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E n t r e  A s p a s

Assumi a gestão do Crea-PR no início deste ano tendo 
à frente como um dos grandes objetivos promover 
uma política de apoio à manutenção, criação e resgate 
das entidades de classe atuantes, que exerçam seu 
papel político na defesa das profissões, no sistema 
Confea/Crea e na sociedade.

Os passos para esse objetivo já estão trazendo excelentes 
resultados. O primeiro Edital de Fomento de 2018, lançado 
em janeiro pelo Crea-PR para as entidades de classe, conta-
bilizou 60 projetos aprovados, num total de 1,8 milhão de 
reais, e mais de 12 mil profissionais atingidos diretamente. 
Estes números expressivos levaram ao desenvolvimento de 
um novo edital, lançado em junho.

Também queremos apoiá-las no uso dos recursos. Para isso, 
contamos com o ProEC – Programa de Apoio à Sustenta- 
bilidade das entidades de classe. Iniciativa exclusiva do 
Crea-PR, o ProEC acontece tanto por meio de seminários 
estaduais que visam a integração e multiplicação de boas 
práticas, quanto do assessoramento técnico contínuo. 
Este assessoramento conta com três eixos: Alavancagem, 
Organização e Gestão e Planejamento.

Cerca de 60 entidades aderiram ao ProEC neste ano. 
Em julho, em Maringá, ocorreu a segunda edição dos 
seminários estaduais, que contou com treinamento sobre 
elaboração de projetos, execução e prestação de contas 
de termos de fomento celebrados com base nos editais de 
chamamento público.

Engenheiro civil Ricardo Rocha, presidente do Crea-PR

Entendemos que oferecer cursos técnicos de qualidade está 
entre os objetivos fundamentais de uma associação de classe. 
A AEAC, nesse sentido, exerce com protagonismo a oferta de 
cursos para os profissionais de engenharia associados e de toda 
região de Cascavel. Deste modo, a AEAC é uma ponte entre 
as novas tecnologias e os profissionais do interior. É notória a 
revolução tecnológica por que passa a indústria, exigindo cada 
vez mais conhecimento dos profissionais tecnológicos.

Somos reconhecidos pela qualidade dos cursos ofertados ao 
longo dos anos, mas percebemos a necessidade de adaptação 
às novas demandas da agenda de trabalho e velocidade na 
disseminação de normas e conhecimentos técnicos. Para 
tanto, os cursos a distância se apresentam como oportuni-
dade de promover a divulgação do conhecimento de forma 
rápida e objetiva, garantindo cursos e palestras de qualidade. 
E, por essa necessidade, decidimos saber mais sobre essa 
modalidade de ensino, iniciativa que levou ao assunto prin-
cipal abordado nesta edição.

A revista tem papel fundamental na divulgação de ações e 
projetos de bons profissionais. Deste modo, a AEAC com 
apoio do Crea-PR, tem por objetivo promover ações e forta-
lecer iniciativas como esta, com objetivo de atingir o maior 
número de profissionais. Contudo, o projeto da revista só é 
possível devido à grande atuação da AEAC junto aos profissio-
nais e à sociedade de Cascavel e do Paraná. Boa leitura!

Engenheiro eletricista Rodolfo Azanha Batista, 
presidente AEAC
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A c o n t e c e  n a  E n g e n h a r i a

Um novo sistema está sendo 
implantado pelo Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia 
(Confea). A novidade, batizada 
de ART Nacional, é uma solução 
de software para integrar e 
consolidar os dados de ARTs dos 
Conselhos Regionais de Engenharia 
e Agronomia (Creas). Entre as 
vantagens, estão a gestão das 
atividades registradas nas Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
e os avanços na integração e 
padronização nacional. Atualmente, 
21 estados já estão em fase de 
testes do novo sistema.

tEcnologiA
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 
vai adotar o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas 
(RPA), drones, para mapear áreas de risco do Paraná. 
São 19 equipamentos doados pela Receita Federal 
e que serão encaminhados para todas as regionais 
da coordenadoria no Paraná. “Os drones ampliarão 
a cobertura da defesa civil estadual e diminuirão o 
tempo de resposta em caso de desastres naturais, como 
enchentes, deslizamentos de terra e inundações”, 
disse o major Mário Sérgio Garcez da Silva. Além disso, 
segundo ele, o uso de drones é mais prático e barato do 
que o de uma aeronave convencional.
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Cascavel é a segunda melhor cidade brasileira no 
ranking do saneamento divulgado pelo Instituto 
Trata Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das 
Cidades. Os dados são dos 100 maiores municípios do 
país e referem-se ao ano de 2016. Curitiba se mantém 
como a melhor capital do país em saneamento básico. 
Já no quadro de melhor índice de atendimento total de 
esgoto, Cascavel está em primeiro lugar (empatada com 
Piracicaba-SP), e Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta 
Grossa ocupam a segunda posição.
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novos consElhos
Em março deste ano foi promulgada a Lei Federal 
13.639/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os 
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos 
Regionais dos Técnicos Agrícolas. Embora os técnicos 
agrícolas e industriais ainda se encontrem registrados no 
Sistema Confea/Crea, ainda este ano haverá a migração 
para os conselhos recém-criados. Para isso, é preciso que 
os profissionais fiquem atentos aos prazos e procedimentos 
necessários que serão divulgados no site do Crea-PR e das 
federações e sindicatos que representam as categorias.

pActo contrA 
A corrupção
A Caixa de Assistência dos Profissionais 
do Crea (Mútua), agora faz parte do Pacto 
Empresarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção do Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social. O Pacto é 
um compromisso voluntário, que pode 
ser assumido por empresas privadas e 
públicas. Todas as instituições que aderem 
têm seus nomes apresentados numa lista 
no site: Empresas Signatárias do Pacto 
Empresarial. O objetivo é a união para 
promoção de um mercado mais íntegro e 
ético, reduzindo as diferentes práticas de 
corrupção. 

Fonte: Gecom/Mútua

conFlito dE 
compEtênciAs
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Grupo que representa sistemas prediais pede apoio ao 
Confea em conflito de competências que envolvem 
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
e a Resolução 21, que extrapola ao relacionar as 
competências dos arquitetos. Para tanto, apresentaram 
o documento “As atribuições profissionais nos campos 
de atuação das Engenharias e o CAU-BR”. O documento 
explicita claramente as atribuições de cada profissão, 
e tem servido para mediar conflitos, nortear teses, 
inclusive no Ministério Público Federal (MPF) e na 
Procuradoria Geral da República (PGR). O documento 
pode ser conferido na íntegra no confea.org.br
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Comitiva que apresentou 
documento ao Confea

Mútua contribuindo no 
combate à corrupção



vantagens 
competitivas 

Velocidade na obra, 
redução de número 
de funcionários e 
resíduos são ganhos

Quando falamos em 
obra, muitos são os aspectos 
envolvidos. Profissionais e 
projetos variados, gerencia-
mento de pessoas, de mate-
riais, de resíduos, crono-
gramas, negociações, enfim, 
é um ambiente complexo. 

Nesse sentido, toda tecnologia é bem-vinda para facilitar o 
processo. E foi assim com a chegada do pré-fabricado.

Versátil, o material pode ser utilizado em diversos tipos de 
obra. “Não se vê mais obras industriais sendo executadas com o 
sistema convencional e existe uma tendência clara no mercado para 
a utilização deste sistema também em obras residenciais, tanto em 
casas como em edifícios”, ressalta o engenheiro civil Airton Silveira, 
da Conceito Pré-Fabricados.

PRé-FABRiCADo Versatilidade para a construção civil

t e c n o l o g i a

Entre as vantagens, o baixo custo, redução de mão de obra e 
velocidade de execução. A tecnologia ainda se destaca pela flexibi-
lidade arquitetônica. É possível ajustar a estrutura de acordo com o 
projeto, mesmo que ele não seja concebido para esse sistema. É o 
que explica Silveira: “É claro que uma obra com arquitetura modulada 
para utilização da pré-fabricação terá um custo mais interessante, pois 
dificilmente teremos projetos com vigas de transição, pilares nascendo 
em vigas, balanços muito grandes, escadas em formatos de caracol, 
ou algo neste sentido, pois são situações que acabam exigindo uma 
estrutura diferenciada que oneram a obra. Porém, tudo isso é possível 
fazer, basta avaliarmos qual é a real necessidade do cliente”.

Na prática, conta o engenheiro, tudo é uma questão de 
adaptação. “Por exemplo, se temos uma estrutura com pilares 
nascendo em vigas, temos três possíveis alternativas: estudar junto 
com o arquiteto para tentar alterar o layout previsto e evitar esta 
situação; deixar um arranque na viga para que o pilar seja executado 
in loco posteriormente; ou usar o sistema de ligação viga-pilar e fazer 
a execução completa com elementos pré-fabricados. Sendo que, se 
o cliente precisar de prazo, a terceira opção é a mais interessante”, 
exemplifica Silveira.

