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editorial

Uma ótima leitura a todos!

É com grande honra que assino este editorial da revista BASE 
como Diretora Administrativa da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Guarapuava (AEAGRO) e represento as mulheres 
do setor junto às entidades de classe.

Esta edição tem um caráter especial, onde, em meio a uma pan-
demia mundial, o agronegócio é o pilar mais forte da economia. 
O setor que não parou em nenhum momento e se fortalece dia-
riamente por meio dos profissionais que movem esta máquina 
chamada agricultura.

Conhecimento traz sabedoria para lidarmos em situações de ris-
co/conflito. E, por meio desta revista de circulação regional, dese-
jamos contribuir com o fortalecimento científico e tecnológico 
da sociedade, com o suporte dos colegas comprometidos.

Em nome de todas as entidades, agradeço ao Sistema Confea/
Crea, que nos apoia em todas as ações em prol do desenvolvi-
mento profissional.

Vamos aprimorar nosso conhecimento!

Fabiula Portolan Kuczer
Engenheira Agrônoma

Diretora Administrativa 
da AEAGRO

editorial

É com muito prazer que escrevo meu primeiro Editorial como  
presidente em exercício do Crea-PR, para uma revista fruto dos  
Termos de Fomento disponibilizados pelo Conselho. 

Esta publicação destaca o trabalho de nossos profissionais frente à 
pandemia, demonstrando a resiliência das engenharias e a importân-
cia das mesmas em nossa sociedade.  

Tenho sentido este poder da nossa categoria de se adaptar pron-
tamente às mudanças tenho sentido desde que assumi a presidên-
cia do conselho em março. Tomando os conselheiros como um 
exemplo, tivemos sucesso nas duas versões de plenárias on-line 
realizadas pela primeira vez na história do Crea-PR. Todos aderi-
ram à proposta de fazer uma pré-votação dos processos, para que a 
reunião ocorresse de forma mais ágil, e se empenharam para fazer 
o melhor uso possível dos recursos digitais. Obtivemos na nossa 
primeira plenária virtual a presença de 164 profissionais!

O reconhecimento aqui também vem para todo o time funcional 
do conselho que, mesmo remotamente, vem realizando todos os 
serviços com maestria, alcançando números como 3.944 acervos 
emitidos e 14.900 solicitações de profissionais e 8.040 solicitações de 
empresas, atendidas (números de março a junho deste ano).

Acredito que todos estão tirando lições valiosas deste momento pelo qual 
estamos passando. Eu, como engenheiro e atual gestor de uma entidade 
de classe profissional, aprendi que temos muito mais força, flexibilidade e 
criatividade do que imaginávamos. Precisamos agora fazer com que estas 
habilidades descobertas façam parte do nosso dia a dia daqui pra frente, 
e que não precisemos de outras situações difíceis para provar que somos 
capazes de fazer diferente e, muitas vezes, melhor.

Força para os profissionais que tiveram seus entes queridos perdidos, 
para os que continuam na sua luta diária e para os que, a partir de 
agora, escreverão novas histórias em cada uma de suas modalidades!

Osvaldo Danhoni
Engenheiro Agrônomo 

Presidente em exercício 
do Crea-PR

Boa leitura!
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Guarapuava

CresCimento 
soCioeConômiCo 
e VertiCalização 
urbana Crescimento populacional e econômico, esses são 

os dois principais fatores no processo de vertica- 
lização de uma cidade. Com a economia indo bem 
e atraindo pessoas de outras regiões, e até mesmo 
o êxodo rural para os centros, ocorre a necessidade 
de modificação das formas de habitação dos mu-
nicípios, visando a acomodação dessas novas de-
mandas socioeconômicas.  

Nesse cenário, intensifica-se o crescimento em áreas 
da cidade que comportam a maior quantidade de 
comércio e infraestrutura (geralmente os centros), 
consequentemente aumentando a valorização dos 
terrenos e concentrando parte da população com 
maior renda em lugares específicos da cidade. 

Quando não há mais a possibilidade de crescer hori-
zontalmente, surgem os prédios e o crescimento tor-
na-se vertical. “Com o crescimento econômico conse-
guimos observar que as pessoas procuram morar em 
prédios por vários fatores, mas os que enxergo como 
principais são: a segurança, um estudante que vem 
morar sozinho, por exemplo, fica mais seguro em um 
prédio do que numa casa. O conforto e a facilidade 
que as pessoas sentem em morar numa área central, 
onde fica mais fácil se locomover, o comércio está 
perto. A economia, a possibilidade de morar perto ou 
até conseguir um emprego melhor. E também o gos-
to, incluindo até mesmo o status social de morar em 
áreas privilegiadas da cidade, por exemplo”, avalia o 
Engenheiro Civil Sergio Dacoreggio. 

Os impactOs pOsitivOs  
e negativOs nas cidades  
e na cOnstrUçãO civil. 
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mUdança na paisagem e impactOs UrBanOs

Guarapuava é um dos principais municípios da região centro-oeste do 
Paraná e atualmente está entre as dez cidades mais populosas e em 11° 
lugar entre as cidades com os maiores PIBs do estado, segundo dados do 
IBGE. 

Esses números comprovam o crescimento socioeconômico da região e 
explicam a expansão vertical que vem sendo observada há alguns anos na 
cidade. “O movimento de verticalização em Guarapuava começou há mais 
de 20 anos atrás, mas foi de 10 anos para cá que foi dada sequência às obras. 
Principalmente nos últimos 5 anos conseguimos observar um crescimen-
to vertical realmente significativo na cidade”, relembra Dacoreggio. 

Foto 01: Lagoa das Lágrimas   
Centro em 1982 
Foto 02 : Lagoa das Lágrimas
Centro em 2019 

(fonte: Página de Facebook – 
Guarapuava Histórica)

O cOncidade/gUarapUava tem por finalidade propor diretrizes 
para a formulação e implementação da política municipal de gestão 
e desenvolvimento territorial, bem como acompanhar e avaliar a sua 
execução conforme dispõe a lei nº 10.257/2.001 (estatuto da cidade) e 
lei complementar 70/2016 (plano diretor do município de guarapuava), 
além de outras atribuições definidas em lei .

Mas não é só a paisagem que é afetada pela vertica- 
lização. Os impactos desse tipo de crescimento afe-
tam a vida dos moradores, a estrutura da cidade e 
por consequência, a própria natureza. 

Por todos esses fatores, a multiplicação do solo ur-
bano por meio da construção predial, deve seguir 
uma regulamentação urbanística. Aqui entra o Pla-
no Diretor de cada cidade, que vai regimentar to-
dos os pontos de construção e crescimento urbano. 
“A construção civil depende do Plano Diretor para 
acontecer, porque é ele que regulamenta quais tipos 
de obras podem ser realizadas. Sobre a construção 
de prédios, especificamente, é este plano que deter-
mina o tamanho permitido de edificações para cada 
zona da cidade”, explica o Engenheiro.  

Isso porque a verticalização interfere na sobrecarga 
da infraestrutura. “Quando se constrói uma casa, a in-
fraestrutura de esgoto, luz e água para atender a neces-
sidade de uma família que vai morar ali, é uma. Agora, 
por exemplo, quando nesta mesma área se constrói 
um prédio de 5 pavimentos, que vai acomodar cinco 
famílias, a necessidade da infraestrutura muda e preci-
sa ser readequada. Por isso, o Plano Diretor é extrema-
mente importante”, completa Dacoreggio.    

Essa interferência na infraestrutura da cidade 
pode chegar a afetar o microclima local. Se forem  

Fonte: http://www.concidade.com.br/concidade/pages/

construídos muitos prédios próximos uns aos outros, 
eles podem começar a afetar o direcionamento do 
vento, a criar sombras que interferem na incidência 
solar e acabar resultando em mudanças climáticas. 

Para a construção civil, os obstáculos de se tra-
balhar em obras prediais centrais afetam o tempo 
da obra, por conta da logística diferenciada que 
deve haver para acomodar todos os equipamentos, 
caminhões que devem ter tamanhos específicos 
para poder transitar na área central, entre outras 
questões que vão afetar, inclusive financeiramente, 
a construção. 

“Apesar de tudo isso, podemos encarar como positivo 
todo esse processo, porque ele acompanha e indica 
o crescimento da cidade. Com a verticalização sen-
do feita de maneira técnica e responsável, levando 
em consideração o planejamento urbano, é possível 
otimizar o solo/espaço, diminuir custo de moradia, 
minimizar as distâncias percorridas – e até diminuir o 
uso de veículos, aumentar o conforto e, claro, a segu-
rança das pessoas”, conclui Dacoreggio. 
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engenheiro CiVil  
e o aCompanhamento 
das obras

A contratação de um engenheiro no momento anterior 
às construções e reformas é obrigatória, de acordo com 
as leis federais do Brasil. O processo geralmente se ini-
cia no alvará de construção, que deve ser assinado por 
um profissional da modalidade com registro no Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e 
demanda acompanhamento do andamento das obras 
até a entrega final. 

Ou seja, de acordo com a legislação, as pessoas não ha-
bilitadas a exercerem essas atividades devem contra-
tar profissionais para realizar tais ações. Nesses casos, 

impOrtância e valOrizaçãO 
da prOfissãO Ultrapassa  
a simples fOrmalidade

o Engenheiro Civil, por exemplo, é responsabilizado 
pela qualidade das execuções das obras através de um  
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), definido, a partir da implementação da Lei nº 
6.496, firmada em 7 de dezembro de 1977.

