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e n t r e  A s p a s

A iniciativa faz parte dos termos de cooperação técnica firmados 
pelo Crea-PR com as entidades de classe devidamente registradas 
no sistema, auxiliando significativamente as ações de fiscalização do 
nosso exercício profissional.

Essa publicação mostra a toda a sociedade a força da engenharia 
brasileira. Afinal, onde existe um engenheiro atuando, temos geração de 
diversos empregos, mais tecnologia e infraestrutura em nosso país.

Precisamos que a engenharia e a agronomia sejam cada vez mais 
valorizadas em nosso país. Com uma engenharia ativa e atuante, o Brasil 
se desenvolverá mais, gerando mais qualidade nos serviços prestados a 
toda a população.

Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a Diretoria da 
AEAC e seus associados pelo belíssimo trabalho realizado em prol 
da engenharia da região. E parabéns à AEAC pela contribuição na divul-
gação do trabalho dos nossos profissionais.

Engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, presidente em exercício 
do Crea-PR

Nossos cursos de qualificação e capacitação envolveram em torno de 
500 pessoas e o esforço foi reconhecido pelo Prêmio Crea de Quali-
dade (PCQ). Fomos agraciados com destaque no critério “Qualificação 
Profissional”. Somente este ano realizamos seis cursos, três workshops 
e um fórum. 

Essas ações também contam com uma expressiva participação dos 
estudantes de cursos da área tecnológica e comunidade acadêmica. 
Sendo Cascavel um pólo universitário, não poderia ser diferente. 
Fomentamos a aproximação dos futuros profissionais com a entidade.

A Associação também foi agraciada no PCQ como destaque regional, 
graças a nossa atuação junto a conselhos e eventos de outras enti-
dades, ações de valorização profissional e estímulo ao convívio social 
entre os associados. Para 2018, a meta é revitalizar nossa Sede Recre-
ativa, com intuito de fortalecer as ações de integração, e continuar na 
busca da valorização e qualificação profissional.

Engenheira civil Maria Estela M. Domingues, presidente em 
exercício da AEAC

É com muito orgulho que assino como presidente 
em exercício do Crea-PR este editorial da Revista 
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Cascavel (AEAC). A publicação conta com o apoio 
do nosso Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná.

2017 foi um ano marcante para a AEAC. Nossa 
Associação tem crescido e se fortalecido, sempre 
agregando, valorizando e qualificando os 350 
profissionais da área tecnológica que formam 
nosso quadro associativo. Em 2017, mais 25 
juntaram-se ao time.
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A c o n t e c e  n a  e n g e n h a r i a

Agenda 
parlamentar

Projetos de lei que beneficiam os dois 
níveis de formação – superior e técnico 
– dos profissionais ligados ao Sistema 
Confea/Crea compõem a Agenda 
Parlamentar que o Confea preparou para 
ser cumprida até 22 dezembro, quando 
o Congresso Nacional entra em recesso. 
Em destaque, estão o PL 2861, que altera 
a Lei 4.950-A, vinculando os salários dos 
técnicos de nível médio ao piso salarial 
profissional dos engenheiros, e o PL 1313, 
que caracteriza as atividades exercidas 
por engenheiros como essenciais e 
exclusivas de Estado quando realizadas 
por servidores públicos efetivos.perguntAs Frequentes

O Crea-PR disponibilizou no site uma seção de 
perguntas frequentes com mais de 120 questões 
respondidas de forma orientativa, organizadas nos 
temas Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 
profissional; anuidade, pagamentos e boletos; 
empresas; acervo; fiscalização e Crea, com questões 
institucionais e de organização e funcionamento 

do Conselho. 
A seção de 
perguntas 
frequentes 
está disponível 
para acesso 
na primeira 
página do site 
do Crea-PR, em 
destaque no 
menu superior, e 
também na área 
da Ouvidoria.
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reurBAnIzAção 
dA tAnCredo neves

As obras de reurbanização da Avenida 
Presidente Tancredo Neves devem ser 
concluídas até setembro de 2018 e custarão 
R$ 12,8 milhões. A Licitação Pública Nacional 
(005/2017) foi aberta no dia 13 de novembro 
e o vencedor foi o Consórcio Ecec-Diarc. A 
reurbanização está prevista no Programa 
de Desenvolvimento Integrado (PDI) e os 
recursos virão do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BDI).



redução de 
rIsCos de 
desAstres
A Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) 
encabeça o estudo de um sistema de alerta 
de alagamentos e inundações com base na 
mancha de inundação. A pesquisa está sendo 
feita na bacia do Rio Marrecas e faz parte do 
programa de cooperação e intercâmbio científico 
e tecnológico voltado à redução de riscos de 
desastres no Paraná. 

O trabalho vem sendo feito desde o ano 
passado pelo Centro Universitário de Estudos 
e Pesquisas sobre Desastres (Ceped). Ao 
todo, são 16 pesquisas em andamento com 
investimentos de R$ 1,5 milhão da Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar).

100% de CIdAdes prepArAdAs

Ainda sobre desastres, o Governo do Paraná afirma 
que o estado tem 100% de suas cidades preparadas 
para responder de forma rápida em casos de vendavais, 
temporais, inundações e outros eventos naturais. 

Desde 2011 é feito um trabalho pela Coordenação 
Estadual de Proteção e Defesa Civil de capacitação 
de equipes municipais, o que resultou em planos de 
mapeamento de áreas de risco e alertas meteorológicos 
para todas as cidades. Além disso, possuem locais para 
receber desabrigados e pessoas treinadas para atuar em 
situações de risco.
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CAsCAvel lIderA 
gerAção de eMpregos

A região de Cascavel se destaca na geração de 
empregos no período de janeiro a agosto deste ano. 
Foram 4,6 mil vagas. Em seguida, vêm as regiões de 
Paranavaí e Londrina. Juntas, essas regiões geraram 
mais de dez mil postos de trabalho de janeiro a 
agosto deste ano. Os dados são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados do Ministério do 
Trabalho (Caged). Ao todo, o Paraná gerou mais de 25 
mil empregos com carteira assinada nesses oito meses.
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p r e v e n ç ã o

ATuALIzAção Lei Kiss Nacional nivela entendimento

Combate
a incêndios
novA leI 
trAz pouCAs 
MudAnçAs 
pArA o pArAná
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A nova Lei 13.425/2017, de prevenção e combate a incêndios 
e desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de 
público, entrou em vigor em setembro. Uma resposta à pressão por uma 
legislação mais efetiva depois do fatídico episódio do incêndio na boate 
Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria (RS), a nova legislação é 
conhecida popularmente como “Lei Kiss Nacional”. Sua publicação foi em 
30 de março deste ano, quatro anos após o episódio.

Porém, ao contrário do que muitos esperavam, os avanços não foram 
tão significativos. “Não vemos muitas mudanças, já que a lei remete às 
normativas estaduais. Na verdade, a nova Lei realmente resultará em 
muito trabalho para adequação nos estados que ainda não possuem 
legislação”, conta a engenheira civil e especialista em prevenção contra 
incêndios, Sarita Pivetta Viani, sócia da Aqua Engenheiros Associados.

A lei recebeu 12 vetos do presidente Michel Temer antes de ser 
sancionada e foi criticada pelos familiares das vítimas do incêndio em 
Santa Maria. Segundo eles, os vetos do presidente acabaram com impor-
tantes reivindicações como o fim da distribuição de comandas nas casas 
noturnas, vistoria anual de casa noturna pela prefeitura e pelo Corpo de 
Bombeiros, entre outras.

FAltA de deBAte
O fato é que a nova lei veio mais para nivelar com um padrão todos 

os estados do que para ser uma resposta efetiva e mais contundente a 
essa questão. Sarita critica o fato de os profissionais do Sistema Confea/
Creas não terem se envolvido na discussão. “Houve um debate mínimo na 
elaboração da lei estadual. Na lei federal os bombeiros participaram ativa-
mente do processo, no meu entendimento, os profissionais da engenharia 
precisavam ter agido da mesma forma. Infelizmente isso não aconteceu 
nem na lei estadual, nem na federal”, lamenta.

Os profissionais poderiam ter contribuído de forma direta na elab-
oração das normas. “Isso está muito relacionado com a engenharia”, 
destaca. Essa falta de envolvimento acabou por trazer algumas dificul-
dades como normas não tão adequadas à realidade dos projetos e novas 
tecnologias. “Em alguns casos, os fiscalizadores, por desconhecimento 
técnico, impedem uso de tecnologias por não fazerem parte de um deter-
minado código ou por não estarem familiarizados com o novo dispositivo 
ou equipamento”, avalia a engenheira.

