainda terá de ser gasto 
na remoção de materiais de resíduos gerados nas 
obras para aterros ou oficinas de reciclagem. Os be-
nefícios surgem quando há um diferencial de custo 
entre os materiais que vão para reciclagem e os que 
vão para o aterro. O que vai para o aterro é desper-
dício, enquanto que o que vai para reciclagem ainda 
poderá ser utilizado em uma próxima obra.

Paula Cristina
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PAVIMENTO 
BORRACHA

Nos últimos tempos aumentaram-se os estudos 
sobre a incorporação de fragmentos de como ligan-
tes asfálticos. Os resíduos sólidos são resultantes das 
atividades humanas e da natureza, os quais podem 
ser utilizados, gerando proteção ao meio ambiente, à 
comunidade e economia de recursos naturais. O ge-
renciamento de resíduos sólidos é uma questão de 
grande importância quando se trata do acúmulo de 
pneus inutilizados. Apesar da utilização da borracha 
reciclada de pneumáticos inservíveis em pavimento 
ser uma solução para diminuir o problema e a de-
posição desse resíduo, vale ressaltar que a inclusão 
desse material na construção civil é uma melhoria na 
propriedade dos materiais de pavimentação.

A incorporação de borracha de pneus inservíveis 
em revestimentos asfálticos de pavimentos rodovi-
ários e urbanos tem sido empregada há décadas no 
exterior. Pesquisas e aplicações de numerosas técni-
cas utilizando asfalto-borracha são uma realidade 
comum em alguns estados norte-americanos. Esta 

O pavimento é uma estrutura 
oriunda de múltiplas camadas, tais 
como revestimento, base, sub-base, 
subleito e reforço do subleito, 
que tem a função de suportar o 
tráfego e prover um meio seguro 
e econômico para o transporte 
de pessoas e mercadorias. O 
desempenho de um pavimento é 
condicionado por um complexo 
conjunto de fatores, dentre eles 
a propriedade física, mecânica e 
química que o constitui.

técnica vem sendo utilizada em diversos serviços de 
pavimentação, como selagem de trincas, tratamentos 
superficiais, camadas intermediárias entre pavimen-
to existente e a camada de reforço e em concreto 
asfáltico usinado à quente. Apesar da ocorrência de 
defeitos na superfície de rolamento, de uma maneira 
geral os resultados são positivos

O desmonte dos pneus pode ser feito de várias 
maneiras, incluindo o cisalhamento (corte em peque-
nos fragmentos) mecânico da borracha à temperatu-
ra ambiente, o congelamento do material e posterior 
cisalhamento e o processo de extrusão com o uso de 
aditivos. Outra maneira de se obter borracha granu-
lada é o reaproveitamento da raspa proveniente da 
preparação dos pneumáticos para recauchutagem. 

A modificação dos ligantes asfálticos utilizados 
em pavimentação, com adição de borracha de pneus 
é considerada uma alternativa atraente para o me-
lhoramento das propriedades dos materiais betu-
minosos, já que o resultado final é um revestimento 

Paulo Henrique / Vanessa Marconi Jamarim
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com características técnicas supe-
riores às verificadas em misturas 
asfálticas convencionais, a borra-
cha constituinte do pneu possui 
excelentes propriedades físico-
-químicas para ser incorporada 
ao ligante convencional, trazendo 
uma série de melhorias que se re-
fletem diretamente na durabilida-
de do pavimento

No que diz respeito às carac-
terísticas do asfalto convencional 
e do asfalto borracha, um dos as-
pectos relevantes é a formação de 
trincas e fissuras nos pavimentos. 
Os pavimentos com asfalto borra-
cha têm maior resistência a trincas 
e as deformações permanentes 
(trilhos de rodas). Isso é possível 
uma vez que a mistura asfáltica 

Paulo Henrique 
Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 145176/D

• Docente da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;
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adquire uma parte da capacidade 
elástica da borracha, e dessa for-
ma, é capaz de deformar na pas-
sagem dos veículos e voltar a sua 
posição inicial, diminuindo assim 
as deformações indesejáveis. Ou-
tro fator importante é que o as-
falto borracha devido a algumas 
substâncias da borracha como o 
negro de fumo (black carbon) pro-
tege o asfalto contra o desgaste 
químico decorrente da exposição 
do pavimento aos raios infraver-
melho e ultravioleta que são mui-
to intensos no País, dessa forma, 
evitando o envelhecimento preco-
ce do asfalto. Outro fator favorável 
à utilização de asfalto borracha é 
que permite a construção de pa-
vimentos rugosos, porosos e auto-
-drenantes, o que diminui o efeito 
de aquaplanagem causado pelo 
acumulo de águas na rodovia.

Ainda há outros fatores em que 
o asfalto borracha é melhor do que 
o asfalto convencional. O asfalto 
borracha proporciona uma melhor 
aderência pneu/pavimento, reduz 
o ruído em até 85%, reduz o en-
velhecimento e suscetibilidade 
térmica, e aumenta a resistência à 
fadiga e a formação de trilhos de 
roda, além de proporcionar uma 
destinação final apropriada aos 
pneus inservíveis, 42 ajudando as-
sim o meio ambiente.

Por ser uma tecnologia ain-
da em estudo no Brasil, o seu 
custo inicial é maior em relação 
ao pavimento convencional, 
contudo, o período de retorno 
para manutenção é bem maior, 
o que faz com que o pavimento 
borracha, a longo prazo, tenha 
um custo benefício superior ao 
pavimento convencional. 

Autores: Acadêmico Danilo Da Silva 

Vendramini, do curso de Engenharia 

Civil da UTF/PR-CM orientado pelo 

professor Paulo Henrique Rodrigues. 
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Area-CM 
realizou a 
III Feira da 
Construção 
Civil

A feira contou com mostra de materiais e tecno-
logias ligados a Construção Civil, trazendo para a 
sociedade informações de técnicas e novas tecnolo-
gias no setor da construção civil. 

Estavam presentes na feira empresas do segmen-
to da construção civil de toda a região da COMCAM, 
expondo seus produtos, demostrando as tendências 
do setor para a sociedade em geral.

Foi ainda montado um auditório no local para 
realização de Cursos e Palestras com programação 
extensiva nos três dias de feira, entre as palestras 
realizadas cabe destacar: 

• Viver é concentrar toda a sua inteligência e sua 
vontade dirigida ao essencial no momento pre-
sente - Prof. Dr. Adilandri Mercio Lobeiro;

Aconteceu nos dias 27, 28 
e 29 de abril deste ano a 
3ª feira da Construção Civil 
de Campo Mourão, na praça 
Matriz Catedral São José, em 
Campo Mourão.

•  Energias Renováveis - Lucas Dlugosz;

• Tubos e conexões Amanco: Lançamentos do 
setor - Eng. Francisco da Costa Pereira;

• Conhecendo o sistema Confea/Crea e conhecen-
do as entidades de classe - Crea e AREA/CM.

•  Resíduo sólido na construção civil - Eng. Paulo 
Henrique Rodrigues.

No local foi reservado um espaço para as enti-
dades educacionais de nível técnico e superior da 
região mostrar os cursos e seus projetos, destacan-
do a participação das Faculdades Integrado, Sesi e 
UTFPR, que foi representada pelas empresas Junior 
Pórticos e Habitate e pelo seu centro acadêmico. 

A feira contou também com um a participação de 
profissionais ligados à AREA-CM para esclarecimen-
to de dúvidas relacionadas a este segmento, feita 
através de atendimento ao público durante todos o 
funcionamento da feira.

O diretor do Crea-PR, engenheiro civil Altair Ferri, 
representou o presidente do Crea-PR engenheiro civil 
Joel Krüger na abertura do evento. Segundo Ferri, “a 
feira é uma excelente oportunidade para profissionais 

AREA-CM  
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da região atualizarem seus conhe-
cimentos e conhecer novidades e 
tendências do setor”. O gerente 
da Regional Maringá, Hélio Xa-
vier da Silva Filho e o conselhei-
ro do Crea-PR, engenheiro agrô-
nomo Edson Batillani também 
prestigiaram o evento.

O prefeito de Campo Mou-
rão Tauillo Tezelli (PPS) também 
esteve presente na III Fecon e 
destacou a importância do tra-
balho desenvolvido pelos profi s-
sionais do Sistema Confea/Crea. 
“Tenho procurado valorizar cada 
vez mais os profi ssionais da en-
genharia e agronomia para que 
minha gestão tenha sucesso. Afi -
nal, esses profi ssionais são fun-
damentais para o planejamento 
dos municípios”. O prefeito esteve 
acompanhado pelos secretários 

de Obras e Serviços Públicos (Eng. 
Civil Luiz Carlos Rubia Malavazi) e 
do Planejamento (Eng. Civil Ademir 
Moro Ribas), sendo recepcionado 
pelo presidente da AREA-CM, Eng. 
Eguimar Amorim e a coordenadora 
do evento, Eng. Paula Cristina de 
Souza e pelo diretor do Crea-PR, 
Altair Ferri, na presença ainda do 
presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores, Edson Battilani; e 
diversos outros representantes de 
segmentos ligados à área da cons-
trução civil, incluindo acadêmicos 
e professores de instituições de 
ensino superior.

O Crea-PR esteve presente na 
III Fecon com um estande onde os 
profi ssionais e a sociedade em geral 
recebem orientações sobre os prin-
cipais produtos e serviços realizados 
em prol da valorização dos profi ssio-
nais e da defesa da sociedade.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL 
DE ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE CAMPO 
MOURÃO:

44 3525-1240
Av. Capitão Índio Bandeiro, 
1.400 - 5º andar - Sala 504

Ed. Antares
Campo Mourão/PR

email: areacm@creapr.org.br
facebook/areacm311
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A construção civil, de um modo geral, busca o 
aumento da qualidade de projetos e execução para 
melhorar o desempenho das edificações e diminuir 
a ocorrência de manifestações patológicas. Para 
tanto é indispensável o conhecimento e atendimen-
to às normas técnicas prescritivas e de desempenho.

As normas de desempenho buscam atender aos 
requisitos dos usuários. No caso da NBR 15575, os 
desempenhos referem-se aos sistemas que com-
põem edificações habitacionais, independente do 
sistema construtivo e dos materiais constituintes. É 
a primeira norma brasileira que define parâmetros 
de projetos e especificações e está vigente desde 19 
de julho de 2013.

Norma de 
desempenho 
de edificações 
habitacionais 
nbr 15575
Nos últimos anos, a evolução nas 
tecnologias construtivas trouxe novas 
e complexas exigências impostas aos 
edifícios e a seus sistemas, elevando 
os patamares de flexibilidade e 
confiabilidade. Paralelo a isto, o 
Código de Defesa do Consumidor, que 
entrou em vigor em 1990, fez com 
que aumentasse a preocupação com 
atendimento às necessidades dos 
usuários das edificações.

Jucélia Kuchla Vieira Gealh

A NBR 15575 é conhecida como “Norma de De-
sempenho” trata-se de um conjunto de requisitos e 
critérios estabelecidos para uma edificação habita-
cional e seus sistemas, com base no atendimento às 
necessidades do usuário. Está estruturada em  
6 partes:

• NBR 15575-1 - Parte 1: Requisitos Gerais;

• NBR 15575-2 - Parte 2: Requisitos para os sis-
temas estruturais;

• NBR 15575-3 - Parte 3: Requisitos para os sis-
temas de pisos;

• NBR 15575-4 - Parte 4: Requisitos para os sis-
temas de vedações verticais internas e exter-
nas – SVVIE;

• NBR 15575-5 - Parte 5: Requisitos para os sis-
temas de coberturas;

• NBR 15575-6 - Parte 6: Requisitos para os sis-
temas hidrossanitários. 

A NBR 15575 apresenta uma importante ino-
vação que é a busca pelo resultado, um conceito 
utilizado internacionalmente que estabelece os 
requisitos mínimos de qualidade que a edificação 
deve apresentar após sua conclusão e durante toda 
sua vida útil.

A Norma de Desempenho estabelece as obriga-
ções e responsabilidades inerentes a cada partici-
pante da cadeia da construção. Pela primeira vez a fi-
gura do usuário é apresentada como interveniente do 
processo, detentor de direitos e deveres, com incum-
bência da realização das atividades de manutenção 
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Além do Guia Orientativo para Atendimento à ABNT 
NBR 15575/2013, a CBIC disponibiliza gratuitamente 
em seu site, vários materiais relacionados à Norma de 
Desempenho que podem ser acessados através do link 
www.cbic.org.br em Publicações CBIC - COMAT.

Jucélia Kuchla Vieira 
Gealh
Engenheira Civil
CREA-PR 61492/D

das edifi cações para garantir sua 
vida útil. Essa inovação resulta em 
um parâmetro novo e importante 
para as relações de consumo, pois 
permitirá aferir os direitos, obriga-
ções e responsabilidades das par-
tes envolvidas.

