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A matéria de capa que abre esta nova edição da revista 

do Crea-PR resume o resultado de um dos eventos mais 

importantes realizados pelo Sistema Confea/Crea e 

Mútua, que deixa clara a intenção deste Sistema de 

promover mudanças sociais por meio das Engenharias, 

Agronomia e Geociências, orientado pelos profissionais 

afetos a ele. Estou falando do Congresso Paranaense 

de Profissionais (CEP) e do Congresso Nacional de 

Profissionais (CNP).

Desde fevereiro deste ano, teve início todo um processo que 

envolveu primeiramente as Inspetorias, com as reuniões de 

RPIs, e depois as regionais, com as RPRs. Os profissionais 

presentes nestas ocasiões - convidados por meio de nossos 

boletins, mídias sociais e imprensa (saíram matérias sobre 

as reuniões em vários jornais) - contribuíram com 114 

propostas, que foram levadas ao CEP.

Durante os três dias de evento realizado em Foz do 

Iguaçu, as propostas foram intensamente debatidas por 

um público de mais de 350 pessoas, dividido em cinco 

grupos, resultando nas 20 propostas selecionadas pelos 

paranaenses que foram levadas ao Congresso Nacional 

de Profissionais (CNP), em setembro, em Palmas (TO).

Ao comemorar 85 anos, o Crea-PR foi extremamente 

elogiado pela infraestrutura e tecnologia aplicadas 

ao 10° CEP, que permitiram agilidade e assertividade 

na análise, sugestões e votação das propostas. Uma 

equipe de servidores do Confea veio especialmente 

acompanhar o trabalho feito pelo nosso time, para 

verificar nossas novidades e organização, e replicarnos 

demais eventos.

Estamos caminhando com êxito no direcionamento 

descrito em nossa VISÃO, de sermos reconhecidos 

como organização referência em inovação, agilidade e 

modernidade. O lançamento do novo Sistema de ART 

é mais um exemplo desta caminhada. Colocado no 

ar no dia 12 de agosto, o Sistema teve pouquíssimas 

dúvidas por parte de nossos profissionais e empresas, 

graças ao efetivo trabalho de planejamento para a 

sua implantação, que contou com comunicação e 

treinamento realizados antes do lançamento, e à 

excelente ferramenta desenvolvida por nossa TI.

Temos ainda muito a fazer para cumprir com ainda 

mais louvor nossa MISSÃO de valorizar as profissões 

e seu exercício ético. E alcançaremos nossos objetivos 

com êxito, baseados em nossos VALORES de foco 

em resultado; compromisso com a excelência; gestão 

participativa; interesse público; ética e respeito; 

desenvolvimento e valorização das pessoas; e na 

participação efetiva de todos vocês que formam o 

Sistema Confea/Crea/Mútua.

Boa leitura!

E D I T O R I A L

Ricardo Rocha de Oliveira

Engenheiro Civil

Presidente do Crea-PR
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R E P R E S E N TAT I V I D A D E 
PA R A N A E N S E  N O  C N P

Em agosto, mais de 350 congressistas participaram do 

10º Congresso Estadual de Profissionais do Paraná (CEP), 

realizado pelo Crea-PR em Foz do Iguaçu, com apoio do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea.

As 114 propostas inscritas foram amplamente debatidas 

e, destas, 20 foram selecionadas e levadas ao processo de 

sistematização nos dias 08 e 09 de agosto, em Brasília. Deste 

processo, 12 seguiram para a etapa nacional do Congresso em 

Palmas (TO), realizado de 16 a 21 de setembro. Confira matéria 

completa com os resultados do CNP no site do Confea.

As 20 propostas que simbolizam os interesses dos profissionais 

paranaenses são resultado de um processo realizado nas 

trinta e cinco Inspetorias e oito Regionais do Crea-PR, e 

têm como tema norteador “Estratégias da Engenharia e da 

Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”.

“As propostas aprovadas no 10º CEP permearam os eixos de 

inovações tecnológicas; recursos naturais; infraestrutura; 

atuação profissional e atuação das empresas de Engenharia. 

Mais uma vez nosso Estado se faz presente e de forma 

contundente na proposição de mudanças para melhorias 

no direcionamento nacional das normativas e resoluções 

que nortearão as atividades que envolvem as Engenharias, 

Agronomia e Geociências”, comemora o Engenheiro Civil 

Ricardo Rocha, Presidente do Crea-PR.
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C A PA

REVISÃO DAS NORMATIVAS DE 
COMPOSIÇÃO DE PLENÁRIOS DOS CREAS E 
CONFEA

Engenheiro Civil Sérgio Barbosa de Souza

Situação: Os normativos do Sistema Confea/Crea são 
de longa data e alguns já estão obsoletos. A falta de 
representatividade de todos os estados junto ao Confea 
prejudica a defesa dos interesses individuais de cada 
federação e não contempla as particularidades de cada ente. 

Proposição: editar a legislação para que todo regional possa 
ter representação junto ao plenário federal, transformado 
as atuais 18 para uma vaga a cada unidade da federação; e 
que as instituições de ensino de formação de profissionais 
do Sistema tenham limitação de vagas no plenário de cada 
regional, evitando o desequilíbrio dos plenários.

Implantação: estudo fundamentado da proporcionalidade 
das vagas para instituições de ensino e alteração de 
legislação que contemple as proposições.

“As propostas focam na melhoria do nosso Conselho na ótica 
dos profissionais. O Congresso é a forma mais direta que os 
profissionais têm de interagir com o Confea. São colaborações 
feitas por profissionais que sentem na pele as dificuldades de 
normatização, fiscalização e valorização profissional”.

ISENÇÃO DE IPI E ICMS PARA AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Engenheiro Agrônomo José Sergio Righetti

Situação: os produtores rurais possuem direito na compra 
de veículos utilitários com isenção de impostos.

Proposição: instituir aos profissionais do Sistema Confea/
Crea os benefícios semelhantes aos já concedidos aos 
produtores rurais na aquisição de veículos e equipamentos, 
com isenção de IPI e ICMS.

Implantação: atuação junto à Câmara e Senado Federal 
através da PL 1280/2019.

CONCESSÃO DO PODER DE EMBARGO 
DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DAS 
ENGENHARIAS, AGRONOMIA E 
GEOCIÊNCIAS, AOS CREAS

Engenheiro Eletricista Alex Moretão Cunha

Situação: na fiscalização, muitas vezes o agente se depara 
com situações que imputam risco grave ao trabalhador e à 
sociedade, mas limita-se legalmente à fiscalização cartorial, 
tornando a ação incompleta e imperfeita quanto ao objetivo 
fim do Conselho.

Proposição: concessão do poder de embargo de obras e/ou 
serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências aos Creas 
regionais em associação com o poder público quando o objeto 
da fiscalização caracterizar riscos graves à sociedade como um 
todo.

Implantação: alteração da Lei Federal nº 5194/66 e/ou 
regulamentação específica que atribua aos Creas tal poder de 
embargo.

“A proposta transcende o purismo da matéria e busca sensibilizar 
os congressistas a discutir a necessidade de atualização e 
adequação da essência dos limites do poder fiscalizatório do 
Sistema Confea/Crea em face da elevação do nível de exigência 
da sociedade quanto a eficácia de suas ações de fiscalização, no 
sentido de prevenir e protegê-la das consequências nefastas 
das catástrofes não naturais envolvendo obras e serviços 
de Engenharia. Com o sucesso, haverá sensíveis benefícios 
à coletividade, aproximando a realidade às expectativas da 
sociedade.”

CARGOS TÉCNICOS PÚBLICOS 
DE CONFIANÇA OCUPADOS POR 
PROFISSIONAIS NÃO-HABILITADOS

Tecnólogo em Edificações Agnaldo Gomes Barbosa

Situação: Cargos técnicos públicos de confiança ocupados 
por profissionais não-habilitados.

Proposição: ocupação de cargos públicos que desenvolvam 
atividades relacionadas ao Sistema Confea/Crea 
obrigatoriamente por profissionais legalmente habilitados 
e regulares junto ao Crea.

Implantação: estabelecer em legislação complementar que 
o ocorrido na Lei 5194/66 torne obrigatória a ocupação de 
cargos comissionados relacionados às atividades técnicas 
por profissionais do Sistema Confea/Crea.

“Com o simples fato de que as pessoas que respondem junto a 
empresas com o cargo de Engenheiro, tenha ética profissional 
não assinando para outras empresas ou seja fazendo leilão 
de orçamentos junto aos órgãos públicos. Pois existem várias 
empresas de porte pequeno que não consegue participar por 
meio desta situação que encontramos no dia a dia”.
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CRIAÇÃO DE LEI PARA QUE O 
ANALISTA DE PROJETOS NO CORPO 
DE BOMBEIROS SEJA PROFISSIONAL 
HABILITADO

Engenheira Civil Karlize Posanke da Silva

Situação: atualmente, os profissionais que verificam os 
projetos são pessoas leigas (na área de Engenharia), ou seja, 
qualquer um que esteja em serviço no quadro do Corpo 
de Bombeiros pode ser delegado ao cargo de aprovação de 
projetos sem ter habilitação técnica necessária.

Proposição: que o Sistema realize ação parlamentar junto 
aos poderes legislativos estaduais para que sejam criadas 
leis que exijam um profissional habilitado dentro do Sistema 
Confea/Crea para desempenhar a função de avaliação de 
projetos de prevenção de incêndio no Corpo de Bombeiros.

Implantação: que o Sistema minute um projeto de lei que 
defenda junto aos poderes legislativos estaduais para que 
seja promulgada.

“Minha região tem bastante dificuldade na questão de aprovação de 
projetos de prevenção de incêndio dentro do Corpo de Bombeiros. 
Com a apresentação da minha proposta no CEP, percebi que é 
uma realidade estadual. Entendo que o Corpo de Bombeiros deve 
ampliar seu quadro, contando com a presença de profissionais do 
Sistema Confea/Crea para a atividade de analista de projetos. Isso 
vai facilitar o conhecimento dos projetos e agilizar o atendimento 
das análises, melhorando até o fluxo de aprovação, que hoje pode 
demora até um ano”.

PROFISSIONAIS COM HABILITAÇÃO 
NA COORDENAÇÃO EM PLANOS 
DIRETORES

Geógrafo Augusto dos Santos Pereira

Situação: profissionais jurisdicionados pelo Sistema 
Confea/Crea estão sendo impedidos de assumir as 
atividades de coordenação de planos diretores e planos 
de desenvolvimento urbano e regional, em virtude de 
interpretações da alínea a) do item V do art. 2º da Resolução 
do CAU n.º 51/2.013.

Proposição: reforço da atuação jurídica e proposição de 
normativa que garanta a profissionais registrados no 
Sistema Confea/Crea a habilitação para coordenação de 
planos diretores e planos de desenvolvimento urbano e 
regional.

Implantação: criação de resolução conjunta entre o Confea 
e CAU-BR.

“A proposta de abertura da coordenação dos planos diretores 
colabora com o Sistema, pois nossos profissionais podem 
participar de equipe, mas não coordená-las. Se as equipes 
são multidisciplinares, não há razão para reserva de mercado 
para uma das classes profissionais envolvidas. Isso é fator 
que afasta os melhores profissionais e, em certos casos graves, 
estabelece coordenadores de fachada. Precisamos adequar 
as regulamentações, de maneira que elas permitam fluxos de 
informação entre as diferentes classes profissionais, que não são 
mais isoladas, mas interdependentes”.

NÚMERO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS NO SISTEMA CONFEA/CREA 
PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO TEREM 
REPRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

Engenheiro Agrônomo Marcos Roberto Marcon

Situação: a instituição de ensino que ministre curso de nível 
superior interessada em ter representação no plenário do 
Crea deverá formalizar explicitamente seu interesse quando 
do requerimento de registro. O registro e a revisão de registro 
da Instituição de Ensino Superior somente serão efetivados 
com homologação pelo plenário do Confea, após passar pela 
aprovação do registro pelo plenário do Crea.

Proposição: que se estabeleça um percentual mínimo de 
profissionais que fazem parte da instituição de ensino, 
devidamente registrados no Sistema Confea/Crea, para garantir 
a representação no plenário. Que esse percentual seja de no 
mínimo 70% do quadro de profissionais docentes da instituição 
de ensino registrados no Sistema Confea/Crea, podendo ser 
multiprofissionais. Que a cada ano sejam realizados com 
os acadêmicos três eventos presenciais para a discussão da 
legislação profissional e a valorização profissional, coordenada 
pelas instituições de ensino.

Implantação: alteração das resoluções Confea n.º 1.070/2.015 
e 1.071/2.015 para o cumprimento da proposição, inserindo as 
questões de regramento para que as instituições de ensino, após 
obterem seu registro, requeiram a representação em plenário.

“Acredito que nossa proposta tenha as condições de atrair novos 
professores ao Sistema Confea/Crea e Mútua. Com isto, poderemos 
ter um canal mais próximo dos futuros egressos revitalizando a 
participação nos Conselhos”.