O Crea-PR tem uma Câmara Técnica de Prevenção contra Incêndios 
justamente para debate das melhorias. O que for apontado pelos profis-
sionais será apresentado ao Corpo de Bombeiros. “Esperamos que essas 
sugestões técnicas sejam acatadas na próxima revisão da normativa”, 
diz Sarita. Mas, ainda assim, segundo ela, é preciso uma conversa mais 
ativa com o Corpo de Bombeiros, responsável pela fiscalização e à frente 
desses debates. 

questão loCAl
No Paraná, pouco muda porque o código é bem complexo e as 

análises e aprovações de projetos e obras são feitas de forma atuante. 
“O estado conta com um código bem completo, mas sempre é possível 
melhorar e aperfeiçoar, principalmente o processo de análises e vistorias”, 
afirma Sarita.

Segundo ela, no estado, o processo é multidisciplinar e atua no 
projeto arquitetônico, interiores (acabamentos), estrutura, entre outros, 
além do projeto de prevenção contra incêndios e pânico em si.

O código no Paraná passou por grandes mudanças em setembro 
de 2010 e constantemente surgem novas normativas. Uma delas, por 
exemplo, é a norma de procedimento técnico específico para edificações 
antigas, contemplada desde outubro de 2014.

Os Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCI) são 
elaborados por profissionais capacitados e depois são aprovados junto ao 
Corpo de Bombeiros. A nova legislação prevê que, onde não há unidade 
do Corpo de Bombeiros, o município precisa disponibilizar uma equipe 
técnica para aprovação desses projetos.

FIsCAlIzAção
A fiscalização continua sendo atribuição do Corpo de Bombeiros. Aos 

conselhos profissionais, como o Crea-PR, cabe verificar a presença da ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) e, consequentemente, de um 
profissional devidamente habilitado, afinal, a prevenção ainda é a melhor 
estratégia no combate a incêndios.

BrIgAdAs são AvAnço 

Um item previsto no código estadual é a questão 
das brigadas. Estipuladas pela Norma NPT 017, 
de setembro de 2016, estabelecem: as condições 
mínimas para a composição, formação, implantação, 
treinamento e reciclagem da brigada de incêndio 
para atuação em edificações e áreas de risco. E 
também na prevenção e no combate ao princípio 
de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, 
visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o 
patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente, até 
a chegada do socorro especializado, momento em 
que poderá atuar no apoio.

Essas brigadas são formadas por meio de 
treinamento dos usuários das edificações para 
que se habituem e saibam usar os equipamentos 
de segurança. Esses cursos são comuns em outros 
países, onde a cultura de prevenção a incêndios é 
mais avançada.

“Essas brigadas precisam ser formadas em todas 
as edificações, exceto residências unifamiliares”, 
explica Sarita. Os treinamentos são feitos por 
empresas especializadas em três níveis: básico, 
intermediário e avançado. 

Sarita conta que os conhecimentos podem ser 
solicitados no momento da vistoria dos bombeiros. 
“Podem ser feitas perguntas para saber se o 
responsável pela brigada está realmente treinado e o 
certificado do curso precisa ser apresentado.” 

Foco Engenharia | 7



A r t i g o  t é c n i c o

Avaliação do nível de 
stress em operários 
de obras utilizando o 
inventário de sintomas 
de stress de Lipp
Autores: Ana Maria de Sousa Santana de Oliveira; Jane Angelita Schvan Vilaca; Rafael Henrique Amaral
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Os trabalhadores da construção estão submetidos a pressões 
relacionadas ao trabalho, devido principalmente às exigências profis-
sionais e de mercado. O resultado destas pressões leva o trabalhador 
a ter uma baixa nas suas condições físicas e mentais, prejudicando 
suas funções para o trabalho. A esta condição dá-se o nome de stress. 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o stress ocupacional 
dos trabalhadores da construção civil, com o uso da ferramenta de 
avaliação Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 
(ISSL). O trabalho foi desenvolvido com operários da construção da 
cidade de Cascavel (PR), a partir da identificação dos sintomas e dos 
níveis de stress em que se encontram. 

De acordo com Barros e Mendes (2003), alguns fatores 
provocam o surgimento de stress na construção civil, tais como: o 
fato de não poder errar, pois isso colocaria em risco a sua vida e 
a de outras pessoas; realizar o serviço com qualidade, sob o risco 
de ter de fazer o serviço novamente ou até mesmo ser despedido; 
condições de trabalho precárias. Para Souza et al. (2002), os prin-
cipais agentes estressores ocupacionais são: a sobrecarga, pressão, 
responsabilidade por pessoas, ambiguidade de papel, inabilidade 
para desenvolver relacionamentos satisfatórios, percepção inade-
quada do desenvolvimento da carreira. Somam-se a esses fatores a 
monotonia ou sobrecarga de trabalho, pressões temporais e ritmo de 
produção e de trabalho.

Stress é uma reação do organismo com componentes 
psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorre quando surge 
a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação 
de importância (LIPP, 2000). Estar sob stress significa “estar sob 
pressão” ou “estar sob ação de estímulos persistentes”. De acordo 
com Lima et al. (2008), o stress, ou síndrome de adaptação geral, 
caracteriza-se como um desgaste devido à inadaptação prolongada 
do indivíduo às exigências do ambiente. Para Costa et al. (2006), 
stress é a alteração global do organismo para adaptar-se a uma situ-
ação nova. Ainda de acordo com este autor, o stress é necessário ao 
organismo, pois faz com que o mesmo fique mais atento e sensível 
diante de situações de perigo ou de dificuldade. 

Devido aos problemas expostos, o presente trabalho possui a 
finalidade de identificar, dentro de uma determinada amostra em 
Cascavel (PR), os operários que se encontram estressados e, com 
estes, classificar o seu nível de stress. Para a realização da pesquisa, 
foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp (ISSL), o qual é um teste útil na identificação de quadros 
característicos do stress, possibilitando diagnosticar o problema em 
adultos e a fase em que a pessoa se encontra, apontando a área de 
maior vulnerabilidade, física ou psicológica (LIPP, 2000).

MetodologIA
Trabalhadores da construção civil foram a população foco da 

presente pesquisa. Para a aplicação dos questionários, foi realizada 
uma apresentação dos objetivos do trabalho para os responsáveis 
pela obra, sendo realizada uma seleção, por meio de opção 
voluntária, dos participantes. Participaram da pesquisa 62 operários 
de seis pequenas obras (todas na fase de alvenaria) e de duas 
empresas de maior porte, com obras mais complexas.  A idade média 
dos participantes é 39 anos. 

InstruMento
O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

permite verificar se o indivíduo está estressado e, caso esteja, analisar 
a fase de stress que o mesmo apresenta, além de registrar se esse 
stress se apresenta por meio de sintomatologia física ou psicológica.

AplICAção do 
InstruMento 

Os questionários foram aplicados aos operários pelo pesqui-
sador, por meio da leitura do mesmo, e as dúvidas que surgiam em 
relação aos termos e nomes eram esclarecidas durante a aplicação. 
O operário respondia oralmente as perguntas no local de trabalho e 
não tinha a necessidade de ser alfabetizado.  

Durante a aplicação dos questionários, alguns aspectos compor-
tamentais dos operários foram observados. Enquanto alguns se 
revelaram bastante tímidos e fechados enquanto respondiam, outros 
foram mais extrovertidos, desabafando problemas e dificuldades 
enfrentados na família. 

resultAdos 
O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp permite 

verificar se o indivíduo está estressado, a fase do stress em que o 
mesmo se encontra e se sua sintomatologia é física ou psicológica. 
Com a pesquisa realizada, chegou-se a uma amostra de 62 operários, 
dos quais 18 se encontravam estressados, ou seja, 29,03% da 
amostra. Castro (2009) obteve um índice de stress nos trabalhadores 
da construção civil de 22,76%. Estes resultados são bastante próximos 
dos 24% encontrados em trabalhadores de fábrica multinacionais, 
descritos por Lipp (2005), embora não seja homogêneo para as 
diferentes categorias ocupacionais da construção civil (CASTRO, 
2009). Kilesse e Machado (2009), em seu estudo sobre a ocorrência 
de stress em jornalistas do estado de Minas Gerais, e também utili-
zando o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL), 
obteve um índice de 36,36% de stress. 