Pode-se afi rmar que até o mo-
mento não existia outra norma da 
ABNT que tivesse refl etido tanto 
no campo jurídico, uma vez que 
seus conceitos e obrigações inter-
ferem diretamente na responsa-
bilidade dos agentes envolvidos 
na construção, o que demonstra a 
maturidade e busca da qualidade 
nas habitações, colocando o setor 
alinhado aos parâmetros técnicos 
adotados em todo mundo.

A maior parte dos requisitos 
apresentados já é objeto de nor-
mas técnicas atualmente existen-
tes, mas há novos elementos no 
tocante à qualidade. A aborda-
gem da Norma de Desempenho 
explora conceitos que muitas 
vezes não são considerados em 

normas prescritivas específi cas, 
por exemplo, a durabilidade dos 
sistemas, a manutenibilidade da 
edifi cação e o conforto tátil e an-
-tropodinâmico dos usuários.

A Norma de Desempenho 
não se aplica a obras já conclu-
ídas, obras em andamento na 
data da entrada em vigor des-
ta norma, projetos protocolados 
nos órgãos competentes até 18 
de julho de 2013, obras de re-
formas, retrofi t de edifícios e 
edifi cações provisórias.

São apresentados diferentes 
níveis de atendimento à Norma, 
desempenho mínimo (M), in-
termediário (I) e superior (S). As 
edifi cações devem atender pelo 
menos aos requisitos mínimos de 
desempenho. Quando as edifi ca-
ções apresentarem desempenho 
intermediário ou superior deve 
ser explicitado em seus projetos 
e memoriais descritivos, pois em 
casos omissos entender-se-á  que 
o nível atendido é o mínimo.

Se as normas prescritivas 
apresentarem requisitos suple-
mentares a norma de desempe-
nho, estes devem ser integral-
mente atendidos. Caso o sistema 
não possua Normas Brasileiras 
prescritivas podem ser utilizadas 
Normas Internacionais prescriti-
vas relativas ao tema.

Ainda que os profi ssionais e as 
empresas encontrem difi culdades 
para adaptarem-se aos requisi-
tos e critérios da norma, garantir 
o desempenho das edifi cações e 
atender as exigências dos usuá-
rios é um desafi o que deverá ser 
inserido na nova forma de projetar 
e construir no Brasil.

• Engenheira Civil (UEM);

• Arquiteta e Urbanista (UEM);

• Professora da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

– UTFPR;

• Membro do grupo de 

Multiplicadores da Norma de 

Desempenho da CBIC;

• Doutoranda em Arquitetura 

(UFSC);

• Mestre em Engenharia de 

Edifi cações (UEL);

• Especialista em Avaliação 

de Bens e Perícias Judiciais 

(UNIFIL).

Contato: juceliakv@gmail.com
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Com capacidade produtiva 
incontestável, o agronegócio tem 
conferido fôlego à economia do Brasil. 
Com mão de obra farta, estimada 
em 19 milhões de pessoas, segundo 
o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), o PIB 
Agropecuário cresceu 13,4%, segundo 
o IBGE - contra o leve acréscimo de 
0,9% da indústria, por exemplo, e 1% 
do próprio PIB nacional.

Com 19 
milhões de 
profissionais, 
agronegócio 
tira o Brasil 
da crise

Em muito, isso se deve à produtividade no 
campo. A previsão de safra recorde de grãos 
para a temporada 2016/17, estimada em 218 
milhões de toneladas, entre janeiro e março 
deste ano. Na balança comercial o agro também 
é destaque. Dos 10 principais itens da pauta de 
exportações brasileiras em 2017, sete vêm do 

campo: soja, açúcar, carne de frango, celulose, 
farelo de soja, café e carne bovina.

“É mais do que só vocação produtiva, é 
crescimento integrado, no campo e na cidade, 
em produção e consumo”, destaca o gerente 
do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo, 
Giovani Ferreira.

Na opinião do presidente da Organização 
das Cooperativa do Paraná (Ocepar), José Ro-
berto Ricken, o campo ainda é capaz de fazer 
muito mais pela economia. “Em mais de 120 
municípios paranaenses, as cooperativas são as 

CREA - PR
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maiores empresas e arrecadadoras de tribu-
tos, cujos resultados também geram oportu-
nidades de trabalho às pessoas e desenvol-
vimento socioeconômico às comunidades. O 
resultado dessa força gera efeitos multipli-
cadores em toda a sociedade, com melhor 
distribuição de renda e mais qualidade de 
vida”, destaca.

Sustentabilidade
Para manter e ampliar esses números, o se-

cretário de Agricultura e Abastecimento do Es-
tado do Paraná (Seab), Norberto Ortigara, diz 

que a contribuição deve ir além. “O trabalho no 
campo não para. O futuro é sempre um desafio 
e a palavra de ordem é ‘sustentabilidade’”.

Em sua opinião, a contribuição do campo 
para o desenvolvimento do país é incontestá-
vel, mas para continuar crescendo, será preciso 
sustentabilidade econômica, social e ambien-
tal. “Precisamos capacitar técnicos e produto-
res de forma constante, não há outro caminho. 
Quem não estiver inserido nesse contexto cer-
tamente não permanecerá na atividade”, com-
pleta o secretário.
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De onde vem 
o fôlego do 
agronegócio 
brasileiro?

A constante qualificação e a atuação dos profis-
sionais ligados à agropecuária, como engenheiros 
agrônomos e técnicos agrícolas, têm papel funda-
mental no desenvolvimento da atividade, aponta-
ram especialistas do setor durante o segundo capí-
tulo da Websérie Crea-PR, transmitido no início de 
julho pelo Facebook da Gazeta do Povo.

O programa, que teve como tema “Do agronegó-
cio à agroeconomia: a vocação natural do setor que 
impulsiona o PIB na crise”, compõe o projeto “Uma 
NOVA Engenharia para um NOVO Brasil”, uma inicia-
tiva do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Paraná (Crea-PR).

Depoimentos

Para o presidente em exercício da entidade, o 
engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, “onde exis-
te um profissional qualificado e atuante, alcança-
mos resultados ainda melhores de produtividade, 

Responsável por resultados 
expressivos mesmo em período de 
recessão econômica, o agronegócio 
brasileiro tem como principal desafio 
seguir crescendo de forma sustentável. 
Para tanto, é preciso mais que 
tecnologia e clima favorável.

manejo adequado do solo e uso correto de defen-
sivos agrícolas, seja na agricultura familiar ou em 
grandes propriedades”, ressaltou logo após o debate.

Cardoso esteve ao lado do secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado do Paraná 
(Seab), Norberto Ortigara, e do presidente da Or-
ganização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), 
José Roberto Ricken.

“Quase todo o resultado daquilo que colhemos 
se deve à tecnologia e ao modelo produtivo, e muito 
menos à força bruta e apenas à fertilidade natural 
do solo. Esse grande agronegócio brasileiro hoje 
vem de um conjunto de elementos, e do agricultor 
que tem muito mais capacidade de compreender e 
se apropriar (do conhecimento). Não é por nada que 
avançamos em produtividade”, reforçou o secretário.

No caso das cooperativas, o apoio dos engenhei-
ros agrônomos é indispensável para o sucesso da 

CREA - PR
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safra. “Não apenas pela orienta-
ção técnica, mas pela capacitação 
de todo o processo de produção: 
do momento certo de plantar, da 
variedade certa (de cultivo), do 
tratamento correto a ser adotado”, 
reforçou Ricken.

Ele destacou ainda o preparo 
do profi ssional agrônomo para 
orientar os produtores sobre 
quando comercializar os produ-
tos, trazendo uma visão ampla 
de mercado à agricultura brasi-
leira. “É um assunto muito opor-
tuno para se discutir agora, pois 
estamos iniciando um novo Pla-
no Safra. Precisamos conceder 
crédito no momento certo, com 

a orientação adequada, para que 
o produtor possa ter o melhor in-
sumo, e fazer uma boa safra. Não 
basta ter crédito, tem que ter 
orientação”, completou Ricken.

Capacitação

Os especialistas também des-
tacaram que, com os avanços téc-
nicos e tecnológicos, será preciso 
investir ainda mais em capacitação.

“A qualifi cação é absoluta-
mente necessária para obtermos 
resultados. Não adianta gerar co-
nhecimento que não vai a cam-
po. Queremos sempre o máximo 
de resultados em cada atividade, 
em cada metro quadrado cultiva-
do, aviário, estábulo ou local em 
que fazemos alguma forma de 
produção da agricultura e da pe-
cuária. Portanto, reforçamos cada 
vez mais a necessidade de termos 
gente qualifi cada”, sustenta o se-
cretário de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado do Paraná 
(Seab), Norberto Ortigara.

Quer assistir de novo?

Assista ao programa “Do agro-
negócio à agroeconomia: a voca-
ção natural do setor que impul-
siona o PIB na crise” na íntegra no 
Canal do Crea-PR na Gazeta do 
Povo - onde também é possível 
acessar toda a programação do 
projeto e outros conteúdos sobre 
tecnologia, logística e energia. 
Todos os capítulos da Websé-
rie Crea-PR são transmitidos ao 
vivo pelo Facebook da Gazeta do 
Povo. O projeto também pode ser 
acompanhado pelas mídias so-
ciais do Crea-PR (Facebook, Ins-
tagram e Twitter).

Foto: Albari Rosa / Gazeta do Povo

Mídias Sociais:

www.facebook.com/creapr

www.facebook.com/gazetadopovo

www.facebook.com/gpagronegocio

www.twitter.com/crea_pr

www.instagram/crea.pr

Site:

www.gazetadopovo.com.br/crea-pr

Acompanhe o projeto
nas redes sociais
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1. Parede Externa

Eguimar Amorim Maciel de Souza

O que é 
Steel 
Frame?
O Steel Frame “ou Light Steel 
Framing” é também chamado 
de construção seca.

Recebe este nome justamente por não 
utilizar água no canteiro de obras, com 
exceção da parte da fundação.Ele surgiu 
como uma evolução do Wood Frame, 
sistema utilizado nos Estados Unidos 
há séculos, que tem o mesmo conceito 
estrutural do Steel Frame, porém utiliza 
madeira ao invés de aço. O uso de aço 
seria um passo além no sistema.

O Steel Frame foi apresentado pela primeira vez 
nos EUA, na Feira da Construção de Chicago, por 
volta de 1933. Porém ganhou total força após a II 
Guerra Mundial, atuando na reconstrução de vários 
países europeus e do Japão. (Havia um défi cit de 4 
milhões de habitações no Japão no fi m da guerra.)

É uma construção muito dinâmica. Isso ocorre 
porque, sendo industrializada, torna-se uma cons-
trução muito rápida, além de ser sustentável e de 
alto desempenho.

Vamos ver agora, acompanhando as ima-
gens, como é constituído esse sistema do Light 
Steel Framing.

A anatomia da construção em Steel Frame

Como não usa tijolos, a construção em Steel Frame 
segue uma lógica diferenciada em relação à alvenaria, 
chegando contudo, num resultado visual semelhante, 
porém muito superior em precisão e qualidade. 
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Eguimar Amorim 
Maciel de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PR 14.817-D

• Especialista em Segurança do 

Trabalho - UEM;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Engenheiro pleno da 

COHAPAR - Companhia de 

Habitação do Paraná.

• Estrutura: A estrutura é com-
posta de aço galvanizado 
que recebe um tratamento 
anticorrosivo especial, dan-
do-lhe vida útil superior a 
300 anos. Para construções 
próximas ao mar, utilizamos 
uma camada mais espessa 
de galvanização.

• OSB: A placa de OSB 
(Oriented Strand Board) é 
um painel constituído de 
tiras prensadas de madeira 
refl orestada, o que aumen-
ta sua resistência mecânica 
em relação a uma chapa de 
madeira comum. É usada 
como contraventamento da 

estrutura de aço.

• Membrana: Toda a estrutura 
externa é “embalada” com 
uma membrana especial 
- a barreira de vapor. Essa 
membrana funciona como 
nossa pele. Impede a entra-
da de umidade, mas permite 
a transpiração da edifi cação.

• Placa cimentícia: Essa pla-
ca é composta por uma 
massa de cimento reforça-
da com fi bra de vidro, re-
sultando em chapas com 
grande planicidade e esta-
bilidade dimensional.

• Base coat: As placas cimen-
tícias recebem um acaba-
mento especial chamado 
base coat. Esse acabamen-
to nada mais é do que uma 
massa aplicada em toda a 
extensão da parede, respon-
sável por sua impermeabi-
lização e seu aspecto mo-
nolítico. (Signifi ca que faz 
“sumir” as juntas e a parede 
fi ca toda por igual).

• Revestimento: A partir do 
base coat, a parede é tra-
tada de forma convencio-
nal. Pode receber pintura, 
textura ou qualquer outro 
tipo de revestimento, tal 
como pedras, porcelanato 
ou madeira.

• Lã de vidro: Entre as faces 
da parede, utilizamos lã de 
vidro ou lã de PET como 
isolante, o que garante alto 
desempenho termoacústico.

Estrutura
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3. Laje

Para a construção das lajes, segue o mesmo 
princípio das paredes: uma estrutura metálica leve, 
revestida com placas de OSB, que recebe um con-
trapiso armado e o respectivo acabamento.