A ART, nesse sentido, funciona para proteger legalmente 
o proprietário de qualquer irregularidade observada na 
obra. Com isso, o profissional capacitado responderá ju-
dicialmente quanto a qualquer dano gerado à edificação, 
uma vez que a legislação referente à execução da obra o 
torna responsável por ela. A ausência de um responsável 
técnico, inclusive, pode fazer com que o proprietário  
responda criminalmente.

Além dessas consequências, a carência da ART e as-
sinatura perante ao CREA pode ocasionar em multas 

para o dono do empreendimento, podendo ocorrer até 
mesmo o embargo da obra. Ademais, o proprietário 
da edificação não terá garantia diante da lei quanto a 
problemas que possam vir a surgir posteriormente, co-
locando em risco a própria vida útil da construção.

Por isso, se engana quem acha que a ART funciona ape-
nas como um “dedo-duro” de possíveis ilegalidades. 
São três as funções principais da norma: a defesa da 
sociedade (através da prestação de serviço por um 
profissional habilitado); a valorização dos profissionais 
(confere a legitimidade das atividades e a participação 
técnica dos engenheiros); e atestar a comprovação da 
capacidade técnica (reforçando os dois pontos anteri-
ores).

Porém, mesmo com todas essas garantias, é comum 
que muitos proprietários não cumpram com tais  
exigências. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-
BR) em parceria com Instituto Datafolha, apontou que 
85% da população já realizou obras sem o acompanha-
mento de profissionais de arquitetura ou engenharia.

“É comum encontrar obras em andamento em que 
não há nem sequer um projeto a se seguir. Isso acon-
tece porque parte da população ainda tem uma visão 
equivocada de que somente obras de grande porte tem 
a necessidade/importância em ter um Engenheiro Civil 
presente durante todo o processo de planejamento, ge-
renciamento e execução da edificação, ou que o custo 
para ter esse profissional seja muito elevado”, explica 
Susanne Pawlas, Engenheira Civil.

Além de controlar os riscos na construção, os en-
genheiros são responsáveis direta e indiretamente 
pela redução de custos nas obras, que começa na 
etapa de planejamento, ação anterior ao movimen-
to do primeiro tijolo. A boa gestão dos recursos, 
inclusive, já é iniciada praticamente nas primei-
ras visitas ao terreno, momento em que são con-
firmadas as medidas planialtimétricas e os estudos  

específicos que analisam o formato e relevo do local. 

Além de problemas judiciais, como destacado ante-
riormente, a ausência de um engenheiro na obra pode 
ocasionar problemas de segurança para os futuros 
moradores, ou mesmo para os colaboradores que ali 
trabalham. Isso acontece porque também é respon- 
sabilidade desse profissional supervisionar o uso de 
ferramentas para realização dos serviços, equipamen-
tos de proteção individuais e coletivos (EPI’s e EPC’s, 
respectivamente), checar as especificações do projeto, 
orientar a equipe presente, entre outros.

“Deixar as equipes de obras trabalharem sem a super-
visão técnica do engenheiro pode acarretar nas mais 
diversas falhas e defeitos possíveis em uma edificação 
ou estrutura. Assim como a ocorrência de acidentes pre-
visíveis, causados por imperícia ou negligência. Muitos 
problemas construtivos demoram muitos meses até se 
agravarem e serem notados por leigos ou pessoas de-
satentas ao assunto, aumentando exponencialmente os 
custos dos reparos e até mesmo colocando vidas em ris-
co”, comenta Saulo Maestri, também Engenheiro Civil.

Tanto Maestri quanto Pawlas acreditam que tais  
negligências por parte dos proprietários ou contratantes, 
também impactam negativamente no trabalho desem-
penhado pelos engenheiros, o que leva a uma desvalo-
rização do mercado de trabalho do setor. Essa situação 
também ocorre, por exemplo, quando alguns profissionais 
qualificados optam por “assinar” algumas obras sem o 
acompanhamento devido, cobrando, desta forma, um 
preço abaixo do que deveria ser praticado. 

Além de colocar a segurança de diversas pessoas em 
risco, sofrer com a possibilidade de multas fiscais, con-
tribuir para um custo maior na obra e prejudicar a vida 
útil do estabelecimento, tal situação pode implicar ain-
da em longas disputas judiciais entre o proprietário e 
o engenheiro, que nesse caso, demonstra displicência 
por não acompanhar a obra com a seriedade e o cuida-
do que a profissão demanda.
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inteligênCia 
geográfiCa 
no auxílio à 
tomada de 
deCisão
traBalhO mUltidisciplinar 
permite análise da dinâmica 
da cOvid-19 nO paraná

As Geociências têm a inovação em sua essência, e 
isso ficou ainda mais evidenciado neste momento 
que pede criatividade e assertividade em prol do 
bem estar da sociedade. Um exemplo são os Times 
de Inteligência Geográfica (TIGs), um movimento 
da Associação Profissional dos Geógrafos do Esta-
do do Paraná (Aprogeo) que conta com a adesão de 
profissionais voluntários, registrados no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR), como Geógrafos e Engenheiros Flo- 
restais, entre outros.

Implantado inicialmente para o enfrentamen-
to da dengue, o grupo teve função adaptada em 
decorrência da pandemia do Corona vírus e segue 

focado nesta ação. Com base no levantamento e 
análise de dados, o TIG gera relatórios atualiza-
dos sobre o Corona vírus disponibilizados no site  
www.tig.aprogeopr.org.br, junto com mapas intera-
tivos cujas interfaces permitem visualizar os princi-
pais indicadores da pandemia no Estado.

Isso entrega informação atual e verdadeira à  
população e aos gestores responsáveis pela tomada 
de decisões, ampliando a assertividade na tratativa da 
doença. Por meio de reuniões remotas a equipe divide 
tarefas, como a aquisição de dados tabulares e geo-
espaciais (como dados de infectados e óbitos, leitos 
e tratamentos, fornecidos pelo Governo do Estado 
e pelo European Centre for Disease Prevention and 

Control), a formulação dos relatórios e conteúdos  
on-line e demandas de comunicação.

O objetivo principal é usar a multidisciplinaridade e 
o conhecimento diferenciado do grupo para estrutu-
rar um repositório de dados e informações que pos-
sibilitem antecipar o amanhã e construir cenários 
futuros. “Diante de inúmeras informações, o TIG 
verificou um grande problema ou incoerência nos 
dados e na forma de disponibilização dos mesmos, 
o que ocasionava problemas na análise e projeções. 
Assim, apontamos às prefeituras, associações de 
municípios e Governo do Estado a importância da 
padronização e o correto preenchimento dos dados 
gerados”, explica o Geógrafo Danilo Serrano, presi-

dente da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) 
– regional Maringá.

Todas as medidas governamentais foram e estão sendo 
pautadas por meio de planejamento e projeções, onde 
o Geógrafo tem um grande papel. “Ações como o TIG 
reforçam a necessidade do Geógrafo no setor público, 
que tem muito a ganhar com o vasto conhecimento e as 
inúmeras possibilidades de atuação deste profissional. 
Este foi a principal ganho na valorização da profissão 
do Geógrafo”, conclui.

saiba mais em www.tig.aprogeopr.org.br
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a importânCia da 
inoVação para as 
entidades de Classe 
e profissionais do 
sistema Confea
De acordo com o último levantamento do Índice Global 
de Inovação (IGI), divulgado em julho do ano passado, 
o Brasil ocupa a 66º posição entre 129 países no ranking 
de nações inovadoras. O resultado aponta uma queda 
de duas posições para o país na lista, que tem entre os  
melhores colocados Suíça, Suécia, Estados Unidos, 
Países Baixos e Reino Unido, respectivamente. 

O estudo, que busca verificar as competências de di-
versos países no que diz respeito ao encorajamento e 
suporte de novidades tecnológicas, é desenvolvido pela 
Universidade Cornell (Estados Unidos), o Instituto Eu-
ropeu de Administração de Empresas (INSEAD) e a Or-
ganização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 
Além do desempenho direto dos países com relação ao 
tema, o índice também leva em consideração as ações 
e iniciativas locais que busquem estimular a inovação.

Em sua 12ª edição, a pesquisa é uma das ferramen-
tas mais respaldadas do mundo em relação ao tema, 
contribuindo inclusive, como uma ferramenta para 
auxiliar em decisões globais, o que estimula investi-
mentos e impulsiona o desenvolvimento dos países. 
A classificação é baseada em 80 indicadores, que le-
vam em conta pedidos de propriedade intelectual, 

publicações científicas e técnicas, gastos com edu-
cação, entre outros.

Por sua complexidade e mesmo multiplicidade,  
a inovação não deve ser entendida como um conceito 
fechado ou facilmente “palpável”. O conceito também 
envolve diversas variáveis e o caminho, quase sempre, 
é repleto de tentativas e erros. Ou seja, é um processo 
contínuo de descobertas de soluções para problemas 
novos ou antigos que nos rodeiam. 

Em um mundo repleto de informações de inúmeros 
canais e que estão disponíveis na palma da mão, o foco 
também é um ingrediente poderoso. De acordo com 
Steve Jobs, criador da Apple, “...(A inovação) surge quan-
do você diz ‘não’ para mil coisas (…). Estamos sempre 
pensando em novos mercados em que podemos ingres-
sar, mas é só ao dizer ‘não’ que você pode se concentrar 
nas coisas que realmente são importantes”.