Foco Engenharia | 9



oBservAção 

Esse artigo é resumido, para solicitar o estudo 
completo, envie um e-mail para aeac@aeac.org.br

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, P. C. DA R.; MENDES, A. M. B. 
Sofrimento psíquico no trabalho e estratégias 
defensivas dos operários terceirizados da 
construção civil. Psico-USF, vol. 8, n. 1, p. 63-70, 
Jan./Jun. 2003.

BUENO, S. Minidicionário da Língua Portuguesa. 
Ed. rev. e atual. São Paulo: FTD, 2000.

CASTRO, E. A. DE. Estresse em Trabalhadores da 
Construção Civil. 2009. Dissertação de Mestrado 
em Psicologia – Universidade Católica Dom 
Bosco, Campo Grande, 2009.

COSTA, S. T. F. L. DA; JORGE, I. P.; PEREIRA, V. L. 
D. DO V.; SPERANDIO, F. F. A Construção Civil e o 
Estresse como uma realidade. In: XVIII Simpósio 
Internacional da AISS – Seção da Construção, 
Salvador, v. anais, p. 170-172, 2006.

KILESSE, S.; MACHADO, M. N. M. O Trabalho do 
Jornalista e o estresse profissional: ocorrências de 
risco de estresse nas fases de alerta, resistência e 
exaustão. In: XV Encontro Nacional da Abrapso, 
Maceió, 2009.

LIMA, M. B.; NÓBREGA, R. G. DA; CORTEZ, 
J. C. V. Estresse: um breve panorama. In: VIII 
Conhecimento em Debate – Universidade Federal 
da Paraíba, 2008.

LIPP, M. E. N. Manual do Inventário de Sintomas 
de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2000.

LIPP, M. E. N. Stress e o turbilhão da raiva. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

SOUZA, A. C. DE M. A percepção de 
Trabalhadores da Construção Civil acerca dos 
fatores de risco de acidentes de trabalho. 2009. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Psicologia) – Universidade do Sul de Santa 
Catarina, Palhoça, 2009.

FAses do stress 
nos operárIos

Dos 18 operários estressados, 55,56% se encontravam na fase de 
alerta, seguida da fase de resistência (38,89%) e da fase de exaustão 
(5,56%). A fase de quase exaustão não foi observada. Estes números 
divergem dos resultados obtidos por Castro (2009), em que 89,29% se 
encontravam na fase de resistência, 3,57% na fase de quase exaustão 
e 7,14% na fase de exaustão, não sendo verificada a fase de alerta. 
Estas diferenças, principalmente na fase de alerta, devem-se ao fato de 
muitos operários terem marcado todos os sintomas psicológicos desta 
fase. “Vontade súbita de iniciar novos projetos”, “Entusiasmo súbito” 
e “Aumento súbito de motivação” foram sintomas que causaram as 
maiores dúvidas nos operários. Foi necessário explicar aos partici-
pantes a diferença entre entusiasmo e motivação. De acordo com 
Bueno (2000), entusiasmo significa animação, excitação, alegria em 
fazer algo; já motivação se trata do impulso interno que leva a uma 
ação. Assim, uma pessoa pode se encontrar entusiasmada, porém sem 
motivação para fazer determinada ação. 

ConsIderAções FInAIs 
Com a utilização do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 

de Lipp (ISSL), obteve-se um índice de stress igual a 29,03% do total da 
amostra pesquisada. Entre os operários estressados, a fase predomi-
nante foi a de alerta que, de acordo com Lipp (2000), é a fase positiva 
do stress, caracterizada pela produção e ação da adrenalina que torna a 
pessoa mais atenta, forte e motivada. Serventes de obra representaram 
a função com maior índice de estressados na fase de alerta (50,00%). 

As fases de resistência e exaustão, por sua vez, apresentaram 
maiores incidências em pedreiros (57,14% e 100%, respectiva-
mente), ou seja, operários com essa função apresentaram níveis de 
stress mais avançados que os serventes, categoria com maior número 
de estressados. Outro dado importante foi a existência de operários 
nas duas últimas fases do estress (quase exaustão e exaustão), 
momento em que a capacidade de adaptação se esgota e as doenças 
começam a aparecer.

A sintomatologia psicológica prevaleceu sobre a física, indicando 
que as ações de prevenção e tratamento devem ocorrer nessa área. Além 
disso, serventes se destacaram como a função com maior incidência de 
stress, tanto com sintomatologia psicológica quanto física.  
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O 10º Ciclo do Prêmio Crea de Qualidade 
– PCQ reconheceu no final de outubro as 
entidades de classe que se destacaram em 
critérios de gestão em 2017. A cerimônia 
aconteceu após a realização do 43º Encontro 
Paranaense de Entidades de Classes (EPEC).

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 
(AEAC) foi premiada como destaque na Regional Cascavel. Além 
disso, recebeu prêmio nos Critérios de Excelência, em Qualifi-
cação Profissional. 

“Representa o reconhecimento de um trabalho feito com 
muito afinco por toda a equipe da AEAC”, afirma a presidente em 
exercício, engenheira civil Maria Estela M. Domingues. Somente 
em 2017, a Associação promoveu cursos e capacitações que 
envolveram em torno de 500 pessoas. Foram seis cursos, três 
workshops e um fórum. 

AEAC RECEbE 
DoiS pRêmioS

QuALIDADE Crea-PR reconhece boas práticas em gestão

pCq
Realizado anualmente, o prêmio agracia as três melhores entidades 

nas categorias pequenas, médias e grandes; as que se destacaram nos 
critérios de excelência avaliados pelo Crea-PR; e os destaques por 
Regional. Além disso, no evento foi entregue o Prêmio Destaque Profis-
sional, que homenageou os profissionais indicados pela importância 
do trabalho realizado em prol das áreas tecnológicas nas categorias 
Carreira Destaque, Destaque Profissional e Educador Destaque.

As entidades se inscrevem no prêmio e recebem a equipe de 
auditores do Crea-PR, que avalia 11 critérios: Sistema de Gestão, 
Atuação Junto ao Sistema Confea/Crea, Qualificação Profissional, 
Ambiente Associativo, Ética Profissional, Políticas Públicas, Comuni-
cação, Liderança, Responsabilidade Administrativa, Sustentabilidade 
e Cidadania, e Inovação e Resultados.

prêMIo destAque 
proFIssIonAl
Iniciativa dos Colegiados de Entidades de Classe, Instituições 

de Ensino e Inspetores, tem como objetivo de reconhecer os profis-
sionais que exercem suas atividades com alto nível de competência.  
Na Regional Cascavel, indicado pela AEAC, quem obteve o reconheci-
mento foi o engenheiro civil José Fernando Dillenburg, atual secretário 
de Planejamento e Urbanismo da cidade.

Informações Crea-PR
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Presidente licenciado da AEAC recebe o prêmio do presidente em exercício 
do Crea-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, e do coordenador 
estadual do CDER, engenheiro ambiental Helder Rafael Nocko

O homenageado engenheiro civil José Fernando Dillenburg entre a 
conselheira, engenheira civil Celia Neto Pereira da Rosa, e o presidente 
em exercício do Crea-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso
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DEColA plAno 
DE novo 
tERminAl DE 
pASSAgEiRoS

INFRAESTRuTuRA Projeto atenderá Cascavel por pelo menos 15 anos

12 | Foco Engenharia

e m  d e s t a q u e

“No melhor dos mundos, teremos a sub-
rogação do contrato assinada em breve, os 
editais já estão elaborados e poderemos 
lançar a licitação no começo do ano. Assim, 
em fevereiro poderiam começar as obras”, 
afirma o secretário de Planejamento e 
Urbanismo, engenheiro civil José Fernando 
Dillenburg. Quando for definida a empresa 
vencedora da licitação e assinado o contrato, 
a previsão é de 12 meses de obras.
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O anúncio feito em novembro representa o fim de quase 
um ano de adaptações para um novo projeto, aprovações junto 
aos órgãos responsáveis e estudos para reaproveitamento de 
parte (85%) da estrutura já existente do novo Terminal de 
Passageiros do Aeroporto Municipal de Cascavel Coronel 
Adalberto Mendes da Silva. O antigo projeto era de 2010 
e, segundo Dillenburg, “já estaria obsoleto quando ficasse 
pronto”. A antiga obra parou por problemas com a empresa 
contratada e o trâmite todo era entre estado, governo federal 
e a licitada, sem envolvimento do município. 