A lã de vidro na laje também cumpre papel ex-
tremamente importante, impedido que barulhos 
gerados no andar superior causem desconforto no 
andar inferior.

Novamente, depois de acabada, não há dife-
rença na laje em relação ao sistema convencio-
nal. Tanto na aparência quanto na sensação (a 
laje não parece oca, como muitos podem pensar, 
pelo contrário, é bem firme e parece uma laje de 
concreto mesmo).

4. Cobertura

Geralmente, utiliza-se a estrutura metálica gal-
vanizada para a cobertura.

Essa estrutura tem grandes vantagens, sendo 
as principais a leveza, a resistência estrutural e a 

Eguimar Amorim Maciel de Souza

A parede interna é muito semelhante à externa. 
Porém, é revestida de drywall (material utilizado 
na construção civil nos Estados Unidos há mais de 
100 anos).

Para eliminar as emendas no encontro das pla-
cas de drywall, utilizamos uma fi ta microperfurada 
com massa niveladora, especialmente desenvolvi-
da para esse fi m, o que garante uma parede to-
talmente plana e sem fi ssuras a longo prazo. É o 
chamado tratamento de juntas.

Depois do tratamento de juntas, a parede pode 
receber pintura, textura ou qualquer outro tipo 
de revestimento, tal como pedras, porcelanato ou 
madeira.

2. Parede Interna

Cobertura
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Fonte do Artigo: Blog de Lucas Gouvêa - Diretor 
da Fastcon - Construções Sustentáveis.

resistência a cupins e outros pa-
rasitas. Além de vencer grandes 
vãos com facilidade.

Entretanto, nada impede que 
para telhados com estrutura 
aparente seja utilizada a madei-
ra, Como na foto ao lado.

5. Vantagens do Steel Frame

Esse sistema oferece 
inúmeras vantagens.   
As principais são:

• Velocidade de construção;

• Precisão orçamentária;

• Precisão de execução;

• Melhor isolamento  
termoacústico;

• Redução da geração 
de entulho;

• Manutenção mais simples, 
rápida e econômica;

• Maior resistência a ventos e 
abalos sísmicos.

6. Custos

Segundo Lucas Gouvêa diretor 
comercial da Fastcon - Constru-
ções Sustentáveis Lucas o valor 
do m2 varia entre R$ 1.100,00 e 
R$ 1.400,00 para projeto estru-
tural, execução de fundação, es-
trutura, plaqueamento externo e 
interno, isolamento termoacústi-
co em lã de vidro, tratamento de 
juntas, fachada térmica EIFS, co-
bertura, instalações elétricas, hi-
dráulicas para água quente e fria 
e instalações hidrossanitários.

Exemplos de construções com Stell Frame
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Hyperloop o 
transporte 
do Futuro 
“próximo”

Os veículos movidos a combustão, que usamos 
como meio de locomoção,  estão com os dias con-
-tados. França e Inglaterra já estipularam 2040 como 
a data limite para a produção e venda de veículos 
totalmente a combustão, a Noruega agendou essa 
proibição para 2025 e a Alemanha para 2030. Lem-
brem-se que grandes marcas como Volkswagen, Audi, 
Mercedes, BMW, Porsche e outras são germânicas. 
Agora imagine um Porsche que não queima gasolina!

Como alternativas para os combustíveis fósseis 
estão os modelos elétricos, porém a mudança não 
virá apenas na matriz energética dos transportes, 
mas também nos modelos que utilizamos hoje. 
Nessa linha, várias alternativas estão surgindo. Os 
carros autônomos, que não necessitam de moto-
rista, estão na liderança das pesquisas. A Tesla Mo-
tors foi criada para investir em veículos elétricos 
e autônomos, porém seu CEO, Elon Musk, cansado 
de “perder tempo” no trânsito, pensou em algumas 
alternativas;  uma delas é bastante radical, como 

O mundo está mudando e a 
forma como nos locomovemos 
mudará drasticamente nos 
próximos anos.

colonizar Marte a partir do projeto Space X, porém 
uma outra alternativa mais factível e que veremos 
em operação num futuro próximo  é o Hyper-looop. 
Musk com base um um projeto publicado em 1972, 
chamado de VHST (Very High Speed Tran-sit - Trân-
sito de velocidade muito alta) que tem como pilar 
fundamental uma cápsula que se move dentro de 
túneis de baixa pressão. Conceitualmente o Hyper-
loop funciona como os trens de alta velocidade ja-
poneses, pois não tocam os trilhos, porém os trens 
nipônicos funcionam com levitação magnética e o 
modelo proposto funciona sobre um “colchão de ar” 
de 0,5 a 1,3 milímetros em um sistema semelhante 
ao das mesas de Aero Hockey que há em fl ipera-
mas. Por funcionar nessas cápsulas a baixíssimas 
pressões, as forças de atrito são minimizadas e o 
conjunto impulsionado por motores elétricos pode 
chegar a 1.200 km/h de velocidade média, fazendo 
uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo durar 
apenas 20 minutos.

Júlio Cesar Teixeira Campanha
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Diferente do metrô, que fi ca 
sob a terra, os túneis de Hyperlo-
-op fi cam na superfície e são re-
vestidos com painéis solares que 
geram a energia para sua opera-
ção. O projeto prevê capsulas para 
o transporte de até 28 passageiros 
ou de carga para até três veícu-
los pequenos. Os estudos iniciais 
mostram custo de implantação e 
operação menor que os do metrô 
convencional com uma velocida-
de substancialmente maior. Todo 
o sistema é operado sem maqui-
nista, reduzindo o risco de aciden-
tes por falhas humanas.

Pode parecer algo distante e 
até mesmo de fi cção cientifi ca a 
possibilidade de viajarmos em 
capsulas dentro de túneis em 

Júlio Cesar Teixeira 
Campanha
Engenheiro Civil
CREA-PR 79-519/D

• Engenheiro Civil formado 

pela UEM;

• Engenheiro na Sanepar.

velocidades altíssimas e sem 
“motorista”. Considerando-se que 
hoje ainda não imaginamos o 
transporte de pessoas ou cargas 
sem queima de algum combus-
tível, no entanto as metas sobre 
a fi m da produção de veículos 
a combustão estão próximas 
em importantes mercados e o 
Hyper-loop tem previsão de iní-
cio de operação já em 2020.

Portanto, em breve a forma de 
ir e vir que conhecemos irá mudar 
e isso abre um leque enorme de 
oportunidades para os engenhei-
ros trabalharem com essas novas 
tecnologias. Assim, quem fi car 
parado no tempo e no que está 
trabalhando hoje fatalmente será 
sobrepujado pelo mercado.
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ESPECIAL CAPA - Pedreira Itaipu

A Pedreira Itaipu 
completou 23 anos, 
sendo umas das 
maiores pedreiras  
do estado do Paraná.
O relevante crescimento da Pedreira 
Itaipu nos últimos 5 anos, se deu 
a um modelo de gestão eficaz e 
avançado, a empresa desenvolveu a 
construção de um projeto para uma 
nova linha de produção de brita.

A Pedreira Itaipu investiu mais de 6 milhões 
de reais no novo Parque Industrial, um marco na 
história da mineradora.

Frota de caminhões

A Pedreira Itaipu tem sua excelência em atendi-
mento nas entregas rápidas de pedra e areia devi-
do à grande frota de caminhões, contando com 10 
carretas, 20 caminhões.

Atendendo desde o pequeno ao grande constru-
tor oferecendo uma variedade de produtos de alto 
nível de qualidade no mercado.

Saúde, segurança e respeito à vida dos trabalhadores.

Esses são os valores da Pedreira Itaipu que zela 
pelo bem estar dos colaboradores, atualmente 
conta com 77 colaboradores, e possuindo também 
refeitório próprio.

Atualização tecnológica é a chave para manter 
os processos produtivos eficientes.

Custos compatíveis com o valor do produto no 
mercado e garantia de rentabilidade. Por conta 
dessa premissa, hoje a Pedreira Itaipu conduz suas 
operações;

• Operação de desmonte com utilização de 
emulsão bombeada;

• Operação de carregamento com escavadeiras 
hidráulicas de grande porte e transporte em 
caminhões fora-de-estrada de até 30 toneladas;

• Novos projetos que incluem processos de 
automação na produção de agregados, com 
benefício direto ao meio ambiente e à segu-
rança e proteção dos trabalhadores;

• Áreas específicas de gestão ambiental, plane-
jamento de lavra, segurança do trabalho e 
relações comunitárias e institucionais;

• Sistema de gestão do processo administrativo (ERP);
• Laboratório próprio para análise dos materiais;
• Perfuração própria com o uso de perfuratriz 

hidráulica;
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Usina de Asfalto

Em 2013 a Pedreira Itaipu fez 
mais um importante investimen-
to que chegou a 2,2 milhões de 
reais, instalando uma moderna 
usina de Asfalto, com capacida-
de de produção de 80 toneladas 
horas de massa asfáltica, a uni-
dade moderna é automatizada, 
gera economia, produtividade 
no processamento de asfalto e 
preserva o meio ambiente, aten-
dendo Campo Mourão e vários 
municípios da região.

Moderno Laboratório

Também foram investidos mais 
de 400 mil reais em um moderno 
laboratório para controle de quali-
dade, atendendo todas as normas 
exigidas pela ABNT, DNIT e DER.

Pedreira
CREA 59819
44 3525.1070
44 3529.1200
Rodovia BR 272 / KM 6 
Barreiro das Frutas
Campo Mourão/PR

Concreteira
CREA 61379
44 3523.3191
Rodovia BR 487 / KM 163 
Jardim Araucária
Campo Mourão/PR
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CONCRETOS ITAIPU
Em 2015 vendo a necessidade do mercado, a 

Pedreira Itaipu fez mais um grande investimento 
que chegou a 3 milhões de reais, instalando uma 
central de concreto usinado, atualmente o CON-
CRETOS ITAIPU, conta com uma frota de 8 cami-
nhões betoneiras, 3 caminhões para bombeamento 
de concreto atendendo pequenas e grandes obras.

Benefícios do Concreto Usinado

Para execução de estruturas em concreto 
armado, há uma série de vantagens em solici-
tar o fornecimento do concreto a uma empresa 
de serviços de concretagem. O primeiro fator 
é o corte de gastos com energia elétrica, água, 
areia, brita e cimento, além do melhor aproveit-
amento do espaço físico. Outra vantagem é que 
o concreto pode ser entregue no volume es-
tritamente necessário para a obra, sem desper-
dícios. No entanto, não se deve perder de vista 
a qualidade do concreto.

Teste de Qualidade

Para garantir a qualidade do CONCRETOS ITAI-
PU, fazemos testes com corpos-de-prova do con-
creto, cuja moldagem e acondicionamento são tão 
importantes quanto a execução dos ensaios em si, 
garantindo total transparência aos clientes.

CONSTRUTORA ITAIPU
É o mais recente investimento da Pedreira Itai-

pu em 2017. Construtora Itaipu atuando fortemen-
te em obras de loteamento, tanto na parte de ter-
raplenagem, galerias fluviais e pavimentação em 
áreas urbanas e rodovias.

ESPECIAL CAPA - Pedreira Itaipu
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palestra 
desafios da 
pesquisa 
agropecuária 
florindo

A necessidade de fortalecimen-
to do sistema público de pesquisa 
agropecuária e a importância de 
investimentos em pesquisa para 
manter o protagonismo do Brasil 
na área foram destacados pelo pre-
sidente do Instituto Agronômico do 
Paraná (Iapar) e do Conselho Nacio-
nal dos Sistemas Estaduais de Pes-
quisa (Consepa), engenheiro agrô-
nomo Florindo Dalberto, na palestra 
‘Desafi os da Pesquisa Agropecuária 
Pública nos Estados’, realizada no 
dia 9 de agosto na 74ª Semana Ofi -
cial da Engenharia e da Agronomia 
em Belém-PA.

Na oportunidade, o engenheiro 
chamou a atenção para a preocupa-
ção com o uso racional, econômico 
e inteligente dos recursos naturais e 
fez um resumo da revolução da agri-
cultura nos últimos 40 anos. “O Bra-
sil hoje alimenta dois ‘brasis’ e meio. 
Passamos do cabo da enxada para 
liderança mundial em produção de 
alimentos”, afi rma Dalberto, acrescen-
tando que são produzidos em terri-
tório nacional mais de 300 espécies 
de cultivo, 350 tipos de produtos que 
abastecem 180 mercados do planeta. 

Presidente do Iapar realiza  
palestra sobre os desafi os da 
pesquisa agropecuária na 74ª Soea.

Destacou que por meio da ciên-
cia e tecnologia é possível produzir 
sem desmatar ou poluir rios e ainda 
mostrou como funcionam os mer-
cados mais competitivos do mundo, 
como o da China e da Alemanha. 
“Precisamos inovar institucional-
mente, não dá para apenas uma 
instituição fazer isso nacionalmen-
te. É preciso ter mais capilaridade 
e recomposição institucional. Para 
isso é necessário criarmos uma rede 
nacional de pesquisa envolvendo os 
estados”, diz Dalberto. 