Além da viabilidade econômica, boas condições de 
desenvolvimento e resolução de um ou mais problemas, 
existe uma palavra que a inovação deve “obedecer”: 
aplicabilidade. “Nem toda tecnologia é inovadora. A 
inovação passa a ser uma ferramenta para as entidades 

de classe a partir da aplicação e uso das tecnologias na 
resolução de problemas que essas entidades apresen-
tavam”, explica Jorge Campelo, Geógrafo e Presidente 
da Associação dos Profissionais Geógrafos do Estado do 
Paraná (Aprogeo-PR).

As entidades de classe, nesse contexto, têm trabalhado 
cada vez mais para acompanhar esses processos, fo-
mentando e integrando o desenvolvimento de algumas 
dessas atividades nos sistemas internos. Tais ações, 
além de auxiliar os profissionais em seu cotidiano e 
contribuir para a melhoria na qualidade dos serviços 
prestados pela entidade, também agregam valor e re-
forçam a atuação das instituições locais.

“A inovação pode ser entendida e trabalhada de várias 
formas, tanto na desburocratização de processos e pro-
cedimentos, quanto na implementação de tecnologias. 
Ambas as formas vêm facilitando a gestão e governança 
das ECs, além de possibilitar uma maior aproximação 
com os seus clientes e proporcionar maior visibili-
dade”, pontua Danilo Serrano, também Geógrafo. 

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido pelo Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

(Crea-PR) tem sido destaque dentro do Conselho  
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), revelam 
ambos os profissionais. A instituição do Paraná é uma 
das mais inovadoras com relação à fiscalização, entre 
outros aspectos, observa Campelo. Ele comenta ainda 
que, como todo processo de inovação é cíclico, esses in-
centivos acabam se retroalimentando de forma positiva.

“Quanto mais inovação você traz para um sistema já 
acostumado a lidar com esse tipo de informação, mais 
você estimula uma mentalidade orientada para as novi-
dades. Em função da forma que o Crea-PR gerencia essa 
inclinação, os editais de fomento tendem a incentivar 
que as entidades de classe sigam o mesmo caminho.  
A entidade avançou e incentivou as outras instituições 
a buscarem esse eixo de desenvolvimento”, argumenta.

O histórico da instituição com o tema da inovação é 
longo, e conta, por exemplo, com a implementação de 
um sistema de gestão e governança cooperativa, rea- 
lizado anos atrás, complementa Serrano. “A equipe de 
TI do CREA-PR vem se adaptando a estas mudanças, o 
que antes apenas era visto como suporte, hoje tem des-
taque na própria criação, implementação de processos 
e assinaturas digitais, plataformas virtuais de cursos,  
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novos métodos de treinamentos, entre outros, que já são realidade no 
sistema”, exemplifica.

Esse contexto de mudanças implica também em mudanças de posturas 
para os próprios profissionais, dentro ou fora da entidade, já que exige  
atualizações constantes e interação com um mundo repleto de novidades. 
“Diria que ser proativo, engajado e tratar as coisas com simplicidade são 
habilidades fundamentais para quem quer ver o mundo e as pessoas em 
uma outra dimensão, e assim inovar”, finaliza Serrano.

“fiscalizaçãO inOvadOra, sOciedade segUra”: 
hackathOn dO crea-pr fOi O primeirO entre 
as entidades regiOnais

Nos dias 17 e 18 de agosto do ano passado, Maringá (PR) foi palco de um 
grande evento promovido pelo Crea-PR, em parceria com a (Aprogeo-PR) e 
o Centro Universitário de Maringá (Unicesumar). Com o tema “Fiscalização 
Inovadora, Sociedade Segura”, o primeiro Hackathon realizado entre as en-
tidades regionais mobilizou um total de 50 profissionais e teve cerca de 30 
horas de duração. 

Os eventos desta modalidade visam estimular a criação de novas soluções 
e aplicações tecnológicas em um curto período de tempo. As maratonas co-
letivas contam com equipes multidisciplinares, com participação de profis-
sionais de programação, marketing, entre outros. A ocasião, que marcou os 
85 anos do Crea-PR, desafiou os participantes a criarem projetos inovadores 
para o setor de fiscalização da entidade.

Os vencedores da Hackathon, do primeiro ao terceiro lugar, foram Eufraim-
Bit, Pedreiros do Software e FH Hightech, respectivamente. As soluções 
desenvolvidas durante a maratona,  tiveram supervisão do Departamento 
de Fiscalização (Defis) da entidade, tendo também o acompanhamento 
dos profissionais de tecnologia da informação, que discutiram a viabilidade 
de implementação e potencial das ações.

Posicionada no terceiro lugar, a equipe “FG Hightech” desenvolveu uma 
solução para otimizar o tempo e os recursos dos fiscais, com um sistema 
que alertava os profissionais sobre o vencimento de ações. O aplicativo per-
mitia ainda o acesso a diversos processos, possibilitando ao fiscal oficiar 
um profissional ou empresa de forma ágil e prática.

Os “Pedreiros do Software”, que garantiram a segunda posição, apostaram 

em uma versão mais prática do TABFisc (sistema de fiscalização móvel). 
A equipe reestruturou os dados do programa, aprimorando o aplicativo já 
utilizado pela entidade, proporcionando assim maior agilidade em seu uso. 

Desenvolvido pela “EufraimBit”, o projeto vitorioso foi o site responsivo “AUD 
Crea”, que contava com um robô para centralizar as informações dos processos 
licitatórios em um único local. A solução visava otimizar o tempo gasto pelos 
Agentes Fiscais do Crea-PR, já que tais ações são realizadas de forma manual.  

“O mais interessante do Hackathon foram as ideias, permitindo um olhar 
diferente para os assuntos do nosso dia a dia. Vários dos projetos apresen-
tados foram internalizados e formamos grupos com as próprias equipes 
de fiscalização e TI para desenvolvimento e testes destas ideias”, explica a 
Gerente de Fiscalização do Crea-PR, Mariana Maranhão.

O objetivo destas iniciativas, que envolvem o planejamento estratégico da 
entidade, visa aumentar a eficiência da fiscalização, apostando na asser-
tividade das ações e melhor gestão de recursos. “É o caso do Sistema de 
Informações Geográficas, ferramenta utilizada pelo Crea-PR que apresenta 
dados para apoio nos deslocamentos – bem como ferramentas de rotei-
rização para auxiliar no planejamento das ações em campo, otimizando o 
deslocamento dos agentes de fiscalização em busca de maior efetividade”, 
exemplifica.

A entidade conta ainda com um programa interno de fomento à inovação, 
chamado InovaCrea. Através dele, qualquer funcionário pode apresen-
tar ideias para melhoria dos processos do Crea-PR, contribuindo para a  
constante evolução e desenvolvimento da instituição como um todo.
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os segredos da eleVada 
produção de milho de 
guarapuaVa

aplicaçãO de tecnOlOgia, BOas 
cOndições de clima e sOlO e 
prOfissiOnais dedicadOs

Grão rico em fibras, o milho é a segunda cultura mais importante da pro-
dução agrícola do Brasil, ficando atrás apenas da soja. Sua relevância históri-
ca para o país atravessa séculos, sendo cultivado antes mesmo da chegada 
dos europeus na América do Sul. No território brasileiro, por exemplo, o 
milho era o principal ingrediente da dieta de diversas tribos indígenas, prin-
cipalmente os guaranis.

Com forte tradição na culinária brasileira até os dias atuais, com pratos es-
pecíficos como o mingau, curau, pamonha, entre outros, o milho ganhou 
ainda mais importância com o passar dos anos. Além da alimentação e sub-
sistência humana, o cereal ganhou protagonismo como um dos principais 
insumos para a produção de suínos e aves, assumindo, cada vez mais, um 
papel fundamental na balança comercial do país. 

Com resultados bastante promissores, a exportação do milho do Brasil al-
cançou um novo patamar recentemente. Segundo relatório divulgado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em fevereiro 
deste ano, a comercialização externa do cereal nacional, com 42,7 milhões 
de toneladas, superou as vendas externas norte-americanas que contabili-
zaram 41,3 milhões.

Atualmente, o país ocupa a terceira colocação entre os líderes na produção 
global de milho, atrás apenas de Estados Unidos e China, que lideram a pri-
meira e segunda posição, respectivamente. Localizada no Centro-Sul do 
Paraná, Guarapuava, conhecida por conta da cultura de cevada e feijão, tam-
bém ocupa um espaço cada vez mais destacado na produção de milho.
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Segundo dados do Departamento de Economia Ru-
ral (Deral), a produção estimada da primeira safra 
de milho de 2019/2020 no Estado era de 3 milhões de 
toneladas, com uma área plantada superior a 350 mil 
hectares, cerca de 9% maior do que em 2018. Além 
disso, a segunda safra foi estimada com aumento de 
cerca de 49% com relação ao ano anterior, resultando 
em uma produção superior a 13 milhões de toneladas 
e área total de cerca de 2,2 milhões de hectares.

Em Guarapuava, devido às condições do clima, predo-
mina a primeira safra da cultura, que ocorre no período 
de primavera-verão. A semeadura ocorre entre setembro 
e outubro, com a colheita sendo realizada entre fevereiro 
e março, explica Marcelo Cruz Mendes, Engenheiro 
Agrônomo e Professor Doutor da Universidade Estadual 
do Centro Oeste do Paraná (Unicentro). 

Ainda de acordo com o Deral, a área plantada de milho 
na primeira safra do município expandiu 2% entre as sa-
fras 2017/2018 e 2018/2019, passando de 57 mil hectares 
para 58 mil. A produtividade média da região também 
apresentou avanços, gerando 10,1 mil kg por hectare, 
ante 9,7 mil kg, indicando uma produção total superior a 
588 mil toneladas.