Por isso, para viabilizar o novo projeto, bem mais 
moderno, terá de ser feita a sub-rogação, mas, com recursos 
já garantidos, o plano deve realmente sair do papel. “Essa 
obra é fundamental para o crescimento da região. O novo 
terminal terá infraestrutura para operação de aeronaves 
maiores, garantido logística e tornando a região mais atraente 
a investimentos”, avalia o secretário Dillenburg. Segundo ele, 
no quesito logística, as ferrovias e duplicações de estradas 
seguem em importância essa obra do aeroporto, vista como 
prioritária para a região.

“As bases de informação utilizadas 
para o antigo projeto estavam 
desatualizadas e Cascavel precisa 
manter o aeroporto no mínimo para 
os próximos 15 anos. nesse período 
devemos chegar a 500 ou 600 mil 
passageiros e a reformulação do 
projeto se tornou necessária para 
atender a essa demanda”, avalia o presidente 
da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), 
engenheiro civil Edson José de Vasconcelos.

Segundo ele, a obra é considerada básica. “Daqui a 
alguns anos Cascavel vai precisar de uma nova área, uma 
nova estrutura, mas até lá a remodelação vai dar conta 
de atender com conforto, porque o projeto representa 
uma melhoria nos aspectos de engenharia e arquitetura”, 
pondera Vasconcelos, que também já presidiu o Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná - 
Sinduscon/Oeste. À frente das entidades, sempre acom-
panhou a questão do aeroporto.

InvestIMentos
O novo terminal de passageiros está com o custo esti-

mado em R$ 16 milhões. Desse montante, R$ 3,5 milhões são 
do convênio anterior e o restante virá de emendas parlamen-
tares garantidas pelo deputado federal Fernando Giacobo.

Em paralelo, a prefeitura de Cascavel fará a duplicação 
da pista de acesso, o estacionamento de veículos e o 
pátio de aeronaves, no valor de mais R$ 8,5 milhões via 
ParanaCidade. No total, o investimento em toda a obra 
será de cerca de R$ 25 milhões. 

 

veja um 
comparativo 
entre as obras 
paralisadas e o 
novo projeto

Antes ÁREA DE EMbARQuE 209,29 m²

Depois 828,48 m²

Aumento de 296%

Antes PRAçA DE ALIMENTAção 55,29 m²

Depois 366,52 m²

Aumento de 563%

Antes SALAS CoMERCIAIS 
6 unidades 46,3 m²

Depois SALAS CoMERCIAIS 
26 unidades 242,33 m²

Aumento de 423%

Antes

SALAS CoMERCIAIS PRAçA DE ALIMENTAção 
1 unidade 28,85 m²

Depois

SALAS CoMERCIAIS PRAçA DE ALIMENTAção 
3 unidades 111,49 m²

Aumento de 286%

Antes ÁREA TéCNICA (bagagens) 71,79 m²

Depois 399,06 m²

Aumento de 456%



novo 
pRojEto
O projeto anterior foi elaborado em 2010 
e a obra está paralisada desde 2015. 
“Com base no crescimento da demanda 
de público e avaliando todo o espaço, a 
equipe de engenheiros da Seplan fez um 
projeto moderno que contempla economia, 
conforto e atende às necessidades para 
voos de grande porte essenciais para uma 
cidade do porte de Cascavel e da região 
Oeste”, explica Dillenburg.

No total, o projeto passa de 2,5 mil 
metros quadrados para 6 mil metros 
quadrados. Entre os 85% que serão 
reaproveitados do que já foi construído, 
está a estrutura metálica da cobertura. 
O novo pátio poderá receber até três 
aeronaves modelo Boeing 737-800, 
com capacidade para 215 passageiros.
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Antes LIxo 2,58 m²

Depois CENTRAL DE RESíDuoS 110,99 m²

Aumento de 4.202%

*Outras áreas também foram modificadas. Citamos 
apenas algumas para comparação.

novAs áreAs 
CrIAdAs

Área Administrativa Autoridades 
(PF; Receita Federal; Ministério Agricultura; 
ANAC; Vigilância Sanitária)  63,25 m²

Sala de treinamento, cursos e 
entrevistas 85,86 m²

Sala vip 36,14 m²

vestiários e banheiros para 
funcionários 20,9 m²

Sala de desmuniciamento 3,37 m²

Arrumento Coberto (Táxis; Transporte 
Coletivo; Vâns; veículos; Ônibus) 1633,78 m²

ponto de ônibus para o transporte 
coletivo 35,4 m²

*No total são 12 novas áreas, citamos apenas 
algumas para exemplificar
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p r o j e t o s  c o m p l e m e n t a r e s

Boas práticas 
garantem 
eficiência 
hidráulica e 
sanitária

No momento em que se faz uma obra, 
a compatibilização entre os projetos 
complementares é essencial para 
alcançar a excelência na construção. 
Isso também se aplica quando se 
busca o funcionamento perfeito 
do sistema hidráulico e sanitário, 
previsto no projeto complementar 
hidrossanitário.

“Um bom projeto nessa área deve ser pensado 
desde a concepção do projeto arquitetônico e deve 
‘conversar’ com os demais projetos, como elétrico, 
estrutural e outros”, explica a engenheira civil e de 
segurança do trabalho, Suzely Schmitk Soares, que 
também é conselheira do Crea-PR.

Segundo ela, um bom projeto contempla as melhores 
alternativas técnicas e econômicas. Além disso, um projeto 
precisa ser claro, exequível e de fácil leitura em obra. “A 
falta de um projeto hidrossanitário bem elaborado resulta 
em retrabalho, desperdício e falta de atendimento aos 
princípios técnicos e inovações tecnológicas”, alerta.

A atribuição de elaborar o projeto hidrossanitário é 
do engenheiro civil. “E quem trabalha nessa área deve 
estar sempre se atualizando, acompanhando inovações 
de tecnologia e mercado e cursos de especializações para 
saber o que há na vanguarda”, explica Suzely.

HIDRoSSANITÁRIo Dicas para um projeto de excelência
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rede hIdráulICA
>> evite sifões invertidos em “U”, que 
dificultam escoamento de ar. Tente instalar a tubulação 
de distribuição hidráulica com um pequeno declive. Caso 
use o “U” preveja equipamentos para eliminação de ar na 
região mais elevada do trecho que forma o sifão e deixe 
livre para eventuais futuras manutenções.

>> a correta instalação da tubulação de aviso 
deve considerar dois aspectos: a ligação da extremidade 
inicial no trecho horizontal da tubulação do extravasor 
e a colocação da extremidade final em um ponto onde 
há circulação de pessoas. Um bom exemplo é o banheiro 
dos funcionários da edificação. Não esqueça esse item 
no seu projeto.

>> dentro do checklist de rede hidráulica, é 
preciso tomar cuidado para não ocorrer interligação entre 
água potável e não potável. Isso significa que o projeto 
hidrossanitário não pode ter conexão cruzada, que é a 
interligação de água potável proveniente de uma rede 
de abastecimento de água com qualquer outro sistema 
de fornecimento. Edificações que possuem sistemas de 
reaproveitamento de água da chuva, por exemplo, são 
exemplos que merecem cuidado para não ocorrer esse tipo 
de interligação.

>> o reservatório de água de uma edificação deve 
considerar dois itens: o número de pessoas que habitam o 
local e o tipo de edificação. O tipo (comercial, residencial, 
escolar) define o valor diário de consumo por habitante. 

O projeto hidrossanitário deve seguir a norma NBR-
5626/1998 que impõe um volume de reservatório para 
suprir o consumo de, no mínimo, um dia de edificação. 
Para maior conforto, no entanto, pode-se considerar o 
consumo de 1,5 dia ou 2 dias. O consumo médio – em 
litros/dia – pode ser pesquisado na tabela de Estimativa 
de Consumo Predial Diário, encontrada nos livros de 
instalações hidráulicas prediais. Em edificações que 
precisam de volumes maiores de água, normalmente 
adota-se um reservatório superior e uma cisterna, 
seguindo a proporção de 2/5 do volume para o 
reservatório superior e 3/5 para a cisterna.

10 itens de um bom projeto!
>> a norma de projeto hidráulico determina 
a velocidade de escoamento da água dentro da 
tubulação. De acordo com a norma, o dimensionamento 
da tubulação deve ser feito considerando velocidades 
inferiores a 3m/s. Considere a seguinte proporção inversa: 
quanto menor o diâmetro do tubo, maior a velocidade, e, 
consequentemente, maior a perda de carga.