Engenheiro civil 
Airton SilvEirA, 
da Conceito 
Pré-Fabricados

Estrutura pré-fabricada de depósito 
de cavaco da Unitá, em Ubiratã
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dEspErdício
Outra vantagem do sistema é a redução do desperdício. No 

sistema construtivo tradicional, mesmo com aproveitamento do 
madeiramento, ainda assim é grande o volume utilizado para 
finalizar a obra. O engenheiro civil conta que isso não acontece no 
pré-fabricado. “Como é feito em indústrias, em uma forma metálica 
regulável, não existe o uso de madeira no canteiro de obras.”

Sendo feita fora do canteiro, a pergunta que fica é como é feito 
o transporte desse material? Silveira explica que o transporte é feito 
com carretas normais e extensivas. “Há limitações principalmente 
quanto ao peso e comprimento dos elementos pré-fabricados. Mas, 
por meio das inovações dentro deste sistema construtivo, hoje é 
possível fazer uma ligação pilar-pilar que funciona como uma emenda 
estrutural, ou seja, se tivermos que utilizar um pilar de 40 metros, 
pode-se segmentá-lo e utilizar esta ligação para que possamos fazer 
o transporte em uma carreta convencional, por exemplo”, elucida o 
engenheiro civil.

custos
UMA SITUAçãO hIPOTéTICA PARA 
ENTENDIMENTO DOS CUSTOS

Apesar de depender da configuração 
da obra, é fato que o pré-fabricado tem 
impacto positivo no tempo e custo da obra. 
O engenheiro civil apresenta uma hipótese 
para elucidar essa questão. “Supondo a 
construção de um edifício residencial com 24 
apartamentos para locação. Supondo que 
a estrutura convencional custe R$ 600.000 
com prazo de execução em 10 meses e a 
estrutura pré-fabricada custe R$ 630.000 
com prazo de execução em seis meses e 
que cada apartamento tenha um aluguel 
sugerido de R$ 1.000. Analisando a melhor 
situação, teríamos um retorno de R$ 24.000 
mensais com aluguéis, que nesta diferença 
de quatro meses de prazo de execução 
geraria um total de R$ 96.000, ou seja, nesta 
simulação temos uma vantagem financeira 
(custo direto) de 4,76%  para o sistema 
convencional, porém, com a análise global, 
tem-se uma vantagem financeira de 11% 
com a estrutura pré-fabricada.

PRé-moldAdo x PRé-FAbRicAdo

diferem no controle de qualidade

Ambos são produzidos fora do local de aplicação, não 
necessariamente fora do canteiro de obras

o pré-moldado tem seu controle de qualidade feito de 
forma similar ao da estrutura convencional

o pré-fabricado tem sua qualidade atestada em 
laboratório, com rígida fiscalização no processo produtivo, 
na qualidade da matéria-prima, no aspecto e esquadro 
dos elementos e mínima tolerância em relação ao nível e 
esquadro dos elementos na sua montagem

Você sabia?

1. obra de ampliação de depósito da Primato, em Toledo, com uso de 
pré-fabricado 2. Pré-fabricado em salas comerciais em Riviera, Cascavel 
3. Mercado em Riviera, Cascavel, feito com pré-fabricados 4. Além de 
residências e edifícios, o pré-fabricado também pode ser utilizado em muros
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BASE DE DADoS eSocial simplifica processos

s e g u r a n ç a  d o  t r a b a l h o

iniciativa 
obriga 
empresas de 
pequeno a 
grande porte 
a pensarem 
em segurança 
e saúde do 
trabalhador

Iniciativa do Ministério do Trabalho, Secretaria da Previdência, INSS, 
Caixa Econômica e Receita Federal, o eSocial busca aumentar a produ-
tividade e reduzir a burocracia, reunindo as informações previdenciárias, 
trabalhista e fiscais dos empreendedores em um único banco de dados. 

“A vantagem do processo é a facilidade que a informatização e a 
unificação trarão, contribuindo para uma gestão ainda mais eficiente”, 
explica o engenheiro ambiental e de Segurança do Trabalho, Tiago Maio-
rano Silva. Segundo ele, também representa um grande passo para os 
trabalhadores. “Independentemente do porte, as empresas terão que ter 
mais atenção e pensar na segurança e saúde de seus empregados.”

Para a engenheira civil e de Segurança do Trabalho, Suzely Soares, 
que também é conselheira do Crea-PR, a saúde e a segurança são 
de fundamental importância, tanto para as empresas quanto para os 
funcionários. “E essa preocupação inclui a documentação, que, com 
a obrigatoriedade do eSocial terá mais controle e transparência, faci- 
litando a fiscalização”, salienta.

Maiorano, que também é sócio da E.P Silva Prestações de Serviços, 
destaca ainda que o trabalho do profissional de Segurança e Saúde 
do Trabalho (SST) será valorizado. “A demanda desse serviço deve 
aumentar e, com isso, o profissional que trabalha na área será muito 
mais requisitado e seu trabalho valorizado”, avalia.

mais valorização
O novo processo, segundo o engenheiro, trará grandes benefícios 

para todos: governo, empregadores e empregados. “As melhorias 
são imensas. O controle e a exatidão da documentação e da rotina 
nas empresas promovem redução de riscos, organização, economia, 
ambiente de trabalho mais saudável, aumento de produtividade, 
qualidade e credibilidade”, argumenta Maiorano.

E, como ressalta Suzely, a SST é de fundamental importância. “Uma 
empresa que não se preocupa com saúde e segurança de seu funcionário 
não se preocupa com sua própria saúde.”

prAzos
As empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões já 

estão no eSocial desde janeiro de 2018. As demais empresas privadas, 
incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados), 
começaram agora em julho de 2018.

“Mas em relação à segurança do trabalho, as empresas vêm se 
adequando desde 1977, quando foram criadas as Normas Regulamenta-
doras do Ministério do Trabalho com a Lei N° 6.514 de 1977 e aprovadas 
pela Portaria N.° 3.214, em 08 de junho de 1978”, lembra Maiorano.

Engenheiro ambiental 
e de Segurança do 
trabalho tiAgo 
MAiorAno SilvA
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iniciativa reúne 
informações dos 
empreendedores 
em um único 
banco de dados

Trabalho de 
engenheiros 
de segurança 
do trabalho 
será ainda mais 
requisitado

Atenção à 
segurança do 
trabalhador 
é muito mais 
imprescindível na 
construção civil

documeNTAção 
sob coNTRole
Confira os principais documentos 
que devem ser apresentados pelo 
empregador

Admissão de Trabalhador Transmissão das 
informações contidas no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)

comunicação de Acidente de Trabalho / 
cAT Noticiar quaisquer eventos referentes a acidentes de trabalho, 
detalhando, inclusive, aspectos como o agente causador do acidente 
(ou a situação geradora do acidente) e a natureza da lesão

monitoramento da saúde do Trabalhador 
Informações dos Atestados de Saúde Ocupacional: periódico, de 
retorno ao trabalho, de mudança de função e monitorização pontual

Afastamento Temporário Registro dos afastamentos, 
contendo diversos dados do empregado e do motivo do afastamento, 
bem como a duração do afastamento temporário

mais valorização
condições Ambientais do Trabalho Fatores de 
Risco — Utilizado para registrar as condições de trabalho de cada 
colaborador, informando em qual ambiente labora, durante qual 
período, quais os riscos presentes, atividades desempenhadas, se há 
utilização de EPI, entre outras informações. Esses dados abastecerão 
o eSocial com a informação necessária para emitir o PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário)

insalubridade, Periculosidade e 
Aposentadoria especial Informa via eSocial todas 
as instâncias em que são pagos os adicionais de insalubridade 
ou periculosidade, bem como se há aposentadoria especial em 
cada caso. Como a informação é toda unificada, isso permitirá 
a verificação imediata do pagamento da alíquota RAT (Risco 
Ambiental do Trabalho)

desligamento Registro de desligamento do funcionário do 
quadro da empresa e no qual estará incluído o Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) Demissional

Revista AEAC | 11
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CAPTAção DE áGUA Sistemas simples podem gerar grande economia

s u s t e n t a b i l i d a d e

Reúso de
água pluvial
PROFISSIONAL É IMPRESCINDíVEL PARA DEFINIR 
DISPOSIçãO, VOLUME E TIPO DE TRATAMENTO

Engenheira civil 
SuéllEM CriStinE 
BErtuol
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construções, desde residências unifamiliares até indústrias de grande 
porte. Além de versáteis, esses sistemas trazem muitas vantagens. É 
uma opção econômica e eficaz para economizar água potável e não 
exige sistemas complexos. Além disso, diminui o escoamento superfi-
cial, evitando enchentes e inundações nas cidades.