MAIOR CONTROLE E 
REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS EAD 
PELO SISTEMA CONFEA/CREA 

Engenheiro Civil Mario Boaron

Situação: Instituições de Ensino Superior com forte 
vocação comercial, modesta preocupação na formação 
dos seus alunos, baixos preços, poucas aulas presenciais e 
experiência de campo ou laboratório, elevada chance de 
formação de profissionais despreparados para o mercado de 
trabalho. Falta de fiscalização adequada por parte do MEC, 
Confea e demais órgãos dos governos sobre o ensino EaD.

Proposição: regulamentação mais rígida para a liberação dos 
cursos EaD nas áreas do Sistema Confea/Crea. Estabelecer 
proporções mínimas entre docentes e alunos para formação 
de turmas de EaD visando a eficácia do processo de ensino 
e aprendizagem. Criar um órgão específico para fiscalização 
integrada dos cursos EaD ligados ao Sistema Confea/Crea, 
com a participação efetiva de representantes do MEC e 
conselhos profissionais. Fiscalizações frequentes e mais 
rígidas para impedir a formação de baixa qualidade.

Implantação: maior aproximação do Sistema Confea/Crea 
junto ao MEC para participar das liberações de cursos EaD.

“Esses novos cursos estão se difundindo demais, um caminho 
sem volta. Se o governo, através do MEC e entidades que 
protegem o Sistema, não tomar providência para fiscalizar cursos, 
formaremos profissionais de baixa qualidade. Muitas instituições 
de ensino EaD visam mais o lucro que a qualidade do ensino. A 
autorização desse tipo de formação tem que ser fiscalizada e 
regulamentada junto com governo, para que os profissionais 
formados realmente sejam de boa qualidade”.
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C A PA

SISTEMA CONFEA/CREA SEJA PARTE 
INTEGRANTE NA AUTORIZAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS

Engenheiro Florestal Clodoaldo Cleverson Goetz

Situação: a implantação de cursos superiores atualmente 
depende apenas de parecer ou autorização do MEC ou da 
Secretaria de Educação.

Proposição: seja encaminhado ao congresso nacional 
projeto de lei onde o Sistema Confea/Crea seja parte 
integrante na hora de autorização de novos cursos.

Implantação: projeto de lei onde o Confea/Crea faça parte 
do processo de autorização dos novos cursos

“Acredito que minha proposta pode colaborar de maneira coletiva 
com os profissionais do Sistema Confea/Crea e com os futuros 
profissionais, pois acredito que o Sistema deve participar nas 
criações e reconhecimentos de cursos relacionados ao Sistema. 
De maneira geral avalio de maneira positiva a participação dos 
profissionais por sistema de congresso, com algumas exceções 
onde alguns profissionais acabam não participando efetivamente 
das discussões e decisões”.

CRIAR UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
DOS CURSOS DE ENGENHARIA 
PRÓPRIOS DO CONFEA

Engenheiro Civil Gilberto Donizetti Delgado

Situação: os cursos superiores são avaliados 
pelo MEC/Inep produzindo os indicadores de 
qualidade dos cursos através do Enade. E no 
âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinae) tanto para autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento.

Proposição: criar um sistema de avaliação 
classificatória dos cursos afetos ao Sistema 
Confea/Crea.

Implantação: criação de modelo de avaliação de 
instituições de ensino pela comissão de educação 
do Confea.

“A criação de um sistema de avaliação dos cursos de 
Engenharia próprio do Sistema Confea/Crea visa dar 
maior credibilidade às Instituições de Ensino Superior, 
dando a elas o mérito de formar bons profissionais 
para o mercado e ainda proporcionando ao estudante a 
possibilidade de escolher a faculdade que achar melhor 
para sua formação profissional”.

PROFISSIONAIS QUE LECIONAM 
DISCIPLINAS TÉCNICAS NOS CURSOS 
AFETOS AO SISTEMA CONFEA/CREA DEVEM 
POSSUIR REGISTRO

Engenheiro Eletricista Edson Hermenegildo 
Pereira Junior

Situação: profissionais exercendo atividade 
de engenharia como docentes, sem o devido 
registro.

Proposição: que todos os profissionais que 
lecionam disciplinas técnicas nos cursos 
afetos ao Sistema possuam registro.

Implantação: proposta de alteração da 
legislação federal de forma a exigir o registro 
profissional para a atividade docente em 
disciplinas técnicas nos cursos afetos ao 
Sistema Confea/Crea.

“A minha proposta vai colaborar com a 
coletividade, pois irá gerar maior responsabilidade 
no profissional que leciona disciplinas técnicas 
e maior segurança aos discentes. Assim, sendo 
registrado no Sistema, o Professor Engenheiro 
deverá agir com integridade e profissionalismo, 
pois poderá ser autuado no exercício de sua 
profissão, se não for ético”.

PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO 
SISTEMA CONFEA/CREA NA ELABORAÇÃO DE 
NORMAS DE SEGURANÇA

Engenheiro de Segurança do Trabalho Marcos José 
Taborda

Situação: não há participação de profissionais do 
Sistema Confea/Crea na elaboração de normas 
regulamentadoras no Ministério do Trabalho.

Proposição: ter um representante do Sistema Confea/
Crea nas comissões de elaboração da legislação de 
saúde e segurança do trabalho

Implantação: proposta de alteração da legislação para 
contemplar a participação de membros do Sistema 
Confea/Crea na Comissão Tripartite Paritária 
Permanente (CTPP)

“Dentre os objetivos do Sistema Confea/Crea está o 
de zelar pela defesa da sociedade e desenvolvimento 
sustentável do país. Nossa proposta para o Congresso 
Nacional é que o Confea estabeleça representante que 
participe do Comitê Tripartite, zelando pela análise 
técnica das propostas de alteração na legislação 
trabalhista que tanto impacto traz para o trabalhador 
brasileiro. Nossa legislação tem um grande alcance e 
tem cumprido seu papel e o Sistema Confea/Crea deve 
apoiar com sua capacidade técnica e ética no benefício 
da sociedade”.
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EXAME DE PROFICIÊNCIA

Engenheiro Civil Vinicius Gustavo Fiorentin

Situação: ausência de mecanismo de avaliação de 
qualificação profissional

Proposição: criar exame de proficiência aos profissionais 
para fins de obtenção de registro no Sistema Confea/Crea

Implantação: que o Confea normatize e implemente o 
exame de proficiência, em caráter obrigatório, para que os 
novos graduados nas áreas das Engenharias, Agronomia 
e das Geociências possam efetuar registro no Sistema 
Confea/Crea somente quando aprovados.

“Através dos congressos, os profissionais têm a oportunidade 
de compartilhar seus anseios por melhoria contínua do Sistema. 
Enviei ao Congresso, uma proposta para que haja prova de 
proficiência para as profissões dentro do Crea/Confea, com o 
intuito de que exerçam suas funções apenas os profissionais com o 
conhecimento mínimo necessário”.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA TÉCNICA

Engenheiro Civil Wellington Trajano Donadel

Situação: programa de residência restrito ao setor público, 
pouco divulgado e inexistente no setor privado.

Proposição: criar programa de residência técnica 
remunerada pelo sistema de bolsa estudo, com período 
mínimo de um ano, podendo ser renovado até 3 anos.

Implantação: criar legislação regulamentadora para o setor 
privado para os profissionais do Sistema Confea/Crea.

“Minha proposta pode colaborar ao facilitar o acesso do recém-
formado, com pouca experiencia pratica, pela troca de experiência 
com profissionais atuantes, com mais tempo de mercado, 
também através da segurança jurídica no vínculo trabalhista 
entre empregado e empregador. Os profissionais interessados 
em aperfeiçoar nosso panorama profissional podem e devem 
contribuir, é fácil, basta participar dos eventos. Foi minha primeira 
participação e já tive proposta aprovada naquela etapa”.

REGISTRO NACIONAL, SEM VISTO 

Engenheiro Civil Gilberto Donizetti Delgado

Situação: mesmo os profissionais tendo atualmente um 
registro nacional e uma carteira válida em todo o território 
nacional, ocorre a exigência do visto para o trabalho 
em outros estados que não o do registro inicial, além da 
apresentação de documentos e cobrança de taxas.

Proposição: que a atuação profissional seja válida em todo o 
território nacional, com o número de RNP.

Implantação: alteração do anexo 1 dessa resolução e artigo 
58 da lei 5194/66. Se o profissional for de um estado e a obra 
de outro o recolhimento da guia fica vinculado ao local da 
obra ou serviço técnico.

“A participação dos profissionais do Sistema Confea/Crea via 
Congresso propicia indicar aos administradores as dificuldades 
encontradas no seu dia a dia de trabalho, criando uma aproximação 
entre ambos. A proposta que elimina a necessidade de visto do Crea 
estadual fora do estado em que se formou vai agilizar o exercício 
da profissão em todo o território nacional brasileiro, eliminando 
assim essa burocracia desnecessária”.

REDUÇÃO DA ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 

Engenheiro Agrônomo Marcio Renato Dulnik

Situação: atualmente o valor da anuidade da 
pessoa física é de R$ 558,76, calculado segundo o 
valor estabelecido na lei 12.514/2011 e resolução 
1.066/2015.

Proposição: reduzir o valor da anuidade de pessoa 
física.

Implantação: alteração da resolução 1066/2015 
do Confea a fim de reduzir o valor da anuidade 
de pessoa física em 30% do valor base, com a 
possibilidade de ser implantada a partir do próximo 
ano.
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ART NACIONAL 

Engenheiro Civil Julio Cesar Paluch

Situação: hoje existe a resolução 1073/2016 que regulamenta 
a atribuição de títulos, atividades, competências e campos 
de atuação profissional aos profissionais registrados no 
Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício 
profissional no âmbito das Engenharias e da Agronomia.

Proposição: instituir a ART Nacional.

Implantação: implantação de sistema nacional que 
uniformize a análises para concessão de atribuições.

TABELA PROGRESSIVA DE VALORES DE 
ARTS (EIXO: ATUAÇÃO PROFISSIONAL)

Engenheira Civil Keila Regina Uezi

Situação: atualmente a tabela de taxas de ART apresenta 
valores que prejudicam aqueles que prestam serviços de 
baixo valor.

Proposição: ajustar tabela de taxas de ART de acordo com o 
valor da obra/serviço.

Implantação: ajustar tabela progressiva de taxas de ART, 
partindo de valores simbólicos para obras/serviços de 
baixos valores.

RETIRADA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO 
TÉCNICO PARA CAT COM ATESTADO  
(EIXO: ATUAÇÃO PROFISSIONAL)

Engenheiro Eletricista Naziel Salustiano

Situação: para o Crea emitir o CAT com atestado, se o 
contratante não é ou não tem um profissional em seu 
quadro técnico habilitado, com atribuições compatíveis 
com a obra/serviço a ser acervada, o atestado deverá ser 
objeto de laudo técnico, acompanhado da respectiva ART, 
ou seja, é preciso contratar outro profissional para emitir 
um laudo técnico comprovando o atestado e mais a ART do 
respectivo laudo.

Proposição: retirar a exigência de laudo técnico para CAT 
com atestado.

Implantação: mudança na resolução nº 1.025/2009 - anexo 
IV do Confea.

“Com a proposta, o profissional que precisa de um CAT com 
atestado não terá mais o custo de contratação de outro profissional 
para emissão do laudo. Com isso, se sente mais valorizado e 
verá com bons olhos o Sistema. A participação dos profissionais 
no Congresso mostra-se como o caminho certo, pois são os 
profissionais que estão no dia a dia, sentindo na pele os problemas 
relacionados à sua atividade, os mais indicados para sugerir 
mudanças e opinar sobre o desenvolvimento do Sistema, sempre 
buscando melhorias”.

ANUIDADE ÚNICA PARA AS EMPRESAS 
QUE ATUAM EM MAIS DE UM ESTADO 
(EIXO: ATUAÇÃO PROFISSIONAL)

Engenheiro Ambiental Felipe Marcel Dalmas 
Kotwiski

Situação: atualmente as empresas de 
Engenharia, Agronomia e Geociências que 
desempenham atividades rotineiras em mais 
de um estado são obrigadas ao pagamento de 
mais de uma taxa de anuidade, a depender do 
número de estados em que possuem registro.

Proposição: federalização de taxa única para as 
empresas que atuam em mais de um estado.

Implantação: normativo do Confea para 
unificação de taxa única para as empresas que 
atuam em mais de um estado

“A proposta será capaz de trazer benefícios 
às empresas e profissionais envolvidos com 
o Sistema, promovendo maior comodidade e 
bem-estar, principalmente para aqueles que 
empreendem ou pretendem empreender em mais 
de um Estado da Federação. Em face do complexo 
mundo em que vivemos, fica cada vez mais difícil 
realizar atividades de forma individual. Assim, 
a colaboração dos profissionais por meio do 
Congresso, os quais buscam objetivos em comum, 
traz resultados positivos e acaba se tornando um 
ingrediente fundamental para o desenvolvimento 
do Sistema Confea/Crea”.
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O FUTURO DA EDUCAÇÃO 
PELAS NOVAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS

O  q u e  p e n s a  o  S u p e r i n t e n d e n t e  d e  C i ê n c i a , 
Te c n o l o g i a  e  E n s i n o  S u p e r i o r  d o  P a r a n á  s o b r e  e n s i n o 
à  d i s t â n c i a ,  i n o v a ç ã o  e  p a r c e r i a s  c o m  o  C r e a - P R

O senhor tem um perfil de trabalho bastante aberto à 

inovação. Qual sua expectativa com relação às ações da 

Superintendência com este viés?