As condições de clima e solo garantem vantagens para 
a região. Entre as condições edafoclimáticas merecem 
grande destaque, nesse aspecto, a elevada altitude, com 
áreas produtoras acima de 900 metros (o que favorece 
a cultura); a latitude privilegiada, propiciando dias 
quentes e noites amenas; a boa luminosidade e radiação 
local (o que favorece a planta de milho, que é eficiente 
na produção de fotossíntese), além da pluviosidade que 
atende a necessidade da cultura e é bem distribuída ao 
longo do ciclo, quesitos importantes para garantir a ob-
tenção de elevadas produtividades.

Vale ressaltar outro grande diferencial da região do 
município: o elevado nível tecnológico dos produtores 
rurais, que se preocupam com todos os detalhes que 
envolvem a cadeia produtiva, como a escolha das se-

mentes, os atributos químicos e físicos do solo, custos 
de insumos e defensivos e a utilização dos melhores tra-
tos de manejos culturais, entre outros.

“O produtor da nossa região trabalha com a rotação de 
culturas e de genótipo (híbridos de milho) nos talhões, 
fator muito importante na construção da produtividade 
de grãos que, no nosso ponto de vista, deve ser construí-
da ao longo do tempo”, observa Mendes. Além disso, a 
cadeia produtiva também se preocupa com a própria 
continuidade, levando em conta a sustentabilidade lo-
cal e consciência ambiental.

Ele esclarece ainda que, dentre as características dos 
genótipos utilizados, destaca-se o ciclo de hiper pre-
coce a precoce. “São híbridos simples, de elevado teto 
produtivo e que possibilitam a redução do espaçamen-
to e o aumento da população da cultura, pois possuem 
menor estrutura de plantas e folhas mais eretas, ideais 
para aumentar a captura de luz e, consequentemente, a 
possibilidade de maior enchimento de grãos”.

Guarapuava conta ainda com a presença de instituições 
de pesquisa e universidades que, além de oferecer boas 
condições para a formação de novos profissionais, desen-
volvem estudos e trabalhos científicos e de campo que 
auxiliam no progresso da cultura de milho. Para a região 
centro-sul do Estado, a soma destes fatores contribui para 
o avanço no manejo para altas produtividades na cultura 
nos últimos anos, dentre os quais destacam-se o lança-
mento de novos híbridos e novas tecnologias de manejo, 
associadas à geração dos ganhos no arranjo das plantas 
(redução no espaçamento e correta densidade populacio-
nal). 

“Alterar e posicionar corretamente as populações de plan-
tas e época de semeadura podem refletir em ganhos no ren-
dimento de grãos de híbridos modernos de milho, visto que 
estes podem variar para cada material”, explica. “Somam-se 
a esses avanços a adoção e utilização de híbridos de milho 
transgênico, resultado do progresso nos genótipos por 
meio do melhoramento de plantas”, conclui Mendes.

O produtor da nossa região 
trabalha com a rotação de 
culturas e de genótipo (híbridos 
de milho) nos talhões, fator 
muito importante na construção 
da produtividade de grãos que, 
no nosso ponto de vista, deve 
ser construída ao longo do 
tempo    .

“

”
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a hora do 
girassol
a cUltUra é ampla, 
adaptável em diversas 
regiões e vem atraindO 
cada vez mais a atençãO de 
prOdUtOres

O girassol é uma flor popular pela sua beleza e inten-
sidade. Mas, também pode ser uma boa opção comer-
cial, especialmente na época da safrinha, após a cultura 
de grãos. É desta forma que vários estados do Brasil 
cultivam o girassol, que é versátil e se desenvolve na 
maioria dos solos agricultáveis.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Mato Grosso é o maior produtor 
de girassol do Brasil. Em 2018/2019, a safra atingiu mais 
de 75 mil toneladas no estado, representando cerca de 
60% da produção nacional. Depois aparecem os esta-
dos de Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

 “O Paraná é importador de óleo de girassol, assim como ocorre em outros 
estados no Brasil. Havendo demanda do produto e condições de cultivo, o 
produtor pode optar em cultivar a espécie. O zoneamento agroclimático 
do girassol no Paraná, realizado pelo IAPAR, indica a possibilidade de duas 
épocas de cultivo no estado. A primeira safra com semeadura entre agosto 
e outubro, com datas específicas em diversas regiões do estado. E a segun-
da safra com semeadura entre janeiro e março nas regiões Norte e Oeste do 
estado”, explica o Engenheiro Agrônomo Edson Perez Guerra, professor da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), parceira da Embrapa 
Soja desde 2012, no projeto “Avaliação de genótipos de girassol em difer-
entes regiões edafoclimáticas do Brasil”. 

A Embrapa Soja coordena o projeto que é realizado em outros 11 estados 
do Brasil, em parceria com universidades, institutos, fundações ou centros 
de estudos. Guerra, que contribui como pesquisador no projeto, informa 
que a cada ano são avaliados diferentes materiais. Como exemplo, na safra 
2018/2019 foram oito genótipos e nesta safra 2019/2020, são 14. “A título 
de conhecimento, no ano passado trabalhamos com os híbridos BRS 58, 
BRS 59, BRS 60, BRS 61, variedades Multissol 02 e Catissol 03 e os híbridos 
comerciais SYN 45 e BRS 323 como testemunhas”, complementa.

girassOl na safrinha

A produção do girassol envolve, acima de tudo, rentabilidade. O Paraná é 
um dos maiores produtores de grãos do país, que neste ano mesmo em 
meio à pandemia, obteve números impressionantes. Foram mais de 40,9 
milhões de toneladas de grãos na safra 2019/2020 no estado, com safra 
recorde de soja de 20,7 milhões de toneladas em área de 5,5 milhões de  
hectares, segundo dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná.

Um dos apontamentos do estudo da Embrapa é o cultivo do girassol em 
sucessão aos grãos, como soja ou milho e em rotação de culturas. No Brasil, 
há condições de se aumentar a área de produção, mesmo considerando o 
girassol como uma cultura de segunda safra. “No Paraná há condições de 
cultivo, mas a cultura concorre diretamente com outras na primeira safra, 
que apresentam maior estabilidade de retorno financeiro. É possível o cul-
tivo de segunda safra em algumas regiões do estado, mas deve-se avaliar os 
problemas de ataque de pássaros e incidência de doenças, como a Sclero-
tinia sclerotiorum e Alternaria helianthi”, alerta Edson Guerra.

Tanto o estudo da Embrapa como outros realizados na região  

você sabia que...
De acordo com a última 
avaliação experimental 
realizada na Unicentro, na 
Fazenda Escola campus 
CEDETEG, a produção média 
obtida foi de 2.869 kg ha-1 
de rendimento de grãos e 
1.135 kg ha-1 de rendimento 
de óleo. Esta produtividade 
observada no ensaio está 
acima da média da análise 
conjunta realizada em 10 
locais com os mesmos 
genótipos.  No Brasil a área 
de cultivo em 2018/2019 foi 
de 62,8 mil ha de girassol, 
com produção de 104,9 mil t 
e produtividade de 1.669 kg 
ha-1 de rendimento de grãos.
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desenvolvimento de genótipos de girassol  
na região centro-sul do paraná

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) realiza o projeto “Desenvolvimento de 
genótipos de girassol na região Centro-Sul do Paraná - obtenção e avaliação de híbridos de 
linhagens e variedades”, coordenado pelo Engenheiro Agrônomo Edson Perez Guerra. No estudo 
são realizados cruzamentos entre linhagens fêmeas (macho-estéreis) e linhagens mantenedoras 
e são realizados retrocruzamentos sucessivos para formação de linhas homozigotas. As 
linhagens fêmeas serão cruzadas com linhagens restauradoras de fertilidade (multicapituladas) 
para obtenção de híbridos. 

Também participam estagiários do curso de graduação em Agronomia e de pós-graduação em 
Bioenergia, desde o preparo de sementes das linhagens, instalação e condução do experimento, 
proteção de capítulos de girassol e cruzamentos entre linhagens, avaliação de híbridos e 
variedades de polinização aberta, colheita e avaliação de caracteres agronômicos.

(ver box Desenvolvimento de genótipos na região Centro-Sul do Paraná) po-
dem nortear os produtores interessados na espécie. Guerra explica que na 
pesquisa busca-se obter híbridos de linhagem de alto rendimento de grãos, 
com 40% a 50% de teor de óleo, com óleo de qualidade tradicional linoleico 
ou do tipo alto oleico, adaptados à região e com estabilidade de produção. 
“Há também variedades que podem ser utilizadas por pequenos produtores 
rurais, para produzir óleo extra virgem para consumo humano, extraído  
a frio em pequenas miniusinas e utilizar a torta como ração animal, promo- 
vendo os trabalhos em associativismo. O óleo virgem obtido por extração a 
frio também pode ser microfiltrado para uso como biocombustível parcial, 
na mesma propriedade rural”, diz.