O especialista chamou a aten-
ção para a falta de investimentos 
nos institutos públicos de pesquisa 
agropecuária brasileiros, que vêm 
perdendo entidades estaduais im-
portantes. Destacou ainda a comple-
xidade do país, que é composto por 
seis biomas com ecossistemas dife-
rentes, e a necessidade de rever as 
estratégias. “É necessário modernizar 
os órgãos públicos. A ciência e a tec-
nologia não podem ser tratadas com 
burocracia ou mesmice”, observou.

CREA-PR
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Sistema de 
aproveitamento 
de água de chuva

Com a poluição desenfreada do ar, da terra, das 
nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, es-
sas águas estão fi cando contaminadas, exigindo 
algum tipo de atitude para sua preservação, pois 
sem água natural a vida, como conhecemos, não 
tem como existir.

Temos que economizar esse recurso, e uma forma 
de fazê-lo é pelo aproveitamento de água da chuva. 

A superfície do nosso planeta 
é composta por 70% de água. 
Porém, de toda água existente 
no planeta, 97,5% estão nos 
oceanos e dos 2,5% restantes, 
1,5% estão nos polos 
(geleiras e icebergs), fi cando 
apenas 1% disponível para 
nosso consumo, sendo que 
a maior parte está em leitos 
subterrâneos, atmosfera, 
plantas e animais. Atualmente 
usamos para nosso consumo 
as águas de nascentes, lagos, 
rios e extrações de leitos 
subterrâneos, os aquíferos.

Os principais objetivos do Aproveitamento de 
Água da Chuva são: 

• Incentivar a população a fazer o aproveita-
mento correto da água de chuva;

• Fazer com que toda casa urbana tenha pelo 
menos um sistema simples de Aproveitamen-
to da Água de Chuva;

• Minimizar o escoamento do alto volume de 
água nas redes pluviais durante as chuvas 
fortes;

• Usar a água para irrigações dos jardins e la-
vagens de pisos externos. Assim, essa água 
vai infi ltrar na terra e ir para o lençol freático, 
preservando o seu ciclo natural;

• Usar a água para lavagens de pisos, carros, 
máquinas e nas descargas no vaso sanitário.

• O sistema para aproveitamento de água de 
chuva é composto, basicamente, por cinco 
elementos: fi ltro, freio d’água, fi ltro fl utuante, 
multissifão e kit de interligação.

Em qualquer edifi cação, seja em uma casa, co-
mércio, prédios, fábricas a água da chuva que cai 
sobre os telhados ou pisos é encaminhada para a 
sarjeta na calçada ou para a rede de águas pluviais, 
sendo desperdiçada pela rede pública. 

O aproveitamento da água de chuva, além de 
resultar em economia de água potável e, de contri-
bui também para reduzir problemas relacionados 
com a escassez de recursos hídricos. É uma forma 
de uso mais racional da água potável e de se evitar 
seu uso para fi ns não potáveis, reduzindo a pressão 
sobre os mananciais.
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O primeiro passo para o correto dimensiona-
mento de um sistema de aproveitamento de água 
de chuva é encontrar o ponto de equilíbrio entre 
três importantes pontos: captação, consumo e ar-
mazenamento.

O volume de água gerado em metros cúbicos 
por mês deve ser calculado por uma determina-
da área de telhado (em metros quadrados), consi-
derando a eficiência do filtro (%) e do índice plu-
viométrico mensal (mm/mês) da região onde será 
instalado o sistema. Podemos determinar esse vo-
lume através de um cálculo simples:

V = A x E x I. P. onde:

V = Volume em metros cúbicos por mês (m3/
mês);

A = Área de telhado em metros quadrados (m2);

E = Eficiência do filtro, adotamos 0,81 ou 81%;

I.P. = Índice pluviométrico mensal em milíme-
tros por mês (mm/m).

Para obter informações sobre índices pluvio-
métricos mensais, o projetista poderá consultar 
os órgãos estaduais competentes. Assim, efetu-
a-se uma média dos índices pluviométricos dos 
últimos 20 anos (mês a mês). Com esses valores 
pode-se calcular com certa precisão o volume de 
água que um determinado telhado irá conseguir 
gerar a cada mês.

Cabe ressaltar que as áreas de lazer ou esta-
cionamentos não são muito recomendadas para o 
aproveitamento, pois costumam ser lavadas com 
produtos químicos. Também, em caso de vazamen-
to de combustível de veículos, o fluido é direciona-
do para o ralo e consequentemente para a cister-
na, contaminando a água filtrada de chuva.

O volume de água de chuva é calculado em me-
tros cúbicos por mês. É necessário saber onde será 
utilizada esta água: vasos sanitários, irrigação de 
áreas verdes, processos industriais, reabastecimen-
to de piscinas, lavagem de pisos, ferramentas ou ve-
ículos etc. e assim efetuar um cálculo do consumo 
mensal desta água. Na maioria das vezes o consu-
mo de água de chuva é contínuo e constante, e por 
isso precisamos ter um reservatório de água ou um 
armazenamento bem calculado.

O volume do reservatório inferior (cisterna) é cal-
culado em metros cúbicos. Devemos observar o ter-
reno e identificarmos o local ideal para a instalação 
desse reservatório, considerando- se o nível do ter-
reno e o encaminhamento da tubulação, analisando 
de onde vem e para onde vai a água captada. Esses 
reservatórios podem ser construídos em concreto 
no local ou podem ser adquiridas caixas d’água 
prontas e próprias para serem enterradas. Essas 
cisternas devem ser dimensionadas quanto a di-
ferentes cargas, pois as mesmas podem trabalhar 
vazias (épocas de pouca chuva) suportando o peso 
da terra ao seu redor e quando estiverem total-
mente cheias, devem suportar a força da água.

Após a instalação completa dos equipamentos, 
deve-se efetuar uma limpeza geral da tubulação 
e dos reservatórios de água (superior e inferior). 
Muitas vezes, no final da obra, utiliza-se material 
químico para limpeza e remoção de tintas em ge-
ral. Nesse momento, o filtro em inox deve ser re-
tirado para se evitar o entupimento dos orifícios.

As bombas também devem ser escovadas, ou 
seja, preencher com água a tubulação de sucção 
e a câmara do rotor da bomba. Recomenda-se que 
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Paula Cristina  
de Souza
Engenheira Civil
CREA-PR 51.265-D

• Engenheira Civil - UEM;

• Docente do curso de 

Engenharia Civil–UTF/

PR - Campo Mourão;

• Mestre em Engenharia 

Agrícola - UNIOESTE;

• Doutora em Engenharia 

Química - UEM.no início da operação o sistema 
deverá receber uma atenção es-
pecial com vistorias diárias e se-
manais, até que o sistema entre 
em funcionamento automático.

Os reservatórios devem ser 
inspecionados semestralmente, 
observando-se eventuais obs-
truções nas tubulações, e se as 
tampas estão bem encaixadas 
e se existe algum tipo de ra-
chadura ou perda de água. Re-
comenda-se que o reservatório 
inferior seja limpo a cada dois 
anos, de preferência no inverno 
em períodos de estiagem.

A água de chuva filtrada deve 
ficar em local sem incidência de 
raios solares, trata-se de água 
não potável, ou seja, não pode 
ser ingerida, e por isso não po-
derá ser utilizada em pias de ba-
nheiro ou cozinha, assim como 
em chuveiros. 

O descarte da água de chuva 
não pode ser interligada com a 
rede de esgoto da concessioná-
ria, as torneiras de jardim para 
água de chuva devem ser iden-
tificadas como “água não potá-
vel”. Recomenda-se utilizar uma 
torneira especial com trava, para 
evitar que uma pessoa desavisa-
da ou uma criança abra a tornei-
ra e beba a água. 

A qualidade da água deve ser 
analisada segundo parâmetros 
físicos, químicos ou microbioló-
gicos. Caso seja encontrada al-
guma anomalia na qualidade, o 
uso deve ser suspenso até que 
seja solucionado o problema.

Leia Mais: NBR 15.527 - Água 
de Chuva - Aproveitamento de 
Coberturas em Áreas Urbanas 
para Fins Não Potáveis. ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), 24/9/2009.
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A UTFPR
campo mourão

Cada Câmpus mantém cursos planejados de acordo 
com a necessidade da região onde está situado. Uma parte 
deles oferta cursos técnicos e de graduação, e a maioria 
somente cursos de graduação e pós-graduação.

A UTFPR tem como missão promover a educação de 
excelência através do ensino, pesquisa e extensão, intera-
gindo de forma ética e produtiva com a comunidade para 
o desenvolvimento social e tecnológico.

E tem como visão ser modelo educacional de desen-
volvimento social e referência na área tecnológica.

A UTFPR ainda possui:
• Corpo docente composto por Mestres e doutores;
• Laboratórios;
• Cursos de Extensão;
• Restaurante Universitário;
• Programas de Empreendedorismo;
• Programas de Intercâmbio;
• Bolsas para participar de projetos de iniciação 

científica, tecnológica, Extensão e Monitoria;
• Estágios;
• Auxílio Estudantil;
• Dupla diplomação com outros países.

Ações para Internacionalização em Campo Mourão:
A UTFPR de Campo Mourão disponibiliza aos acadê-

micos diversas oportunidades diferenciadas para estudo 
no exterior, através dos programas de Dupla Diploma-
ção. Tendo consolidadas parcerias com instituições de 
Portugal e França, os acadêmicos de todas as engenha-
rias do Câmpus têm oportunidades de obter titulações 
brasileira e européia. 

A Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR) é a primeira assim 
denominada no Brasil. Com ampla 
abrangência no Paraná, a UTFPR tem 
13 campus no Estado e pretende 
ampliar essa atuação.

UTFPR - CAMPO MOURÃO

O que devo fazer para estudar na UTFPR?
Para o curso técnico integrado em informática, você 

deve participar do processo seletivo que acontece uma 
vez ao ano.  Já para os cursos de ensino superior a prin-
cipal forma de estudar na UTFPR é através do SISU (Sis-
tema de Seleção Unificada) que utiliza a nota obtida no 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para selecionar 
os futuros alunos da instituição.

Cursos ofertados em Campo Mourão
Engenharia em Alimentos: O profissional atuará no 

gerenciamento e acompanhamento do processo produti-
vo desde o recebimento da matéria-prima, supervisão do 
processo de industrialização de alimentos e controle de 
qualidade de produtos, incluindo análises de processos 
físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos; partici-
pação na pesquisa de desenvolvimentos de novos produ-
tos e equipamentos, processos e metodologias analíticas 
na área de alimentos;

Na elaboração, implantação e gerenciamento de pro-
gramas de controle de qualidade; concepção, planejamen-
to, supervisão, coordenação de projetos; fiscalização de 
alimentos e bebidas, e na perícia e consultoria técnica na 
área de alimentos. Mantém Dupla Diplomação com Curso 
de Licenciatura em Ciência e Tecnologia Alimentar no Ins-
tituto Politécnico de Bragança (IPB), Portugal e o Curso de 
Génie des Procédés e Génie Biologique na Universite de 
Technologie de Compiègne (UTC), França.

Engenharia Ambiental: O curso tem por objetivo for-
mar profissionais que atuam no manejo, gerenciamento, 
planejamento, execução e coordenação de atividades 
ligadas à área ambiental, garantindo a preservação e 
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conservação dos recursos naturais 
de forma a contribuir para a redução 
dos efeitos adversos das atividades 
produtivas, oferecendo soluções 
compatíveis para as mais diferentes 
demandas empresariais e governa-
mentais. O curso de Engenharia Am-
biental, do Campus Campo Mourão, é 
semestral, com duração de 5 anos e 
apresenta como diferencial o Duplo 
diploma com o Instituto Politécnico 
de Bragança, Portugal.

Engenharia Civil: O profi ssional 
da construção civil poderá trabalhar 
em empresas de engenharia civil, ou 
indústrias ligadas ao setor, escritórios 
de projetos, assessoria e consultoria 
técnica junto a outras empresas, ór-
gãos públicos e instituições fi nancei-
ras, de pesquisa e de ensino, atuan-
do como empregado ou profi ssional 
liberal e apresenta como diferencial 
o Duplo diploma com o Instituto Poli-
técnico de Bragança e o Instituto Poli-
técnico do Porto, ambos em Portugal.