Esse é o grande desafio que temos a enfrentar no governo, 

que tem afirmado claramente o seu propósito de fazer com 

que o Paraná seja o Estado mais moderno e inovador do país. 

Isso se faz com a participação de todos os paranaenses e não 

somente com as ações dos órgãos públicos. Nesse contexto, a 

Seti, considerando as áreas pelas quais responde, tem um papel 

muito importante para que este propósito se concretize. Nós 

temos no Estado um conjunto de ativos muito robustos para o 

estabelecimento de inovação nos vários campos da vida social 

e entendemos que o maior desafio é o de fazer articulações 

e construir pontes para que as diferentes demandas da 

sociedade se encontrem com a oferta de soluções que estes 

ativos podem ter. 

Em outras palavras, é preciso conectar as instituições e as 

pessoas que podem inovar, com as necessidades reais da 

sociedade que requerem novas soluções. Ciência e Tecnologia 

Antes uma Secretaria de Estado, agora a Seti se tornou uma Superintendência ligada diretamente ao Governador. Ainda que 

permaneça responsável pela gestão dos temas ligados à ciência, tecnologia e ensino superior, no papel de Superintendência ligada 

à Governadoria, passa a ter uma relação mais direta com a Casa Civil e com o próprio Governo para o encaminhamento das 

questões relacionadas ao seu campo de atuação.

A Revista Crea-PR conversou com o Superintendente Aldo Nelson Bona sobre os principais desafios de sua gestão, confira:

“O relaxamento dessa regulamentação 
tem novamente permitido uma expansão 

indiscriminada da oferta de cursos ofertados 
na modalidade a distância, sem que haja uma 

preocupação das instituições formadoras com a 
qualidade da formação”

Aldo Nelson Bona

Superintendente de 
Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior do 
Paraná 
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são as bases para criar novas formas para executar e encontrar 

soluções inovadoras. Nesse sentido, minha expectativa é 

que consigamos integrar os diversos setores da sociedade 

na construção de uma nova política de ciência e tecnologia 

para o Paraná com foco na inovação, compreendida em 

sentido amplo, não somente voltada à geração de riquezas, 

mas também preocupada com as questões sociais e a oferta 

de serviços para a população. Nesse debate construtivo, a 

participação de entidades como o Crea-PR é fundamental 

para chegarmos ao melhor plano de trabalho possível para 

contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Muito tem se falado sobre ensino a distância. Como o 

senhor, frente a uma Superintendência que coordena sete 

universidades em todo o Estado, vê a influência do EaD na 

educação do ensino superior?

Entendo a EaD como um caminho sem volta e como um 

importante instrumento de democratização do acesso à 

informação e à formação e, como tal, como valiosa ferramenta 

para a construção do conhecimento. Entretanto, dadas as 

potencialidades dessa modalidade de educação, considero 

fundamentais a regulamentação e a supervisão que devem 

ser exercidas pelos órgãos competentes. Ela não pode ser 

um instrumento de livre utilização regulada pelas regras do 

mercado, porque a educação não pode ser regida por uma 

ética exclusivamente comercial. As condições de oferta 

importam muito para não perdermos os parâmetros mínimos 

de qualidade.

Quando a EaD chegou no Brasil, seu uso indiscriminado na 

educação superior levou a estigmatizá-la como sinônimo de 

facilidade e baixa qualidade, o que fundamentou uma reação 

de descrédito e de preconceito quanto a sua capacidade de 

proporcionar formação de qualidade. Quando o Ministério 

da Educação exerceu a função reguladora mais efetivamente 

e estimulou as instituições públicas a se inserirem no 

processo, foram perceptíveis os efeitos saudáveis ao processo. 

O relaxamento dessa regulamentação tem novamente 

permitido uma expansão indiscriminada da oferta de cursos 

ofertados na modalidade a distância, sem que haja uma 

preocupação das instituições formadoras com a qualidade da 

formação.

Para ter uma ideia da expansão da EaD, até 2015 eram 

ofertadas 50.180 vagas autorizadas em cursos de graduação 

em Engenharia na modalidade à distância. Neste ano, temos 

335.835 vagas autorizadas, de acordo com dados divulgados 

em março de 2019 pelo E-MEC. Esse rápido crescimento, 

aliado à baixa capacidade de supervisão, pode se constituir em 

ingredientes de baixa qualidade na formação, com posteriores 

prejuízos à sociedade.

Como a Seti pretende trabalhar na implantação das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) na Engenharia?

Como são documentos legais e de abrangência nacional, as 

Diretrizes Curriculares servem para nortear a construção dos 
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currículos dos cursos. Nesse sentido, definem as linhas básicas 

e gerais, a partir das quais as instituições podem exercitar a 

sua autonomia com uma relativa flexibilidade para organizar 

um percurso formativo que garanta a qualidade teórica e 

prática para a carreira, sempre tendo em mente que devemos 

formar cidadãos profissionais para um mundo do trabalho 

cada vez mais complexo. 

É importante destacar que as universidades estaduais 

paranaenses que oferecem cursos na área das Engenharias 

possuem uma qualidade formativa consolidada que é 

constantemente aferida. E a atuação da Seti se dará mais 

diretamente na intermediação entre os diferentes órgãos e 

setores estatais para a manutenção e garantia das condições 

de infraestrutura física e de pessoal para os novos currículos.

Qual a sua perspectiva com relação ao convênio celebrado 

com o Crea-PR? Quais os trabalhos que a Superintendência 

pretende executar em parceria com o Conselho?

Com a realização do convênio, pretendemos estabelecer 

condições de mútua colaboração para o apoio institucional 

de programas de formação e desenvolvimento profissional 

e pessoal para profissionais e estudantes das áreas da 

Engenharia, Agronomia e Geociências.

Iremos estabelecer uma agenda para a realização de ações e 

eventos conjuntos, que fortaleçam o papel das instituições 

perante a sociedade. Entre as metas estão a promoção de 

eventos regionais sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

a criação de programas de estágios e trainees; a realização de 

eventos sobre Metodologias Ativas de Ensino; a organização 

de cursos de formação e desenvolvimento pessoal e 

profissional e também a criação de um atlas com o perfil, 

localização e atuação dos egressos das Instituições de Ensino 

Superior de cursos diretamente ligados ao Sistema Confea/

Crea.

Quais os próximos projetos da Superintendência?

Estamos estruturando nossos projetos em três grandes 

eixos, que passam pela modernização administrativa da 

Superintendência, a construção de ações que impactem o 

desenvolvimento regional e ajudem a popularizar a ciência e, 

por fim, a realização de atividades no campo da inovação e da 

competitividade. 

Já estão em desenvolvimento projetos para conectar a 

expertise das nossas universidades com as demandas 

regionais do próprio Estado e das prefeituras. Desejamos 

apoiar a criação de núcleos, institutos ou agências de inovação 

regionais que estimulem a cooperação do setor privado com 

as instituições de ciência e tecnologia e facilitem a cooperação 

internacional nesse campo. Vamos investir na criação de 

programas voltados para o desenvolvimento do capital 

humano visando a inovação dentro das empresas. 

Estamos fortemente focados na construção de uma nova 

arquitetura institucional para o ensino superior público 

estadual, que aprofunde a autonomia universitária, preserve 

a qualidade e a gratuidade e, ainda, permita ganhos de 

eficiência na gestão dos recursos alocados pela sociedade. 

Vamos reformular a Política de Ciência e Tecnologia do Paraná, 

dialogando com todos os atores que compõem o Conselho 

Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT-Paraná). Faremos 

também uma restruturação da política de internacionalização 

(mobilidade acadêmica e cooperação em pesquisas de ponta) 

e das ações de extensão (tanto a tecnológica quanto sociais).

 

Quem é Aldo Nelson Bona?

Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, 

Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Centro-

Oeste em programa conveniado com a Universidade Estadual 

de Campinas e Graduado em Filosofia pela Universidade 

Federal do Paraná.

Foi reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-

Oeste do Paraná, na qual é professor adjunto. De 2012 a 2014, 

presidiu a Associação Paranaense das Instituições de Ensino 

Superior Público (APIESP), que reúne as sete universidades 

estaduais do Paraná. De 2016 a 2018, foi presidente da 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais (ABRUEM). É conselheiro no 

Conselho de Governo do Instituto para a Educação Superior 

na América Latina e Caribe, órgão vinculado à UNESCO.
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CREA-PR INOVA MAIS 
UMA VEZ E REALIZA 
PRIMEIRO HACKATHON DE 
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONFEA/CREA 
E v e n t o  r e f o r ç a  v i é s  d o  C o n s e l h o  n a  b u s c a  p o r  i n o v a ç õ e s 
t e c n o l ó g i c a s

Mensurado anualmente desde 2007, o Índice Global de 

Inovação (IGI) verifica as competências de diversos países no 

que diz respeito ao encorajamento e suporte de novidades 

tecnológicas. Este índice mede não apenas o desempenho direto 

dos países, como também as ações e iniciativas das empresas 

que estimulam a inovação. Segundo o último estudo, de 2018, 

o Brasil ocupou o 64º lugar entre os 126 países analisados. O 

ranking foi liderado pela Suíça, seguida de Holanda e Suécia. 

Pensando em agregar soluções tecnológicas ao seu dia a dia 

e de forma a cumprir sua visão de futuro de organização 

inovadora, o Crea-PR realizou em agosto, em Maringá, o seu 

1º Hackathon, com o tema “Fiscalização Inovadora, Sociedade 

Segura”. A iniciativa é também a primeira dentro do Sistema 

Confea/Crea. Cada vez mais populares no Brasil e no mundo, 

esses eventos estimulam a inovação ao fomentar a criação de 

soluções tecnológicas em um curto período de tempo.

Organizada pela Associação Profissional dos Geógrafos 

do Paraná (Aprogeo) e Crea PR, em parceria com o Centro 

Universitário de Maringá (Unicesumar), a maratona de 30 

horas desafiou os participantes a criarem projetos inovadores 

para o setor de fiscalização do Conselho. Os hackathons são 

competições coletivas e criativas e reúnem profissionais das 

áreas de programação, desenvolvimento de software, design e 

marketing, entre outros. Com duração média variando entre 

um dia e uma semana, os eventos são intensos, pois exigem dos 

participantes concentração, criatividade, trabalho de equipe e 

raciocínio rápido.

“A proposta surgiu para promover um evento que abordasse 

o tema das cidades inteligentes, vinculado ao cotidiano do 

Crea-PR”, conta o presidente da Aprogeo e coordenador do 

Hackathon, Geógrafo Jorge Campelo. “As soluções tecnológicas 

são importantes por reduzir custos, melhorar a logística, 

aumentar o grau de segurança e dar maior proteção à 

sociedade”, revela. 

“É uma sensação incrível saber que seu trabalho gerou algo 

importante e que teve impacto para um público. Só temos a 

agradecer ao pessoal que ajudou no desenvolvimento do projeto, 

todos os fiscais, gerentes, a coordenação e os palestrantes. Sem 

eles, nada seria possível”, afirma o estudante Matheus Gabriel 

Matos, integrante da equipe vitoriosa EufraimBit, que criou 

um site responsivo chamado AUD Crea. O projeto utiliza um 

robô para unificar as informações referentes aos processos 

licitatórios em um único local, otimizando o tempo dos fiscais.

O ranking final tem ainda as equipes Pedreiros do Software e FG 

High Tech, na segunda e terceira colocação, respectivamente. Os 

projetos desenvolvidos durante o hackathon serão analisados 

pelo Crea-PR por meio do Departamento de Fiscalização 

(DEFIS), para verificar sua viabilidade e possibilidades de 

implementação. Mais detalhes sobre os projetos apresentados 

em https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/25339.
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A S S O C I E - S E
H O J E  M E S M O !

Benefícios Reembolsáveis e Sociais   •   Convênios
Plano de Saúde   •   Previdência Complementar

E X C L U S I V O S  P A R A  A S S O C I A D O S  E  D E P E N D E N T E S

C O N H E Ç A  E S S E S  E
M A I S  B E N E F Í C I O S  E M

W W W. M U T UA .CO M . B R
0 8 0 0  6 4 2  0 0 0 3
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mutua-pr@mutua.com.br
Av. Presidente Kennedy, 3.115 - Loja 01 - Água Verde - Curitiba/PR
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B E N E F Í C I O S  P E N S A D O S  PA R A  Q U E M
C O N S T R Ó I  O  F U T U R O  D O  N O S S O  PA Í S
17 benefícios reembolsáveis com juros a partir de 0,3% a.m.

IMOBILIÁRIO
Para a aquisição ou quitação de

imóveis, terrenos e lotes

CONSTRUA JÁ
Ajuda extra para construir

ou reformar

VEÍCULOS
Que tal comprar o carro novo

que você sempre quis?

O incentivo que faltava para você 
investir no nosso planeta

ENERGIA RENOVÁVEL
Precisa de uma força para 

começar o próprio negócio?

EMPREENDEDORISMO
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ENERGIA RENOVÁVEL
Precisa de uma força para 

começar o próprio negócio?