>> É importante calcular a velocidade de 
escoamento para evitar problemas na tubulação. Se a 
velocidade de escoamento está alta, pode acontecer maior 
perda de carga e ruídos desagradáveis. Outro problema é 
o fechamento brusco dos pontos de consumo, que gera o 
Golpe de Aríete, podendo provocar danos à tubulação.

rede sAnItárIA
>> e se na hora de executar o projeto 
hidrossanitário o projetista se dá conta de um 
cálculo de sumidouro mal feito? Este equívoco 
pode comprometer – ou até impedir – a função do 
sumidouro, que é de infiltrar no solo o efluente de 
esgoto. Para não correr esse risco, é seguro realizar o 
teste de infiltração, em cova prismática ou cilíndrica, 
conforme especificações da norma NBR-7229/1993. As 
dimensões dos sumidouros são determinadas de acordo 
com a capacidade de absorção do terreno. Pela norma, 
o fundo do sumidouro deve ter a distância vertical de 
pelo menos 1,5m do lençol freático.

>> outro ponto de atenção no projeto de rede 
sanitária é a aplicação de joelhos ou curvas de 90º em 
mudanças de direções horizontais dos ramais de descarga 
e de esgoto. Para utilizar essas peças, o projetista deve 
seguir a orientação de ângulos iguais ou menores do que 
45º. Isso facilita o escoamento e possíveis manutenções.

Outro item que deve ter ângulos de 45º é a conexão 
interligada de subcoletores e de coletores das tubulações 
de esgoto – quando estes não estão enterrados. Essas 
conexões em 45º ainda devem estar acompanhadas 
de elementos de inspeção. No entanto, se os coletores 
forem enterrados, é necessária a aplicação de caixas de 
passagem nos pontos de interligação de ramais.

Fonte: Julian Silva, engenheiro sanitarista, em e-book para a AltoQI
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Seguir as normas para fazer um bom projeto 
elétrico é parte imprescindível para garantir 
a qualidade e segurança das instalações. 
No caso dos projetos elétricos, é preciso 
atender à NBR 5410 – Instalações Elétricas 
de Baixa Tensão, à NBR 5419 – Proteção de 
Estruturas Contra Descargas Atmosféricas e às 
normas da concessionária de energia elétrica 
local. Mas, além disso, na prática, é preciso 
considerar a utilização do imóvel.

“Um bom projeto resultará em muita economia, eficiência e 
segurança no uso do imóvel. E o projeto deve ser bem dimensionado 
para atender às necessidades de quem utiliza o imóvel. Incluindo 
as necessidades das pessoas e como podemos tornar seu cotidiano 
mais prático e confortável”, avalia o engenheiro eletricista Rodolfo 
Azanha Batista, da Elektro Engenharia.

Para esse dimensionamento, caso não esteja previsto no projeto 
arquitetônico, é necessário conversar com o cliente ou todos os 
integrantes da edificação. Nessa conversa são definidos os pontos 
elétricos como ar-condicionado, tomadas, arandelas, entre outros.

Somente assim evita-se o subdimensionamento dos sistemas, 
que resulta em falta de confiabilidade, prejuízos com sinistros de 
equipamentos e até mesmo incêndios. “Sem um bom projeto feito 
por profissional habilitado, fica comprometida a proteção às pessoas 
que utilizam o imóvel. Não são raros os relatos de pessoas que 
levaram choque e se assustaram e até que foram a óbito por insta-
lações mal feitas”, alerta o engenheiro. 

Dimensionar 
utilização do imóvel 
é fundamental no 
projeto elétrico

ECoNoMIA Bom projeto elétrico resulta em eficiência

p r o j e t o s  c o m p l e m e n t a r e s

18 | Foco Engenharia

Im
ag

en
s:

 P
ex

el
s

rodolfo
Batista
Engenheiro
eletricista



CoMpAtIBIlIzAção

Assim como os demais projetos complementares, 
merece atenção a compatibilização e troca de 
informações entre os profissionais e projetistas. Além 
disso, os responsáveis pela elaboração dos projetos 
precisam acompanhar a execução. “Com isso é 
possível aperfeiçoar o projeto para que se torne mais 
adequado à realidade da mão de obra que temos no 
Brasil”, conta Batista.

plAnejAMento

Informar-se sobre todas as normas técnicas e também 
sobre as exigências da concessionária de energia 
local é imprescindível. Organizar todas as informações 
juntamente com as necessidades levantadas na 
conversa com o cliente e dimensionar necessidades 
específicas é necessário antes de dar início ao projeto 
em si. Realizar um levantamento preliminar de 
cargas, esquema dos circuitos, cálculo de potência, 
cabeamento, materiais, desenho do padrão de 
entrada, esquema unifilar e tipos de cabos, tudo isso 
precisa estar especificado.

ConheCIMento

É preciso estar sempre acompanhando as novidades 
na área. Surgem revisões de normas e novas 
tecnologias, além de novos softwares que podem 
ajudar na automatização dos processos. Lembrando 
também que unir o conhecimento prático ao técnico 
resulta em projetos com menor chance de retrabalho.

proFIssIonAl CApACItAdo

Sem dúvida, o aspecto mais importante é que o 
projeto seja feito por um profissional capacitado 
e habilitado. Nesse aspecto, ressalta o engenheiro 
eletricista Rodolfo Azanha Batista, “acredito muito 
nas ações que buscam a valorização profissional. 
É muito importante que a sociedade perceba a 
importância do envolvimento dos engenheiros em 
todas as tomadas de decisão, seja em pequenas ou 
grandes obras”. Somente um profissional habilitado 
tem o conhecimento necessário para projetar de 
forma eficiente e, principalmente, segura.

Dicas para elaborar um bom projeto

uM BoM projeto 
resultArá eM MuItA 
eConoMIA, eFICIênCIA 
e segurAnçA no uso 
do IMóvel. 

E Batista lembra que o projeto é necessário em todos os tipos de edificação. Segundo 
ele, infelizmente ainda existem muitas pessoas que acreditam ser possível deixar as insta-
lações elétricas a cargo de um pedreiro ou eletricista sem o projeto. “Isso é cultural e é 
difícil convencer pessoas físicas e até mesmo empreendedores da construção civil sobre 
as vantagens de um bom projeto e análise de necessidade de SPDA (Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas). Lembrando que a execução do projeto também neces-
sita de mão de obra treinada, outra necessidade muitas vezes deixada de lado e que 
carece de fiscalização e ações de conscientização.”
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e m  e v i d ê n c i a

na contramão da crise

SuSTENTAbILIDADE Construções verdes
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na contramão da crise

o brasil é um mercado o qual não existe crise quando se fala em construções 
sustentáveis. Segundo o órgão certificador LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), o país registrou 7,43 milhões de metros quadrados de 
edificações certificadas LEED e 30,97 milhões de metros quadrados acumulados 
de projetos registrados e certificados, em 2016. 

Atualmente, são 1.224 projetos registrados em praticamente 
todos os estados brasileiros. O país ocupa a quarta posição no 
mundo, atrás apenas de China, Canadá e Índia. Já a região Sul 
é o terceiro maior mercado de construção sustentável do país, 
respondendo por 14% das construções certificadas do Brasil. O 
número equivale à soma das contribuições de todos os demais 

estados brasileiros, excluindo São Paulo e Rio de Janeiro, que, 
individualmente, representam respectivamente 56% e 16%, 
segundo dados publicados no blog do Green Building Council 
Brasil (GBC Brasil), ONG que visa fomentar a indústria de 
construção sustentável no Brasil.

Parque Avenida em 
belo Horizonte
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Para o porta-voz da Petinelli, empresa de engenharia e 
consultoria em construções sustentáveis e certificação LEED, o 
aumento é impressionante. A empresa avalia que se falando 
em um nicho, as pessoas não percebem a velocidade com que 
as construções verdes estão se expandindo no Brasil. E não 
tem mais volta. Quando um cliente é exposto a um produto de 
melhor qualidade, raramente ele vai escolher voltar para um 
nível inferior.

O engenheiro civil Ricardo Lora, diretor da Bastian e Lora e 
vice-presidente do Sinduscon Paraná-Oeste, concorda e ressalta 
que “os empreendedores brasileiros têm apresentado uma 
grande tendência e simpatia por obras sustentáveis”.

muito Além 
Do SElo
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, construção 

sustentável é um conceito que denomina um conjunto de 
medidas, adotadas durante todas as etapas da obra que visam 
à sustentabilidade da edificação. Por meio da adoção dessas 
medidas é possível minimizar os impactos negativos sobre o 
meio ambiente, além de promover a economia dos recursos 
naturais e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes.

Uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto, 
desde sua pré-construção, quando deve ser analisado o ciclo de 
vida do empreendimento e dos materiais que serão utilizados, 
passando por cuidados com a geração de resíduos e mini-
mização do uso de matérias-primas com reaproveitamento de 
materiais durante a execução e tempo de vida útil da obra e a 
sustentabilidade da sua manutenção.

Lora completa que o conceito é bem amplo. “Qualquer 
item que esteja relacionado com boas práticas e tecnologias 
que possam ser empregadas na construção vão, uma a uma, 
ajudando a obra a se tornar mais sustentável. Por exemplo, 
um procedimento fácil de aplicar como a lavagem dos pneus 
de veículos que saem do canteiro, utilizando águas de chuva 
previamente captadas e armazenadas, já é uma ação de 
sustentabilidade”, explica.

Segundo ele, os selos de certificação surgiram justamente 
para que essas ações pudessem ser medidas e comprovadas, 

Estádio do Atlético, ou 
Arena da baixada, em 
Curitiba, segue preceitos 
de sustentabilidade

Engenheiro civil Ricardo Lora 
assina obra sustentável em 
construção em Cascavel
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CresCIMento 
tAMBéM eM 
retroFIt
E o crescimento de obras verdes acontece 
também quando falamos de prédios e 
construções já existentes, um dos trabalhos 
feitos pela Petinelli. “O avanço acontece 
de forma mais lenta, mas as oportunidades 
são reais e o mercado começa a perceber o 
potencial de ganho com retrofits ou grandes 
reformas”, divulga a empresa.

na empresa, esse tipo de obra 
é chamada de Deep green 
Energy Retrofits. Reformas 
feitas visando principalmente 
a eficiência energética. 
um exemplo é o campus 
da UNIVALI, que fica em 
biguaçu (SC). A empresa está 
substituindo todo o sistema de 
iluminação e ar-condicionado, 
que resulta em uma economia 
de 50%. Adicionalmente, está 
sendo instalado um sistema 
de geração local de energia 
renovável, aproximadamente 
1.000 metros quadrados de 
painéis fotovoltaicos, para 
atender os outros 50%. Em 
outras palavras, o prédio se 
tornará autossuficiente. O 
projeto está em execução e as 
reformas serão concluídas em 
maio de 2018.

A certificação para esse tipo de obra é a 
LEED Existing Buildings – Operation and 
Maintenance (LEED para Edifícios Existentes 
– Operação e Manutenção). Segundo Lora, 
é um selo focado na eficiência operacional 
e manutenção de um edifício e ajuda 
a maximizar a eficiência da operação e 
minimizar custos e impacto ao meio ambiente.

estabelecendo assim parâmetros mínimos e comparativos entre as 
ações realizadas em cada etapa do projeto.

“Para ser considerada sustentável, a obra não precisa obrigato-
riamente ter um selo de certificação. Hoje em dia o termo eco-friendly 
vem sendo muito utilizado para se referir às obras com vários itens de 
sustentabilidade, porém sem um selo certificador”, analisa o engenheiro.

Para ele, “obter o selo é apenas o último passo, que vai depender 
do interesse do construtor, incorporador ou proprietário. Se ele não 
tem interesse em comprovar, mostrar, fazer marketing de vendas com 
essa informação, não teria porque gastar com essa etapa da certifi-
cação, poderia simplesmente usufruir dos benefícios de seu escritório 
ou casa econômicos e confortáveis”, completa.

Leed e Aqua (ver box) são os dois selos mais conhecidos atual-
mente, porém já existem outros que são até mesmo mais simples, 
fáceis e baratos, como, por exemplo, o Procel Edifica e o Selo Casa 
Azul da Caixa. “Cada selo tem seus padrões, normas, exigências 
mínimas e custos. Nenhum deles é complicado, apenas deve-se 
entender bem do assunto ou contratar uma consultoria especializada 
e uma construtora com know-how”, conta Lora.

Senac Portão, em 
Curitiba, exemplo de 

obra sustentável

Projeto RRA Parque 
Madureira certificado 
AQuA-HQE
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as duas certificações 
ambientais mais utilizadas na construção civil brasileira são 
o LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, 
emitido pelo United States Green Building Concil, e o Processo 
AQUA (Alta Qualidade Ambiental), certificação brasileira 
baseada na francesa HQE (Haute Qualité Environnemetale) e 
implantada no país pela Fundação Vanzolini. 

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

SEloS DE 
CERtifiCAção

24 | Foco Engenharia

Parque Logístico da 
Renault, em São José 
dos Pinhais (PR)

Ao se comprometer com a certificação 
aQua-hQe, o empreendedor se obriga a 
pensar, desde as fases iniciais do projeto, 
no entorno do empreendimento durante a 
construção, o uso e a desconstrução. ele 
considera aspectos do ciclo de vida dos 
materiais e sistemas construtivos, como 
durabilidade, conservação, manutenção e 
potencial de reciclagem. desde o canteiro 
de obras, com gestão de resíduos sólidos, de 
energia e água, todo o processo visa garantir 
a formalidade da cadeia produtiva. medidas 
que atendem objetivos de desempenho em 
conforto térmico (no verão e no inverno), 
acústico, visual e olfativo da construção 
edificada deixam o empreendimento pronto 
para garantir o uso e a operação com quali-
dade ambiental, a eficiência no uso da água 
e energia, onde pessoas possam viver com 
comodidade e bem-estar.”

Manuel Carlos Reis Martins, coordenador técnico da certifi-
cação AQUA-HQE.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

A
Q

U
A

-H
Q

E



Foco Engenharia | 25

As fundações são a base de toda a estrutura de uma obra da 
construção civil, e como tal, merecem todo o cuidado e atenção. Essa 
frase pode parecer óbvia, mas, segundo o diretor de Engenharia da 
Fungeo Fundações e Geologia, engenheiro civil Vinicius Lorenzi, nem 
sempre isso acontece na prática. “Percebemos que algumas obras 
são projetadas sem os mínimos requisitos, como sondagem ou sem 
definição completa de todos os esforços atuantes e até mesmo sem 
cumprimento de todas as prerrogativas previstas nas normas”, afirma.

Segundo ele, essa ausência de informações traz riscos a toda a 
estrutura. Quando se fala em fundações, existe uma heterogeneidade 
de solos com significativas diferenças. “Isso precisa ser muito bem 
avaliado. Muda a capacidade e a resistência mesmo em locais muito 
próximos”, explica. Geralmente são utilizados dois tipos de fundações: 
as superficiais e as profundas, definidas pela ABNT NBR 6122/2010.

Cada obra tem sua particularidade e deve ser tratada de forma 
única. “É necessário levar em consideração também os períodos de 
chuvas. Dependendo da época em que se executa a obra, podem 
ocorrer variações dos níveis do lençol freático, impactando direta-
mente no tipo de fundação utilizado”, alerta o engenheiro civil. O 
mesmo vale para estruturas de contenção, pois períodos chuvosos 
podem gerar efeitos de empuxo que devem ser previamente e corre-
tamente dimensionados. 

rIsCos
Uma fundação mal feita afeta toda a estrutura. “O recalque nas 

fundações gera um efeito dominó, que começa a afetar toda a estru-

o AliCERCE 
DE umA obRA

boAS PRÁTICAS Informações completas reduzem riscos de engenharia

Cuidados ao iniciar 
uma obra de fundação 

compatiBilização com todos 
os projetos

oBservação das normas vigentes

avaliação de impacto na vizinhança

mapeamento de zonas de risco

investigações geotécnicas

tura. Há o início do desaprumo da obra, trincas, fissuras e até mesmo 
a ruptura estrutural”, conta Lorenzi. E o engenheiro completa que 
a fundação é a etapa mais complexa de uma obra. “Uma falha na 
fundação constatada depois de concluído o trabalho é muito difícil 
de ser corrigida, pois se trata de um local de difícil acesso”, completa.

Em resumo, uma boa fundação depende de três elementos: 
profissionais capacitados, materiais de qualidade e execução feita de 
acordo com o projeto e atendimento às normas.

vinicius 
lorenzi
Engenheiro 
civil
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O BIM (Building Information Modeling) 
é uma novidade que está auxiliando os 
engenheiros e arquitetos na elaboração e 
compatibilização de projetos. A plataforma 
permite modelagem e visualização de toda a 
edificação. “O conceito está assumindo um 
papel fundamental na área de projetos por 
mostrar as interferências que podem causar 
divergências entre os projetos estruturais, 
arquitetônicos, planialtimétrico e outros”, 
resume o diretor de Engenharia da Fungeo 
Fundações e Geologia, engenheiro civil 
Vinicius Lorenzi.