UsO cOmercial

O girassol surgiu na América (não se sabe ao certo se nos Estados Unidos, 
México ou no Peru) e foi levado à Europa no século XVI. É cultivado nos 
cinco continentes, sendo a Ucrânia o maior produtor mundial, seguida 
pela União Europeia e Rússia. A sua importância e representatividade 
vem crescendo a cada ano. O grão do girassol (aquênios) além de ser 
usado para a extração de óleo, também pode ser utilizado para consumo 
animal e obtenção de farinhas, ingrediente para a produção de pães e 
outros alimentos. É saudável, com propriedades que contribuem para a 
redução do nível de colesterol. O óleo com maior teor de ácidos graxos 
oleico e linoleico, que são ácidos insaturados e poliinsaturados, auxiliam 
no combate ao mau colesterol.

irati
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Crises hídriCas 
e a ConserVação 
de solos 

Além da pandemia de Covid-19, o ano de 2020 está sendo marcado pela 
grave crise hídrica no estado do Paraná. A recorrente falta de chuva dos úl-
timos meses vem afetando de forma direta a vida dos paranaenses. Está em 
todos os jornais: esta é a maior crise hídrica em 60 anos. 
Há mais ou menos seis meses a estiagem afeta os seis principais rios de abas-
tecimento do estado: Iguaçu, Paraná, Paranapanema, Tibagi, Ivaí e Piquiri. 
Ou seja, atinge boa parte do abastecimento hídrico geral. Diante dessa situ-
ação, o Governo do Estado chegou a decretar, em maio deste ano, estado de 
emergência hídrica por 180 dias. 

O cOntextO

Esse cenário vem sendo montado há muitos anos, são vários os fatores que 
interferem para uma crise dessa magnitude acontecer. A falta de chuva afeta 
a situação, mas a ação humana no processo de produção e a falta de manejo 
correto do solo são de suma importância no real impacto da escassez da água.  

O fato é que a produtividade traz problemas se não for realizada de maneira 
correta. “As propriedades rurais cumprem uma função social muito impor-
tante, que vai além da produção, toca na questão da conservação do ambi-
ente e na produção de água”, contextualiza o Engenheiro Florestal Evandro 
Teleginski. 

Os benefícios do uso adequado do solo se distribuem entre meio ambiente e 
sociedade. Não é só uma questão para aqueles que se preocupam com a na-
tureza, mas também para a economia do país, e claro, do próprio produtor. 

técnicas cOnservaciOnistas aliadas as 
nOvas tecnOlOgias na preservaçãO e 
prOdUçãO de ágUa nO estadO dO paraná

Evandro Teleginski relembra que em 2016 o Paraná chegou em um pa-
tamar crítico. “Há tempos que entendemos que não é mais viável a su-
pressão das áreas verdes, foram endurecidas as regras e leis em prol de 
restringir o uso indevido da terra. O objetivo é olhar o ambiente como 
parceiro e não como inimigo”, completa. 

panOrama paranaense

O Paraná sempre foi um dos maiores produtores de grãos do país, de 
acordo com o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). “O cultivo de grãos afeta muito a acidez e a quan-
tidade de alumínio presente no solo, por isso são necessários certos 
tipos de cuidados para que não haja a sua total degradação. A presença 
da ação técnica de Engenheiros Florestais e Agrônomos é fundamental 
para a correta manutenção e manejo desses solos”, avalia Teleginski. 

Diante disso, o Estado do Paraná trabalha há anos com alguns incen-
tivos em torno da conservação dos solos e da produção de água. Um 
deles, em especial, é o ICMS Ecológico, que teve início no Paraná, em 
1989, e hoje é adotado por mais de dez estados em todo o território 
nacional. 

Uma parte de todo o ICMS arrecadado pelo estado é repassado aos mu-
nicípios, e deve ser destinado para preservação florestal e de manan-
ciais. Como exemplificado no gráfico a seguir: 
 

75% Valor adicionado

8% Produção agropecuária

6% Número de habitantes

5% ICMS Ecológico

Parcela 
pertencente 
ao Estado 
(75%) 

ICMS dos 
Municípios 
(25%) 

2% Área territorial

2% Distribuição igualitária

2% Número de propriedades rurais

Fonte: Instituto Água e Terra

icms ecOlógicO
Critério de Distribuição
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Isso acontece com os municípios que cumprem todos os critérios na 
pontuação do repasse para receber os recursos financeiros. A ideia é  
estimulá-los a defender as áreas de proteção já existentes, melhorar a 
qualidade delas e até mesmo criar novas áreas de conservação em seus 
territórios. 

“Nesse sentido, é importante que as prefeituras contratem os Engenheiros 
Florestais e Agrônomos para oferecer a segurança técnica jurídica para 
análise junto ao Instituto Água e Terra, que hoje é o responsável pela dis-
tribuição do ICMS Ecológico”, esclarece Teleginski. 

Outra ação adotada no estado é o incentivo junto aos produtores para 
a produção de água. O Programa Produtor de Água, criado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA) usa o conceito de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), que estimula os produtores a investir no cuida-
do do trato com as águas, recebendo apoio técnico e financeiro para 
implementação de práticas conservacionistas. Assim, além do ganho 
econômico da sua produção, o produtor também melhora a quantidade 
e a qualidade da água da região, beneficiando a todos. 

Uma das práticas incentivadas pelo programa é a de terraceamento. A 
técnica, que é milenar, consiste na criação de curvas de nível no declive 
do terreno, sendo útil para conter erosões pelo escoamento da água, 
aumento da área de cultivo e intensificação do aproveitamento da água. 
  
O que acontece hoje é a aliança dessa técnica tradicional com as no-
vas tecnologias, a fim de facilitar o trabalho do produtor e aprimorar  
os resultados. Com isso, surge o uso da aerofotogrametria, ou seja, o 
georreferenciamento por meio de imagens áreas. 

Imagem: Terraceamento 
em propriedade rural

Imagem: Pequena propriedade rural 
que foi sobrevoada por drone, onde 

a partir das imagens foi gerada uma 
ortofoto de alta resolução e 

 curvas de nível. As curvas de nível 
são essenciais para a implantação do 

terraceamento. Dados do proprietário 
e coordenadas geográficas ocultas 

para salvaguardar sigilo. Fonte: 
Eng. Florestal Evandro Teleginski. 

Com o aerogeorreferenciamento é possível conseguir imagens atualiza-
das da propriedade em questão de horas, o que facilita, diminui custos do  
levantamento topográfico e acelera o processo de diagnóstico da área. As imagens  
feitas pelos drones conseguem entregar a caracterização do relevo, e até as curvas 
de níveis que serão usadas para o terraceamento. Como exemplificado na imagem  
a seguir:
 

Além da projeção dos terraços, ainda é possível verificar e por consequência, 
implementar outras técnicas fundamentais para o correto manejo do solo e 
da água da área avaliada, como a definição da localização das caixas de seg-
mentação - ou barraginhas - que evitam o escoamento da água para as estra-
das, por exemplo. 

“O aerolevantamento com as aeronaves remotamente pilotadas, mais conheci-
das como drones, requer autorizações especiais para utilização do espaço aéreo 
junto ao DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). A aeronave 
também requer registros na Anatel, por operar com frequências de rádio, 
e na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). A segurança técnica jurídi-
ca do operador de drones também deve levar em consideração o seguro para 



32 33

aerolevantamento, conhecido como Seguro RETA, que 
significa “Responsabilidades do Explorador ou Trans-
portador Aéreo”. Isso é o que garante a restituição de 
possíveis danos pessoais e/ou materiais aos passageiros, 
tripulantes e suas bagagens, a terceiros no solo e a outras 
aeronaves, no caso de abalroamento ou colisão”, explica 
Teleginski, que completa alertando que “é importante 
para o contratante de um aerolevantamento levar em 
consideração se a empresa que prestará o serviço está  
regularizada junto a essas instituições”.  

A relação entre sociedade, água e produtor rural revela a 
responsabilidade de cada um desses atores para a corre-
ta preservação do ambiente e produção de água. 

Por um lado, os produtores devem passar a enxergar que 
os benefícios de cuidar devidamente da terra para a pro-
dução são maiores que a devastação e supressão. E por 
outro lado a sociedade, representada pelo estado, que 
deve fornecer os devidos suportes técnicos e até mesmo 
financeiros, para os produtores conseguirem manter a 
preservação de acordo com as técnicas necessárias. 

Nesse sentido, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, é uma ferra-
menta que ajuda ambos os lados a terem resguardo técnico e 
jurídico para manter suas posições no trabalho de preservação. 