EMPREENDEDORISMO



MAIS AGILIDADE À 
GESTÃO DE INFORMAÇÕES 
PÚBLICAS 

C o n v ê n i o  e n t r e  C r e a - P R  e  S E A B  t e m  c o m o  p r i m e i r a  a ç ã o 
a  u t i l i z a ç ã o  d o  s o f t w a r e  d e  c o n t r o l e  d o  P r o g r a m a  S e g u r o 
R e a l  ( P S R )  p e l o  G o v e r n o  E s t a d u a l

O Crea-PR firmou em junho um convênio com a 

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do 

Paraná (SEAB), para a cooperação mútua entre os órgãos 

nas áreas de supervisão, fiscalização, cooperação técnica 

e administrativa, desenvolvimento gerencial, troca 

de informações/dados e desenvolvimento de sistemas 

informatizados, que possibilitem a geração de dados 

e relatórios automatizados. O acordo foi assinado pelo 

Presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha, 

e pelo Secretário Estadual da Agricultura, Norberto 

Ortigara.

A primeira ação decorrente desta parceria foi o 

desenvolvimento de um sistema de controle do 

Programa de Subvenção ao Seguro Rural (PSR), criado 

pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 

do Crea-PR, com o apoio do Departamento de Economia 

Rural (DERAL) da SEAB. O PSRweb, como o sistema é 

chamado, possui funcionalidades de cadastro, análise 

de dados, mapas e emissão de relatórios. “O sistema 

possibilita que os analistas do DERAL trabalhem de 

forma integrada em uma única plataforma, com maior 

agilidade nas análises e segurança das informações, 

uma vez que tudo fica registrado em banco de dados 

com backups regulares. Outro ganho com o uso do 

sistema informatizado é que todos os dados referentes à 

aprovação e pagamento de subvenções são enviados em 

tempo real ao portal da transparência da SEAB”, explica o 

Analista de Geoprocessamento do Crea-PR, Engenheiro 

Cartógrafo Giovani Castolldi, que participou da equipe 

que desenvolveu o software.

Para Norberto Ortigara, a parceria representa um grande 

avanço no gerenciamento do programa Seguro Rural no 

Paraná, tendo o seguro como importante ferramenta 

para a proteção dos cultivos, da renda e do patrimônio 
Fo
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sistema também verifica a localização da propriedade 

rural no mapa, sobrepondo as coordenadas informadas 

em imagens de satélite para fins de conferência de 

posicionamento.

“Além da emissão dos relatórios em formato de tabelas e 

mapas, o sistema ainda conta com o módulo de geração 

de ofícios com preenchimento automático baseado nos 

dados das análises prévias, compondo assim todo o rol de 

documentos necessários para os procedimentos internos 

da SEAB”, esclarece Castolldi. Segundo a SEAB, em 2018 

foram cerca de R$ 10 milhões de auxílio cedidos aos 

produtores paranaenses por meio do PSR. O convênio 

estabelece novas ações de cooperação, que incluem o 

desenvolvimento de outros sistemas de controle, que já 

estão sendo tratadas pelo Crea-PR, SEAB e DERAL. 

O convênio na íntegra está disponível no site do Crea-PR, 

no link: https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/

uploads/2015/02/ac-coop-assinado.pdf.

dos agricultores. “O sistema informatizado permite maior 

agilidade no lançamento e controle de informações, 

obtenção de estatísticas, enfim, na transparência. É uma 

parceria inteligente. O Estado ganhou uma ferramenta 

moderna de controle e mais eficiência da gestão pública”, 

diz. A nova ferramenta possibilitou a troca das antigas 

planilhas de dados do PSR por uma plataforma ágil que 

reúne e organiza as informações automaticamente.

 

Rapidez no levantamento e 
divulgação dos dados
Anteriormente, o processo entre o envio da solicitação 

de cobertura da apólice e a aprovação por parte da SEAB 

levava até três dias. Com o software, os trâmites duram 

algumas horas. “A coleta de estatísticas sobre o PSR, que 

antes demandava um longo tempo e leitura de várias 

planilhas em separado, hoje pode ser feito em poucos 

instantes”, complementa Castolldi.

As tratativas de criação do software iniciaram em 2017, 

quando foi identificada a necessidade de melhorias 

nos controles do PSR. “Até então, os controles eram 

realizados por planilhas eletrônicas, tornando o processo 

lento e por vezes ocasionando a perda de informações 

devido à limitação desse tipo de ferramenta diante 

do volume de dados processados”, afirma Castolldi. A 

segunda etapa do projeto foi analisar os dados reunidos 

pela SEAB nos anos anteriores de existência do PSR e 

das regras do Programa para o repasse dos recursos. 

Também foram feitas reuniões com funcionários do 

DERAL responsáveis pela gestão do PSR para definir as 

primeiras funcionalidades do sistema.

Em um primeiro momento foram desenvolvidos dois 

módulos, um de análise e outro de emissão de relatório. 

Depois, desenvolveu-se um sistema mais robusto, 

incorporando novas funcionalidades. Atualmente, os 

dados georreferenciados das propriedades cobertas 

pelo do Seguro Rural (lotes de apólices enviados pelas 

Seguradoras conveniadas à SEAB) são carregados para 

o sistema, que faz uma análise geral das informações 

com base nas regras do Programa de Subvenção e 

retorna o status de aprovação em forma de relatório. O 

C O O P E R A Ç Ã O  C R E A - P R  E  S E A B

 O que é o Programa  
Seguro Rural (PSR) 

Criado em 2009, o Programa Seguro Rural (PSR) tem 

o objetivo de reduzir o risco de perda nas atividades 

agropecuárias. O programa é destinado a produtores 

não-beneficiários do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro), do Governo Federal, que já atende 

pequenos e médios agricultores.

São 28 atividades cobertas pelo Seguro Rural, incluindo 

grãos, frutas, hortaliças, pecuária e florestas plantadas. O 

Governo do Estado subsidia 20% do prêmio total e o restante 

é coberto pelo Governo Federal e pelo produtor. É uma 

forma de garantir a produtividade e estimular a produção 

de alimentos, promovendo a segurança alimentar e 

nutricional do Estado. Para participar do PSR, os produtores 

precisam procurar uma das seis seguradoras credenciadas 

pelo Governo Estadual.

Fonte: Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná.
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OS GRANDES 
NÚMEROS DO 
CREA-PR

59.522

27.756

PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS

PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS EM 
OUTRO ESTADO E 
VISTO NO PR 

CREA-PR

19.811
EMPRESAS 
REGISTRADAS
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3.611

39.992

58.295

5.862

3.388

139.350

41.701

16.385

1.745

2.984

12.203

724

2.648

856

BIG NUMBERS

1.829 2.2902.388

3.086 1.918

3.377

4.578 2.086

Número de fiscalizações 
por modalidade (até 30/09)

Número de fiscalizações por Regional 
(até 30/09)

Números de ART por modalidade 
profissional (até 30/09)

Agronomia

Apucarana

Agrimensura

Guarapuava

Elétrica

Civil

Cascavel

Agronomia

Londrina

Geologia / 
Minas

Pato Branco

Química

Elétrica

Curitiba

Civil

Maringá

Mecânica / 
Metalúrgica

Ponta Grossa 

Segurança do 
Trabalho 

Mec / 
Metalúrgica

Agrimensura 
e Segurança do 

Trabalho

Química / 
Geologia / 

Minas
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OS GRANDES 
NÚMEROS DO 
CREA-PR

DRI

Regional Valor

Apucarana  R$ 98.050,01

Cascavel R$ 1.254.389,29

Curitiba R$ 778.899,33

Guarapuava R$ 351.229,67

Londrina  R$ 1.233.047,48

Maringá R$ 885.938,74

Pato Branco R$ 380.101,23

Ponta Grossa R$ 519.057,25

Valores totais repassados às entidades:

R$ 5.500.713,00
Editais 004 e 005 de 2016, 001 e 005  
de 2018 e 001/2019

44.933
Profissionais impactados

38 296 30 88

Revistas
Cursos/ 
palestras Eventos Boletins
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BIG NUMBERS

COMUNICAÇÃO
Inserções de matérias sobre as 
Engenharias, Agronomia e Geociências 
em TV, rádio, veículos impressos e online 
do Paraná, conquistadas por meio do 
trabalho de Assessoria de Imprensa 
realizado pelo Crea-PR no primeiro 
semestre de 2019

Valor total obtido em mídia espontânea: 

R$ 13.841.463,53

*As matérias podem ser conferidas  
no site do Crea-PR: Comunicação/
Imprensa/Clipping Institucional

Janeiro 117 inserções

Fevereiro 174 inserções

Março 219 inserções

Abril 213 inserções

Maio 350 inserções

Junho 204 inserções

Julho 217 inserções

Agosto 273 inserções

Setembro 147 inserções
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AÇÕES DO CREA-PR 
REFERENTES À QUESTÃO 
DA ART MÚLTIPLA 
D e c i s ã o  N o r m a t i v a  n°  1 1 3  d o  C o n f e a  m o d i f i c a 
e n t e n d i m e n t o  s o b r e  o b r a s  e  s e r v i ç o s  c o t i d i a n o s

A Resolução n° 1025/2009 (artigo 36), estabelecida pelo 

Confea, criou regras para a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) Múltipla, no registro de obras e serviços de 

rotina (de curta duração ou de emergência) realizados 

pelos profissionais das Engenharias, Agronomia e 

Geociências, de acordo com uma relação específica de 

cada Crea.

O cenário foi modificado com a Decisão Normativa n° 

113, emitida pelo Confea em 31.10.2018, que definiu 

nacionalmente o rol de atividades, obras e serviços 

de rotina objetos de ART Múltipla. Assim, desde abril, 

algumas obras e serviços que antes podiam se servir da 

ART mensal, saíram da lista e passaram a demandar ART 

individual. Ou seja, os profissionais que podiam fazer 

uma única ART Múltipla por mês, agora são obrigados a 

executar o processo de forma unitária. 

 

A Normativa também criou novos tipos de obras e 

de serviços com possibilidade de registro de ART 

múltipla (http://normativos.confea.org.br/downloads/

anexo/0113-18.pdf)

Assim que recebeu a informação de alteração do rol de 

atividades que podem ser objeto de ART múltiplas, o 

Crea-PR tomou ações para retornar a totalidade desses 

registros que ocorriam no modelo antigo. O Conselho 

Paranaense tem sido um defensor da ampliação de 

atividades na forma de ART Múltiplas, visto que considera 

ser este formato compatível com o adequado registro para 

o profissional, resguardando a segurança da Sociedade, 

bem como dentro de um modelo justo de recolhimento de 

taxas no sistema Profissional. 

O Presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha, 

diz que a expectativa é que a decisão do Conselho Federal 

seja de acolhida, o mais breve possível, à implantação do 

pleito apresentado para a reinclusão de todas as obras e 

serviços que ficaram de fora da Decisão Normativa n° 

113. “Tenho convicção de que esta normativa será revista, 

pois não há razões para alterar o entendimento. Estamos 

atuando junto aos Conselheiros Federais e junto à 

presidência do Confea, para que as análises sejam céleres”, 

comenta.

Espera-se que o retorno de atividades ao rol de ARTs 

Múltiplas ocorra ainda em 2019, visto que neste ano foi 

aberto um processo especial para a revisão da norma 

do Confea. A Decisão de Plenário (PL n.º 0087/2019) 

estabeleceu de forma excepcional que, somente em 2019, 

os Creas encaminhem às Coordenadorias de Câmaras 

Especializadas, por meio de seus coordenadores, as 

propostas de alteração da relação de atividades, de 

obras e serviços de rotina. “Na prática, isso cria um rito 

sumário para a proposição e análise da alteração da 

relação unificada de atividades e de obras e serviços de 

rotina. De nossa parte, já adotamos todas as providências 

e apresentamos as propostas de alteração dentro do prazo 

estipulado de 30 de agosto”, conclui Ricardo Rocha.
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ART MÚLTIPLA

DICAS IMPORTANTES SOBRE ART MÚLTIPLA

 

→ A forma de cobrança da taxa de registro 

das ARTs não sofrerá mudanças em relação 

ao sistema atual, pois segue os ditames do 

Confea válidos para todo o país.

→ Podem ser inseridos em uma mesma ART 

múltipla várias obras ou serviços de mesma 

natureza. Entretanto, o somatório dos 

valores individuais das taxas dos vários 

contratos não pode ultrapassar o valor 

máximo de taxa de registro de ART definido 

pelo Confea, sendo que o sistema fará esta 

verificação automaticamente.

→ O serviço técnico que está sendo registrado 

na ART múltipla deve ser o mesmo para 

todos os contratantes.

→ No site art.crea-pr.org.br os profissionais 

e empresas têm acesso ao tutorial de 

preenchimento de ART Múltipla.

O QUE A DECISÃO NORMATIVA CONSIDERA?