No conceito BIM, os profissionais envolvidos na obra podem 
incluir suas informações e planejamentos e essas informações podem 
ser vistas e utilizadas por todos que estão trabalhando na construção, 
inclusive os fornecedores, se for o caso. 

Avanço 
tecnológico 

bIM Plataforma auxilia na integração de projetos complementares

v a n g u a r d a

Na prática, as atualizações são vistas em tempo real, facilitando, 
e muito, a precisão dos trabalhos. “Com o BIM toda a modelagem 
pode ser vista e fica fácil identificar as interferências que ocorrem 
entre os projetos. Isso permite que os problemas sejam resolvidos 
antes de aparecerem na obra”, explica a engenheira civil e de segu-
rança do trabalho Suzely Schmitk Soares.

Segundo ela, a plataforma permite uma obra mais ágil, com prazo 
de execução menor e atendimento ao cronograma, mão de obra corre-
tamente dimensionada e até mesmo economia de materiais utilizados. 
E essas informações geradas podem ser armazenadas por todo o 
ciclo de vida da edificação, permitindo acesso até mesmo quando for 
necessário fazer uma intervenção como uma reforma ou adequação. 

O novo conceito significa um avanço em relação aos softwares 
bastante utilizados como o CAD e o AutoCAD, que fornecem modelos 
2D e que, por sua vez, foram importantes na transição dos projetos 
feitos à mão para o computador. Aliás, esses programas não devem 
desaparecer, mas sim agregar funcionalidades do BIM.

Para o futuro, os especialistas dizem que será possível visu-
alizar a obra no local onde será construída, com uso, por exemplo, 
de tecnologias como o Google Glass, lentes de contato inteligentes 
e outras que devem surgir em breve.



Foco Engenharia | 27

p r o t e ç ã o

mais educação

SEGuRANçA No TRAbALHo Investimento é essencial

Não faltam regras e leis no Brasil para 
obrigar empresas a adotarem medidas de 
segurança no trabalho. O que falta, segundo 
o engenheiro agrícola e de segurança 
no trabalho, Agnaldo Mantovani, da AM 
Engenharia, é educação. “Precisamos de 
uma grande transformação quando se trata 
de comportamento de todos os envolvidos 
nessa questão”, avalia.

Segundo ele, contrariando o óbvio, algumas pessoas ainda 
resistem em adotar práticas que são necessárias para garantir a sua 
própria segurança e do ambiente de trabalho. “Cabe ao profissional 
dessa área atuar na fiscalização, mas também nessa disseminação 
das boas práticas”, recomenda.

Com formação aproximada de dois anos em curso de espe-
cialização, engenheiros, agrônomos ou arquitetos podem atuar na 
área. As principais atribuições são zelar pela segurança das pessoas, 
do patrimônio e do meio ambiente. “Esse profissional precisa adotar 
em sua conduta uma série de medidas, regras e normas técnicas, 
preferencialmente seguindo todos os princípios do código de ética 
profissional”, diz Mantovani.

Segundo ele, é dever do profissional de engenharia de segu-
rança analisar quais são as necessidades dos indivíduos. “As pessoas 
reagem de modo a satisfazer suas necessidades e seu comporta-
mento influencia o entorno. É sem dúvida uma tarefa difícil. O que 
gera resultado é o compromisso que se alcança quando determi-
nados níveis de compreensão são atingidos”, avalia.

Mantovani explica que “ao ser convencido de que a segurança 
do trabalho é fator essencial para a qualidade de vida, os indivíduos 
não só aceitam suas responsabilidades como passam a procurá-las”. 
E este, segundo o engenheiro, é o momento em que profissional 
atinge os melhores resultados com seu trabalho.

AléM dAs norMAs
A atividade profissional segue diversas 
normas estabelecidas pela Lei 6.514/77. Mas 
Mantovani cita que o profissional deve ter 
conhecimento de todos os dispositivos legais 
existentes. “Assim o profissional consegue 
contribuir de forma eficaz para melhoria dos 
processos, uso adequado de equipamentos e 
adoção de procedimentos visando à redução 
de riscos”, finaliza o engenheiro.
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segurAnçA 
dA edIFICAção

EFICÁCIA Projeto contribui para durabilidade 

p r o j e t o s  c o m p l e m e n t a r e s

O projeto estrutural tem como premissa 
garantir toda a segurança da edificação. 
Pode ser definido como a “espinha dorsal” 
da obra. “Mas, além disso, um projeto 
estrutural de qualidade agrega vantagens 
como velocidade na execução, economia 
de materiais, facilidade na obtenção de 

anderson
lovera
Engenheiro
civil



orçamentos de armaduras e concretos, por 
exemplo, fornecidos na lista de materiais e 
durabilidade da obra”, avalia o engenheiro 
civil especialista em projetos estruturais, 
Anderson Lovera.

Quando falamos em estrutura, a de concreto armado é uma das 
mais utilizadas no Brasil e tem ampla aplicação em variados tipos 
de edificações e também em obras de arte especiais, como pontes e 
viadutos. E é fácil entender a preferência, porque une a resistência à 
compressão do concreto com a resistência à tração pelo aço, tornan-
do-a altamente eficiente. 

O projeto estrutural em concreto armado deve conter todos os 
detalhes e indicações de métodos construtivos que permitam a sua 
perfeita compreensão e execução (veja box). Lovera ressalta que os 
detalhes executivos constantes nos projetos resultam da fase de 
concepção estrutural. “Por isso, devem ser levados em consideração 
vários fatores como qualidade e durabilidade da estrutura, materiais, 
ações externas, concepção estrutural, análise estrutural e outros.

pAtologIAs
O resultado de um projeto mal elaborado ou planejado de forma 

errônea são as patologias, algumas comuns de serem encontradas 
em edificações. “Geralmente as patologias ocorrem por falhas na 
concepção do projeto, má qualidade dos materiais, erros na execução, 
aplicação para uso diferente do que foi calculado e, por fim, falta de 
manutenção”, enumera o engenheiro civil.

As patologias mais encontradas são ocasionadas por: má fixação 
do conduíte, tempo excessivo entre as concretagens, utilização de 
desmoldante de madeira em painéis de alumínio, alta densidade da 
armadura com recobrimento insuficiente, corrosão da armadura em 
laje e lixiviação de compostos hidratados.

norMAs MAIs 
utIlIzAdAs
ABNT NBR 6118:2014 • Projeto de estruturas 
de concreto 

ABNT NBR 6120:1980 • Cargas para o 
cálculo de estruturas de edificações 

ABNT NBR 6122:2010 • Projeto e execução 
de fundações 

NBR 6123:1988 • Forças devidas ao vento 
em edificações

ABNT NBR 7480:1996 • Barras e fios de aço 
destinados a armaduras de concreto armado 

ABNT NBR 7482:1991 • Fios de aço para 
concreto protendido

ABNT NBR 7483:1991 • Cordoalhas de aço 
para concreto protendido

ABNT NBR 8681:2003 • Ações e segurança 
nas estruturas

ABNT NBR 8953:1992 • Concreto para fins 
estruturais – Classificação por grupos de 
resistência 

ABNT NBR 9062:2001 • Projeto e execução 
de estruturas de concreto pré-moldado

ABNT NBR 14931:2003 • Execução de 
estruturas de concreto

Cálculo estrutural e o detalhamento

facilidade de interpretação dos desenhos 
de formas

Construtibilidade a partir desses desenhos

posição das juntas, conforme modelo estrutural 
adotado

Eixos de locação da obra posicionados em locais 
adequados

indicações claras de pontos especiais da 
estrutura: rebaixos em lajes, furos e dentes em vigas, 
entre outras

Especificação de materiais, cobrimentos e 
contraflechas

Especificação dos carregamentos adotados

o que deve constar no projeto estrutural
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t e c n o l o g i a

EQuIPAMENToS Trazem avanços, mas uso deve ter acompanhamento

drones em 
vistorias 
na área de 
engenharia
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Os veículos aéreos não tripuláveis 
(VANT), ou drones, estão sendo 
utilizados em diversas áreas e 
também auxiliam nas vistorias 
e perícias de engenharia. Esse 
tipo de aeronave tem seu uso 
profissional e civil regulamentado 
pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC). 