Engenharia Eletrônica: O curso 
visa oferecer ao estudante uma for-
mação sólida e generalista para que 
possa atuar no planejamento, pro-
jeto, desenvolvimento e na implan-
tação de sistemas eletroeletrônicos, 

tais como: sistemas de medição e de 
controle eletroeletrônicos; produtos 
e equipamentos eletrônicos; sistemas 
embarcados; conversores; equipamen-
tos biomédicos; informática médica e 
sistemas de telecomunicações. O pro-
fi ssional poderá trabalhar com: ma-
teriais, componentes, dispositivos e 
equipamentos eletroeletrônicos, ele-
tromecânicos, magnéticos e ópticos; 
sensores e atuadores de transmissão 
e recepção de dados, de áudio e ví-
deo, de segurança patrimonial e de 
eletrônica embarcada; sistemas de 
medição e instrumentação eletro-
mecânica, de acionamentos de má-
quinas, de controle eletrônico e de 
automação. Além disso, poderá reali-
zar estudos de viabilidade técnico-e-
conômica, executar e fi scalizar obras 
e serviços técnicos e efetuar vistorias, 
perícias e avaliações, emitindo lau-
dos e pareceres e apresenta como 
diferencial o Duplo diploma com o 
Instituto Politécnico de Bragança e o 
Instituto Politécnico do Porto, ambos 
em Portugal.

Bacharelado em ciências da Com-
putação: O profi ssional formado em 
ciência da computação estará ca-
pacitado para desenvolver soluções 
computacionais, desempenhando 
papéis de analista de sistemas, pro-
gramador e gerente de desenvolvi-
mento, infraestrutura, tecnologia e 
sistemas de informação; ainda, será 
capaz de identifi car oportunidades 
competitivas e prestar consultoria 
no desenvolvimento de produtos da 
área de computação.

Tecnologia em Alimentos: O 
tecnólogo em alimentos está apto 
para atuar nas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento, acompanhamen-
to e inovação de processos, produ-
tos e serviços na área industrial; 
promoção, implantação e gerencia-
mento de programas de qualidade; 
aplicação da legislação reguladora 
de produtos, processos, resíduos e 
atividades inerentes à industrializa-
ção; gestão da qualidade, pesquisa 

de novos processos e metodologias, 
elaboração e supervisão de análises 
físicas, químicas, bioquímicas e mi-
crobiológicas de alimentos; monito-
ra a manutenção de equipamentos e 
controle da qualidade e otimização 
de processos. 

Licenciatura em Química: O pro-
fi ssional realizará atividades de en-
sino, pesquisa e na área técnica. No 
ensino poderá atuar desde o ensino 
básico até o superior em instituições 
públicas e privadas. Na pesquisa po-
derá desenvolver metodologias e 
produtos. Na área técnica poderá atu-
ar em empresas, como empregado ou 
autônomo, respeitando as atribuições 
do conselho de química.

Técnico Integrado em Informática: 
O curso é voltado para quem acabou 
o ensino fundamental e quer fazer o 
ensino médio ao mesmo tempo em 
que obtém uma profi ssionalização. O 
técnico em informática poderá atuar, 
entre outras áreas, em assistência téc-
nica de computadores, manutenção e 
gerenciamento de redes e desenvol-
vimento de sistemas informatizados 
para Internet.

CAMPUS CAMPO MOURÃO

Campus
Campo Mourão:

44 3518-1400
Via Rosalina Maria dos 

Santos, 1233 CEP: 87301-899
Caixa Postal: 271

Campo Mourão/PR
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UTILIZAÇÃO 
DE EPS 
EM LAJES 
NERVURADAS

O ramo da construção civil desenvolve a cada 
dia novas tecnologias para  tornar mais eficiente e 
prático suas atividades rotineiras. Uma dessas tec-
nologias são as lajes nervuradas. Nelas podemos 
utilizar materiais como por exemplo blocos de EPS 
(Poliestireno Expandido).

As lajes são elementos estruturais bidimensionais 
que tem a função de resistir aos esforços normais que 
atuam perpendicularmente ao seu plano principal. 
Uma laje nervurada é constituída por um conjunto 
de vigas que se cruzam, solidarizadas pela mesa. Esse 
elemento estrutural terá comportamento intermedi-
ário entre o de laje maciça e o de grelha. Segundo a 
NBR 6118:2003, lajes nervuradas são “lajes moldadas 
no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de 
tração é constituída por nervuras entre as quais pode 
ser colocado material inerte.”

O ramo da construção civil 
desenvolve a cada dia novas 
tecnologias afim de tornar mais 
eficiente e prático suas atividades 
rotineiras. Uma dessas tecnologias 
são as lajes nervuradas. Nelas 
podemos utilizar materiais como 
por exemplo blocos de EPS 
(Poliestireno Expandido). As lajes nervuradas podem ser moldadas no local  

as etapas de execução são realizadas “in loco”. Por-
tanto, é necessário o uso de fôrmas e de escoramen-
tos, além do material de enchimento - ou, podem ser 
executadas com nervuras pré-moldadas.

A principal característica das lajes nervuradas é 
a diminuição da quantidade de concreto, na região 
tracionada, podendo-se usar um material de enchi-
mento. Além de reduzir o consumo de concreto, há 
um alívio do peso próprio. Portanto, o material de 
enchimento deve ser o mais leve possível, mas com 
resistência suficiente para suportar as operações 
de execução. Deve-se ressaltar que a resistência 
do material de enchimento não é considerada no 
cálculo da laje.

Podem ser utilizados vários tipos de materiais de 
enchimento, entre os quais: blocos cerâmicos, blocos 
vazados de concreto e blocos de EPS (poliestireno 
expandido), também conhecido como isopor.

Paulo Henrique / Vanessa Marconi Jamarim
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Os blocos de EPS vêm ganhan-
do espaço na execução de lajes 
nervuradas, sendo utilizados prin-
cipalmente junto com as vigotas 
treliçadas pré-moldadas

As principais características 
desses blocos são: 

Permitir a execução de teto 
plano; Facilita de corte com fio 
quente ou com serra; Resistir 
bem às operações de montagem 
das armaduras e de concretagem, 
com vedação eficiente; Isolante 
termo acústico.

Além disso a laje nervurada 
com enchimento de EPS tem fá-
cil execução, sua peça tem peso 
reduzido e fáceis de se encontrar, 

garantindo assim um rápido de-

senvolvimento da obra, exigindo 

menos fisicamente dos funcioná-

rios e facilidade em transportar o 

material utilizado, além de que o 

material em questão possui um 

menor impacto ao meio ambiente.

Em questão de custos a laje 

nervurada é equivalente a laje 

maciça tradicional, contudo essa 

diferença varia de acordo com ta-

manho da obra. Quanto maior a 

obra, mais leve ela fica com a apli-

cação da laje nervurada com EPS 

e assim, apresenta custos meno-

res com a estrutura da Fundação. 

Paulo Henrique 
Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 145176/D

• Docente da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;

• Mestrando em Engenharia 

Química - UEM;

• Eng. Civil da Construtora e 

Imobiliária Pronenge.

Vanessa Marconi 
Jamarim
Engenheira Civil
CREA-PR 151.113/D

• Eng. Civil pela Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;

• Mestranda em Engenharia 

Química - UEM.
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Luiz Carlos Rubia Malavazi Filho

Engenharia 
Sustentável

A indústria da construção civil é responsável por uma 
grande parte do lixo produzido nas grandes cidades. As 
empreiteiras produzem milhares de quilos de entulho. Es-
tes, por lei, não podem ser depositados em aterros sanitá-
rios e terrenos baldios. Isto gera um grande problema para 
as metrópoles. Uma das possíveis soluções seria o uso de 
materiais recicláveis.

Já existem experimentos que usam o EPS (isopor) reci-
clado e garrafas PET para produzir blocos para a constru-
ção civil. Os blocos são chamados de ISOPET. Eles são en-
caixados e cobertos por uma fina camada de concreto leve. 
Com essa medida, a necessidade de produtos como areia 
grossa e fina – que é escassa em muitas regiões – deixa de 
ser prioritária. Essa prática também reduz o consumo de 
energia elétrica, fato que reduz substancialmente o valor 
final da obra.

Um dos pontos positivos do uso desses materiais al-
ternativos é que, no caso do pneu e do isopor, pela espe-
cificidade da sua composição química, eles produzem um 
resultado térmico muito bom. Eles mantêm a temperatura 
estável dentro do imóvel. Ou seja: no inverno se tem uma 
casa mais quente, e no verão mais fresquinha.

Com a evolução tecnológica e 
a preocupação contínua pela 
preservação do meio ambiente, 
cientistas, engenheiros ou 
pessoas comuns desenvolveram 
técnicas para a construção civil 
usando materiais recicláveis 
como o pneu, as garrafas PET e o 
isopor. Esta estratégia, além de 
gerar menos lixo como o entulho, 
resulta em uma boa economia no 
final da obra.

Algumas cidades brasileiras já possuem políticas eco-
lógicas, em um município paulista, uma economia de R$ 
54 mil foi possível com a utilização de pneus reciclados de 
caminhão na construção de uma galeria para escoamento 
de águas de chuva na avenida Juscelino Kubitschek e resi-
dencial Alvorada, em Araçoiaba da Serra. A Prefeitura em-
pregou na obra o novo sistema, desenvolvido pela Secre-
taria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente. As 
cintas metálicas dos pneus substituiriam tubos de concreto 
normalmente usados para a construção de galerias deste 
tipo, que estavam orçados em R$ 72 mil. Com o material 
reciclado, o custo caiu para R$ 18 mil, segundo a Prefeitura. 
As galerias têm uma extensão de oitocentos metros e foram 
concluídas em agosto. Parte dos pneus usados foi doada por 
uma empresa que trabalha com materiais recicláveis. 

Da mesma forma que as grandes indústrias se esfor-
çaram para estampar em suas fachadas o símbolo do ISO 
14.000, muitas construtoras estão correndo atrás do Selo 
Verde. Esta denominação vem dos EUA, no qual se chama 
“Liderança em Energia e Design Ambiental”. Na sua ori-
gem, ela surgiu quase como um modismo estilístico, mas 
atualmente vem ganhando forças pelo mundo todo. Sua 
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meta é fazer com que as empresas se 
preocupem em fazer uma “construção 
sustentável”. O uso de materiais reci-
clados e de origem ambientalmente 
correta, como tijolos reciclados, tintas 
que não são de origem petroquímica 
e madeira de reflorestamento são al-
guns exemplos. Atualmente, há mais 
de 20 empreendimentos na fila para 
obter o selo no Brasil.

O site americano HowStuffWorks 
listou as tecnologias usadas em cons-
truções verdes, entre elas se destacam: 

1. Telhados Verdes
Telhados verdes são uma ótima 

forma de deixar seu projeto mais bo-
nito e amenizar a temperatura. Isso 
acontece porque as plantas refletem 
mais raios solares que as telhas co-
muns e evitam as trocas de calor en-
tre a edificação e o ambiente.

2. Projetos Autossustentáveis
Edificações que não emitem ne-

nhum impacto à natureza já são re-
alidade. No entanto, o sonho da casa 
autossustentável não é barato, muito 
menos fácil. Os projetos são cons-
truídos especialmente em prol da 
eficiência energética, adicionados de 
coletores de água da chuva, aprovei-
tamento do vento e até mesmo hor-
tas domésticas.

3. Energia Solar
A energia solar está além dos pai-

néis dos telhados. Estes, é claro, tem 
um papel importante na captação de 
radiação solar e usam o calor para es-
quentar água e produzir energia, mas 
o Sol pode ser aproveitado de forma 
mais simples no seu projeto – basta 
posicionar as janelas de forma estra-
tégica e aproveitar melhor a lumino-
sidade ao longo do dia.

4. Coletores de Água da Chuva
A captação da água da chuva pode 

economizar água e contribuir para a 
diminuição de áreas impermeabi-
lizadas nas cidades. O sistema está 
disponível no mercado brasileiro e 
costuma aproveitar a estrutura atual 
da edificação, que direciona a água 
de calhas e rufos para um reservató-

rio, também chamado de cisterna, que 
pode ser ligado ou não a torneiras, 
vasos sanitários e estruturas que não 
precisam de água potável.

5. Tijolos de Terra Compactada
Tijolos de terra compactados não 

são novidade na construção. O mate-
rial foi utilizado na Muralha da China e 
está sendo resgatado em alguns pro-
jetos pelo mundo. O processo de fabri-
cação continua o mesmo: uma mistura 
molhada de terra, substâncias resis-
tentes como argila ou cascalho e um 
elemento estabilizador, como concre-
to. A combinação é comprimida para 
formar paredes grossas e densas, que 
exigem um período de cura de pelo 
menos 2 anos em um clima úmido.

6. Aquecimento Geotérmico
Este é um item controverso da lis-

ta. O aquecimento geotérmico é tão 
natural quanto a coleta da água da 
chuva, aproveitamento do vento ou 
da luz do sol, mas exige grandes mo-
vimentos de terra na instalação.

7. Materiais Biodegradáveis
Materiais de construção biodegra-

dáveis tornam a demolição e o des-
carte mais fáceis e ecologicamente 
corretos, pois se desfazem natural-
mente sem agredir o ambiente. Há 
tintas biodegradáveis feitas de prote-
ína de leite, limão e pigmentos mine-
rais, como a Milk Paint.

8. Vidro Inteligente
Vidros eletrocrômicos são novida-

de mercado. Eles permitem o controle 
do quanto uma área será iluminada 
e transparente a radiação solar na 
fachada, ou mesmo entre ambientes 
internos. Os desenvolvedores da tec-
nologia estimam que ela pode econo-
mizar em mais de 25% os gastos com 
ventilação e ar-condicionado.