A escolha do sistema ideal, disposição e volume dos reservatórios, 
além do tipo de tratamento, dependem da utilização da água, das 
características estruturais e arquitetônicas da obra e níveis do terreno, 
análises que devem ser feitas por um profissional. “O volume da 
reserva necessária deve ser calculado de acordo com as características 
pluviométricas da região de instalação do sistema e demanda de 
consumo da edificação”, explica a engenheira civil Suéllem Cristine 
Bertuol, sócia-administrativa da Aqua Engenheiros Associados.

Segundo a engenheira, existem três formas de disposição dos 
reservatórios: gravidade, recalque e gravidade e rede pressurizada. As 
formas de tratamento também são diversas, dependendo do uso que 
será feito da água captada. “Somente um profissional qualificado 
poderá indicar a melhor solução técnica, fazendo um estudo preli- 
minar da obra, que engloba seus aspectos físicos e a necessidade de 
consumo”, orienta.

Claro que a instalação gera economia, mas essa depende do 
sistema utilizado e varia de acordo com o porte e finalidade da edifi-
cação. Suéllem estima que pode chegar a 50% para uma residência 
padrão. E, apenas como exemplo, uma edificação destinada ao 
ensino pode ter até 80% de economia de água potável. 
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A água captada pelas calhas da edificação é conduzida por tubos 

até um filtro para eliminar impurezas sólidas. Após a filtragem, a água é 
direcionada para um reservatório. Dependendo do uso desejado para essa 
água, ela pode passar por um processo de cloração para desinfecção.

Do sistema de reservatórios, a água é distribuída para os pontos de 
utilização. Essa distribuição pode ser feita por gravidade, bombeamento 
ou a combinação dos dois, dependendo das características da obra.

A engenheira civil conta que em edificações urbanas a água 
coletada pode ser utilizada para irrigação de jardins, lavagem de 
pisos e carros e utilização em bacias sanitárias. Já na área rural, além 
dessas finalidades, também se pode utilizar a água pluvial para irri-
gação de plantações.

cAntEiro dE obrAs
Não é preciso começar a obra para dar início à instalação 

do sistema. Já no canteiro essa captação pode ser feita de forma 
simples. “A água pode ser coletada do telhado dos vestiários e 
refeitório, sendo conduzida por calhas e tubos de PVC para uma 
cisterna, podendo ser utilizada para lavagem de equipamentos e 
pisos”, explica Suéllem.

Como no canteiro a utilização da água não exige potabilidade, 
o sistema de tratamento é mais simples, composto apenas por duas 
cisternas: uma para captação e decantação das partículas mais 
grossas e outra para armazenamento e utilização.

rEFormAs
Mesmo em edificações antigas é possível fazer a 

utilização da água. Mas, como informa a engenheira civil 
Suéllem, nesse caso o aproveitamento é mais restrito, 
limitado ao uso para torneiras externas, lavagem e 
regas de jardins. 

“Como o projeto inicial não foi pensado 
para utilizar esse sistema, a rede interna de 
distribuição de água para vasos sanitários e 
torneiras está ligada diretamente à rede de 
água da concessionária juntamente com 
os aparelhos sanitários que exigem 
utilização de água potável, difi-
cultando a separação das tubu-
lações para abastecimento dos 
pontos de vasos com água de 
chuva. Sendo assim, normal-
mente, para construções 
antigas o sistema é feito 
externamente.”

lEgislAção
CONFIRA O qUE TEM SIDO 
FEITO EM FORMA DE LEI PARA 
FOMENTO AO REúSO

lei nº 9.433/97 Conhecida como Lei das 
Águas, promove a captação, preservação e 
aproveitamento de águas pluviais

Prefeitura municipal de curitiba 
– lei nº 10.785 de 18 de setembro 
de 2003, que criou o Programa de 
Conservação e Uso Racional da Água 
nas Edificações – PURAE

Prefeitura municipal de são Paulo 
– lei nº 14.018 de 28 de junho de 
2005, institui o Programa Municipal de 
Conservação e Uso Racional da Água 
em Edificações

lei nº 4.631/2007, de cascavel (PR) 
Torna obrigatório para o setor industrial o 
reúso da água

Políticas 
públicas também 
fomentam 
armazenamento 
de água
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Mínima intervenção e infraestrutura. Essas são as 
principais vantagens do sistema de automação Wi 
Connect, da Legrand. A tecnologia funciona por meio 
de comandos sem fio, que podem ser instalados no 
lugar de interruptores comuns de iluminação ou colados 
diretamente na parede. “Não requer fiação dedicada, 
o que facilita a adaptação a uma instalação padrão de 
elétrica sem custos e cabeamentos adicionais”, afirma o 
engenheiro eletricista Eduardo Nunes dos Reis.

Reis, que é analista de formação da empresa Legrand, explica que 
esses comandos emitem sinais de rádio que são recebidos pelos atua-
dores montados diretamente junto das lâmpadas ou outra carga que 
se queira acionar. “O protocolo de comunicação utilizado é o ZigBee, 
muito seguro e não requer conexão com a internet para funcionar”, 
explica. A empresa também fornece os acabamentos de interruptores 
e tomadas, nas linhas LegrandArteor ou BTicinoLivingLight, permitindo 
que se mantenha o mesmo padrão em toda a residência.

Automação 
residencial

Wi ConnECT Tecnologia sem fio

v a n g u a r d a

tEcnologiA
O sistema trabalha com o protocolo de 
comunicação ZigBee. “Em frequência reservada 
e com camadas de segurança, conforme 
certificado pela Aliança ZigBee internacional”, 
elucida Reis.

Segundo ele, a natureza do protocolo 
estabelece entre os dispositivos uma Rede 
Mesh, o que significa que todos os dispositivos 
se comunicam entre si, como repetidores. “E 
isso garante que mesmo que um dispositivo 
esteja indisponível, por qualquer razão, a rede 
encontra outro módulo para enviar o sinal e 
alcançar o dispositivo que deve tomar ação. 
Isso torna o sistema mais robusto e estável.”

Com isso, a tecnologia possibilita também 
o uso do Wi Connect em espaços maiores e 
com obstáculos e paredes divisórias. O alcance 
é dividido em dispositivos para o controle 
da carga integrado ao sistema elétrico e 
dispositivo com controles operados por bateria, 
instaláveis em todos os lugares.

Engenheiro 
eletricista
EduArdo 
nunES 
doS rEiS

SISTEMA É DE FáCIL INSTALAçãO 
EM OBRAS NOVAS E TAMBÉM EM REFORMAS

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

14 | Revista AEAC



conheça as funções do Wi connect
Ligar, desligar ou dimmerizar circuitos de iluminação

Movimentar persianas elétricas

Controlar aparelhos de ar condicionado, home theaters, 
televisores e sonorização

Montagem de cenários. Por exemplo, cenário “sair de 
casa”, permite com o toque de uma tecla o desligamento 
dos aparelhos e fechamento das persianas

A tecnologia pode ser acessada via internet ou 
aplicativo para celular, possibilitando comandar os 
aparelhos de forma remota dos smartphones ou tablets

Mínima intervenção para instalação

Nenhum dos módulos do sistema interfere com os 
módulos sem fio presentes, como alarme, computador, 
rede de dados Wi-Fi, entre outros

SMART

HOME



compAtibilizAr
pArA não ErrAr

MULTiDiSCiPLinAR Análise das interferências

c o m p a t i b i l i z a ç ã o  d e  p r o j e t o s

ENGENHEIROS SABEM 
DA IMPORTâNCIA DA 
COMPATIBILIZAçãO DE 
PROJETOS. MESMO ASSIM, 
NEM TODOS A FAZEM

Im
ag

em
: P

ex
el

s

Engenheiras 
civis FABíolA 
gnoAto 
e MônyA 
vitóriA
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tEcnologiA 
A FAvor
Os avanços da tecnologia por meio da 
computação gráfica, como o BIM (Building 
Information Modeling), permitem reunir todas 
as informações relacionadas à elaboração de 
um projeto em um único sistema. 

“Essa tecnologia possibilita que todos os 
envolvidos possam visualizar o projeto como 
um todo, fornecendo maior número possível de 
detalhamentos e inter-relação entre os projetos 
que compõem a obra”, avalia a engenheira 
civil Fabíola Gnoato, da Due Consultoria e 
Assessoria em Engenharia.

“Por meio da plataforma BIM, podemos 
verificar erros de compatibilização nas diferentes 
etapas e visualizar o que pode ser melhorado. 
Normalmente os projetos complementares 
precisam ser conferidos manualmente e de 
forma individualizada, para evitar interferências. 
O BIM indica automaticamente qualquer 
conflito existente”, informa.