Em engenharia, tem sido comum a utilização em levantamentos 
topográficos, regularização cadastral em municípios e avaliação 
de impactos ambientais. “O uso vem aumentando e o valor para 
utilização do serviço está ficando mais acessível”, explica o engenheiro 
civil Anderson Lovera, especialista em projetos estruturais.

“Esses equipamentos ainda são novidade na área de vistorias e 
como toda novidade merece atenção. Não adianta o engenheiro sair 
comprando um equipamento. É preciso estudar qual modelo adquirir 
– se profissional ou amador –, qual o tempo de autonomia de voo, 
resolução da câmera, entre outros”, avalia o engenheiro civil Ronald 
Peixoto Drabik, da Drabik Engenharia de Avaliações Ltda. Algumas 
empresas de filmagem e imagens aéreas também já oferecem o serviço.

vAntAgens
As vantagens e possibilidades de utilização são inúmeras. “O 

uso de drones na construção civil já é uma realidade em vistorias 
externas de edifícios em conjuntos habitacionais, mas sua utilização 
pode ser ampliada para acompanhamento de obras de infraestru-
tura – rodovias, instalações industriais e pontes. É um equipamento 
bastante versátil e vai do engenheiro fazer uso para inovação”, 
comenta Drabik. 

Entre as vantagens, estão a facilidade de acesso a locais compli-
cados e perigosos; o menor custo em relação ao uso, por exemplo, 
de helicópteros; menor risco de operação; facilidade de aproximação; 
agilidade na coleta de dados; imagens mais precisas, entre outros. 

regulAMentAção 
e uso de drones 

O uso de drones deve atender ao que 
estabelece o Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil Especial nº 94/2017 (RBAC-E nº 
94/2017) da ANAC, e que complementa as 
normas de operação de drones estabelecidas 
pelo Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA) e pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL).

Pelo regulamento da ANAC, aeromodelos 
são as aeronaves não tripuladas remotamente 
pilotadas usadas para recreação e lazer e as 
aeronaves remotamente pilotadas (RPA) são 
as aeronaves não tripuladas utilizadas para 
outros fins, como experimentais, comerciais 
ou institucionais.

Segundo Drabik, o uso na construção civil ainda é tímido. 
“Precisamos de uma quantidade maior de trabalhos e de casos de 
uso para fazer comparação e entender todos os avanços que esses 
equipamentos trazem, mas com certeza é uma revolução”, avalia. 

AtuAlIzAção
Para os engenheiros que trabalham com avaliações e perí-

cias, vale se atualizar e entender mais sobre o assunto. “A área 
de avaliações e perícias está em franca expansão e os profissio-
nais podem atuar em desacordos comerciais entre construtora e 
cliente; avaliação de estabilidade estrutural; avaliação de imóveis 
e móveis em processos de falência; inspeção predial e determi-
nação de anomalias e manifestações patológicas.”

Mas Lovera ressalta: “Ser perito exige aprofundado conheci-
mento técnico para conseguir avaliar as mais diversas situações e 
fornecer pareceres e orientações técnicas pertinentes, garantindo 
imparcialidade”.

Para Drabik, conhecimento é obrigação. “O engenheiro de forma 
geral precisa estar sempre atualizado, seja por leitura, participação 
em cursos e congressos, especializações e acompanhando todas as 
inovações que surgem.”

REgRAS DE 
opERAção

Áreas com no mínimo 30 metros horizontais de 
distância das pessoas não anuentes ou não envolvidas 
com a operação

Cada piloto remoto só poderá operar um 
equipamento por vez

observar as regras do DECEA e da ANATEL

Aeromodelos com peso máximo de decolagem 
(incluindo-se o peso do equipamento, de sua bateria 
e de eventual carga) de até 250 gramas não precisam 
ser cadastrados junto à ANAC

os aeromodelos operados em linha de visada 
visual até 400 pés acima do nível do solo devem 
ser cadastrados e, nesses casos, o piloto remoto do 
aeromodelo deverá possuir licença e habilitação

Informações da ANAC
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O objetivo 
do CREA-PR, 
ao fiscalizar 
as obras e 
os serviços 
técnicos 
vinculados 
às diversas 
profissões que 
representa, é 
salvaguardar 
a sociedade 
de possíveis 
danos que 
possam vir 
a ocorrer na 
execução 
do objeto 

fiscalizado. A legislação determina que 
somente os profissionais habilitados podem 
executar obras e serviços de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia.

Após dois anos de funcionamento do seu aplicativo para dispos-
itivos móveis, o Crea-PR lança a nova versão da ferramenta, mais 
completa, prática e de fácil navegação. Entre as novidades, está a 
disponibilidade para o sistema operacional iOS, além do já disponível 
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 notificações sobre a atividade programada.

Crea-pr lança nova 
versão de aplicativo 

uTILITÁRIo Novidade para dispositivos móveis

A t u a l i z a ç ã o

FunCIonAlIdAdes
Gratuito e desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia de 

Informação do Crea-PR, a ferramenta permite realizar denúncias de 
obras irregulares, que não contam com a presença de responsável 
técnico, como engenheiro, agrônomo ou profissional das geociências. 
O registro é fácil e rápido. O usuário pode anexar imagens feitas 
com o próprio celular e após o preenchimento recebe um número de 
protocolo para acompanhar o processo.

O app disponibiliza também a consulta da situação cadastral 
de profissionais e empresas registrados por nome ou número de 
registro, da situação de protocolos ou a localização de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART).

plAtAForMA xAMArIn
O aplicativo foi desenvolvido utilizando a plataforma Xamarin, 

recentemente adquirida pela Microsoft. Ela visa a reutilização 
de código entre os vários sistemas operacionais (Android, iOS e 
Windows Phone), podendo chegar a um percentual de aproveita-
mento de código de até 96%. Com isso, não e necessário criar o app 
para cada um dos sistemas operacionais, o que demandaria mais 
tempo, orçamento e mão de obra qualificada.
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Como 
baixar e 
instalar 
Para download do aplicativo, no celular ou 
tablet, o usuário deve entrar no Google Play 
e fazer a busca por palavra “Crea-PR”. Na 
Apple Store o aplicativo está disponível no 
link https://appsto.re/br/yop0kb.i.

Informações do Crea-PR
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Segundo ele, o Brasil é referência quando se trata de avaliações em 
engenharia e tem vários engenheiros que possuem reconhecimento 
internacional neste assunto. “A área conta com constantes debates 
e estudos para a melhoria nas metodologias de avaliação, pautadas 
principalmente em um direcionamento para técnicas cada vez mais 
científicas em detrimento de técnicas empíricas, trazendo ainda mais 
qualidade para o trabalho de avaliação elaborado pelos profissionais 
habilitados”, afirma.

deMAndA por 
proFIssIonAIs hABIlItAdos

ENGENHARIA Mercado em crescimento

Elaborar laudos de avaliação que dão suporte 
às operações do crédito imobiliário, seja no 
financiamento de unidades habitacionais já 
construídas ou nas análises de viabilidade de 
empreendimentos propostos pelos empresários 
junto aos bancos

laudos de avaliação para consórcios visando 
subsidiar a liberação das cartas de crédito

Im
ag

em
: P

ex
el

s

trabalhos de avaliação junto ao Setor 
Judiciário, seja como perito indicado pelo juiz, seja 
como assistente técnico indicado pelas partes

laudos de avaliação para pessoas físicas ou 
jurídicas que necessitem da determinação do valor 
dos seus bens 

laudos para seguradoras para questões 
relativas a estipulações de prêmios ou indenizações

ConfiRA AS pRinCipAiS AtRibuiçõES

E as áreas de atuação são diversas. Maciel cita como exemplo a 
de crédito imobiliário. “É uma das que mais demandaram, nos últimos 
tempos, laudos de avaliação de imóveis”, explica. E o trabalho do 
profissional é fundamental, já que a maior parte dos recursos utilizados 
em financiamentos habitacionais são do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) e a correta elaboração de avaliação é que garan-
tirá o retorno dos recursos investidos. “Isso mostra a importância 
deste trabalho para a sociedade, visto que o FGTS é um patrimônio 
dos trabalhadores brasileiros e necessita ser corretamente aplicado”, 
avalia o engenheiro. 

“O número de cursos de 
especialização que surgem país 
afora é um dos indicadores da 
necessidade deste profissional 
no mercado de trabalho.” A frase 
dita pelo engenheiro civil e de 
segurança do trabalho Carlos 
Humberto Maciel mostra a 
importância e a necessidade de 
mais profissionais que atuem em 
avaliações e perícias.
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