“Não vale a pena desmatar. Minha posição para os produ-
tores é que invistam em tecnificação, em contratar um técni-
co habilitado para diagnosticar o solo e fazer a reconstituição 
do seu perfil. Já existem técnicas consolidadas que podem 
manter o patamar de produtividade e produção, mesmo 
enfrentando crises hídricas que potencialmente ocorrerão 
de forma recorrente nos próximos anos. Nesse sentido, 
minha reflexão fica em torno de que devemos abandonar o 
princípio de horizontalização e investir na verticalização, na 
tecnificação e em olharmos o ambiente como um parceiro, 
não como um inimigo”, conclui o Engenheiro.
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Crea-pr aValia 
perdas na  
agriCultura 
proVoCadas  
pela estiagem

engenheirOs 
agrônOmOs 
listam qUeBras 
e atrasOs na 
safra, falta de 
irrigaçãO e perda 
de qUalidade 
dOs prOdUtOs 
cOmO principais 
cOnseqUências

O longo período de estiagem no Paraná - intercala-
do por chuvas esparsas - está afetando a agricultura.  
Segundo o Conselheiro do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Engenheiro 
Agrônomo Ciro Daniel Marques Marcolini, alguns pro-
dutores já perderam toda a plantação. “Para as oleríco-
las e frutícolas, a situação já é tão grave que em muitas 
regiões a água para a irrigação acabou e as perdas são ir-
reversíveis”, avalia. De acordo com o decreto 4626/2020 
publicado pelo governo do Estado no início de maio, a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento fica encar- 
regada de implementar medidas para melhorar a efi-
ciência no uso da água nas regiões rurais do Estado, 
com autonomia para também restringir e até suspender 
sua captação.  Marcolini destaca que não se questiona 
sobre a prioridade do uso da água - que deve mesmo 
ser o abastecimento para pessoas e animais - mas os re-
flexos da estiagem são visíveis na produção de alimen-
tos, sobretudo na região Norte do Paraná e em locais 
onde não há reservatórios.
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Natanael dos Santos é um dos produtores que têm sofrido 
com a seca. Morador de Nova América da Colina, ele planta 
repolho, couve-flor, alface, acelga e outras verduras. A água 
para irrigação de suas culturas acabou e, para não perder as 
plantas, ele está buscando água em um tanque distante de 
sua propriedade. “Verdura já é um produto de baixo valor 
e com o custo para trazer a água de longe, o plantio fica 
muito caro e se torna inviável. Em janeiro, fevereiro e abril 
perdi plantações inteiras de repolho e pimentão, porque 
se não molhar na hora certa você perde qualidade e o mer-
cado não aceita. Vai ser um ano de muitos prejuízos. Estou 
pensando em reduzir o plantio porque com o fechamento 
de lanchonetes por conta do Coronavírus, também perdi 
clientes”, avalia o produtor rural.

A área cultivada com hortaliças no Paraná gira em torno 
de 123,5 mil hectares. Os principais polos estão nas regiões 
Sul e Norte do Estado. As culturas produzidas em maior  
volume são batata, mandioca, repolho, tomate, alface, cebo-
la, cenoura e beterraba. Esses oito alimentos representam 
cerca de 70% do total produzido da olericultura paranaense.

A produção de feijão também tem sofrido com a falta 
de chuvas e a redução da segunda safra já chega a 40%, 

com perda de 174 mil toneladas, de acordo com o De-
partamento de Economia Rural da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento. A perda na segunda 
safra da batata já chega a 13%, com uma redução de 45 
mil toneladas do previsto inicialmente.

safra de milhO

Há potencial de perdas na safra de grãos em algumas 
regiões do Estado, também em função da estiagem, 
principalmente para milho, segunda safra nas regiões 
Oeste, Norte e Noroeste. Em 2019 no Paraná, foram 
colhidos 13,2 milhões de toneladas de milho segun-
da safra. Em 2020, há uma expectativa de safra 15% 
menor em relação ao ano passado. Houve atraso do 
plantio por conta da colheita da soja, que também 
ocorreu mais tarde. “No ano passado, nesse mesmo 
período, o milho segunda safra estava com 21% da 
área colhida. Nesse ano, só 3% foram colhidos. No 
comparativo com o ano anterior, há um atraso no 
desenvolvimento da cultura em função do período 
tardio do plantio, o que pode deixar a cultura sensível 
à geadas, com a possibilidade de mais perdas”, explica 
Jhony Moller, conselheiro do Crea-PR.

irregularidades na irrigação
Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que é uma das áreas que mais 
sofrem com a seca no Paraná, a Sanepar está realizando um inventário de usuários da bacia 
do Meringuava, que abastece de 200 a 300 mil pessoas sem reservatório – ou seja, apenas 
com a vazão do rio. O trabalho está sendo realizado porque há subnotificação do uso de água 
por parte de alguns agricultores. Na região, são cerca de 870 produtores rurais, que têm um 
alto consumo de água. Até agora, foram identificados 110 consumidores dessa bacia sem a 
devida outorga de uso da água. “Com o mapeamento, conseguiremos mensurar a necessidade 
real da região. Além disso, foram identificadas perda de água nos processos de irrigação e 
irregularidades como vazamentos e falta de controle do volume utilizado. São situações que 
poderiam ser evitadas com a presença de um engenheiro agrônomo ou com o acompanhamento 
de suas orientações”, explica o coordenador estadual da área de Sustentabilidade do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Paraná, Benno Henrique Weigert Doetzer.

laranjeiras do sul
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as nuanCes da 
agriCultura 
sustentáVel

agrOecOlOgia e 
sUa impOrtância 
para O eqUilíBriO 
dO ecOssistema

Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
divulgou os dados mais recentes da análise do Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), responsável por avaliar 
os níveis de resíduos de produtos químicos danosos nos alimentos de ori-
gem vegetal no país. Entre os resultados apresentados, de mais de 4.500 
amostras, 23% foram classificados como “inadequados”, ou seja, com níveis 
de agrotóxicos acima do recomendado.

Modalidade de agricultura sustentável e que incorpora em sua produção 
questões sociais, ambientais e éticas, a Agroecologia busca um sistema de 
produção menos nocivo para o ecossistema, seja em níveis individuais ou 
coletivos. O conceito tem seu desenvolvimento ligado ao pesquisador e 
botânico inglês Albert Howard, com trabalhos ligados à área desde a déca-
da de 30. O termo ganharia ainda mais força na década de 50 com Trofim 
Lysenko, biólogo e agrônomo ucraniano.

No Brasil, a Agroecologia ganhou mais espaço nos últimos 30 anos, re-
cebendo impulso com as iniciativas acadêmicas, auxiliada por ações dos 
agricultores e dos movimentos sociais, conta a Engenheira Agrônoma, 
Betina Muelbert. “A Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) apon-
ta a agroecologia como ciência de natureza interdisciplinar, que tem no 
agroecossistema sua unidade fundamental de análise, se valendo de bases 
científicas e saberes populares para a implementação de agriculturas mais 
sustentáveis”, explica.

Com objetivo de reduzir os danos causados pela prática da monocultu-
ra, aplicação extensiva de agrotóxicos e fertilizantes industriais, além da 
utilização dos alimentos transgênicos, a Agroecologia também busca for-
talecer o vínculo entre agricultura e saúde. Desta forma, promove o manejo 
sustentável da terra através da produção orgânica e utilização de tecno-
logias limpas, menos danosas para solo e água, e que contribuem para a 
continuidade do plantio para gerações futuras.

agrOecOlOgia na regiãO de cantUqUirigUaçU

O Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, organizado pelo Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2020, apontou que 
há cerca de 243 produtores orgânicos certificados na região de Cantuqui-
riguaçu (PR). Contudo, o número pode ser ainda maior, já que diversas 
unidades produtivas se encontram em transição agroecológica, migrando 
do sistema convencional para o orgânico/agroecológico.

Os dados oficiais do MAPA ainda classificam o Paraná como o estado com 
a maior quantidade de propriedades rurais certificadas no Brasil, com 3.937 
unidades, cerca de 18,06% do total de produtores do país. As ações de ensi-
no, pesquisa, capacitação (como palestras, oficinas e dias de campo), além 
de programas de extensão rural na região de Cantuquiriguaçu contribuem 
positivamente para esse cenário.

Um desses exemplos é o programa de Mestrado em Agroecologia e  
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Desenvolvimento Rural Sustentável, desenvolvido pela Universidade  
Federal da Fronteira Sul (UFFS), no campus de Laranjeira do Sul (PR).  
Inaugurado em 2014, o curso de pós-graduação já formou cerca de 63  
mestres, com a maioria dos profissionais atuando na região após a con-
clusão do projeto acadêmico. 

“A UFFS vem desenvolvendo esses trabalhos desde o início das suas ativi-
dades em Laranjeiras do Sul, em 2010. A Universidade também já definiu a 
Agroecologia como área do conhecimento estruturante do curso de Agrono-
mia, buscando interação com as demais graduações, especialmente Ciências 
Econômicas (com ênfase em Cooperativismo e Desenvolvimento) e as En-
genharias de Aquicultura, Alimentos, e Interdisciplinares de Educação no 
Campo”, observa Betina.

Com um modelo de produção e de consumo ecologicamente sustentável 
e mais solidário, a Agroecologia promove ainda a interação entre produ-
tores e comunidade. Nesse sentido, a Feira Regional de Economia Solidária 
e Agroecologia (FESA), realizada em Laranjeira do Sul desde 2012, é uma 
das ações que mais envolve e celebra as práticas da modalidade na região. 

A feira, organizada pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável e Ca-
pacitação em Agroecologia (CEAGRO) em conjunto com outras institu-
ições, conta com a participação de mais de 20 grupos de agricultores e 
circulação média de três mil pessoas por edição. No evento, é possível 
comercializar produtos orgânicos, sementes, mudas, entre outros re-
cursos genéticos. Além disso, também é possível participar de oficinas 
temáticas e atividades culturais.

a impOrtância dO engenheirO agrônOmO 

A redução do uso abusivo de pesticidas, diminuição dos índices de desmata-
mento e preservação ambiental na Agroecologia, como visto nos parágrafos 
anteriores, possui um eixo principal no centro de toda equação: a atuação 
do Engenheiro Agrônomo, engrenagem indispensável para a convivência 
mais equilibrada entre homem e natureza. 