ForçA FEmininA
número de mulheres nas 

engenharias saltou de 8.413 

para 11.405 entre 2011 e 2017 no 

paraná. um aumento de 35% 
Fonte: confea

Que a compatibilização de projetos é importante 
para identificar, analisar e resolver as interferências 
entre os diversos projetos ainda na fase de elabo-
ração, evitando imprevistos e retrabalhos durante a 
execução da obra, muitos engenheiros sabem. Mas 
mesmo com esse conhecimento não são todos que 
dão a devida importância a essa atividade. 

Quem expõe a situação acima é a engenheira civil Fabíola 
Gnoato, da Due Consultoria e Assessoria em Engenharia. E o 
principal motivo, segundo ela, é que realizar essa compatibi-
lização não é tarefa fácil. “Demanda tempo e experiência do 
profissional para fazer a análise simultânea de todos os projetos. 
É um trabalho minucioso e detalhado”, explica.

Outro ponto é que a compatibilização é abordada na maioria 
das faculdades, mas, na maior parte das vezes, de forma superficial. 
“O acadêmico recebe informações sobre o que é e a importância 
da compatibilização, mas acaba terminando o curso sem formação 
e experiência suficientes para realizar a atividade”, conta Fabíola.

E a função deve ser exercida por um profissional experiente e 
habilitado. Além do conhecimento técnico e execução de obras, deve 
também ser capaz de gerenciar as interfaces de todos os projetos. 
“A formação pode ser diversa, desde que tenha as competên-
cias necessárias, pode ser o responsável técnico pelo projeto de 
arquitetura, um profissional qualificado da construtora ou ainda 
um contratado”, conta a engenheira civil Mônya de Cássia Vitória, 
também da Due Consultoria e Assessoria em Engenharia.

nA práticA
A compatibilização só pode ser concluída após a finalização de 

todos os projetos. “Por isso, é importante prever essa etapa no plane-
jamento. A grande vantagem da compatibilização é que as falhas 
e interferências são sanadas na fase de concepção, com todos os 
projetistas envolvidos, minimizando conflitos, antecipando situações 
desfavoráveis na obra, racionalizando o uso dos materiais, reduzindo 
o tempo da construção, aumentando o controle gerencial e evitando 
que alterações de projeto sejam realizadas no canteiro de obra”, 
enumera Fabíola.

dEsAFios
Na compatibilização muitos desafios podem aparecer. Segundo 

Mônya, a falta de especificações, detalhamentos, informações e não 
atendimento aos prazos de entrega são os mais comuns. “Esses itens 
interferem na qualidade da compatibilização e no atendimento ao 
prazo para a execução.”

E, para Fabíola, compatibilizar sempre vale a pena, o ganho 
se dá em economia e agilidade da obra. “O custo envolvido com 
projetos, incluindo a compatibilização, representa um investi-
mento em torno de 1% a 2% do custo total do empreendimento. 
A economia gerada na obra por meio da Gestão e Compatibi-
lização de Projetos compensará o investimento, pois boa parte 
dos desperdícios em uma obra é fruto da falta de compatibilidade 
entre os projetos”, afirma.
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Antes de divulgarmos a opinião dos 
especialistas em educação sobre a 
educação a distância, vale apresentar 
alguns dados que contextualizam a 
situação dessa modalidade de ensino no 
Brasil. O número de alunos matriculados 
em cursos de Educação a Distância (EAD) 
passou de cerca de 60 mil em 2004 para 
1,5 milhão em 2016. Os estudantes que 
cursam a distância representam 28% 
dos novos alunos. Entre os estudantes 
de engenharia, 67% têm como primeira 
opção o curso tradicional e 33% a EAD.

Os dados fazem parte da pesquisa “Um ano do Decreto 
da EAD - O impacto da educação a distância na expansão 
do ensino superior brasileiro”, realizada em março pela 
Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior 
(ABMES) em conjunto com a Educa Insights, com 1012 
pessoas (veja mais na arte).

FoRMAção Educação Presencial x EAD

E n s i n o  a  d i s t â n c i a

A polêmica da Educação a Distância 
no ensino das engenharias

18 | Revista AEAC

E o que os números mostram é uma preocupação, conforme 
constata o professor e engenheiro civil Calil Abumanssur, 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 
câmpus Toledo. 

Segundo ele, que também é diretor de Relações com 
Instituições do Ensino Superior da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC), a EAD é a 
maneira encontrada pelos agentes educacionais de ampliar 
o acesso à formação. “Formação no sentido de fazer chegar 
conhecimento em determinado assunto para as mais diversas 
profissões, mas há obviamente conhecimentos que não são 
possíveis de se aplicar com o ensino a distância”, avalia.

Engenheiro civil e professor da 
Universidade Tecnológica do Paraná 
(UTFPR), CAlil ABuMAnSSur
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E aí entramos na questão de prós e 
contras que tornou esse assunto tão 
amplamente discutido nos últimos anos. 
Afinal, ampliar acesso ao conhecimento 
precisa também ser acompanhado de 
qualidade. Em se tratando de cursos das 
áreas tecnológicas, o debate é ainda 
mais acirrado, já que é difícil imaginar 
uma pessoa se formando sem conciliar 
a teoria à prática. 



O Decreto nº 9057, de 25 de maio de 2017, veio para ampliar 
a oferta de cursos de ensino superior no país. O objetivo 
do Ministério da Educação (MEC) foi também melhorar a 
qualidade da atuação regulatória do MEC na área.

Outra mudança é que a instituição privada de ensino superior 
pode se credenciar exclusivamente para oferta de cursos a 
distância de graduação e de pós-graduação lato sensu. Antes, 
essa instituição teria de ter obrigatoriamente algum curso na 
modalidade presencial.

“Avalio o decreto com receio, pois temos preocupações: 
com a qualidade dos cursos que serão ofertados, com a 
seleção e a remuneração dos profissionais da educação que 
irão trabalhar com as turmas na modalidade virtual, com a 

Trazendo a realidade da EAD para 
as áreas tecnológicas, geralmente 
surgem inúmeras dúvidas e questiona-
mentos. O engenheiro civil Izan Gomes 
de Lacerda, professor no Centro 

Universitário Fundação Assis Gurgacz (FAG), fala sobre a complexidade 
desta questão. 

“Diversas disciplinas que compõem a grade curricular do plano 
pedagógico não podem ser administradas a distância”, afirma. Como 
exemplo, ele cita uma aula de gastronomia a distância. “Também 
são necessárias aulas práticas, mas os ingredientes e equipamentos 
necessários ao preparo das receitas estão ao alcance dos interes-
sados com certa facilidade. O mesmo não acontece na engenharia. 
Não se pode conceber laboratórios de engenharia civil na casa das 
pessoas”, exemplifica.

Para o professor Calil Abumanssur, o maior desafio é justamente 
esse: “como conciliar a EAD com a necessidade de se fazer procedi- 

possível dificuldade no acompanhamento das aprendizagens 
dos acadêmicos, com as possibilidades de burlar o sistema 
se esse for semelhante ao que se apresenta atualmente, 
e, principalmente, com a qualidade de formação dos 
profissionais que teremos após essa mudança”, explica o 
mestre em educação e coordenador pedagógico do Focus 
Concursos, Altevir Rossi Carneiro.

“A ferramenta EAD pode ser aplicada para o desenvolvimento 
de determinados conteúdos que não demandem 
atividades práticas e aqueles não diretamente das áreas do 
conhecimento específico e profissionalizante, portanto sempre 
associada a atividades presenciais”, ressalta a engenheira 
civil Margolaine Giacchini, presidente da Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional do Crea-PR.

EAd nAs árEAs 
tEcnológicAs
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mentos básicos fundamentais dentro da formação das mais 
variadas áreas de engenharia?”

E ele também cita exemplos: como fazer a locação de uma obra de 
modo virtual? Só vendo o vídeo? Como o aluno vai aprender se não 
fizer a tentativa na prática? Como o aluno vai cobrar um traço de 
concreto se nunca chegou a fazer a composição de materiais nas suas 
quantidades na prática? Isto falando da área de engenharia civil. 

“A interação com os materiais e técnicas construtivas que, por mais 
recursos tecnológicos que existam, não substituem o contato físico e 
experimental, fatores fundamentais para a formação do profissional”, 
complementa a engenheira civil, Silvana da Silva, professora do curso 
de Engenharia Civil da UTFPR - câmpus Toledo e membro da Associação 
de Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon (AREA).

O modelo EAD vem sendo tema de debates, discussão e estudos no 
Crea-PR, por meio da CEAP. “Dentro do conceito de que a ferramenta 
EAD pode contribuir no processo de ensino e aprendizado das áreas 
tecnológicas desde que associada ao desenvolvimento de atividades 
práticas presenciais”, ressalta a presidente da CEAP, Margolaine Giacchini.

Segundo ela, muitos desafios ainda devem ser vencidos e o Crea-PR tem 
debatido questões como: conhecer os 
diversos modelos de EAD, estudar 
como fazer uma aplicação adequada 
destes modelos, em que áreas da 
engenharia/tecnologia podem ser 
inseridos, entre outros.