A utilização de materiais susten-
táveis na construção civil deve cres-
cer ainda mais nos próximos anos. O 
setor precisa de novos produtos e so-
luções, e muitas pesquisas e estudos 
já estão sendo desenvolvidos com 
excelentes resultados. 

Fonte:

• https://www.reciclagemnomeioambiente.

com.br/materiais-reciclaveis-utilizados-na-

construcao-civil

• https://recicla.wordpress.com/2007/11/29/

o-uso-da-reciclagem-na-construcao-civil

• http://www.planetareciclavel.com.br/

desperdicio_zero/kit_res_10_construcao_

civil.pdf

• https://www.hometeka.com.br/pro/9-

materiais-e-sistemas-inovadores-utilizados-

em-construcoes-sustentaveis



44  Revista Engenharia

Crea-PR 
lança nova 
versão do seu 
aplicativo
Após dois anos de funcionamento 
do seu aplicativo para dispositivos 
móveis, o Crea-PR lança a nova 
versão da ferramenta, mais 
completa, prática e de fácil 
navegação. 

Entre as novidades, estão a disponibilidade-
para o sistema operacional iOS, além do já dispo-
nível para Android, e diferentes funcionalidades 
como a consulta de agenda, reuniões e eventos 
do Crea-PR, com a possibilidade de o usuário 
receber alertas e notifi cações sobre a atividade 
programada. Apenas com a plataforma Android, 
foram mais de 3.550 downloads realizados nes-
tes dois anos desde o lançamento do aplicativo. 
Com a nova versão, o número de instalações deve 
crescer signifi cativamente.

Funcionalidades

Gratuito e desenvolvido pelo Departamento de 
Tecnologia de Informação do Crea-PR, a ferramen-
ta permite realizar denúncias de obras irregulares, 
que não contam com a presença de responsável 
técnico, como engenheiro, agrônomo ou profi ssio-
nal das geociências. O registro é fácil e rápido. O 
usuário pode anexar imagens feitas com o próprio 
celular e após o preenchimento recebe um núme-
ro de protocolo para acompanhar o processo.

CREA - PR

O app disponibiliza também a consulta da 
situação cadastral de profi ssionais e empresas 
registrados por nome ou número de registro, da 
situação de protocolos ou a localização de Ano-
tação de Responsabilidade Técnica (ART).

Plataforma Xamarin

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a 
plataforma Xamarin, recentemente adquirida 
pela Microsoft. Ela visa a reutilização de códi-
go entre os vários sistemas operacionais (An-
droid, iOS e Windows Phone), podendo chegar 
a um percentual de aproveitamento de código 
de até 96%. Com isso, não é necessário criar o 
app para cada um dos sistemas operacionais, o 
que demandaria mais tempo, orçamento e mão 
de obra qualifi cada.

Como baixar e instalar

Para download do aplicativo do Crea-PR, no 
celular ou tablet, o usuário deve entrar no Google 
Play ou Apple Store e fazer a busca por palavra 
“Crea-PR”. Também é possível baixar a ferramen-
ta utilizando o link: http://bit.ly/app-crea-pr.
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Nova 
plataforma
de fiscalização

Outra novidade tecnológica 
lançada também este ano foi a 
nova plataforma de fi scalização 
do ‘tabfi x híbrido’ para os fi scais 
do Crea-PR. Com um sistema 
atualizado e dinâmico, a nova 
ferramenta vem para reforçar o 
quanto o Conselho Regional pre-
za pela qualidade e agilidade em 
suas ações fi scalizatórias e pro-
cura manter-se atualizado nas 
demandas de todas as profi ssões 
da área tecnológica.

Com o app do CREA-PR 
você poderá realizar 
busca de profi ssionais, 
empresas, consultar 
protocolos e registrar 
denúncias inerentes ao 
exercício profi ssional da 
Engenharia, Agronomia e 
Geociências.

de fiscalização
Outra novidade tecnológica 

lançada também este ano foi a 
nova plataforma de fi scalização 
do ‘tabfi x híbrido’ para os fi scais 
do Crea-PR. Com um sistema 
atualizado e dinâmico, a nova 
ferramenta vem para reforçar o 
quanto o Conselho Regional pre-
za pela qualidade e agilidade em 
suas ações fi scalizatórias e pro-
cura manter-se atualizado nas 
demandas de todas as profi ssões 

Baixe o 
aplicativo e 
confi ra:
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SENGE-PR CAMPO MOURÃO

Senge-PR
empossou    
nova diretoria 
na regional de 
Campo Mourão
O dia 07 de junho de 2017, marcou o início 
de uma nova gestão do Senge - Sindicato 
dos engenheiros, na regional de Campo 
Mourão, que pela primeira vez está sob 
a liderança de uma mulher, a Engenheira 
Agrônoma Losani Perotti. A cerimônia contou 
com a participação de associados do Senge, 
lideranças sindicais e políticas da região, bem 
como de representantes de entidades de 
ensino de Campo Mourão e região.

A Associação dos engenheiros e arquitetos de 
Campo Mourão, esteve representada pelo Enge-
nheiro Civil Eguimar Amorim Maciel de Souza.

Dentre os participantes, destaque para o presi-
dente do Senge-PR, Engenheiro Agrônomo Carlos 
Roberto Bittencourt, que assumiu a direção esta-
dual do sindicato pela segunda vez. Em sua fala, 
durante a cerimônia, Bittencourt destacou que 
a formação da diretoria estadual e das regionais 
nesta gestão é uma marca histórica na luta pelo 
aumento da participação das mulheres nos espa-
ços de poderes. “Essa diretoria estadual que assu-
me o Senge no próximo triênio é a que tem maior 
presença de engenheiras. Elas são 29% da compo-
sição da nova direção. Nas regionais, a participação 
também aumenta, como aqui em Campo Mourão, 
que passa a ter como diretora da regional, a guer-
reira companheira Losani. E que não ficará sozinha, 

mas também terá como colega de luta no sindicato 
a engenheira Márcia Laino, que entra agora na atu-
al gestão, com uma forte história de militância na 
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Umua-
rama”, afirmou Bittencourt.

O Senge-PR aposta na parceria com outras en-
tidades e sindicados. Prova disso foi a participação 
da Coordenadora da Frente Brasil Popular, Leonice 
Casarin de Mattos Silva. Representando os movi-
mentos sociais e sindicais, Leonice ressalta a par-
ticipação e importância do Senge na luta progres-
sista da região, alinhado às entidades que atuam 
pelos direitos dos trabalhadores. “Temos que nos 
reunir e nos fortalecermos, olhando para além das 
nossas categorias. Juntos somos melhores e mais 
fortes”.

Representando a prefeitura, o engenheiro ci-
vil e secretário de obras e serviços públicos de 
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SENGE CAMPO 
MOURÃO
DIRETORES:

Diretora Geral Regional 
Eng.ª Agron.ª Losani 
Perotti

Diretor Presidente 
do SENGE-PR Eng.º 
Agron.º Carlos Roberto 
Bittencourt

Campo Mourão, Luiz Carlos Ma-
lavazi, ressaltou o compromis-
so da gestão municipal com a 
valorização dos quadros técni-
cos da prefeitura e reafi rmou a 
abertura de diálogo com o sin-
dicato para debater as reivindi-
cações da categoria.

Destaque para a participação 
do estudante de engenharia ele-
trônica pela UTFPR, Duane Oli-
veira. Representando o Senge 
Jovem - ala do Senge que é com-
posto por estudantes da enge-
nharia - Duane ressalta a impor-
tância da nova diretoria manter 
o compromisso com os futuros 
engenheiros e com a inserção 

dos estudantes de  engenharia  

nos grandes debates sobre o fu-

turo da profi ssão e sua função na 

sociedade.

Já a Diretora empossada Lo-

sani Perotti, em sua fala desta-

cou os desafi os para o próximo 

triênio frente à direção regional 

do sindicato. “Hoje é um desa-

fi o muito grande ser mulher 

em um sindicato, sobretudo da 

engenharia, área predominan-

temente masculina. Mas esse 

espaço deve ser ocupado, e isso 

vem por meio da luta”, afi rmou a 

nova diretora geral da Regional.
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos os 

profissionais da área tecnológica.

São 20 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.
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Paula Cristina / Evandro Luiz Volpato

Energias 
Renováveis
O tema das energias renováveis é 
deveras abrangente, não só pela 
quantidade de novas energias 
alternativas, mas também devido 
às grandes aplicações e modos 
de utilização existentes sendo as 
energias renováveis consideradas 
uma nova tecnologia porém, a em 
torno deste assunto é polémico.

Diz-se que uma fonte de energia é renovável 
quando não é possível estabelecer um fim tempo-
ral para a sua utilização. É o caso do calor emitido 
pelo sol, da existência do vento, das marés ou dos 
cursos de água.

As energias renováveis são virtualmente ines-
gotáveis, mas limitadas em termos da quantidade 
de energia que é possível extrair em cada momen-
to. Caracterizam-se pela capacidade que têm de se 
regenerar e, como tal, serem virtualmente inesgo-
táveis e ainda por respeitarem o ambiente.

Constituem energias renováveis, por exemplo, a 
solar, a eólica, as ondas e a hidráulica. Todas elas, 
para além da sua presença ilimitada sobre a Terra e 
da sua inocuidade face ao meio ambiente, têm uma 
origem comum: o sol. Para além destas, são ainda 
renováveis a biomassa, energia geotérmica e a das 
marés, que não dependem diretamente do sol.

O sol é o responsável direto pela energia solar 
(fotovoltaica e térmica), mas está também na ori-
gem da energia eólica, ao provocar as diferenças 
de pressão que dão origem ao vento e à energia 
das ondas. O sol contribui também para o desen-

volvimento da matéria orgânica de origem bioló-
gica (biomassa) e é o principal agente dos ciclos 
da água.

Os incentivos à utilização de energias renová-
veis e o grande interesse que este assunto levan-
tou nestes últimos anos deve-se principalmente 
à consciencialização da possível escassez dos re-
cursos fósseis (como o petróleo) e da necessidade 
de redução das emissões de gases nocivos para a 
atmosfera, os GEE (Gases de efeito de estufa). Este 
interesse deve-se em parte aos objetivos da União 
Europeia, do Protocolo de Quioto e das preocupa-
ções com as alterações climáticas.

A energia eólica está crescendo à taxa de 30% 
ao ano, com uma produção mundial em capacidade 
de 158 gigawatts (GW) em 2009, e é amplamente 
utilizada na Europa, Ásia e Estados Unidos. No fi-
nal de 2009, a Energia Fotovoltaica a nível global 
cumulativo ultrapassou 21 GW e parques de energia 
fotovoltaica são comuns na Alemanha, Portugal e 
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em Espanha. Parques de energia 
solar térmica operam nos EUA, 
Portugal e em Espanha, a mais 
importante delas é a de 354 me-
gawatts (MW) no deserto de Mo-
jave. A maior instalação do mun-
do em energia geotérmica são os 
Gêiseres na Califórnia, com uma 
capacidade nominal de 750 MW. 
O Brasil tem um dos maiores e 
mais importantes programas de 
energia renovável no planeta, en-
volvendo a produção de etanol 
da cana de açúcar, etanol dá 18% 
de combustíveis para veículos do 
país. O gás de etanol existe em 
muita abundância nos EUA.

As energias renováveis tam-
bém são adequadas para as áre-
as rurais onde não existe rede 

elétrica. Globalmente, cerca de 
três milhões de famílias rece-
bem energia a partir de peque-
nos sistemas fotovoltaicos, os 
micros centrais hidrelétricas 
também são usadas em grande 
escala em áreas rurais, e cerca 
de 30 milhões de habitações ru-
rais recebem iluminação e águas 
quentes a partir do biogás, além 
da energia oriunda de biomassa 
que são utilizados por cento e 
sessenta milhões de domicílios 
no mundo.

Estima-se que a energia hi-
dráulica efetivamente disponí-
vel na Terra, isto é, o potencial 
tecnicamente aproveitável, varie 
de 10.000 TWh a 20.000 TWh 
por ano e os maiores potenciais 
estão localizados na América do 
Norte, antiga União Soviética, 
China, Índia e Brasil. O Continen-
te Africano é o que apresenta os 
menores potenciais. 

No Brasil, a geração hidrelé-
trica tem garantido, nos últimos 
anos, a produção de cerca de 
95% da eletricidade consumida 
no país. A capacidade instalada 
atualmente é da ordem de 61 
GW. Quase 2/3 da capacidade 
instalada estão localizados na 
Bacia do Rio Paraná. Outras ba-
cias importantes são a do São 
Francisco e a do Tocantins, com 
17% e 9%, respectivamente, da 
capacidade instalada no país. 