→ Serviços de Curta Duração, aqueles cuja 

execução ocorre em período inferior ou 

igual a 30 dias;

→ Serviços de Emergência, aqueles cuja 

execução é imediata, sob pena de colocar 

em risco seres vivos, sociedade, meio 

ambiente e bens materiais, caso não sejam 

executados;

→ Serviços Rotineiros são 

aqueles que acontecem 

com muita frequência e 

que geram um volume 

expressivo de ARTs por mês, 

por exemplo, os serviços de 

manutenção, testes, ensaios.
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CREA-PR  
LANÇA PROGRAMA  
INOVADOR FOCADO 
NA EXPERIÊNCIA E 
NECESSIDADE DE SEUS 
CLIENTES

C o n s e l h o  s e g u e  r u m o  à  m i s s ã o  d e  s e r  r e c o n h e c i d o 
c o m o  o r g a n i z a ç ã o  r e f e r ê n c i a  e m  i n o v a ç ã o ,  a g i l i d a d e  e 
m o d e r n i d a d e
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INSERÇÃO PROFISSIONAL 

No começo deste ano, o Crea-PR buscava formas de 

atualizar o programa CreaJr-PR, cujo público alvo é 

composto por jovens profissionais ainda nos bancos 

da academia. O que iniciou com a reestruturação do 

programa (instituído em 2005) ganhou corpo e amplitude 

e se transformou em um dos principais projetos da gestão 

à frente do Conselho até 2020. Nomeado Programa de 

Inserção Profissional do Crea-PR, a iniciativa transcende 

o conceito inicial, que previa apenas a aproximação dos 

estudantes com o cotidiano do Sistema Confea/Crea.

O foco é ir além e pensar em maneiras e atividades que 

integrem e preparem o aluno para sua atuação futura no 

mercado de trabalho. O diferencial é que, agora, o programa 

impacta positivamente também profissionais com até três 

anos de formação, que estejam temporariamente fora do 

mercado e os profissionais sênior que não estejam mais em 

atividade.

Englobando um universo inicial de cerca de 20 mil 

estudantes e 6 mil jovens profissionais – o programa está 

em fase de efetivação e será coordenado internamente 

pelo Departamento de Relações Institucionais (DRI) do 

Crea-PR, que está firmando parcerias com empresas, 

Instituições de Ensino e com o Governo do Estado para 

implementar ações como programas de trainee, de estágios 

e residências técnicas, entre outros. (veja entrevista com o 

Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

do Paraná, Aldo Nelson Bona, na página 12)

“O Programa é uma resposta do Crea-PR ao seu público, 

tão amplo e diversificado, que precisa de um conselho 

mais inovador e alinhado com as novas tecnologias e 

mudança de pensamento da sociedade”, explica Claudemir 

Marcos Prattes, Gerente do DRI do Crea-PR. Para ele, essa 

entrega de produtos para um público diverso é o segredo da 

permanência do Crea-PR pelos próximos anos. “Partimos 

do princípio que o Sistema precisa mostrar a sua real 

funcionalidade e como pode contribuir com a experiência 

do seu cliente, aceitando os ambientes e a tecnologia com 

que ele interage diariamente”, conclui, acrescentando que a 

pretensão é que o programa seja implementado em 2020.

Ações iniciais a serem 
desenvolvidas pelo 
programa:

→ Atividades de formação e 

desenvolvimento pessoal

→  Media training

→ Desenvolvimento de ações para 

apresentação, postura, convivência e 

realização eficiente de trabalho em equipe

→ Programa específico de qualificação e 

integração, como aplicativos de banco de 

estágios

→ Criação de aplicativos de banco de estágios 

e empregos 

→ Implantação de nova política de recepção 

de jovens profissionais

→ Eventos focados em inovação e 

empreendedorismo

→ Implantação de nova plataforma de 

desenvolvimento profissional, de ensino e 

aperfeiçoamento

→ Parcerias focadas na educação financeira, 

capacitação e alternativas de captação de 

recursos fomentando o empreendedorismo

→ Criação de portal de desenvolvimento 

profissional, vinculado ao acervo dos 

profissionais 

→ Novo programa de comunicação digital 

com os profissionais

→ Curso de formação de preços e ferramenta 

virtual de tabela de honorários

→ Novo Catálogo Empresarial Digital 
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Te c n o l o g i a s  a u x i l i a m  n o  p l a n e j a m e n t o ,  m a s  o 
a c o m p a n h a m e n t o  d e  p r o f i s s i o n a l  r e s p o n s á v e l  é 
i m p r e s c i n d í v e l 

ARB ORIZAÇÃO URBANA É 
RESPONSABILIDADE DAS 
GESTÕES PÚBLICAS

Muitas vezes, o termo ‘arborização urbana’ remete a uma 

simplória interpretação: o plantio de árvores nas cidades. 

Contudo, trata-se de algo muito mais amplo. Depende de 

estudos para se analisar quais os aspectos necessários an-

tes de colocá-lo em prática. São justamente esses projetos 

que trazem benefícios à sociedade, melhorando a qualida-

de de vida de toda a população. 

De acordo com a Engenheira Agrônoma Marlene Ferro-

nato, além do bem-estar psicológico, efeito estético, som-

bra para pedestres e veículos, a arborização urbana tam-

bém promove a proteção contra o vento, diminuição da 

poluição sonora, redução do impacto da água de chuva, 

auxílio na diminuição da temperatura e preservação da 

fauna. “No entanto, a arborização nas áreas urbanas não 

deve ser aleatória. Ela somente será efetiva se seguido um 

planejamento, com o acompanhamento de um profissio-

nal responsável, que pode ser um Engenheiro Agrônomo 

ou Florestal”, comenta. 

Cabe às administrações municipais a execução da arbori-

zação urbana, incluindo o plantio, a poda e corte defini-

tivo, se for o caso. “O projeto deve levar em consideração 

não somente as características individuais de cada cidade, 

como valores culturais, ambientais e de memória, mas 

também garantir a segurança e a mobilidade dos cida-

dãos, evitando situações de conflito entre a vegetação e 

os equipamentos urbanos, como fiações elétricas, poste de 

iluminação, muros e calçadas”, destaca Marlene. 

Princípio
O ideal é que cada municipalidade faça o inventário das 

árvores existentes, cadastrando e visualizando as dife-

rentes espécies. Esse cadastro deve conter o maior núme-

ro de informações possíveis sobre as plantas já existentes 

e os locais onde as árvores estão localizadas. Conhecendo 

o patrimônio arbóreo da cidade a ser trabalhada, é possí-

vel avaliar melhor onde e como atuar, compreendendo a 

relação entre as árvores e o local onde elas estão inseri-

das, bem como a compatibilidade entre seu porte (raízes, 

tronco e copa) e o espaço disponível, as condições sanitá-

rias existentes e sua adaptação. 
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Fiscalização
Em parceria com o Ministério Público do Paraná, o Crea-

-PR realiza periodicamente fiscalizações nos municípios, 

avaliando, sobretudo, os Planos de Arborização Urbana. 

Os agentes já identificaram irregularidades como o exercí-

cio ilegal da profissão, exercício de atividades estranhas e 

falta de registro. Tais situações indicam que a arborização 

nem sempre é realizada por profissionais habilitados, pre-

vista em Lei e fundamental para que o trabalho seja feito 

de maneira eficiente. “É essencial que os municípios este-

jam atentos ao contratar este tipo de serviço, observando 

ARBORIZAÇÃO URBANA

o registro e as atribuições de profissionais e empresas afe-

tos às áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências. 

Também, que exijam o devido registro da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART)”, sugere Marlene. 

Manual
O Ministério Público do Paraná lançou, em 2018, o Ma-

nual para Elaboração do Plano Municipal de Arborização 

Urbana, em parceria com o Crea-PR, Emater, Associação 

Paranaense dos Engenheiros Florestais (APEF) e IAP (Ins-

tituto Ambiental do Paraná), junto com instituições de en-

sino. O documento visa fomentar a elaboração dos Planos 

Municipais sobre o tema nos 399 municípios do Estado. 

Ainda, foi criado o Comitê de Trabalho Interinstitucional 

para Análise dos Planos Municipais de Arborização Urba-

na, para auxiliar na averiguação de eventuais não-confor-

midades e a tomada de providências.
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TECNOLOGIA EM 
CRESCENTE EXPANSÃO

I n s t a l a ç ã o  d e  p a i n é i s  f o t o v o l t a i c o s  c o m e ç a  a  g a n h a r 
e s p a ç o  a o  o f e r e c e r  e c o n o m i a  n a  f a t u r a  m e n s a l

O investimento mundial em energia solar em 2018 foi 

18% superior em relação ao ano anterior, totalizando 

mais de US$ 160,8 bilhões, segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU). No Brasil, também é possível 

perceber uma aceitação cada vez maior em residências 

e comércios. Uma das razões é a redução no preço do 

painel solar, que custa, em média, a partir de dez mil 

reais.

Dados da Associação Brasileira de Conscientização 

para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) alertam que 

houve um aumento de 44% de acidentes por incêndio 

derivados de curto-circuito na região sul do país entre 

2017 e 2018. Ainda de acordo com o relatório, 80% dos 

incidentes elétricos, independentemente da origem, 

ocorreram em residências.

De acordo com a Abracopel, a falta de conhecimento 

técnico e a infraestrutura deficitária das instalações 

elétricas foram apontadas como principais causas dos 

acidentes. Para evitar a ocorrência desses problemas, 

que podem acarretar em perdas materiais e de vida, 

é importante o acompanhamento de profissionais 

de engenharia (das áreas elétrica e civil) durante a 

instalação dos painéis fotovoltaicos. 

“Esse procedimento muitas vezes é executado sobre o 

telhado ou laje de forma irresponsável, sem considerar 

parâmetros como peso adicionado à estrutura existente 

ou ações de vento, por exemplo”, observa o Engenheiro 

Eletricista Carlos Alberto Zanella.

Como cada módulo de placa fotovoltaica pesa 

aproximadamente 25 daN, é necessário que o 

profissional que estiver acompanhando o procedimento 

certifique que a estrutura suporta a instalação, por 

meio de um laudo de um calculista estrutural ou do 

projeto estrutural original do telhado. “Em um telhado 

com telhas cerâmicas, de 57 kg/m², cada placa adiciona 

12,5kg/m², ou seja, ocorre um aumento de cerca de 21% 

no esforço sobre a estrutura”, aponta.
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Além de verificar as possibilidades estruturais para 

evitar futuros acidentes, é importante também 

realizar estudos preliminares sobre a irradiação solar 

do local, qual a área disponível para instalação dos 

painéis, pontos de conexão à rede da distribuidora 

de energia elétrica, até mesmo sobre os custos 

financeiros envolvidos.

Geralmente, após a aprovação do cálculo estrutural, 

é realizada a especificação de todos os equipamentos 

que serão utilizados durante o processo. A 

fiscalização e posterior permissão das ferramentas 

é emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou certificada por 

um órgão internacional, no caso de inversores de 

maior capacidade.

A instalação deve ainda respeitar todos os 

princípios de segurança, a exemplo das Normas 

Regulamentadoras NR-10 (Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em 

Altura). A obra somente é finalizada após os testes 

de verificação do sistema e a autorização por parte 

da distribuidora de energia.

Também merece atenção a manutenção das 

placas, fundamental para o prolongamento do 

tempo de vida útil do sistema. É recomendável 

uma verificação periódica anual (somente por 

profissionais habilitados e equipes especializadas) 

para examinar aspectos como o aperto das conexões, 

medição da produção de energia e avaliação das 

estruturas físicas.

Clínica em Guarapuava 
utiliza 240 painéis 
fotovoltaicos 
Localizada em Guarapuava (PR), a Clínica 

de Doenças Renais (Clire) possui 240 painéis 

fotovoltaicos instalados para geração de energia 

solar. A decisão de utilizar esse tipo de alimentação, 

em simultâneo com a energia elétrica, fez parte do 

planejamento da estrutura física atual, inaugurada em 

2015. Com aproximadamente dois mil metros quadrados, 

a clínica dispõe de 38 pontos de hemodiálise, além de uma 

robusta estrutura de atendimento hospitalar com leitos de 

recuperação, salas de emergência, refeitórios, entre outros 

ambientes. O projeto e a instalação do sistema foram 

assinados pela empresa Lumen Lux, em parceria com a 

Master Solar. 

O Engenheiro Eletricista Edson Dalla Vecchia, responsável 

pelo projeto, comenta que na época, foi a maior instalação 

on grid (sistema que necessita de conexão com a rede 

de energia) a ser ligada pela concessionária Energisa, 

responsável pelo perímetro urbano de Guarapuava. 

Foram utilizados painéis policristalinos de potência igual 

à 255 W, com o suporte de um estudo complementar que 

atestou que a estrutura acomodaria o peso adicional.

“Durante o procedimento, além do sistema de geração 

distribuída fotovoltaica, projetamos uma entrada de 

energia elétrica de corrente nominal igual a 400 A, 

trifásica, em 220/127 V, e um conjunto moto-gerador a 

óleo diesel para emergências”, diz.

Para Dalla Vecchia, o case sinaliza uma tendência de 

mercado para os próximos anos, já que a eletricidade 

possui um alto custo mensal para as empresas. “Em nossa 

região, já se percebe a busca por esse tipo de sistema por 

parte dos grandes produtores de grãos e animais, que 

estão identificando esta possibilidade de reduzir gastos”, 

observa. O sistema tem se tornado mais acessível, visto que 

bancos e cooperativas de créditos estão proporcionando 

financiamentos a longo prazo, com preços atrativos.
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TECNOLOGIA EM 
CRESCENTE EXPANSÃO

I n s t a l a ç ã o  d e  p a i n é i s  f o t o v o l t a i c o s  c o m e ç a  a  g a n h a r 
e s p a ç o  a o  o f e r e c e r  e c o n o m i a  n a  f a t u r a  m e n s a l

O Paraná é o maior produtor de peixes do país e as regiões 

oeste e norte se sobressaem. Segundo o Anuário Brasileiro 

da Piscicultura de 2019, a produção do Estado atingiu 

123.000.000 kg no ano passado e as espécies de cativeiro 

estão cada vez mais comuns no cardápio das famílias. 

