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editorial editorial

A todos os votos de uma excelente 
leitura e até a terceira edição!

Em 2019, nossa parceria com as Entidades de Classe no desenvolvi-
mento de publicações que colaborem para o aperfeiçoamento e valo-
rização das profissões afetas ao Sistema Confea/Crea/Mútua continua 
com força total. 
 
Esta edição da revista BASE representa bem o objetivo deste propósi-
to. Os temas apresentados aqui englobam diferentes assuntos de inte- 
resse de nossos profissionais como segurança de barragens, maquetes 
digitais, inventário florestal, produção de ervas medicinais, produção 
de batata com técnica de aeroponia, agricultura sustentável, benefícios 
da pavimentação asfáltica, ensino da engenharia e Norma NR 09.
 
Mais do que nunca, a reciclagem e a troca de informações entre  
os profissionais se faz necessária. As Engenharias, a Agronomia e as 
Geociências, por estarem envolvidas em praticamente todos os pro-
cessos existentes em nossa sociedade, estão em constante evolução e 
é imprescindível acompanharmos tudo o que se refira a elas. 
 
No ano passado, por meio de nossos Editais de Chamamento, fomen-
tamos 133 projetos juntos às Entidades de Classe como esse que você 
tem em mãos, impactando um total de 26.700 profissionais.
 
Este ano, o Crea-PR comemora 85 anos de dedicação ao combate do  
exercício ilegal das profissões afetas ao Sistema e da valorização das 
mesmas. São décadas voltadas a um intenso trabalho em prol da se-
gurança de nossa gente. E esta trajetória tem contado com o apoio de 
nossos clientes, dos quais as Entidades de Classe fazem parte.
 
O parabéns é para todos nós que lutamos pelas pessoas certas, nos 
lugares certos, ou seja, profissionais habilitados exercendo suas com-
petências com ética e oferecendo serviços de qualidade a toda a socie-
dade.

Fazer a edição inaugural da Revista BASE foi um processo desafiador. 
Definir temas e respectivas abordagens, fazer as reuniões de pauta, as 
aprovações de conteúdo, criação da identidade gráfica, diagramação e 
impressão. Um processo novo e muito diferente de nosso cotidiano de 
trabalho, mas que foi muito prazeroso. Ainda mais porque tivemos um 
feedback muito interessante por parte dos leitores, de profissionais de 
Guarapuava e região e de colegas do Crea-PR e dos outros Conselhos 
do país.

Foi isso que nos motivou a dar este segundo passo, que aqui te-
mos a honra de mostrar. A segunda Revista BASE segue com seu 
formato, segmentada pelas regiões das entidades que integram  
o projeto: associações que representam os Agrônomos e Engenheiros de 
Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul e União da Vitória.

Nesta edição, elaborada a  muitas mãos, apresentamos informações 
técnicas relevantes sobre inventário florestal, produção de ervas medici-
nais e novas técnicas produtivas, agricultura sustentável e projetos como  
o Imbituvão e o Sinaflor.

Não poderíamos deixar de destacar ações do CREA-PR – grande 
parceiro do projeto, a quem agradeço na figura do presiden-
te, Engo Civil Ricardo Rocha –, abordando a fiscalização nas bar-
ragens, ações de valorização das mulheres por meio do Comi-
tê das Mulheres (órgão auxiliar do Plenário do Conselho)  
e a presença do Crea-PR em iniciativas realizadas junto a instituições 
de ensino de Engenharia da região.

Seguimos com a proposta de uma revista colaborativa, fruto da si- 
nergia de cinco entidades de classe, mostrando de forma técnica  
a importância da atuação dos profissionais vinculados ao Sistema 
Profissional Confea/Crea.

Ricardo Rocha de Oliveira
Engenheiro Civil

Presidente do Crea-PR

Boa leitura.