Em termos de esgotamento 
dos potenciais, verifica-se que 
as bacias mais saturadas são a 
do Paraná e a do São Francisco, 
com índices de aproveitamento 
(razão entre potencial aprovei-
tado e potencial existente) de 



52  Revista Engenharia

64% e 40%, respectivamente. As menores taxas 
de aproveitamento são verificadas nas bacias do 
Amazonas, Uruguai e Atlântico Norte/Nordeste, 
respectivamente. 

Entre as principais vantagens e desvantagens 
das Energias Renováveis podemos descrever:

• Podem ser consideradas inesgotáveis à escala 
humana comparando aos combustíveis fósseis;

• O seu impacto ambiental é menor do que o 
provocado pelas fontes de energia com ori-
gem nos combustíveis fósseis (carvão, petró-
leo e gás), uma vez que não produzem dióxi-
do de carbono ou outros gases com “efeito de 
estufa”;

• Oferecem menos riscos do que a energia 
nuclear;

• Permitem reduzir as emissões de CO2, melhor 
a qualidade de Vida (um Ar mais limpo);

• Reduzem a dependência energética da nossa 
sociedade face aos combustíveis fósseis;

• Conferem autonomia energética a um país, 
uma vez que a sua utilização não depende da 
importação de combustíveis fósseis;

• Conduzem à investigação em novas tecnologias 
que permitam melhor eficiência energética.

Paula Cristina / Evandro Luiz Volpato

• Custos elevados de investimento e infra-es-
truturas apropriadas;

• Impactos visuais negativos no meio ambiente;

• Energia da Biomassa: o método de combustão 
da biomassa não é limpo;

• Energia Hidroeléctrica: causa erosão de solos 
que pode ter impacto na vegetação do local;

• Energia Solar: os custos iniciais muito elevados;

• Energia das Ondas: depende muito da locali-
zação e é bastante dispendiosa;

• Energia Eólica: o custo inicial das turbinas 
é muito elevado. Além de produzidir muito 
barulho.

As questões climáticas locais, juntamente com 
os preços elevados do petróleo, estão fazendo 
que crescentemente se crie legislação vital para 
o uso das energias renováveis, incentivos e co-
mercialização da mesma.

Os custos de produção de energia renovável já 
estão à média mundial, inferiores às dos combustí-
veis fósseis e parques de energia limpa serão ain-
da mais competitivos em 2020. Estas são as princi-
pais conclusões de um novo estudo publicado pelo 
Carbon Tracker Initiative de Londres.

Solar

Geotérmica

Eólica

Biomassa

Ondas

Hídrica
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TECNOLOGIAS QUE ESTÃO 
TRANSFORMANDO A 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Para manter a competitivi-
dade, é preciso ficar de olho em 
tudo que diz respeito à inova-
ção na construção civil, porque 
aquilo que era utilizado poucos 
anos atrás pode rapidamente se 
tornar inviável comercialmente.

Veja a seguir as novidades 
que você precisa conhecer e que 
já estão ajudando empresas a 
economizar tempo e dinheiro na 
construção civil.

Novas técnicas, tecnologias e invenções têm 
contribuído para transformações expressivas 
na construção civil ajudando na melhora da 
qualidade das obras e na redução de tempo 
e de custos, em alguns casos. 
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dos. A tecnologia pode eliminar o 

desperdício de materiais nos can-

teiros de obra, aumentar a segu-

rança do trabalhador e diminuir o 

tempo de construção. Além disso, 

o custo da obra chega a ser dez 

vezes menor.
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Contrapiso autonivelante

Estudado desde 2008, o contrapiso autonive-
lante ainda é relativamente novo no Brasil. O ma-
terial possui fluidez elevada quando comparado 
às argamassas convencionais. Seu uso acelera em 
cerca de 50% a execução do piso por pavimento 
e minimiza o estoque de agregados no canteiro, o 
que o torna mais funcional. 

Concreto translúcido

Criado em 2011 a partir da invenção do ar-
quiteto Àron Lesonczi , o concreto translúcido é 
composto por 5% de fibras ópticas o que permite 
de forma suave a passagem da luz do ambiente 
externo, deixando à mostra a silhueta de uma 
pessoa ou objeto, algo muito difícil de se imagi-
nar por se tratar de um material tão denso como 
o concreto. Assim, ele possibilita a redução da 
utilização de luz artificial, logo há diminuição do 
consumo de energia.

A InovaHouse 3D, uma startup montada por es-

tudantes da Universidade de Brasília, é uma das 

que está apostando nessa inovação na construção 

civil. O grupo diz que é possível construir casas de 

50 m² por menos de R$ 30 mil.

Já a Urban 3D, também brasileira, aposta em 

materiais sustentáveis. O primeiro produto desen-

volvido por eles é um novo tipo de concreto feito 

de compostos recicláveis, que mantém as proprie-

dades estruturais e custa cerca de 30% mais barato.

Na China, onde a tecnologia já está bem avança-

da, uma empresa do setor garante que constrói dez 

casas em apenas 24 horas usando impressão 3D.

Sensores vestíveis

Mal acabou de chegar e a tecnologia vestível 
já está rendendo inovação na construção civil. 
Nos Estados Unidos, as companhias colocam sen-
sores inteligentes nas roupas dos trabalhadores 
para obter ganhos em segurança. Nos capacetes, 
por exemplo, os sensores avisam se houve algum 
impacto. Já relógios de pulso monitoram a tempe-
ratura corporal e evitam exaustão térmica. Pelos 
arreios, é feito o controle do número de pessoas 
numa estrutura para que seja emitido um alerta 
em caso de queda súbita.

Eguimar Amorim, Paula Cristina e Paulo Rodrigues
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Building Information Modeling (BIM)
Modelagem da Informação da Construção

Como uma plataforma inovadora da informa-
ção aplicada à construção civil, o BIM é um con-
junto de tecnologias, informações e processos 
combinado em plataformas digitais para auxiliar 
a projeção e o gerenciamento de uma edificação 
em todas as suas etapas.

Essa tecnologia pode ser aplicada a todo o ci-
clo de um empreendimento ou em apenas uma 
das fases: na concepção e conceituação do pro-
jeto; desenvolvimento e construção; após a obra 
pronta, entregue e ocupada para utilização; na 
gestão do empreendimento; ou, ainda, na manu-
tenção, trazendo mais facilidade e tranquilidade 
aos proprietários.

Tinta que absorve energia solar

A Universidade de Alberta, no Canadá, está tra-
balhando em uma espécie de tinta que consegue 
absorver energia solar da mesma forma que painéis 

Além disso, maleabilidade, a impermeabilidade 
e resistência são características do material, assim 
como a promessa de que as chances de rachadu-
ras e infiltrações sejam menores que no concreto 
tradicional. O concreto translúcido chega a ser 10 
vezes mais resistente que o concreto tradicional, 
suportando cerca de 4 toneladas por centímetro 
quadrado, segundo a fabricante LiTraCon.

Concreto que brilha no escuro

O professor José Carlos Rubio, da Universida-
de de Michoacana, no México, inventou um tipo 
de concreto que brilha nas mais diferentes cores 
durante a noite. O material utiliza como base o ci-
mento comum, mas possui uma consistência mais 
próxima à de um gel, embora ainda seja sólida.

A diferença está na maneira como o pó de con-
creto é misturado com a água: uma fórmula secre-
ta desenvolvida por Rubio incentiva a formação 
de cristais na massa - algo que normalmente é 
evitado na fabricação do concreto. Esses cristais, 
por sua vez, são essenciais para gerar o efeito de 
brilho no cimento, uma vez que eles absorvem a 
luz do sol durante o dia. Assim, com o cair da noite, 
eles passam a emitir a energia acumulada na forma 
de luz, de maneira semelhante à que ocorre com os 
famosos materiais fluorescentes, como foi feito em 
uma ciclovia na Holanda, na qual foram usadas mi-
lhares de pedras luminescentes que são recarrega-
das com energia solar e brilham no escuro.
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solares. Essa tinta conta com células compostas por 

micropartículas de zinco e fósforo. O objetivo da 

pesquisa agora é tornar a tinta eficiente o suficiente 

para fornecer eletricidade para uma casa estando 

cobrindo apenas toda a superfície de um telhado. 

Bioconcreto

Desenvolvido por um grupo de pesquisadores 

da Universidade de Tecnologia de Delft, na Ho-

landa, o bioconcreto é um material capaz de re-

generar suas próprias rachaduras. Parece mágica, 

mas a resposta está na natureza. A superbactéria 

Bacillus pseudofirmus é adicionada à mistura de 

concreto e só fica ativa quando entra em contato 

com água e oxigênio.

Quando as fissuras do concreto começam a 

surgir, as bactérias eclodem, se alimentam de lac-

tato e, através de reações químicas, o calcário é 

formado e a estrutura começa a se regenerar

Gestão sustentável de água

O uso de restritor de vazão faz parte da gestão 
sustentável.

A crise hídrica que afetou diversas partes do 
Brasil em 2015 mostra que é necessário se pre-
caver. Mais que uma única inovação na constru-
ção civil, trata-se de um planejamento estrutural 
para que a obra seja toda pensada para reduzir o 
consumo de água.

A instalação de válvulas que diminuem a pres-
são da água no edifício, restritores de vazão nas 
torneiras e sistemas para aproveitamento da chu-
va são algumas das possibilidades. Vasos sani-
tários com duas opções de descarga e mictórios 
sem uso de água também ajudam.

Os ganhos podem ser de até 75% nas torneiras, 
de 80% nos vasos sanitários e 59% com a reutili-
zação de água. O prédio do Sinduscon, na Bahia, 
utilizou a gestão sustentável de água na constru-
ção de sua nova sede.

Eguimar Amorim, Paula Cristina e Paulo Rodrigues
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Comunicação Móvel em Projetos

Cerca de 80% das atividades de uma empresa 
de construção civil ocorrem no canteiro de obras, 
mas as decisões são tomadas no escritório, por 
isso a comunicação é fundamental para o sucesso 
nos projetos. No entanto, engenheiros e mestres 
de obras perdem muito tempo com e-mails, tele-
fonemas e conversas de WhatsApp para identifi car 
problemas e acompanhar a solução.

A Comunicação Móvel em Projetos é um conjunto 
de melhores práticas de comunicação que envolvem 
equipes que colaboram a partir de múltiplos locais. 
Segundo o princípio, os problemas precisam ser ras-
treados e documentados em um único sistema - or-
ganizados e identifi cados em categorias que facili-
tem a geração de relatórios e a pesquisa de histórico 
de ocorrências no futuro. É essencial também que 
possam ser instantaneamente compartilhados com 
todos os envolvidos na obra para evitar a necessi-
dade de mais e-mails. O Construct App é o primeiro 
aplicativo para comunicação segundo as melhores 
práticas da Comunicação Móvel em Projetos. A cons-
trutora Tecnisa, uma das maiores do Brasil, já utiliza 
o app há quase um ano - dentre outras melhorias, a 
empresa conseguiu otimizar em 5 horas o seu fl uxo 
semanal de trabalho junto aos funcionários.

A mudança da lógica de construção interfe-
re diretamente na mão de obra necessária para a 
execução do projeto. Como consequência, surge a 
necessidade de especialização dos trabalhadores e 
a mudança gradativa do conhecimento técnico ne-
cessário para a atuação na área. Mesmo com o atual 
cenário de crise política e econômica do país, o se-
tor da construção segue em contínua atualização. 
Estratégia utilizada pelas construtoras para se man-
terem competitivas e atuantes no mercado.

Rastreamento de ferramentas

Muito comuns em lojas e supermercados, os 
leitores de código de barras ajudam a ter contro-
le absoluto sobre as ferramentas no canteiro de 
obras. O desvio delas podem custar milhões às 
companhias e, além disso, causam acidentes se 
deixadas em locais impróprios.

Cada ferramenta recebe um código de barras, 
que deve ser posicionado no leitor no começo 
e no fi m do dia. Assim, o inventário eletrônico é 
mantido sempre atualizado e pode ser acessado a 
qualquer momento pelo administrador.

Drones

O uso de drones já é comum em diversas áre-
as e agora também como uma inovação na cons-
trução civil. Principalmente para monitorar can-
teiros de obras em áreas remotas ou altamente 
congestionadas.

Com o uso de drones, é possível fazer mapea-
mento em 3D e avaliações do canteiro em tempo 
real. Os robôs automaticamente convertem os ví-
deos gravados em relatórios para os administra-
dores. Desta maneira, possíveis riscos e atrasos 
são monitorados a todo instante.
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Para preservar a equipe é fundamental o uso dos 
equipamentos de proteção coletivos - EPCs (como ex-
tintores de incêndio, cavaletes e correntes de isola-
mento) e também individuais - EPIs (como capacetes, 
óculos, protetores auriculares) para ter segurança na 
obra. Sempre, claro, com o devido incentivo e fiscali-
zação, além de contar com um plano de manutenção 
preventiva de todos os equipamentos que fazem par-
te da jornada de trabalho.

Também é necessário verificar se os equipamentos 
de proteção individuais e coletivos fornecidos estão 
sendo realmente utilizados. Pois, não basta apenas 
entregá-los às equipes se as pessoas ainda não es-
tiverem conscientizadas da importância do seu uso.