Nacionalmente, em 2018, os números demonstram que 

foram produzidas 722.000.000 kg, a frente de estados como 

São Paulo (69.500.000 kg) e Santa Catarina (33.800.000 

g). Mundialmente, o país se encontra na quarta posição de 

produção de peixes.

A tilápia é a preferida pelos cultivadores e consumidores. O 

último levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura 

aponta que foram produzidos 428.000.000 kg da espécie, 

um crescimento nacional de 11,9% se comparado com o 

ano passado. Mesmo com o acréscimo também no Paraná, 

a criação não representa 1% do Valor Bruto da Produção 

do Estado, mas é de fundamental importância para vários 

municípios, já que 66% dos pescados vêm das cidades do 

oeste, onde a tilápia representa mais de 95% do cultivo. 

Capacitação profissional
Um dos principais motivos desse mercado crescer é o custo-

benefício gerado, sobretudo pela criação de tecnologias e de 

profissionais cada vez mais preparados e antenados com as 

novidades. 

O Coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura 

e Pesca da UFPR de Palotina, Engenheiro de Pesca Carlos 

Eduardo Zacarkim, explica que os profissionais atuam de 

forma intensiva nas indústrias. “Pescados no Paraná se 

referem à produção de organismos aquáticos de qualquer 

natureza, sejam peixes, camarões, rãs, jacarés, ostras, 

mexilhões, entre outros. Os Engenheiros destinam-se não 

só à produção, mas também à confecção de equipamentos e 

estruturas voltadas à produção intensiva ou que corroborem 

para tal função. Além disso, são especializados na nutrição de 

organismos aquáticos, desenvolvendo rações específicas para 

a alimentação”.

Para Zacarkim, os Engenheiros de Pesca estão entre os 

principais gestores e responsáveis pela produção de pescados 

no Paraná, atuando desde o planejamento da cadeia produtiva, 

confecção de novos empreendimentos, auxílio nos processos 

de licenciamento, regularização ambiental e assistência 

técnica ao produtor. “Essas ações se referem desde órgãos 

públicos, como Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Emater 

e Universidades, como privados, tais como cooperativas 

agroindustriais, frigoríficos de pescado, empresas de nutrição 

animal e agroindústria de equipamentos em geral”, explica.

Organização da cadeia produtiva
Além da contribuição dos Engenheiros, de acordo com o 

Coordenador, os produtores têm aumentado a produtividade 

graças ao emprego de tecnologias, como alimentadores 

automatizados e aeradores de melhor eficiência. “Quanto 

à adequação de estruturas voltadas à produção comercial, 

eles estão adotando técnicas de manejo mais eficientes 

que aumentam o número de ciclos produtivos por ano”.  

No entanto, a situação poderia ser melhor se houvessem 
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políticas estaduais de benefício direto. “A cadeira produtiva 

se organiza com base nas demandas do próprio mercado, 

não se tem fomento público. O que se tem são iniciativas por 

parte das universidades estaduais e federais, muitas vezes 

isoladas, com pesquisas voltadas ao aprimoramento de rações 

comerciais, desenvolvimento de equipamentos e estimativas 

de produtividade estadual ou municipal. O IAP também tem 

se comprometido em aprimorar e ordenar os processos de 

licenciamento ambiental da atividade, mas não reflete uma 

política de Estado”, destaca Zacarkim.

A Diretora do Setor Palotina da UFPR, Yara Moretto, 

complementa dizendo que a universidade possui um Núcleo 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Aquicultura Sustentável, 

o qual contribui através do ensino, pesquisa e extensão para 

a formação de profissionais capacitados. “Bem como para o 

atendimento de produtores da região que buscam orientação. 

Nossos pesquisadores desenvolvem atividades voltadas para 

a produção de camarões e peixes. O apoio, por exemplo, da 

Prefeitura de Maripá (uma das cidades do Estado que mais 

produzem pescados), foi essencial para que hoje tenhamos 

uma instituição voltada à qualidade de ensino e à produção 

estadual”, destaca. 

Fortalecimento de classe
O primeiro curso de Engenharia de Pesca do Estado iniciou 

em 1997, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste), campus de Toledo. Foi também o primeiro voltado 

a águas interiores do Brasil. 

De acordo com o Engenheiro de Pesca Ricardo Andrei 

Krause, Presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca 

do Paraná (AEP/PR), após 22 anos de existência, o curso 

contribuiu com a formação de muitos profissionais, sendo que 

64% deles trabalham em empresas privadas, cooperativas ou 

como autônomos, 22% estão na docência ou pesquisa e 14% 

se encontram em instituições públicas, como secretarias, 

Emater e Ibama. “Com mão de obra qualificada é possível 

o desenvolvimento da atividade através da diminuição de 

custos de produção e do aumento da produtividade. Em 

tempos de crescente exigência do mercado consumidor, o 

desafio é produzir com lucratividade as proteínas animais da 

aquicultura de forma ambientalmente sustentável”, salienta.

Para ele, a cadeia produtiva do Paraná está bem organizada 

e consegue integrar as Instituições de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, assim como as indústrias de ração com as empresas 

de equipamentos e o setor de alevinos com o setor de abate 

e processamento. “Especialmente o oeste paranaense, uma 

potência na produção de pescados com preços competitivos 

em relação às demais regiões produtoras”. 

Krause comenta que a AEP-PR tem como objetivo principal 

buscar a valorização profissional. Além disso, para fortalecer 

e contribuir ainda mais na atuação dos Engenheiros, promove 

cursos e palestras para associados, visando o constante 

aprimoramento do conhecimento adquirido. 

Ajudando no desenvolvimento
Um dos primeiros Engenheiros de Pesca a implementar 

tecnologias e acompanhar o crescimento dos açudes de 

produção no oeste do Paraná, foi Taciano Maranhão. 

Ele coleciona matérias de jornais sobre o assunto há 

20 anos e foi responsável pelo anúncio das primeiras 

unidades de produção do município de Toledo, quando 

era chefe do Centro de Pesquisa em Aquicultura 

Ambiental (CPAA). 

Maranhão ressalta que hoje em dia todo o complexo 

industrial de pescas do Paraná possui Engenheiros 

trabalhando, principalmente nas unidades de 

beneficiamento. Para o Engenheiro, são eles as peças 

fundamentais quando se fala em sistematização da 

produção e aplicação de tecnologias, sem falar da 

assistência ao produtor: a principal forma de beneficiá-

los e contribuir no fortalecimento do mercado 

paranaense. “Com dinâmica na cadeia produtiva e 

acesso aos mercados, a tendência é de crescimento 

acentuado na piscicultura nos próximos anos”. 

Estimativas
O Departamento de Economia Rural (Deral) da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento estima que a 

atividade pode crescer 20% em 2019. O número leva em 

conta o incentivo ao consumo de pescados e à entrada 

de novas indústrias no segmento. 
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POR DENTRO 
DO CREA-PR

Crea-PR comemora 
85 anos em 2019
No dia 10 de junho, uma solenidade 

oficializou a comemoração dos 

85 anos do Crea-PR, prestigiada 

pelo Presidente, Engenheiro Civil 

Ricardo Rocha, o Presidente do 

Confea, Engenheiro Civil Joel 

Krüger, o Vice-governador Darci 

Piana (representando o Governador 

Carlos Massa Ratinho Junior), o 

Presidente da Mútua, Engenheiro 

Civil Paulo Roberto Guimarães, por 

presidentes de gestão anterior do 

Crea-PR e outras autoridades. 

4° Seminário do  
ProEC entrega con-
teúdo às entidades de 
classe
Londrina sediou, nos dias 06 e 07 

de Junho, a 4ª edição do Seminário 

do ProEC – Programa de Apoio à 

Sustentabilidade das Entidades de 

Classe, promovido pelo Crea-PR. Os 

100 representantes de Entidades de 

Classe presentes acompanharam 

uma programação focada no 

aprimoramento profissional e o 

assessoramento técnico prestado 

pelo Conselho.

1° Encontro Nacio-
nal dos Colégios de 
Entidades Nacionais 
(CDERs) 

Curitiba recebeu no dia 02 de 

julho o 1° Encontro Nacional dos 

Colégios de Entidades Nacionais 

(CDERs) do Sistema Confea/Crea e 

Mútua, promovido para esclarecer 

os diversos representantes de Creas 

do Brasil a respeito da forma que o 

Crea-PR conduz os seus Editais de 

Chamamento Público.
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Novas diretrizes para 
a fiscalização do Siste-
ma Confea / Crea
A 1ª Reunião Técnica de Fiscalização, 

realizada pelo Crea-PR em 04 de 

julho, debateu e alinhou as ações e 

procedimentos de fiscalização dos 

Creas de todo o país. 

Engenharia Elétri-
ca conhece curso da 
Uninter
No dia 3 de maio, representantes da 

Câmara Especializada de Engenharia 

Elétrica - CEEE - do Crea-PR, Coord. 

Adj. da CEEE, Eng. Eletric. Fábio 

Bianchetti; o Assessor da CEEE, 

Eng. Eletric. Leonardo Marçal 

Mathias, e o Conselheiro e Gestor de 

Fiscalização da CEEE, Eng. Eletric. 

Eletron. Tibiriçá Krüger Moreira, 

estiveram presentes na sede da 

Uninter a convite da Instituição, 

para conhecer o curso a distância – 

EaD – da Universidade.

Crea-PR promove 26° 
Fórum de Docentes e 
Discentes
Em agosto, o Crea-PR realizou, no 

Centro Universitário Dinâmica das 

Cataratas – UDC, em Foz do Iguaçu, 

o 26° Fórum de Docentes e Discentes, 

evento que reuniu professores e 

estudantes de cursos de Engenharia, 

Agronomia e Geociências, além de 

dirigentes das Instituições de Ensino 

Superior do Paraná, Conselheiros 

Regionais e Federais e lideranças 

públicas para palestras e debates 

norteados pelo tema “A Inovação para 

um Ensino Empreendedor”.
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B e l o  p r o j e t o  d e  r e s t a u r o  f a z  Te a t r o  O u r o  Ve r d e  r e a b r i r  a s 
p o r t a s  a p ó s  i n c ê n d i o  d e s t r u i r  e s t r u t u r a  h i s t ó r i c a  

FÊNIX DO NORTE 
PARANAENSE 

Em dezembro de 1952, era inaugurado o Cine Teatro Ouro 

Verde, em Londrina. Na época, o estabelecimento foi 

reconhecido como um dos mais modernos da América do 

Sul, tornando-se também um orgulho para a população 

local. No início, o espaço era utilizado apenas para a exibição 

de filmes, mas após ser adquirido pela Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), logo expandiu suas atividades, 

apresentando peças de teatro e festivais de música, entre 

outras manifestações artísticas. 

 

Com a nova administração, o estabelecimento, que foi 

projetado pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, passou 

a se chamar Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Em 1999, 

com quase cinco décadas de existência, alcançou uma das 

maiores honrarias do Estado: o título de Patrimônio Histórico 

do Paraná.  

 

Contudo, 13 anos após receber o título, o Ouro Verde foi 

vítima de um incêndio (causado por um curto circuito entre 

o forro e o telhado) que comprometeu grande parte da sua 

estrutura, interrompendo a continuidade de suas atividades. 

As chamas destruíram praticamente todo o teatro, incluindo 

os setores do palco, plateia, mezanino, cobertura e ainda 

algumas áreas anexas. Restaram apenas as bases estruturais 

do Ouro Verde, com instabilidade técnica devido à intensidade 

do incêndio.  

 

Sua importância histórica, social e cultural fez com que a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) formasse uma 

comissão para planejar e, posteriormente, acompanhar a 

reconstrução do imóvel, processo iniciado em 2013.
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O Engenheiro Civil José Pedro da Rocha Neto afirma que 

durante o início das obras, em janeiro de 2014, a equipe estava 

focada em mapear a infraestrutura do local para avaliar o que 

poderia ser reaproveitado na reconstrução. “Uma das nossas 

primeiras preocupações era restaurarmos e reforçarmos o piso 

da plateia segundo o projeto elaborado pelo calculista. Assim 

que o piso apresentou condições para início do previsto em 

projeto, constatamos a existência de significativas depressões 

e desníveis do mesmo”, revela. 

 

Ele lembra que uma das dificuldades encontradas foi 

referente à instalação das telhas termoacústicas, um modelo 

diferente do que era utilizado. Também, como içar as peças 

metálicas para atender uma altíssima caixa cênica e como 

manter o projeto arquitetônico original, incluindo as cores e 

detalhes da maioria dos ambientes do teatro. A fachada do 

Ouro Verde, pós-reforma, é um dos maiores exemplos desse 

cuidadoso trabalho, pois preservou todas as características 

originais do prédio. 