Decreto nº 9057

Engenheiro civil, 
professor da FAG, 
izAn goMES 
lACErdA 

Engenheira civil, 
MArgolAinE 

giACChini, 
presidente da 

CEAP
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Recentemente, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE), por meio da Câmara 
de Educação Superior (CES), divulgou 
para Consulta Pública documento 
referente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em engenharia. O prazo dado para 
a consulta foi de apenas uma semana, até final do mês de agosto.

Esse curto prazo foi lamentado pelo presidente do Confea, engenheiro 
civil Joel Krüger, que também criticou que as sugestões encaminhadas 
pelo Confea por meio da Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional (CEAP) e por um grupo de especialistas para a reformulação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da engenharia tenham sido 
completamente ignoradas pelo órgão.

Segundo o presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha, o 
Conselho paranaense está totalmente alinhado ao Confea no que diz 
respeito ao descontentamento pelo não atendimento por parte da CNE 
das sugestões encaminhadas pela CEAP, bem como do exíguo prazo 
para a consulta pública e devolutiva de contribuições para as Diretrizes 
Curriculares das Engenharias.

O professor e doutor em engenharia Marcos José Tozzi, autor e 
organizador de livros de engenharia civil e de educação em engenharia, 
salienta que a proposta de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Graduação em Engenharia tem como premissas: elevar a 
qualidade do ensino em engenharia no país; permitir maior flexibilidade 
na estruturação dos cursos, de modo a induzir as instituições de ensino 
a inovar em seus modelos de formação e reduzir a taxa de evasão e 
retenção nos cursos de Engenharia.

prEsEnciAl 
x EAd

Segundo o professor Tozzi, a principal vantagem do 
ensino presencial é a interação constante do professor 
com seus estudantes nos momentos fundamentais do 
processo de ensino-aprendizagem. “Um curso da área 
tecnológica exige, em seu início, muito conhecimento, por 
parte dos estudantes, das ciências básicas (matemática, 
física, química) e, na sequência, muitas atividades rela-
cionadas à prática da profissão. Isto significa ser capaz 
de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e 
viáveis técnica e economicamente. Salienta-se, entre-
tanto, que a presença constante do professor com os seus 
estudantes não garante, por si só, uma formação profis-
sional adequada”, constata. 

A opinião é compartilhada pela professora Silvana. 
“As pessoas me parecem atualmente mais preocupadas 
com a certificação que com o conhecimento real, muitas 
se apóiam e tomam como verdade toda e qualquer infor-
mação que circula.  Temos muitos casos em sala de aula 
onde precisamos ajudar e orientar os alunos a filtrarem as 
informações para que, de fato, reflitam e aprimorem seu 
conhecimento. Esse exercício é contínuo, precisa ser obser-
vado na convivência com o aluno, no seu comportamento 
estudantil. Não sei se na EAD haveria essa interação profes-
sor-aluno”, afirma.

Para o presidente da Associação Brasileira de Educação 
em Engenharia (ABENGE), Vanderli Fava de Oliveira, 
pós-doutor em Educação em Engenharia, “não há como 
se ter um curso a distância sem uma significativa carga de 
atividades presenciais”.

E, segundo ele, outras necessidades para a qualidade 
dos cursos a distância são: formação de pessoal (docentes, 
tutores e técnicos) em metodologias EAD e presencial, 
infraestrutura adequada e um bom projeto de curso. “Isso 
demanda bastante investimento. No caso da Engenharia, 
com as mensalidades praticadas em diversos cursos, difi-
cilmente haverá como dotar os cursos do que realmente 
necessitam para ter alta qualidade”, aponta.
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Professor e doutor 
em engenharia, 
MArCoS JoSé 
tozzi

Presidente 
da ABENGE, 

vAndErli 
FAvA dE 

olivEirA
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qual modalidade de ensino 
é sua primeira opção?

56% Presencial        27% EAD        17% Ambas

Sul 

50% Presencial        30% EAD        20% Ambas

Sudeste

56% Presencial        27% EAD        17% Ambas

Nordeste

61% Presencial        20% EAD        19% Ambas

Norte

62% Presencial        25% EAD        13% Ambas

Centro-Oeste

53% Presencial        32% EAD        15% Ambas

Engenharias

67% Presencial        19% EAD        14% Ambas 

Fonte: “Um ano do Decreto da EAD - O impacto da educação a distância na expansão do 
ensino superior brasileiro” ABMES e Educa Insights - 1012 entrevistados

Engenheira civil 
e professora da 
Universidade 
Tecnológica do 
Paraná (UTFPR), 
SilvAnA
dA SilvA

Além de todos os desafios já citados na matéria, a EAD 
ainda conta com uma metodologia que favorece perfis 
específicos de alunos, ou seja, não são todos que aprendem 
bem com essa modalidade de ensino. Segundo Silvana 
da Silva, trata-se de um perfil difícil de ser encontrado 
entre os estudantes, pois exige disciplina e maturidade. Já 
para Altevir Rossi Carneiro essa questão é inquietante. “A 
experiência nos tem mostrado que nem todos conseguem 
estudar e aprender a distância”, ressalta. 

O professor Abumanssur frisa que os cursos EAD ainda têm 
muitas barreiras para vencer, principalmente em se tratando 
de cursos de graduação na área tecnológica. “Algumas 
dessas barreiras são: mudança de currículos com adaptação 
ao avanço tecnológico, sistemas de avaliação, sistemas de 
habilitação profissional (via CREA), entre outras.

E ele completa que o aluno oriundo da EAD pode ter 
mais dificuldades no momento da entrada no mercado de 
trabalho. “Nesse momento o mercado avalia se o candidato 
tem conhecimento tanto teórico quanto prático para 
resolver com eficácia os problemas e atividades inerentes 
aos serviços que precisará desempenhar.”

Na própria pesquisa da ABMES, entre os alunos que não 
fariam uma graduação a distância, esses fatores são 
citados. O primeiro deles é justamente que a qualidade 
de ensino nessa modalidade não é bem avaliada no 
mercado (ver arte).

Por essa questão que o Crea-PR e a AEAC são enfáticos 
na necessidade atividades práticas presenciais aliadas 
ao ensino remoto, principalmente quando se trata de 
graduação.
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quais são os principais 
motivos para você não 
considerar uma graduação 
com disciplinas a distância?

Drivers de qualidade

62% A qualidade de ensino não é bem avaliada no mercado 

38% Faculdades com aula EAD não têm prestígio

31% A qualidade do material didático me preocupa

27% Desconfio por ser mais barato que a presencial

10% A grade curricular não é boa

Drivers de familiaridade

62% não oferece suporte para tirar dúvida na hora

37% Tenho dificuldades com sistemas de aula online  

você consideraria fazer 
uma graduação a distância 
se soubesse que ela 
oferece toda a parte prática 
de forma presencial?

93% Sim        7% não

Engenharias

90% Sim        10% não

noTA: Considerando apenas os respondentes que 
têm o presencial como primeira opção (568 respondentes)

Fonte: ABMES/Educa insights

pensando na qualidade de 
ensino, você acredita que:

62% o aumento da oferta igualará a qualidade da EAD 
à da presencial

20% Com aumento da oferta, a qualidade da EAD 
será menor que a presencial

18% Com o aumento da oferta, a qualidade da EAD 
superará a da presencial

Fonte: ABMES/Educa insights

pensando no preço 
da mensalidade, você 
acredita que:

66% o aumento da oferta diminuirá o preço

25% o aumento da oferta manterá o preço

9% o aumento da oferta aumentará o preço

Fonte: ABMES/Educa insights
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EnGEnHARiA CiviL Gerenciamento do passivo ambiental

F u n d a ç õ e s

muiTo Além 
dA APARêNciA
InvEStIgAR O SUBSOlO tEM SE tORnADO 
CADA vEz MAIS IMPRESCInDívEl

Para definir o local de uma 
obra, basta escolher um bom 
terreno, fazer o projeto e erguer o 
empreendimento. Certo? Errado! 
Apesar de ter sido assim até 
pouco tempo atrás, a aparência 
superficial da área pode esconder 
problemas que chegam a 
inviabilizar uma obra. Isso é o que 
explica o engenheiro civil Mario 
Roberto Barraza larios, doutor em 
Engenharia Ambiental.

Engenheiro 
civil MArio 
roBErto 
BArrAzA 
lArioSFo
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investigação 
do subsolo e 

entorno evita 
empreendimentos 

em áreas 
contaminadas
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“O passivo ambiental vem ganhando importância significativa nos 
últimos tempos, devido ao esgotamento de áreas nobres e as contami-
nações causadas por diversos produtos existentes no mercado”, conta 
Larios, que também é sócio-proprietário da Gerenciamento Ambiental, 
empresa de Campinas (SP).