A construção civil é o quinto 
setor econômico em número de 
acidentes e o segundo que mais 
mata trabalhadores no Brasil. 
Em geral, a probabilidade de 
um empregado se incapacitar 
permanentemente nesse setor é 
seis vezes maior do que o conjunto 
de trabalhadores das demais 
atividades. É muito importante 
adotar medidas preventivas de 
acidentes de trabalho preservando 
a saúde e bem estar dos 
integrantes da equipe.

É importante ressaltar que mesmo um crono-
grama de obras apertado não pode ser justifica-
tiva para que as tarefas sejam realizadas sem as 
devidas precauções, seguindo rigorosamente as 
normas regulamentadoras, como a NR-18 que 
trata das condições e meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção e NR-35, que aborda a 
questão do trabalho em altura.

As empresas que possuem menos de 20 traba-
lhadores ficam obrigadas a elaborar o PPRA (Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais), que estabe-
lece diretrizes que tratam das condições físicas de 
trabalho oferecidas a equipe e também orientações 
para o comportamento dela visando a segurança no 
canteiro de obras.

Os custos com manutenção preventiva no maqui-
nário utilizado na construção são menores do que 
com reparos emergenciais. Manutenções como lubri-
ficações, calibrações e aferições podem ser progra-
madas, assim o reparo é feito antes de acontecer al-
guma falha com o equipamento. Por exemplo, o disco 

Fausto Alcântara de Lima

segurança 
no canteiro
de obra
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de uma serra pode subitamente se 
desprender do seu eixo durante o 
uso, por ter afrouxado com o tem-
po e ainda não ter passado pela 
manutenção necessária. Isso pode 
gerar desde cortes superficiais até 
lesões mais sérias que perigam, 
inclusive, afastar o operário do 
trabalho temporariamente.

Por isso, vale a pena elaborar 
um planejamento de manuten-
ções preventivas de todas as má-
quinas e todos os equipamentos 
que fazem parte do patrimônio 
da construtora para mantê-los 
sempre em perfeito estado de 
funcionamento. Esse cronograma 
pode ser feito com base em reco-
mendações do fabricante ou no 
histórico de uso.

Para implementar a cultura da 
segurança sólida no canteiro de 
obras, é necessário esclarecer e 
trabalhar com a mentalidade da 
equipe para compreensão de ado-
tar atitudes seguras no trabalho. 
Dessa forma, o próprio trabalha-
dor escolhe optar por uma atitu-
de segura. Fazer campanhas de 
conscientização para incentivar o 
comportamento seguro, treinar a 
equipe com simulação de situa-
ções críticas como forma de pre-
paro para reagirem as adversida-
des que possam surgir no decorrer 
da obra. Por isso, uma das melho-
res estratégias é criar um sistema 
interno de fiscalização periódica 
para incentivar o comportamento 
seguro e evitar acidentes.  

Como é muito comum traba-
lhar com equipes terceirizadas 
na indústria da construção, é in-
teressante que campanhas e trei-
namentos sejam realizados perio-
dicamente a cada novo projeto, 
considerando as particularidades 
de cada canteiro de obras.

Fausto Alcântara  
de Lima
Engenheira Civil
CREA-PR 7538-D
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O ideal é estabelecer um pla-
nejamento adequado analisando 
equipamentos, materiais, métodos 
e condições topográficas. Para isso, 
é preciso elaborar um cronograma 
realista que permite identificar 
qual a melhor forma de aplicar os 
recursos e melhorar a qualidade 
da obra sem comprometer a saúde 
e segurança no canteiro de obras 
de todos os que estão envolvidos 
no empreendimento.

Por meio de tecnologia é possí-
vel ganhar agilidade e trazer mais 
segurança no canteiro de obras. 
Com uso de uma tecnologia espe-
cializada no segmento da constru-
ção civil, por exemplo, você pode 
armazenar e consultar relatórios 
e planilhas com o objetivo de au-
xiliar a gestão de segurança no 
canteiro de obras. Isso pode ser 
feito do escritório, do canteiro ou 
de onde você estiver por meio de 
smartphones e tablets, que trazem 
ainda mais agilidade ao processo. 

A gestão eficiente da seguran-
ça dos profissionais que trabalha-
rem nas obras da sua construtora 
pode ser apoiada por uma solução 
tecnológica especializada no seg-
mento de construção civil, que re-
gistra e controla informações para 
ajudar você a não perder um só 
prazo e oferecer condições de tra-
balho seguras em toda obra que 
for realizar. Os investimentos em 
tecnologia elevam a produtivida-
de e aumentam a qualidade das 
obras. Segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 80% 
das indústrias da construção pre-
tendem investir em novas tecno-
logias nos próximos cinco anos. 
Então, não perca tempo!
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UTILIZAÇÃO DE 
MADEIRA COMO 
MATERIAL 
CONSTRUTIVO 
NO BRASIL

Um exemplo disso é a madeira, material utiliza-
do em larga escala em países mais desenvolvidos 
e com alto teor de resistência tanto a tração como 
a compressão. Além disso, o país possui um enor-
me potencial de produção deste tipo de material 
construtivo, podendo ser uma futura potência na 
área. Segundo Meirelles (2007) apud Maria Eduarda 
(2015), “a utilização da madeira na construção não 
é praticada tanto quanto poderia ser. Um país com  
extensão territorial como o Brasil, possuindo gran-
des reservas florestais, deveria ter na madeira um 
material com grande potencial de construção. ”

Existe atualmente uma enorme resistência com 
relação a esse tipo de método construtivo devido a 

Um dos maiores problemas da 
atualidade é a falta de moradia 
para a população, algo que 
acontece em grande parte do 
mundo. No Brasil, o método 
construtivo mais usado é a 
construção em concreto armado, 
contudo, diversos outros métodos 
podem ser utilizados.

sua atual utilização. De acordo com SOBRAL (2002) 
apud Rodrigo Vinci Philippi (2014) “do volume total 
de madeira tropical proveniente da floresta ama-
zônica utilizada no estado de São Paulo, cerca de 
28% vira andaimes e formas de concreto e apenas 
uma minoria, cerca de 3%, é utilizada como sistema 
construtivo em casas pré-fabricadas de madeira”. 
Isto acontece devido a mão de obra não qualificada 
no uso da madeira como elemento estrutural e a 
cultura de concreto já instaurada.

A madeira tem um baixo gasto energético no 
processo de transformação quando comparado a 
outros materiais como o aço e o concreto. 

Os sistemas construtivos utilizando a madeira se 
dividem em duas grades vertentes: Parede-portante 
no qual se encaixam técnicas como o “Wood Fra-
me”, “Parede Dupla”, “Log Home” e “Madeira Lamina-
da Cruzada” e Viga-pilar cujas técnicas são “Tábua e 
mata-junta”, “Encaixe” e “Painel Wall. 

Paulo Henrique / Vanessa Marconi Jamarim
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Wood Frame

Esse método leve de constru-
ção no qual as paredes possuem 
função estrutural e de vedação. 
Ele consiste em uma estrutura 
espaçada de 40 a 60 cm e é fe-
chado com placas utilizadas para 
o travamento do sistema e para 
vedação. Essas placas podem ser 
de OBS, compensado ou mesmo 

gesso acartonado (Dry Wall) sen-
do que diferentes tipos de re-
vestimento podem ser aplicados 
posteriormente, de acordo com 
as necessidades de cada pessoa. 
Esse sistema é altamente utiliza-
do, cerca de 70% das casas dos 
Estados Unidos e Canadá são re-
alizadas dessa forma.

Fo
nt

e:
 R

od
rig

o 
Vi

nc
i P

hi
lip

pi

Paulo Henrique 
Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 145176/D

• Docente da Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;

• Mestrando em Engenharia 

Química - UEM;

• Eng. Civil da Construtora e 

Imobiliária Pronenge.

Vanessa Marconi 
Jamarim
Engenheira Civil
CREA-PR 151.113/D

• Eng. Civil pela Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR;

• Mestranda em Engenharia 

Química - UEM.



62  Revista Engenharia

Log Home

O Log Home foi o sistema construtivo mais utili-
zado pelos imigrantes poloneses no início do século 
XX, sendo composto por troncos ou peças maciças 
de madeira. As toras são empilhadas horizontalmen-
te com encaixes e travas nos cantos, e as paredes 
podem variar de 7 a 40 centímetros de espessura.

Existem dois tipos de casas Log Home: a Hand-
crafted, que é feita à mão com troncos descascados, 
e a Fresada, onde as toras são pré-cortadas e são 
feitas canaletas para melhor encaixe das peças.

Tábua e Mata-Junta

Denomina-se Tábua e mata-junta o sistema es-
trutural composto por quadro inferior e superior, as 
vigas, conectados por esteios, pilares, possuindo, ge-
ralmente, dimensões 10x10 cm.

As Tábuas e mata-juntas são utilizadas para a ve-
dação do sistema, sendo posicionadas na vertical, 
em relação aos quadros inferiores e superiores. No 
sistema tabua e mata-juntas, a cobertura também 
é realizada com a utilização de madeira, sendo for-
mada por tesouras, tramas de terças, caibros e ripas 
na qual se apoia as telhas. Por serem apoiadas sobre 
as vigas do quadro superior, as cargas das tesouras 
são transferidas para os pilares e pelas tabuas de 
vedação até a fundação de forma uniforme.

No mercado atual ainda não há um grande incen-
tivo à utilização da madeira na engenharia civil, isso 
se deve ao fato da resistência da população sobre a 
aplicação do material no âmbito habitacional. Isso 
fi ca evidente ao se analisar as propostas de fi nancia-
mento que estão disponíveis, que traduzem a baixa 
procura e credibilidade da madeira nesse setor. A fal-
ta de qualifi cação das empresas que realizam esse 
serviço é outro fator que acentua esse problema, 
muitas delas não possuem tecnologia e mão de obra 
especializada para trabalhar com o material. 

Por fi m, a principal vantagen da construção com 

madeira são a velocidade, a leveza e a baixa pro-

dução de resíduos. Quando comparado com a al-

venaria, a velocidade de construção pode chegar a 

ser três vezes mais rápida e a produção de resídu-

os 85% menor, isso mostra-se  ainda mais evidente 

com relação ao sistema wood frame, que se caracte-

riza pela préfabricação das peças, diminuindo ainda 

mais esses resíduos.

VIGAS QUE COMPÕEM O QUADRO SUPERIOR
(7X12 OU 7X16 OU 7X22CM)

VIGAS QUE COMPÕEM O QUADRO INFERIOR
(7X16 OU 7X22)

PILAR DE TIJOLOS

VIGAS OU PILAR
(7X10 OU 8X10 OU 10X10CM)

Fonte: Rodrigo Vinci Philippi

Fonte: BERRIEL, 2011, p. 76

Paulo Henrique / Vanessa Marconi Jamarim
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Crea-PR participa 
da Mostra de Boas 
Práticas na 74ª Soea

FISCALIZAÇÃO NO CREA-PR

O gerente Diogo apresentou todo 
o sistema de planejamento da fi sca-
lização no Paraná e as ferramentas 
tecnológicas utilizadas. As principais 
inovações são o envio de denúncias 
on-line; diligências para atendimen-
to dos agentes fi scais, implantação 
do registro de solicitações de ser-
viços de fi scalização, evolução nas 
ferramentas de controle das fi scali-
zações, criação do aplicativo para An-
droid e iOS, padronização no cadas-
tro de roteiros de fi scalização, busca 
de base de dados de estradas rurais, 
municípios cadastrados no sistema, 
sistema de gestão de território e 
novas formas de controle da fi scali-
zação. Além disso, entre outros tipos 
de fi scalização foi criada a Operação 
de Fiscalização Especializada (OFE), 

O Crea-PR participou no dia 11 de 
agosto da Mostra de Boas Práticas 
dos Creas na 74ª Semana Ofi cial da 
Engenharia e da Agronomia, em Belém-
PA. Na oportunidade foi apresentada 
pelo gerente do Departamento de 
Fiscalização do Crea-PR - Defi s, 
engenheiro civil Diogo Artur Tocacelli 
Colella a organização do trabalho 
de fi scalização com a implantação 
de tecnologia e novas práticas de 
planejamento, e a estruturação do Setor 
de Dívida Ativa.

realizada durante um curto período 
de tempo com abrangência estadual, 
tem objetivo de orientação e alta re-
percussão na mídia, realizando ações 
com temas que envolvem segurança, 
saúde e meio ambiente.

ESTRUTURAÇÃO DO 
SETOR DE DÍVIDA ATIVA
O Setor de Dívida Ativa foi im-

plantado dentro do Departamento 
Jurídico em 2013 com o objetivo de 
ampliar a cobrança de débitos inscri-
tos em dívida ativa. O trabalho de co-
brança é organizado nas fases: envio 
de ofi cio, ajuizamento, acordo e pro-
testo.  Após quatro anos de criação 
do Setor é possível identifi car um 
aumento signifi cativo da arrecada-
ção pelo pagamento de dívida ativa.

CREA-PR