 

A restauração também permitiu modernizar alguns itens, 

como o upgrade na estrutura de combate a incêndio: bomba 

elétrica extra de recalque, mais extintores e sinalizações, 

atualização do sistema de ar condicionado, além de alarmes 

de incêndio e sensores de fumaça.

 

Após pouco mais de cinco anos do incêndio, o Teatro Ouro 

Verde reabriu as portas em Junho de 2017. Para atender às 

normas vigentes, foram feitas adaptações, como a redução 

na capacidade de público (de 950 para 730 lugares), o acesso 

a pessoas com deficiência, colocação de escadas na lateral do 

auditório e de um elevador de cargas atrás do palco.
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E v e n t o  c h e g a  a o s  4 5  a n o s  f o m e n t a n d o  a  d i s c u s s ã o  d e 
t e m a s  a t u a i s  e  r e l e v a n t e s  p a r a  o  f u t u r o  d a  E n g e n h a r i a

EDIÇÃO ESPECIAL 
DO EPEC COLOCA A 
INOVAÇÃO EM PAUTA

Novembro é um mês especial para o Crea-PR. É neste período 

que o Conselho reúne suas Entidades de Classe, Instituições 

de Ensino e profissionais de todo o Estado para a integração, 

troca de experiências e reciclagem por meio de palestras, 

mesas-redondas e oficinas técnicas. 

Neste ano não será diferente. De 06 a 08 de novembro, 

o Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em 

Foz do Iguaçu, sediará o 45° EPEC - Encontro Paranaense 

de Entidades de Classe do Crea-PR. O evento, promovido 

simultaneamente ao 28º Seminário Estadual de Inspetores, 

terá como tema “Inovação e gestão nas Entidades de Classe” e 

contará com a presença de 500 profissionais de 90 entidades.

Na abertura do evento (dia 06, às 19h), ocorrerá também a 

Cerimônia Solene do Mérito, que reconhece o trabalho de 

profissionais e empresas vinculadas ao Crea-PR indicadas 

pelas Câmaras Especializadas. 

Na programação do 45° EPEC, um conteúdo vasto formado 

por oficinas (de media training, BIM-Building Information 

Model, cases de sucesso frutos dos Editais de Chamamento 

Público do Crea-PR, comunicação e captação de novos sócios 

e gestão da inovação) e mesas redondas (sobre perícia judicial 

e certificação de edificações e instalações, cidades inteligentes, 

SINTER e regularização fundiária / REURB, tecnologia 

aplicada ao campo, desastres naturais / defesa civil e sistema 

de geração de energia). 

Destaque para as palestras “Competências essenciais da 

transformação digital" (Andrea Lorio),  "Liderança" (Abraham 

Shapiro), "Qualidade e produtividade para as Entidades de 

Classe" (Enio Padilha) e "Inovação e modelos de negócios" 

(Carlos Piazza). 

“A tendência é que este seja o maior evento da história do 

EPEC em termos de participação das Entidades de Classe. 

Acredito que isso ocorra em virtude da nova proposta 
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que integra Entidades de Classe, Instituições de Ensino, 

acadêmicos, Conselheiros e Inspetores do Crea-PR, e pelo 

fato deste ser o maior encontro de Entidades de Classe do 

país, todos juntos pensando com o mesmo foco”, resume o 

Gerente do Departamento de Relações Institucionais (DRI) 

do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes.

Em paralelo à programação do 45° EPEC, o 28º Seminário 

Estadual de Inspetores discutirá os avanços e rumos 

da fiscalização em oficinas técnicas por modalidades: 

Civil, Elétrica, Mecânica, Agronomia, Química, Geologia, 

Engenharia de Minas, Agrimensura e Segurança do trabalho. 

Integram ainda a programação do Encontro o Prêmio 

Inovação e Boas Práticas das Entidades de Classe e o grand 

finale, com a entrega do 12° Prêmio Crea-PR da Qualidade 

nas Organizações Profissionais (PCQ).

06 a 08 de novembro de 2019
Recanto Cataratas Thermas

Resort & Convention
Foz do Iguaçu-PR

45º
EPEC

Encontro Paranaense
de Entidades de Classe

FÓRUM DE 
INSPETORES28º

EPEC terá também 
o lançamento da 
Agenda Parlamentar

No primeiro dia do evento (06, às 19h), o 

Crea-PR fará o lançamento oficial da nova 

versão da Agenda Parlamentar, programa 

assinado pelo Conselho e que colabora com 

o desenvolvimento de políticas públicas 

em quatro grandes eixos – Saneamento 

e resíduos; Infraestrutura, mobilidade e 

transporte; Desenvolvimento regional 

integrado e Desenvolvimento rural –, 

tendo como produtos os Cadernos Técnicos, 

os Estudos Básicos de Desenvolvimento 

Municipal (EBDMs), os Estudos Básicos de 

Desenvolvimento Estadual (EBDEs), e ainda o 

estudo e proposições com relação aos projetos 

de lei em tramitação no Congresso Nacional 

e na Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná (ALEP).

Para marcar este momento especial, será 

feita uma discussão sobre a infraestrutura do 

Estado, debatendo o tema em conjunto com 

a Secretaria de Infraestrutura e Logística, a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o 

Paranacidade.

Este será um preparatório para o lançamento 

público da Agenda Parlamentar, em uma 

agenda na ALEP, marcada para o dia 01 de 

abril de 2020, onde também será apresentada 

a proposta de criação da Frente Parlamentar 

da Engenharia no Estado do Paraná.

Reconhecimento de 
futuros profissionais do 
Sistema

A interação com os novos profissionais e o seu devido 

reconhecimento serão feitos no 45° EPEC por meio 

da exposição de 14 trabalhos de conclusão de curso 

premiados no Estado, entre mais de 100 inscritos.

Indicados por coordenadores de curso de Instituições de 

Ensino de todo o Paraná, os TCC’s foram eleitos pelas 

Entidades de Classe e por Inspetores do Crea-PR e já 

foram publicados em uma edição especial da Revista 

Técnico-cientifica do Conselho, além de receberem 

uma menção honrosa na Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná (ALEP). Os trabalhos serão exibidos 

em totens eletrônicos dispostos no hall do evento.
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II SEMANA DE ÉTICA

O Crea-PR registrou uma média de 160 processos éticos por 

ano, abertos na instância do Conselho de 2014 a 2019. Apenas 

neste ano, já foram 78 processos, por motivos diversos, 

tais como edificações que apresentam vícios construtivos, 

falsificação de documentos, falta de efetiva participação nos 

serviços e obras e diversos acidentes.

De acordo com a Lei nº 5.194/1966 e as Resoluções CONFEA 

nº 1.002/2002 e nº 1.004/2003, as penalidades previstas 

para infrações ao Código de Ética são advertência reservada 

ou censura pública. A primeira trata-se de uma advertência 

ao profissional, que permanece restrita aos assentamentos 

documentais do profissional no Conselho, refletindo sobre 
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É T I C A

o erro cometido, ou seja, apenas o 

profissional e o denunciante, em 

princípio, têm conhecimento do 

fato. A censura pública, entretanto, 

consiste na divulgação para a 

sociedade por meio de Edital da 

penalidade imposta ao profissional. 

Em média, 40% dos processos têm 

como consequência a penalidade 

do profissional por infração ao 

Código de Ética Profissional. 

Ambas as situações, em maior ou 

menor grau, causam um desgaste 

ao profissional, ao contratante ou 

denunciante e à sociedade.

Pensando em discutir a 

importância da ética no exercício profissional, o Crea-PR 

realizará, de 18 a 22 de Novembro, a II Semana de Ética 

Profissional do Conselho, que abordará questões como 

“ética, ontem, hoje e sempre!” e compliance, pautando-se na 

temática da Ética Profissional do Sistema CONFEA/CREAs.

Aberto ao público e promovido nas oito regionais do Crea-

PR, o evento é uma resposta à Proposta nº 017/2016 da 

Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética (CNCE), que 

recomenda aos Conselhos incluir em sua agenda eventos 

envolvendo conselheiros, colaboradores, profissionais, 

entidades de classe, instituições de ensino e sociedade em 

geral para tratar do assunto.

O Coordenador da Comissão de Ética Profissional (CEP) 2019 

do Crea-PR e porta-voz do evento, Engenheiro Eletricista 

André Gomes, lembra que o combate ao exercício ilegal 

e não-ético da profissão integra os objetivos estratégicos 

da gestão 2018-2020 do 

Crea-PR. Gomes também 

ressalta que o Conselho 

vem trabalhando em prol de 

uma gestão modernizada, 

utilizando ferramentas de TI 

como o Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI), oitivas 

em vídeo conferência, pré-

votações eletrônicas, entre 

outras ações para agilizar 

o trâmite e julgamento dos 

processos. 

“É fundamental atentar à 

percepção de um julgamento 

de ética ‘humanizado’, porém 

impreterivelmente imparcial. Portanto, a Semana de Ética do 

Conselho pode ser uma ferramenta essencial para inserção 

dos profissionais no aprofundamento dos conhecimentos 

relativos ao Código de Ética profissional, às penalidades e ao 

arcabouço legislativo afetos ao Sistema CONFEA/CREAs”, 

diz.

A II Semana de Ética Profissional do Crea-PR tem o suporte 

ainda de uma equipe formada por Renato Straube (Gerente 

do DAT), Paulo Sartor (Facilitador do DAT), Paulo Markovicz 

(Assessor da CEP), Ivonete Santos (Assistente da CEP) e 

Camila Mazon (Analista Técnica do CEP).

Para ter acesso ao Código de Ética Profissional do Crea-PR 

basta clicar em https://www.crea-pr.org.br/ws/codigo-de-

etica-do-profissional-da-engenharia-da-agronomia-da-

geologia-da-geografia-e-da-meteorologia
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ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS: UMA 
PROFISSÃO DO PASSADO-
PRESENTE-FUTURO

P o r  A l m i r  A n t o n i o  G n o a t t o

Histórico da profissão de 
Engenheiros Agrônomos

Em 12 de outubro comemoramos o Dia do Engenheiro 

Agrônomo e na oportunidade parabenizo todos os 

profissionais. No nosso Sistema Profissional atualmente 

são mais de cento e vinte e dois mil profissionais no 

Brasil e quinze mil e quinhentos profissionais atuantes 

que estão registrados no Sistema Confea/Crea. 

Uma profissão centenária que muito contribuiu para o 

desenvolvimento do Brasil, teve sua gênese no Século 

XIX (1859-61) com a criação dos Institutos Imperiais de 

Agricultura em vários estados do Brasil. Com o passar 

do tempo, foram criados cursos de Agronomia em 

faculdades e universidades na maioria dos estados da 

federação.

A regulamentação do ensino e da profissão iniciou 

com a criação do Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio pelo Decreto 1606 (20/12/1906), cujo órgão 

tinha também a atribuição para autorizar a oferta 

do ensino agrícola. Com a finalidade de promover o 

desenvolvimento científico da agricultura, a preparação 

técnica de profissionais aptos para ocuparem cargos 

superiores no ministério, cargos de direção dos serviços 

inerentes à exploração racional da propriedade agrícola 

e das indústrias rurais dentre outros, eram abordados no 

ensino ministrado nos cursos de Agronomia.

Foi no Decreto nº 23.196 de 12 de outubro de 1933, 

no Governo Getúlio Vargas, que a profissão de 

Engenheiro Agrônomo foi regulamentada no Brasil, 

concedendo amplas atribuições aos profissionais, como 

a organização, direção e execução dos serviços técnicos 

oficiais, federais, estaduais e municipais, concernentes às 

matérias e atividades na agricultura, tais como: a) ensino 
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agrícola, em seus diferentes graus; b) experimentações 

racionais e científicas referentes à agricultura, e, em 

geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura 

em estabelecimentos federais, estaduais e municipais; 

c) propaganda e difusão de mecânica agrícola, de 

processos de adubação, de métodos aperfeiçoados de 

colheita e de beneficiamento dos produtos agrícolas, 

bem como de métodos de aproveitamento industrial 

da produção vegetal; d) estudos econômicos relativos à 

agricultura e indústrias correlatas; e) genética agrícola, 

produção de sementes, melhoramento das plantas 

cultivadas e fiscalização do comércio de sementes, 

plantas vivas e partes vivas de plantas; f) fitopatologia, 

entomologia e microbiologia agrícolas; g) aplicação de 

medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal; 

h) química e tecnologia agrícolas; i) reflorestamento, 

conservação, defesa, exploração e industrialização 

de matas; j) administração de colônias agrícolas; l) 

ecologia e meteorologia agrícolas; m) fiscalização de 

estabelecimentos de ensino agronômico, reconhecidos, 

equiparados ou em vias de equiparação; n) fiscalização 

de empresas agrícolas ou de indústrias correlatas, que 

gozarem de favores oficiais; o) barragens em terra que 

não excedam de cinco metros de altura; p) irrigação e 

drenagem para fins agrícolas; q) estradas de rodagem 

de interesse local e destinadas a fins agrícolas, desde 

que nelas não existam bueiros e pontilhões de mais de 

cinco metros de vão; r) construções rurais, destinadas 

a moradias ou fins agrícolas; s) avaliações e perícias 

relativas às alíneas anteriores; t) agrologia; u) peritagem 

e identificação, para desembaraço em repartições fiscais 

ou para fins judiciais, de instrumentos, utensílios e 

máquinas agrícolas, sementes, plantas ou partes vivas 

de plantas, adubos, inseticidas, fungicidas, maquinismos 

e acessórios, como também outros artigos utilizáveis 

na agricultura ou na instalação de indústrias rurais e 

derivadas; v) determinação do valor locativo e venal 

das propriedades rurais para fins administrativos ou 

judiciais, na parte que se relacione com a sua profissão; 

x) avaliação e peritagem das propriedades rurais, suas 

instalações, rebanhos e colheitas pendentes, para fins 

administrativos, judiciais ou de crédito; z) avaliação 

dos melhoramentos fundiários para os mesmos fins da 

alínea x.