“Profissionais formados nessa área compreendem o funcionamento dos 
agroecossistemas e sua relação com a agrobiodiversidade, podendo construir 
e disseminar tecnologias inovadoras para os processos produtivos com enfo-
que agroecológico numa perspectiva sustentável. São importantes também 
para atuar como agentes de desenvolvimento, subsidiando as tomadas de 
decisão dos gestores de políticas públicas”, finaliza Betina.

a pandemia e a 
indústria de alimentos

A pandemia do coronavírus é pauta diária desde 
o início do ano no Brasil e no mundo. Isolamento 
social, uso de Equipamentos de Proteção Indivi- 
dual (EPIs), distância entre as pessoas, álcool gel, 
práticas sanitárias no dia a dia... Uma nova roti-
na que foi imposta pela urgência da doença e sua 
gravidade. No ambiente profissional não poderia 
ser diferente. Muitas empresas adotaram o regime 
home office, outras, um modelo híbrido entre o 
presencial e o remoto. Mas, há aqueles segmentos 
em que a presença humana se faz necessária por ser 
um serviço essencial. 

a engenharia de alimentOs 
da Uffs respOnde qUestões 
relaciOnadas à cOvid-19 
para O setOr de maiOr 
empregaBilidade dO país

A indústria de alimentos é um desses casos, “as  
atividades deste segmento são prioritárias, uma vez que a 
continuidade dos trabalhos deste setor, garantem o abaste-
cimento de alimentos  e  auxiliam na regulação dos estoques  
e preços o que, em última instância, assegura  a  soberania  
alimentar de  diversos  países”, comentam os profes-
sores do curso de Engenharia de Alimentos da Universi-
dade Federal da Fronteira Sul (UFFS). E como qualquer  
outro trabalho essencial no momento, passa por grandes 
desafios para ajustar seus procedimentos e garantir a 
segurança dos profissionais. Além das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), de seguir as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) e do uso dos EPIs; há o 
cuidado com a saúde psicológica e emocional das pessoas 
que estão na linha de frente. 

Os docentes relatam que a indústria de alimentos teve 
que reduzir o número de pessoas e, quando possível, 
adotar o trabalho remoto. Também redobraram as 
medidas de higiene e monitoramento da saúde do tra-
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balhador, “algumas fizeram adaptações nas linhas de 
produção com o uso de marcações para garantir o dis-
tanciamento social ou de separadores físicos, diminuiu o 
fluxo de pessoas e proibiu aglomerações nos momentos 
de descanso”, complementa.

A Engenheira de Alimentos da UFFS Daniele Marchelesi 
dos Santos que trabalha na área de controle de qualidade 
em um frigorífico de aves na região de Mandaguari (PR), 
conta que no local foram adotadas medidas preventivas 
rápidas, muito antes da doença chegar no município e 
cidades próximas. “Os intervalos entre as pausas e as 
refeições foram diversificados e intercalados em horári-
os diferentes para evitar aglomeração de pessoas. No 
refeitório foram estabelecidos limites e demarcação 
para garantir distanciamento e sempre há alguém fis-
calizando. Os ônibus de transporte dos colaboradores 
começaram a ser sanitizados na ida e na volta do per-
curso para casa e trabalho”, explica Daniele. Tudo isso 
somado às medidas de higiene e proteção individual.

O frigorífico mantém a produção de abate, porém com 
adaptações fundamentais à saúde do trabalhador. É o 
caso da inserção de barreiras protetoras em diversos 
setores da produção, como na classificação de pés, na 
linha de rependura das carcaças de frango, nos cones, 
onde é feita a retirada do corte das asas, coxas, peito 
e filezinho. “Cada funcionário tem praticamente uma 
cabine em que pode realizar o trabalho individual nas 
linhas sem ter contato com os outros profissionais. 
Acreditamos que todas as medidas tomadas e essas 
barreiras foram fatores primordiais que nos auxiliaram 
a não disseminar a COVID-19 e a manter o funciona-
mento das unidades”, fala Daniele.

cOntágiO pOr alimentOs

Os alimentos não transmitem a COVID-19, mas po-
dem ser veículos de contaminação devido ao manu-
seio humano sem proteção e, por consequência, a 
permanência do vírus em suas superfícies. Assim, são 
fundamentais as recomendações e cuidados de higiene 

em relação aos produtos adquiridos em supermerca-
dos, feiras, padarias, açougues e restaurantes. E isso 
não apenas nas casas das pessoas, mas para todos os 
segmentos que trabalham com processamento de ali-
mentos. 

“A descoberta de vestígios do SARS-CoV-2 nas emba- 
lagens de camarão importadas do Equador, reforçaram 
a ideia de que a higienização das embalagens deve ser 
adotada a fim de evitar a disseminação do novo coro-
navírus”, comentam os professores. Eles citam uma 
pesquisa da Fiocruz que mostra que o vírus pode so-
breviver por até 24h em papelão e até três dias em aço 
inox ou plástico. Portanto, a recomendação é lavar as 
embalagens com detergente neutro ou aplicar álcool 
70%. Estabelecer uma área suja para o recebimento dos 
alimentos, onde é feita a higienização, e uma área limpa 
para serem depositados e, com isso, evitar uma nova 
contaminação. 

O cOnsUmO na pandemia

A indústria de alimentos é um dos segmentos que mais 
sentiram esta nova realidade em seu dia a dia. Muito 
do que se está experenciando atualmente, sem dúvida, 
fará parte do “novo normal” no futuro, quando o mun-
do se recuperar da COVID-19.

Uma pesquisa realizada durante a pandemia pela  
Qualibest indicou que as pessoas preferem as comidas 
dos restaurantes em que elas confiam. E a confiança 
é resultado de ser possível observar as práticas de hi-
giene sendo realizadas pelo estabelecimento.

Em outra pesquisa da Galunion e Qualibest, os clien-
tes abordaram a importância da comunicação dessas 
empresas, seja com sinalizações internas reforçando as 
práticas de saúde, ou com a incorporação de soluções 
tecnológicas que ampliam os canais de contato com o 
consumidor. “De maneira geral, o consumidor está mais 
exigente com a higiene e segurança dos alimentos e ele 
deseja saber se está seguro quando faz um pedido de ali-

mento ou se opta por fazer a refeição no local. Com isso, 
é importante informar com clareza as medidas que estão 
sendo tomadas para tranquilizá-lo. Embalagens de fácil 
higienização, levando em conta a situação atual, tam-
bém são alternativas interessantes, bem como emba- 
lagens sustentáveis para os consumidores preocupados 
com o meio ambiente”, afirmam os docentes.

Outros pontos citados na pesquisa que chamam a 
atenção, foram a preocupação com o preço justo e 
a solidariedade. O setor de alimentação apresenta 
grandes contrastes. Segundo a Associação Brasileira de 
Indústria de Alimentos (ABIA) o consumo de alimen-
tos no varejo cresceu 20% na pandemia, enquanto esta-
belecimentos como food service tiveram quedas de até 
70%. Assim, o retorno à normalidade é uma expectativa 
de recuperação para algumas empresas do ramo, mas o 
cliente estará atento aos valores financeiros como um 
dos fatores para fazê-lo voltar a comer fora de casa. 
E a solidariedade não é só valorizar a imagem, mas é 
uma ação de humanidade, com doações de alimentos e  
apoio às entidades carentes. “Recentemente foi publi-
cada a Lei 14.016/2020 que autoriza a doação de exce-
dente de alimentos, que estejam próprios para o con-
sumo humano, que atendam os critérios definidos na 
Lei”, complementam os professores.

Em tudo o que foi dito acima, é fundamental a presença 
de um profissional da Engenharia de Alimentos acom-
panhando e participando dos processos. “Ele pode atuar 
em todas as medidas e estratégias, desde a produção de 
alimentos em estabelecimentos de micro à grande porte, 
até adequação das áreas de produção, atendimento ao 
cliente, bem como vendas, marketing, sustentabilidade, 
P&D, gerenciamento de equipes, treinamento de cola- 
boradores, segurança do trabalho, entre outras. Sempre 
com um olhar crítico e analítico para garantir a segu-
rança e qualidade dos alimentos e bebidas produzidos 
e, nesse momento, com um cuidado adicional com os 
colaboradores envolvidos na produção de alimentos 
para manter a saúde dos envolvidos e a segurança dos 
alimentos”, finalizam os docentes.

regulamentação do setor

A ANVISA publicou notas técnicas com 
orientações atualizadas para estabelecimentos 
da área de alimentos seguirem durante a 
pandemia da COVID-19, sendo: 

- Nota Técnica 47/2020: orienta sobre uso de 
luvas e máscaras; 
- Nota Técnica 48/2020: com informações para 
produção segura de alimentos; 
- Nota Técnica 49/2020: orienta o setor de 
serviços de alimentos (food service) com 
atendimento direto ao cliente; 
- Nota Técnica 26/2020: recomenda outros 
produtos saneantes para substituir o álcool 70% 
na desinfecção de objetos e superfícies durante a 
pandemia da Covid-19; 
- Portaria Conjunta 19/2020: para os abatedouros 
e as indústrias de carnes e laticínios, que 
estabelece as medidas para prevenção, controle 
e mitigação dos riscos de transmissão da 
COVID-19.

Adicionalmente, contamos com  
as legislações gerais: 

- Lei nº 14.023 de 8 de julho de 2020 (alterou a Lei 
nº 13.979/2020): determina medidas imediatas 
para preservar a saúde e a vida dos profissionais 
considerados essenciais à manutenção da 
ordem pública, como os profissionais da cadeia 
de produção de alimentos, bebidas e insumos, 
durante a pandemia. Nessa lei os EPIs devem ser 
fornecidos gratuitamente aos profissionais que 
terão prioridade para fazer testes de diagnóstico 
da Covid-19 quando necessário. 
- Portaria Conjunta 20/2020: estabelece as 
medidas para prevenção, controle e mitigação 
dos riscos de transmissão da COVID-19 em 
ambientes de trabalho, de forma a preservar 
a segurança e a saúde dos trabalhadores, os 
empregos e a atividade econômica.
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O que veio para ficar  
com esta pandemia?