Segundo ele, era comum se levar em conta apenas o aspecto superficial 
do terreno e muitos empreendimentos foram iniciados sem comprovação 
de que a área era isenta de contaminação. “Obras em que na execução 
da fundação foi constatada a existência de óleo diesel no subsolo, neste 
momento o órgão ambiental embargou a obra e declarou a área como 
contaminada, inviabilizando o empreendimento”, lembra o engenheiro.

Foram casos como esse que fortaleceram a importância de se 
realizar um estudo de passivo antes da obra. Ou, como frisa Larios: 
“O estudo tornou-se um meio de antever tais problemas e garantir 
o retorno do investimento em um prazo adequado. Assim as investi-
gações necessárias para fins de construção ou mesmo de aquisição de 
terrenos ganharam importância”.

rEmExEndo 
o pAssAdo
“Para constatar se um terreno é adequado, é importante inves-

tigar o uso do espaço no passado. Não basta apenas investigar o solo 
do ponto de vista de resistência com fins de dimensionamento das 
fundações”, alerta Larios. O engenheiro cita como exemplo o que é 
feito pela Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB), que exige 
essas investigações em alguns empreendimentos. “São estudos que 
envolvem parâmetros e método e estão disponíveis para consulta 
no Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis.”

Além disso, é preciso uma análise adequada do entorno, 
para garantir que não existem contaminações de áreas vizinhas, 
mantendo, com isso, a qualidade durante a vida útil da construção.

EngEnhEiros 
AmbiEntAis
Com essa área precisando de cada vez mais atenção, ganha espaço 

o trabalho do engenheiro ambiental. “Infelizmente às vezes visto pelas 
empresas com certo receio”, diz o engenheiro civil Mario Roberto 
Barraza Larios. Para ele, o problema pode estar no entendimento da 
importância da contribuição desse profissional para a empresa. 

“O engenheiro ambiental tem um papel importante, mas existem 
questões a serem resolvidas, como as atribuições destes profissionais, 
por exemplo, que não são plenos, o que dificulta sua contratação por 
parte das empresas”, ressalta.

Como exemplo, o engenheiro civil cita os quadros das prefeituras 
que normalmente não têm vagas para engenheiro ambiental. “Um dos 
motivos pode ser o fato de ser um profissional novo e, para incluí-lo 
no seu quadro, precisaria realizar mudanças na sua legislação, o que 
compromete sua contratação. Mas se isto fosse feito teríamos um 
número enorme de vagas para este profissional que tem uma visão 
diferenciada da importância ambiental e não apenas uma pincelada 
ambiental advinda de cursos de especialização”, afirma Larios.

legislação 
mais rígida
Caso samarCo expõe 
que, mesmo rígidas, 
leis não são garantia 
Contra aCidentes

Para o engenheiro civil e doutor em engenharia 
ambiental, Mario Roberto Barraza Larios, há avanços 
importantes quando se trata de leis mais rigorosas. “Os 
governos estaduais têm feito ações de fiscalização com 
multas altas. Porém, ainda assim, vemos casos como da 
Samarco, onde supostamente estava tudo em ordem”, 
relembra. O caso aconteceu em 2015 quando houve o 
rompimento da barragem em Mariana (MG), atingindo 
os povoados de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, 
além do Rio Doce.

Isso aconteceu apesar das exigências impostas pelo 
estado de Minas Gerais. “Assim sendo, acredito 
que problemas não surjam por falta de legislação, 
mas talvez por falta de qualidade dos trabalhos 
executados, e é aí que precisamos questionar a 
formação das equipes de consultoria”, argumenta o 
engenheiro. E os estudos de consultoria e planos para 
remediar desastres geralmente têm custos altos. 

Nesse sentido, Larios conta que existe uma nova 
modalidade de estudos. Trata-se do seguinte: um banco 
realiza um empréstimo para uma empresa que, por algum 
motivo, não consegue honrar os pagamentos. Depois 
dos trâmites legais, o banco assume o empreendimento 
e coloca a venda. Caso o terreno esteja contaminado o 
órgão ambiental cobrará do banco, atual proprietário. 
“Por isso, tem aumentado os pedidos de investigações 
ambientais dos bancos, como forma de balizar as 
operações de investimento. Mais uma opção para o 
engenheiro aplicar seu trabalho”, conclui.

A fundação e 
o estudo do 
passivo ambiental 
são parte 
importante de um 
empreendimento
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c a r r e i r a

o poder da boa 
comunicação

Uso adequado do português na fala e na escrita é diferencial no mercado

É comum que profissionais das áreas de Exatas tenham uma 
preocupação maior em estudar e aplicar as questões técnicas 
inerentes a sua área de atuação. E, com isso, normalmente 
dão menos importância para outras competências como a 
comunicação, por exemplo. No decorrer da atuação é que 
vão sentindo a importância de se comunicar de forma clara 
e eficiente, uma qualidade que é um diferencial e pode abrir 
portas aos profissionais.Engenheira civil 

rEginA dE toni
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A EscritA
Em tempos de comunicação rápida, conversas por mídias 

sociais, a informalidade impera. E, com isso, a linguagem formal, 
exigida em ambientes profissionais fica em segundo plano e 
quando se faz necessário seu uso surgem dificuldades. “As pessoas, 
de maneira geral, têm muito mais contato com a língua falada — 
sem formalidade e regras — e quando se deparam com situações 
em que precisam escrever ou realizar apresentações publicamente 
ficam muito nervosas”, constata Priscila.

Uma boa dica das profissionais nesse sentido é procurar 
cursos de escrita e oratória para aperfeiçoar seus conhecimentos 
e desenvolver a comunicação. Mas vale a máxima: ler! Sempre! 
Regina, que é da área de Engenharia, alerta para ir além dos 
livros técnicos e buscar outros temas como romances ou revistas 
semanais. “Quanto mais variados os temas, melhor. É claro que 
todo mundo tem um tema que o atrai mais, mas é preciso variar.”

diFErEnciAl 
compEtitivo
Se ainda faltam motivos para investir na comunicação, aí 

vai mais um: comunicar-se bem pode destacar o engenheiro e 
abrir portas. Regina salienta que os engenheiros costumam 
ter uma linguagem muito técnica e objetiva. “Por este motivo, 
perdem oportunidades e até mesmo empregos. E não conseguem 
conquistar o cliente ou o preço justo a ser pago pelo seu 
trabalho”, explica.

E frisa que, se comunicando bem, a probabilidade de um 
cliente interessar-se pelo serviço e contratá-lo é muito maior, 
pois ele terá clareza do que será executado e saberá reconhecer 
o quanto o seu serviço é imprescindível para que os resultados 
esperados sejam alcançados da forma mais satisfatória possível. 
O fato é que não existem desvantagens em se aprimorar, então, 
vamos nos comunicar (bem)!

FAz TodA A 
diFeReNçA

momentos em que a boa comunicação é 
essencial na vida de um engenheiro

Apresentação do portfólio profissional

Ao conhecer um novo cliente, pois ele pode 
escolher o seu trabalho por sentir-se mais à 
vontade e seguro

em conversas informais, pois quanto mais 
relações interpessoais, mais possibilidades de 
negócios (networking)

Apresentações de trabalhos

Textos em redes sociais. Muitas vezes é ali que 
o cliente irá conhecer um pouco mais sobre o 
profissional, suas opiniões e pensamentos

liderança de equipes

motivação de pessoas

Para dar credibilidade ao trabalho

Para realizar boas negociações

Fonte: Priscila Schmitk Soares

“Uma boa comunicação pode auxiliar o engenheiro em 
diversas situações, desde a apresentação de um projeto a um 
cliente até suas relações interpessoais. Não adianta ser um ótimo 
profissional se não souber apresentar suas ideias ou conversar 
com o cliente para entender quais suas expectativas e desejos”, 
explica a professora de Língua Portuguesa do Colégio Fag, espe-
cialista na área, Priscila Schmitk Soares.

Para a engenheira civil Regina de Toni a comunicação é peça-
chave para o desenvolvimento de qualquer trabalho. “E isso 
tem importância ainda maior quando falamos de engenheiros. 
São profissionais que precisam trabalhar em equipe e com mão 
de obra terceirizada”, destaca a sócia-gerente da Construtora 
Ingenium EIRELI. “E não há como coordenar serviços de equipes 
corretamente sem uma boa comunicação, afinal, a execução 
correta depende da qualidade das orientações fornecidas pelos 
engenheiros aos seus colaboradores”, completa.
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coWoRkiNg 
para engenheiros
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ESPAçO PODE SER BOA OPçãO PARA MINIMIZAR 
CUSTOS E MAxIMIZAR RESULTADOS

O engenheiro civil Paulo Daradda não teve dúvidas 
ao abrir seu escritório de engenharia, procurou um 
coworking para fazer as instalações. “Minha opção 
foi em função dos muitos benefícios, como local 
adequado para o desenvolvimento das atividades 
profissionais, custos reduzidos com estrutura já 
pronta e serviços como secretária, telefone, entre 
outros”, explica.
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compArAção

Escritório convencional x 
coworking
Ao alugar um escritório convencional, o profissional 
paga o valor do aluguel sobre sua área de 
produção efetiva (o local onde está sua mesa e 
computador) e também sobre os espaços que são 
utilizados de maneira esporádica, como cozinha, 
banheiros, sala de atendimento ou reuniões e 
recepção. Além disso, existe o custo de mobiliar e 
decorar o ambiente. 
Em um espaço de coworking, o profissional reduz 
seu custo, já que os espaços de uso esporádico 
são compartilhados com outros profissionais e já 
estão mobiliados e equipados (televisão, projetor, 
geladeira, forno, fogão, entre outros).  