Foi pela Lei Federal 5.194 de 24.12.1966 que passou-se 

a ter a atual regulamentação do exercício da profissão 

do Engenheiro Agrônomo, cujas atividades e atribuições 

profissionais, bem como a fiscalização e atuação 

profissional em defesa da sociedade, sendo criada a 

configuração moderna do Sistema Confea/Crea.

A Lei 5.555 de 04.12.1968 que regulou o exercício da 

profissão de Zootecnista, ampliou as atribuições aos 

Engenheiros Agrônomos e Médicos Veterinários para 

atuarem na área da Zootecnia.

A Resolução 218/73 do Confea que discrimina atividades 

das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, resolve no seu Artigo. 1º 

para efeitos de fiscalização, designar as atividades 

de 01 a 18. No Artigo 5º assegura a competência ao 

Engenheiro Agrônomo referente as áreas da engenharia 

rural; construções para fins rurais e suas instalações 

complementares; irrigação e drenagem para fins 

agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal 

e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, 

agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; 

alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, 

óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e 

conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; 

agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; 

processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia 

agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na 

agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; 

agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e 

crédito rural; seus serviços afins e correlatos.

Para garantir uma sólida formação ao curso de 

graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia, o 

Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional 

de Educação – Câmara de Educação Superior, publicou 
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a Resolução nº 01/2006 de 02 de fevereiro de 2006 que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 

serem observadas pelas instituições de ensino superior 

do País. Essa DCN estabelece que no Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC), sejam garantidas aos Engenheiros 

Agrônomos as competências científica e tecnológica, 

com atuação crítica e criativa na identificação e resolução 

de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão 

ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. 

No PPC institucional deverá assegurar a formação 

de profissionais aptos a compreender e traduzir 

as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, 

socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como 

a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de 

conservar o equilíbrio do ambiente. 

No processo de formação, os cursos deverão estabelecer 

ações pedagógicas com base no desenvolvimento de 

condutas e de atitudes com responsabilidade técnica 

e social, tendo como princípios: a) o respeito à fauna 

e à flora; b) a conservação e recuperação da qualidade 

do solo, do ar e da água; c) o uso tecnológico racional, 

integrado e sustentável do ambiente; d) o emprego de 

raciocínio reflexivo, crítico e criativo; e e) o atendimento 

às expectativas humanas e sociais no exercício das 

atividades profissionais.

O Engenheiro Agrônomo 
contribuindo para o 
desenvolvimento da 
agricultura no Brasil

Os recentes resultados obtidos indicam a segunda maior 

safra de grãos do país, estimada pela CONAB (2019) 

em 236,7 milhões de toneladas em 62,82 milhões de 

hectares. O valor Bruto da Produção (VBP) tomado como 

indicador de faturamento, é de R$ 600,9 bilhões, abaixo 

apenas do obtido em 2017, que foi de R$ 604,2 bilhões. 

O valor estimado para este ano é o segundo maior numa 

série iniciada em 1989, esse desempenho contribui com 

22% do Produto Interno Bruto (PIB), 80% da pauta das 

exportações brasileiras, responsável pela geração de 

10% dos empregos diretos e 20% indiretos. O Brasil 

conta com uma produção diversificada de mais de 300 

espécies de vegetais, sendo que 180 destas exportadas 

são desenvolvidas nos diferentes biomas e realidades 

regionais.

O Brasil figura na liderança mundial dos países 

exportadores de alimentos, explorando somente 27% de 

seu território com atividades da agricultura e pecuária, 

destes apenas 7,3% das áreas são destinadas à produção 

de grãos. O bom desempenho das lavouras tem garantido 

sucessivos crescimentos da produção, devido aos ganhos 

de produtividade nas lavouras brasileiras, principalmente 

relacionados ao uso de tecnologia. Segundo Souza 

et al (2012) no período de 1996 o fator tecnologia foi 

responsável por 50,6% no aumento da produção, já em 

2006 a tecnologia foi responsável por 68,1%, enquanto 

que o fator trabalho em 1996 contribuiu em 31,3% no 

aumento da produção, tendo sua participação reduzida 

para 22,3% em 2006. Essa tendência de redução foi 

verificada também no fator terra que foi responsável por 

18,1% no aumento da produção agrícola em 1996, tendo 

em 2006 esse fator reduzido para 9,6% no aumento na 

produção, no geral neste período a produção aumentou 

170%. 

Se analisarmos a evolução da produção de grãos no 

Brasil no período de 1975 a 2019, passou de 39 para 233 

milhões de toneladas. Segundo estudo MAPA/SPA houve 

um aumento de 325% na Produtividade Total do Fatores 

(PTF) com elevação de 200% na produtividade (kg/ha), 

30% área agricultável (ha) e 134% no uso de insumos. 

Para exemplificar essa evolução na eficiência produtiva, 

vejamos o caso da cultura da soja no Brasil, que nos 

últimos 20 anos passou de uma produção de 31 milhões 

de toneladas para 115 milhões de toneladas, um aumento 
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de 366% na produção. Estes ganhos de produtividade se 

deram pelo uso eficiente dos fatores de produção, com 

destaque para a utilização maior da tecnologia e em 

menor proporção os fatores terra e trabalho, obtendo 

mais produtos no mesmo espaço e trabalho disponível. 

Por trás deste excepcional ganho de produtividade com 

a utilização do fator tecnologia pelos produtores rurais, 

está o conhecimento, competência, dedicação e trabalho 

dos Engenheiros Agrônomos, atuando na pesquisa e 

inovação, na transferência de tecnológica, na gestão dos 

empreendimentos e na formulação de políticas públicas 

para o desenvolvimento da agricultura no país.

 
Os desafios da agricultura 
e do desenvolvimento do 
Brasil e o papel do Engenheiro 
Agrônomo

Para o Dr. Zander Navarro (2016), Engenheiro Agrônomo 

e pesquisador, que tem produzido reflexões e análises 

importantes acerca da agricultura brasileira mundial e o 

desenvolvimento rural, tem chamado a atenção os desafios 

da agricultura e do rural brasileiro. Na visão do estudioso, 

a agricultura está deixando de ser um ato de decisões 

intuitivas para ser um ato de decisões analíticas, requerendo 

maior profissionalização, gestão e eficiência.

O Brasil tem no Agronegócio uma importância econômica 

e social inquestionável para seu desenvolvimento, dadas 

as condições edafoclimáticas e tecnológicas com obtenção 

de ganhos expressivos em produtividade no sistema 

vigente em parte dos empreendimentos, porém há ainda 

desigualdades econômicas e sociais. Dados do Censo IBGE 

(2006) demonstram que a concentração de renda e a 

pobreza rural persiste. Dos 5,17 milhões de estabelecimentos 

rurais no Brasil, 500 mil (11% do total) detém 87% do VBP. 

A pergunta a ser feita é sobre como fazer para viabilizar os 

89% dos estabelecimentos que detém os 13% da renda?

Outro problema constatado no Censo está no contínuo 

esvaziamento do campo com migração para a cidade, 

intensificado nas décadas de 80 e 90. Atualmente 15% da 

população brasileira vive no meio rural, com reduzidos 

integrantes no núcleo familiar, comprometendo o processo 

de sucessão familiar. Os jovens estão deixando o campo em 

busca de oportunidades na cidade, principalmente as moças, 

tornando o campo envelhecido e masculinizado.

Para agravar esse quadro, percebemos uma redução drástica 

nos gastos públicos com o orçamento para a agricultura, 

a união tem reduzido fortemente a proporção do seu 

orçamento global, que na década de 80 chegou a quase 12%, 

reduzindo para menos de 1%, em 2015, concentrado em 

poucas políticas públicas para agricultura como o credito e 

seguro rural subsidiado.

Diante dos desafios colocados, o país precisa encontrar 

soluções para superar as desigualdades presentes 

no meio rural, adotando práticas e políticas públicas 

que envolvam investimentos em ciência, tecnologia, 

inovação e infraestrutura para garantir sustentabilidade 

e competitividade dos principais produtos e cadeias 

produtivas consolidadas, agregando valor às commodities, 

e buscando alternativas para diversificação de renda nas 

atividades agrícolas e não agrícolas. 

O Brasil precisa cada vez mais ser protagonista na produção 

sustentável de alimentos seguros e saudáveis para atender 

as necessidades do seu povo e do mercado global, visando 

promover o desenvolvimento econômico social com 

preservação ambiental.

E nesse contexto, com esses desafios, que os Engenheiros 

Agrônomos precisam compreender e atuar, aplicando seus 

conhecimentos para resolução de problemas cada vez mais 

complexos, por meio das atribuições concedidas, reguladas e 

fiscalizadas pelo estado por meio dos conselhos profissionais 

no Sistema Confea/Crea.

Em tempos de globalização e competitividade, os 

profissionais deverão buscar uma formação continuada, 

visando responder às rápidas transformações da sociedade 
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com suas demandas cada vez mais complexas.

O uso na agricultura e no meio rural das Tecnologias 

de Informação Comunicação (TIC), da biotecnologia, da 

nanotecnologia, das geociências, da robótica e automação, da 

gestão, do empreendedorismo e inovação são conhecimentos 

indispensáveis para atuação exitosa dos Engenheiros 

Agrônomos.

Para garantir a competitividade dos produtos brasileiros 

nos disputados mercados mundiais e buscar novos, além da 

tradicional busca melhoria da produtividade com qualidade, 

é imprescindível adotar sistemas de rastreabilidade e 

certificação dos produtos, uso de sistemas de produção e 

gestão mais sustentáveis a exemplo do plantio direto, manejo 

integrado de solo e agua, Sistema ILPF (Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta) que utilizam racionalmente os recursos 

naturais e mitigam os efeitos climáticos e o aquecimento 

global.

Um bom profissional da agronomia deve protagonizar 

solução de problemas e buscar oportunidades de trabalho 

e negócios, por isso a importância de uma visão sistêmica 

tanto da produção e seus diferentes processos, como das 

demandas, conhecendo as diferentes necessidades dos 

consumidores.

Os dados do IBGE (2017), demonstraram que cerca de 50% 

dos mais de 300 mil Estabelecimentos Agropecuários não 

têm acesso à assistência técnica no Paraná. Isto pode ser uma 

oportunidade para milhares de Engenheiros Agrônomos 

atuarem como responsáveis técnicos, viabilizando serviços 

por meio do estabelecimento de planejamento e metas a 

serem traçadas e alcançadas por meio da melhoria dos 

indicadores de resultados nas propriedades e atividades, 

a exemplo dos resultados obtidos no programa de manejo 

integrado de pragas e doenças na cultura da soja, adotado 

pela EMATER e EMBRAPA no estado, em centenas de 

Unidades Demonstrativas (UD).

Os resultados obtido nas UDs com o Manejo Integrado de 

Pragas e Doenças (MIP/MID) na cultura da soja na Safra 

2018/2019 conseguiu uma redução de 50% e 30% no uso 

e aplicação de agrotóxicos para o controle de pragas e 

doenças, quando comparado com as lavouras de soja, que 

não realizam o MIP/MID, redução de R$ 245,64 por hectare 

nos custos de produção. Se o Paraná adotasse essa tecnologia 

na área cultivada total (há) de 5,4 milhões da oleaginosa, os 

produtores rurais economizariam mais de R$ 1,3 bilhões 

em insumos e serviços, recursos que dariam para contratar 

milhares de profissionais para prestar assistência técnica 

junto aos estabelecimentos agropecuários como um todo. 

Os resultados obtidos demonstram que é possível reduzir 

as aplicações e uso de agrotóxicos na agricultura, mantendo 

a produtividade e aumentando a rentabilidade com 

acompanhamento sistemático. 

Percebe-se que os consumidores estão cada vez mais 

em busca de saúde e de qualidade de vida, sendo que os 

alimentos e a preservação ambiental são elementos de 

primeira ordem na preocupação da população. Temas 

como segurança alimentar e nutricional, que elevam a 

preocupação com a quantidade e qualidade dos alimentos 

consumidos, as diferentes condições de produção e uso 

dos recursos, bem como o acesso a estes alimentos pela 

população consumidora, são preocupações que devem ser 

consideradas pelos Engenheiros Agrônomos. 

Segundo estudos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), do total dos 7,7 bilhões de pessoas no mundo, 

aproximadamente 1 bilhão de pessoas passam fome; 

outros 2 bilhões estão subnutridos e outros 2 bilhões 

obesos, portanto em pleno século XXI as desigualdades no 

mundo só aumentam. 
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