Os professores da UFFS acreditam que 
com a maior consciência sanitária das 
pessoas e das indústrias de alimentos, 
pode haver uma profunda mudança de 
comportamento. “Será tanto nas empresas 
quanto em casa, com a incorporação 
de novos hábitos como higienização 
das mãos, mudança de crenças e 
maior conscientização da existência de 
microorganismos, que são invisíveis, mas 
que podem causar grandes impactos, 
como os observados na crise do novo 
coronavírus”, diz.

Normas nacionais e mundiais foram 
reforçadas com a COVID-19. É o caso 
dos controles das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), normas de segurança 
de alimentos da BRC Food (Normal 
Global para Segurança de Alimentos) e a 
cultura positiva da segurança de alimentos 
adaptável em cada empresa, com o guia 
de orientações da Global Food Safety 
Initiative (GFSI). Planos emergenciais com 
o surgimento de novas doenças também 
terão que fazer parte da rotina das 
indústrias de alimentos. Há necessidade 
de contratar profissionais qualificados e 
também de investir em tecnologia; e que 
as indústrias se mantenham atualizadas, 
com foco em inovação, para que soluções 

rápidas sejam implementadas no momento 
de uma emergência, como a que estamos 
vivenciando”, dizem os professores.

Um outro movimento que já havia se 
iniciado e com a pandemia se fortaleceu, é 
a relação consumo e meio ambiente. Cada 
vez mais as pessoas, em especial as novas 
gerações, buscam marcas com propósito 
social, sustentável e ambiental. E aí 
também se insere um novo momento para 
o setor de alimentos. Para os docentes, 
uma parcela maior da população vai 
procurar por alimentos plant based, além 
de empresas que forneçam o máximo de 
informações sobre o produto, com a sua 
rastreabilidade, rotulagem limpa, uso de 
matérias-primas orgânicas e que tenham 
responsabilidade social e ambiental.
 
Acredita-se, ainda, que a pandemia trará 
uma valorização do produtor local, com 
a busca por produtos artesanais e com 
registro de origem. A relação entre o 
consumidor e o produtor se fortaleceu 
com a pandemia, a partir do incentivo 
do consumo de alimentos locais para 
incentivar a economia. “Fazendo com que 
haja uma aproximação natural entre os 
pequenos produtores de alimentos e o 
consumidor, no entanto, este setor ainda 
carece de investimentos e de incentivo para 
permanecerem no mercado”, afirmam os 
professores.

números da indústria  
de alimentos no Brasil
Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)

são 36,1 mil de empresas do setor

segundo o ministério da economia é a 

maior geradora de empregos 
do país 

1,6 milhão de postos de trabalho diretos e formais

responde por 23,1% dos empregos da indústria  
de transformação brasileira

mais de 180 países importam alimentos do Brasil,  

com exportações de Us$ 34,1 bilhões

O faturamento do setor representa 9,6% do total  

do piB brasileiro
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união da 
vitória

plano de 
ContingênCia 
da CoVid-19

A pandemia da Covid-19 já provocou, de forma direta, o óbito de mais 
de 655 mil pessoas em todo mundo, e contabilizou até julho deste ano, 
mais de dezesseis milhões de infectados. No Brasil, assim como em al-
gumas partes do globo, a doença continua a avançar, enquanto a ex-
pectativa para a vacina deve se concretizar apenas em 2021, ainda que 
existam experimentos em estágio avançado de desenvolvimento.

Além dos efeitos colaterais individuais e coletivos que recaem sobre 
a saúde, o novo coronavírus também provocou e potencializou pro- 
blemas sociais e econômicos no país, a exemplo do desemprego. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 
número de brasileiros sem trabalho cresceu 26% entre maio e junho, 
englobando na época, 12,4 milhões de pessoas. O índice teria uma  
significativa melhora apenas na primeira semana de julho, período em 
que registrou 11,5 milhões de desempregados.

As incertezas e oscilações nesses cenários devem continuar ocorrendo 
até que a doença esteja em um estágio controlado. Por conta dessa inse-
gurança, os efeitos econômicos devem ecoar para além de 2020, como 
afirmou Isabel Schnabel, dirigente do Banco Central Europeu (BCE), 
em junho. “As mudanças em nossa economia, induzidas pela pandemia 
são, portanto, com toda a probabilidade, não apenas temporárias, mas 
estruturais”, disse na ocasião.

empresas da regiãO dO vale dO igUaçU 
elaBOram planOs de cOntingência para 
redUzir cOntágiO nOs amBientes de 
traBalhO
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a proposta é direta e eficiente: desenvolver 
planos de contingência de forma 
personalizada com as boas práticas nos 
locais de trabalho para preservar a saúde dos 
colaboradores e permitir que as empresas 
possam retomar suas atividades  
de forma segura    .

Ainda que as consequências e quebra dos paradigmas provocadas pela 
Covid-19 sejam inevitáveis, a intensidade desses resultados, se suavizada, 
pode ajudar a reduzir o número de vidas perdidas e efeitos adversos na 
economia. Além do distanciamento social, uso de máscaras em locais pú-
blicos e limpeza frequente das mãos com álcool em gel ou sabão, os cuida-
dos individuais e coletivos durante as atividades profissionais presenciais 
são aliados essenciais para evitar ainda mais a propagação da doença. 

Com o objetivo de contribuir positivamente para o cenário, vários estados 
e suas respectivas secretarias de saúde, adotaram Planos de Contingência 
para essas situações. Esses documentos contribuem para conter a dis-
seminação do novo coronavírus nos locais de trabalho, colaborando para 
reduções estratégicas e consideráveis no número de infectados que circu-
lam nos espaços públicos.

“

”
Com essa mentalidade e modo de agir, esses documentos encontraram 
fortes aliados no Paraná, em empresas e profissionais locais da região do 
Vale do Iguaçu. “A proposta é direta e eficiente: desenvolver Planos de Con-
tingências de forma personalizada com as boas práticas nos locais de tra-
balho para preservar a saúde dos colaboradores e permitir que as empresas 
possam retomar suas atividades de forma segura”, resume a Engenheira de 
Segurança do Trabalho, Andressa Haiduk.

O planejamento leva em consideração a infraestrutura específica da em-
presa, considerando número de funcionários, turnos, postos de trabalho 
e demais características pertinentes, próprias e específicas para cada caso, 
adaptando para o atual momento da pandemia as rotinas e procedimentos 
de higiene e treinamentos com os funcionários. 

A ação dos profissionais vai ao encontro das exigências das Vigilâncias Sanitárias 
Municipais, que estão solicitando o Plano para indústrias, comércio, restaurantes 
e hotéis, entre outros, como forma de evidenciar o planejamento e as ações de 
respostas tomadas pelas empresas. A elaboração dos planos envolve uma equipe 

multidisciplinar, composta por Médicos, Engenheiros e Técnicos de Segurança, 
entre outros profissionais que atuam diretamente na saúde. 

“A Engenharia de Segurança e a Higiene Ocupacional têm como objetivo 
principal minimizar ou eliminar possíveis riscos à saúde e à integridade física 
e mental do trabalhador, atuando nas medidas preventivas e corretivas. Além 
disso, realizamos um trabalho sério com Anotação de Responsabilidade Técni-
ca, a fim de contribuir com o solicitado”, explica o Engenheiro Eletricista e de 
Segurança do Trabalho Carlos Jakobi.

Tendo em vista todos os requisitos emitidos pelas secretarias de saúde, os planos 
são desenvolvidos levando em consideração todas as medidas administrativas e 
operacionais (como a recepção de clientes, por exemplo) da instituição, desde os 
gestores e executivos até os profissionais que atuam em serviços braçais e afins.

Jakobi comenta ainda que o momento atual requer esforço e cooperação de 
todos no combate à doença. “A importância da empresa ter um Plano de Con-
tingência é reconhecer o atual momento em que nos encontramos, levando em 
consideração a reação rápida de respostas e o retardamento do aparecimento 
do Covid-19 nas suas atividades. Dessa forma, além de cuidar da equipe, tam-
bém ajuda a manter a saúde financeira da própria empresa”, fala.

Empresário que atua na exportação de madeira, Gabriel Roiek Niedziela foi 
uma das pessoas que requisitou um Plano de Contingência para a sua empresa. 
“É uma forma de unir todos os nossos funcionários em apenas uma ação: fazer 
o possível para se prevenir do novo coronavírus. Acreditamos que com esse 
comprometimento e pequenos gestos de cada um de nós e dos nossos colab-
oradores, conseguiremos superar essa crise”, afirma.

Além de todo o trabalho feito para adequar as empresas seguindo as legislações 
Federais, Estaduais e Municipais e as orientações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os Engenheiros emitem a Anotação de Responsabilidade Técni-
ca (ART) pelo serviço prestado, proporcionando também segurança técnica e 
jurídica ao cliente.

“Estes profissionais já atuam na área de Segurança do Trabalho com prevenção 
e higiene ocupacional. Desenvolvendo esse trabalho para atender a necessi-
dade das empresas que estão buscando minimizar o risco e disseminação do 
novo coronavírus, protegem a sociedade, fortalecem e valorizam a área da 
Engenharia, bem como a atuação da Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos do Vale do Iguaçu”, explica o presidente da AEAVI, Engenheiro 
Civil e de Segurança do Trabalho Sérgio Luiz Drozda.
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