Home office x coworking
Em relação ao home office, as vantagens do 
coworking estão relacionadas à produtividade e 
profissionalismo (credibilidade). Provavelmente, 
o engenheiro que trabalha em casa faz os 
atendimentos ao cliente em cafeterias, onde o 
barulho e falta equipamentos pode comprometer a 
apresentação dos projetos. Ao realizar as reuniões 
em um espaço de coworking, além de contar 
com os equipamentos adequados e sala dedicada 
ao atendimento, o cliente tem a percepção de 
profissionalismo, pois é atendido em um ambiente 
corporativo, com recepcionista e sala de espera.

E essa modalidade de ambiente de trabalho vem se tornando 
cada vez mais popular entre engenheiros. “A procura por parte 
desses profissionais aumentou nos últimos meses, mas ainda 
não é tão grande quanto a busca dos arquitetos por esse tipo de 
espaço”, explica o administrador de um coworking de Cascavel, 
Julio Tozo Neto.

Formado em engenharia civil, Tozo Neto ressalta que, exceto no 
caso de construtoras, que exigem maior espaço físico, o desenvolvi-
mento da engenharia se dá em um espaço de produção seja na elabo- 
ração de projetos, orçamentos, cronogramas, cálculos, entre outros. 
“Não há exigência de estoque de materiais e nem número expressivo 
de funcionários. Portanto, o trabalho pode ser bem desenvolvido em 
um escritório convencional, home office ou coworking.” 

A vantagem do coworking é que o profissional não lida com 
tantas distrações. “Nesse tipo de ambiente de trabalho, o engenheiro 
tem 100% do tempo disponível para produção efetiva, já que não 
precisa se preocupar com limpeza, manutenção do espaço, fazer o 
café, e nem com o pagamento de contas como água, luz, e internet. 
Afinal, todos esses itens são de responsabilidade do coworking, 
justamente para que o profissional possa de dedicar a sua atividade 
da melhor maneira possível”, conta Tozo Neto.

Além disso, existe uma grande vantagem, um tanto sublim-
inar, que é o networking. Para Paulo Daradda é um fator deci-
sivo. “A interação com os demais profissionais do espaço, parti- 
lhando ideias e fazendo novos contatos foi essencial para eu optar em 
instalar meu escritório em um coworking”, avalia o profissional.

Tozo Neto diz que o networking pode, inclusive, ir além e alguns 
profissionais acabam virando clientes ou fornecedores de colegas 
que também se instalaram no coworking. “É um contato que ajuda 
no desenvolvimento pessoal e profissional”, frisa.

Engenheiros civis 
Julio Tozo neto e 
Paulo Daradda
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EscolhA o 
coworking idEAl
Internet de alta velocidade, de preferência via cabo, 
pela qualidade e segurança

Separação de rede entre empresas para sigilo de 
informações

Número próprio de telefone para cada empresa

Espaço deve suportar grande fluxo de pessoas e ter 
áreas de convivência para evitar barulho nos espaços 
de trabalho

Uma construção moderna, limpa e bem cuidada 
passa maior credibilidade aos clientes

Salas de reuniões devem ter isolamento 
acústico, já que normalmente são palco de assuntos 
confidenciais e negociação de valores

Localização – é importante verificar proximidade 
para pontos de interesse profissional como prefeitura, 
associações de classe, ou aeroporto, por exemplo

 
Fonte: Julio Tozo Neto

custo
A economia também desempenha papel importante na hora 

de decidir por um espaço para montar o escritório. Claro que são 
diversas variáveis que impactam nessa questão, mas o adminis-
trador estima que para um profissional autônomo a economia 
pode chegar a mais de 50% caso contrate uma mesa em espaço 
compartilhado. Já no caso de contratar uma sala privativa a 
economia varia de 10% a 20%. “A relação de menor custo, mais 
produtividade e profissionalismo faz com que o engenheiro maxi-
mize sua produção e, por consequência, o retorno da sua ativi-
dade”, conta Julio Tozo Neto.

E ele alerta para procurar com cuidado quando for apostar 
nesse tipo de espaço compartilhado. “Já vi muitas situações onde 
a pessoa tem uma sala vaga na sua empresa, ou até mesmo 
um ou dois quartos livres em uma casa, e resolve alugar esses 
espaços como coworking. Apesar da ideia ser válida, acaba 
fazendo com que as pessoas que ainda não conhecem o conceito 
de coworking associem erroneamente a palavra com escritório 
barato e improvisado”, alerta Tozo Neto.

1. Mobiliário criativo oferece conforto aos usuários 
2. importante que o ambiente de trabalho seja silencioso 
3. Espaços e serviços integrados estão entre as facilidades 
de um coworking 4. Espaços compartilhados oferecem 
apenas mesas de trabalho ou salas privativas
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c o l u n a

A mulher no dia 
a dia da engenharia

VANGUARDA, EU?

E pensar que estamos em pleno século 21! Então parei para 
analisar um pouco essa questão e, realmente, são poucas as 
mulheres que encaram serem atuantes, seja na entidade, seja 
na classe profissional, seja no cenário político. E por qual razão? 
Minha opinião: é porque a mulher, quando se dispõe a participar 
das coisas, não abre mão de ser e fazer as outras coisas que vêm 
junto na bagagem do “ser mulher”. 

Vendo por mim, que sou engenheira, conselheira, empresária, 
mãe, esposa, irmã, filha, dona de casa e, para cada um dos cargos 
listados, tenho uma lista de afazeres. Coisas que, se um homem faz, 
é endeusado. Já a mulher... Não faz mais do que a obrigação.

Porém, profissão não tem gênero. E ainda hoje as meninas são 
estimuladas a brincar de bonecas e de casinha enquanto os 
meninos brincam de carrinhos ou de super-heróis. Mas vejo 
que isso está mudando e talvez seja essa uma das respostas 

o que é uma entidade de classe?

F i q u e  p o r  d e n t r o

A CADA EDição, uma nova questão ligada ao associativismo

Sociedade de empresas ou pessoas com forma e natureza jurídica 
próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeita a falência, 
constituída para prestar serviços aos seus associados. toda entidade 
de classe tem em comum a gratuidade do exercício de cargos eletivos. 
São alguns exemplos de entidades de classe, as confederações, 
as federações, as associações, os sindicatos, as cooperativas e as 
entidades profissionais, entre outros.

Fonte: Jus Brasil – www.jusbrasil.com.br

para minha escolha profissional. 

Apesar de rodeada de bonecas, vejo que fui criada “fora da caixa” 
ou sem imposições de brincadeiras simplesmente por ser menina. 
Quando adolescente e na escolha da minha profissão, não me 
disseram que era coisa de homem, apenas que o caminho era difícil 
e que eu teria que estudar e me dedicar muito para alcançar êxito, 
mas qual ofício não exige isso?

Voltando à questão inicial, posso dizer que me sinto feliz por ser 
vista como exemplo na minha profissão e que, mesmo atarefada e 
na correria, sou realizada por fazer o que gosto e sou grata por ter 
tido oportunidades em vez de limitações. 

Engenheira civil e de Segurança do Trabalho, Suzely 
Soares também é conselheira do Crea-PR e atuante 
na AEAC

Estes dias, alguém me perguntou como me sentia sendo 
uma mulher de vanguarda na Engenharia. Pois bem, me 
senti foi surpresa com a pergunta. Surpresa, pois nunca me 
vi assim e nem achei que alguém me visse de tal forma.



em expansão

E n e r g i a s  r e n o v á v e i s

PARANá OCUPA QUINTO LUGAR ENTRE ESTADOS 
COM INSTALAçõES FOTOVOLTAICAS

O uso da energia solar no 
Brasil cresceu 450% nos últimos 
dois anos, segundo dados divul-
gados pela Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar Foto-
voltaica). Atualmente, o Brasil 
possui cerca de 30 mil unidades 
consumidoras que geram a 
própria energia. O número 
impressiona, mas poderia ser 
ainda maior.

É o que defende a engen-
heira eletricista Luana Veber, 
supervisora de projetos da 
Ilumisol Energia Solar. “Se 
tivéssemos mais divulgação de 

como funciona o sistema e de como é importante essa questão pela 
sua função sustentável e economia gerada, certamente os números 
seriam ainda melhores”, avalia.

A radiação solar é natural, não poluente e inesgotável. “Ao 
contrário dos resíduos fósseis, é limpa porque não gera resíduos 
poluentes e gases de efeito estufa. É sustentável porque é gerada 
por um processo natural – a radiação solar - que é reposto constan-
temente”, explica Luana. 

DESTAqUE Mercado cresceu 450% nos últimos dois anos

E as vantagens não param por aí. Segundo a supervisora, a 
construção de sistemas fotovoltaicos não impacta a natureza, difer-
ente das hidrelétricas, por exemplo. E graças a normativas como a 
nº 482 e a nº 687, da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), 
muitas pessoas podem gerar créditos de geração e aproveitar os 
benefícios de se produzir a própria energia.

As normas estabelecem as condições gerais para o acesso de 
microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição 
de energia elétrica. “Podemos dizer que toda geração feita e não 
consumida transforma-se em créditos que ficam armazenados 
na rede da concessionária. Esses créditos podem ser usados para 
reduzir a conta de energia”, constata a engenheira eletricista. Desde 
que entraram em vigor, mais de 30 mil sistemas foram instalados 
no Brasil, destes, cerca de 2 mil no Paraná. No país, existem, atual-
mente, pouco mais de 300 MWp instalada, dos quais as instalações 
da Ilumisol representam 6%, aproximadamente 20 MWp.

dEsAFios
Entre os desafios ainda enfrentados pelo setor, Luana destaca 

a falta de ajuda financeira governamental. Ela cita mais especifica-
mente a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) sobre a parcela de energia elétrica compensada, que 
demorou para ser aprovada no Paraná, mas agora está regulamen-
tada pela Lei 19.595, publicada em julho deste ano.
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1. instalação comercial em 
Cunha Porã, Santa Catarina 

2. instalação rural em Cascavel, 
com 342 módulos 

1 2

Roadmap de Energia 2031
Parte do projeto Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031, é uma 
iniciativa do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) e está em sua segunda edição.

Mostra tendências de tecnologias e fatores críticos para o desenvolvimento nas seguintes 
áreas: geração distribuída de energias renováveis; eficiência energética para competitividade; 
planejamento sistêmico de assuntos energéticos; geração e cogeração de energia a partir de 
biomassa; energia para mobilidade sustentável e distribuição; comercialização e aplicação de 
petróleo e gás para disponibilização de energia sustentável e competitiva. Neste contexto, o 
documento reúne 24 fatores críticos e 507 ações de futuro.

Atlas de Energia Solar do Paraná
Uma parceria do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Itaipu Binacional e Parque 
Tecnológico Itaipu e UTFPR (Universidade Tecnológica do Paraná) possibilitou o projeto que traz 
informações específicas sobre energia solar no Paraná. A ferramenta interativa mostra, por 
exemplo, que o estado tem uma irradiação solar superior à de países da Europa (muito mais 
avançada em aproveitamento desse tipo de energia). 

O atlas mostra a estimativa da irradiação média diária, mensal e anual em superfície, 
apresentação de mapas de irradiação difusa, irradiação inclinada na latitude, entre muitas 
outras informações. Permite que o cidadão acesse o potencial solar e fotovoltaico no estado. 

Repowermap Brasil
Essa iniciativa mapeia serviços, projetos e sistemas de geração distribuída. Reúne mais de 70 
mil iniciativas em todo o mundo. No mapa, é possível acessar informações da Europa, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Lichtenstein, Polônia, Eslováquia, Suíça, 
Américas Central e Ocidental, Burquina Faso, Gana, além de Brasil e visão global. 

qualquer iniciativa pode ser inserida, seja feita por um cidadão, um órgão governamental, 
instituição. Podem ser colocadas ações de proteção climática que, em seguida, poderão ser 
consultadas por outras pessoas. A ideia é promover as energias renováveis e a eficiência 
energética, deixando visíveis exemplos reais e informações locais relacionadas a uma região, 
conforme explica no site repowermap.org

FiquE dE olho

Três publicações para acompanhar e saber mais sobre o setor
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padrões 
elevados

CREA-PR E CREA-SC 
HARMONIZAM AçõES 
FISCALIZATóRIAS 
EM INICIATIVA 
DIFERENCIADA

PRoCEDiMEnToS Integração entre Creas garante valorização profissional
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A fiscalização 
dos Creas tem 
objetivo de 
resguardar a 
sociedade
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A fiscalização é uma das principais funções 
dos Conselhos Regionais de Engenharia 
e Agronomia. O objetivo é zelar pela 
integridade e pela disciplina das diversas 
profissões nas áreas da Engenharia, 
Agronomia e Geociências. É uma questão 
que recebe constante atenção para se chegar 
à excelência, visando, sempre, resguardar a 
população do exercício ilegal da profissão.

Desde o ano passado, os Creas do Paraná e Santa Catarina 
uniram forças para harmonizar os procedimentos de fiscalização, 
principalmente nas cidades que fazem divisas entre os estados. “Esta 
iniciativa entre os Conselhos é um diferencial no trabalho dos Creas 
do Brasil, que tem trazido excelentes resultados para os profissio-
nais e a sociedade em geral, já que as ações fiscalizatórias acabam 
seguindo o mesmo padrão de funcionamento e exigências”, explica 
o presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha.

Para o presidente do Crea-SC, engenheiro agrônomo Ari Geraldo 
Neumann, as “ações pontuais e posicionamentos em relação 
a questões que envolvem atribuições e valorização das nossas 
profissões são prioridades nestes encontros. Assim como a compati-
bilização de atividades administrativas relacionadas a novos serviços 

Fiscalização
Os Conselhos Regionais têm a finalidade de zelar 
pela integridade e pela disciplina das diversas 
profissões nas áreas da Engenharia, Agronomia 
e Geociências, disciplinando e fiscalizando o 
exercício das profissões regulamentadas, zelando 
pela ética no exercício destas.

Cabe aos Creas, além de defender a 
sociedade, impedir que ocorra o exercício 
ilegal da profissão, tanto por aquele que 
possua habilitação, mas não segue a conduta 
estabelecida, quanto pelo leigo, que exerce 
atividade cujo exercício depende de habilitação.

Conforme o que estabelece a Lei 5.194/66, art. 
1º, as obras/serviços fiscalizados pelos Creas são 
as relacionadas com a exigência da participação 
de profissional da área de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia.

A lei define em seu artigo 1º: “as profissões 
de engenheiro, arquiteto e engenheiro 
agrônomo são caracterizadas pelas realizações 
de interesse social e humano que importem 
na realização dos seguintes empreendimentos: 
aproveitamento e utilização de recursos 
naturais; meios de locomoção e comunicações; 
edificações, serviços e equipamentos urbanos, 
rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e 
artísticos; instalações e meios de acesso a costas, 
cursos e massas de água e extensões terrestres e 
o desenvolvimento industrial e agropecuário.”

Assim, aos Creas cabe, com base em 
legislação específica que regulamenta 
o exercício profissional, estabelecer os 
mecanismos e requisitos que possam 
asseguram o exercício eficaz da profissão, 
assegurando à sociedade um profissional 
com o adequado perfil técnico e ético.

(Com informações do Crea-PR e Crea-SC)

e projetos e a troca de experiências, que é sempre muito rica e produ-
tiva para o sistema como um todo.”

cArtA dE mAFrA
Um dos principais assuntos da reunião realizada em julho foi 

a aprovação conjunta da Carta de Mafra, que recebeu esse nome 
porque a primeira reunião foi realizada nessa cidade catarinense. 
A carta é um importante avanço por tratar de questões ligadas 
às atribuições profissionais, à necessidade de maior aproximação 
das Câmaras nas rotinas das equipes de fiscalização; de implan-
tação de exames de proficiência para novos registros no sistema; 
e de discussão sobre destinação e transporte de resíduos sólidos da 
construção civil.

Além disso, trata sobre Compatibilização das novas ARTs, alinha- 
mento de procedimentos do Livro de Ordem, uniformização de 
procedimentos na fiscalização e discussão sobre as resoluções do 
Confea, 1073/2016 – atribuições profissionais e 1090/2017 – 
cancelamento de registro profissional.  

rEuniõEs
A previsão é que aconteçam reuniões duas vezes ao ano. Além 

dos presidentes, participam coordenadores das Câmaras Especiali- 
zadas de Engenharia Civil, representantes das gerências técnicas, 
assessores técnicos, conselheiros e autoridades. A próxima aconte-
cerá em Barracão (PR), divisa com Dionísio Cerqueira (SC).
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