José Roberto Papi
Engenheiro Agrônomo 

Presidente da AEAGRO
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Agrotóxicos no rol 
dA fiscAlizAção do 
creA-Pr

CâmArA 
EspECiAlizAdA dE 
AgronomiA (CEA) 
AtEntA Ao CorrEto 
uso do produto 
quE, quAndo BEm 
ApliCAdo, podE 
ContriBuir Com 
A quAlidAdE 
dos AlimEntos 
E o AumEnto dA 
produtividAdE

A produção agrícola do Paraná, com 23,3 milhões de  
toneladas em 2018, demanda ações de fiscalização nas pro-
priedades rurais, empresas que comercializam insumos e 
cooperativas da região, tanto para verificar a presença de 
profissionais habilitados e registrado quanto para assegu-
rar os ganhos de qualidade, produtividade e lucratividade. 
Fazem parte dos itens fiscalizados a produção de sementes, 
mudas, lavouras de grãos, fruticultura, horticultura, quadro 
técnicos e também os receituários agronômicos.

O Receituário tem demandado atenção especial da CEA 
Crea-PR, que analisou nos últimos cinco anos cerca 
de 104 processos disciplinares relacionados a irregu-
laridades praticado por profissionais em questões que 
envolvem os agrotóxicos no Estado do Paraná.  Deste 
total, 25 processos foram arquivados, 38 receberam  
advertência reservada e um foi alvo de censura pública, 
os demais processos ainda em andamento. 

Paralelamente à análise de protocolos e processos, a CEA está se-
guindo uma Decisão Normativa DN 111/2017 CONFEA que esta-
belece diretrizes para análise das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART) registradas e os procedimentos para fiscalização 
da prática de acobertamento.  O acobertamento profissional é  
caracterizado pelo uso indevido do nome do profissional, quando 
este se apresenta formalmente como responsável técnico por de-
terminada obra ou serviço sem, no entanto, participar efetivamente 
dos trabalhos. O Crea-PR está fiscalizando o acobertamento na  
prescrição do Receituário Agronômico.   

“A preocupação é que o uso inadequado dos agrotóxicos comprome-
ta a qualidade dos alimentos, contamine o meio ambiente e aumente 
os custos da produção”, explica o Coordenador da CEA do Crea-PR, 
Engenheiro Agrônomo Almir Antonio Gnoatto.

Por isso a necessidade de fiscalização quanto ao uso correto dos 
agrotóxicos, uma vez que, devidamente utilizados, contribuem  
positivamente para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas, 
garantindo o aumento de produção e alimentos seguros.

Além da fiscalização, o Crea-PR, por meio da CEA, tem planejado 
ações educativas e orientativas sobre a atuação profissional, em  
conformidade com a proteção ambiental e em atendimento às políti-
cas públicas no combate contínuo ao uso excessivo de agrotóxicos. 
São eventos, palestras, workshops, seminários e reuniões realiza-
do em todas as regionais do CREA-PR, com demais entes públicos,  
voltados aos profissionais que prescrevem o receituário para alertar  
sobre suas responsabilidades na prescrição, sendo o objetivo de ga-
rantir segurança no uso dos agrotóxicos. 

Além da DN 111, do CONFEA, ainda que não exista previsão legal 
para limitar o número máximo de prescrições anuais de receituário 
agronômico, a CEA estabeleceu um parâmetro de 150 unidades 
produtivas assistidas pelo mesmo profissional, que será fiscalizado 
para averiguar o efetivo acompanhamento técnico por meio da ART.  
“Estas definições foram encaminhadas pela CEA para o Departa-
mento de Fiscalização (DEFIS) do Crea-PR, para que já nas próximas  
safras sejam fiscalizados os cultivos anuais e perenes e se as definições 
do conselho estão sendo cumpridos”, informa Gnoatto.

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code  
e acesse aqui a versão atualizada do Manual de  
Orientação sobre Receituário Agronômico



1110

Guarapuava

MAis segurAnçA  
nAs bArrAgens  
PArAnAenses

O Brasil conta com 24.092 represas cadastradas pelos órgãos fis-
calizadores, conforme o último Relatório de Segurança de Bar- 
ragens (RSB-2017). Destas, 394 estão no Paraná. A função princi-
pal de uma barragem, em linhas gerais, é conter um determinado 
volume de água proveniente de córregos, riachos ou rios. Sua fina-
lidade pode abranger diversas atividades como o abastecimento 
de água em determinadas regiões, produção de energia elétrica, 
servir como reservatório para reter resíduos sólidos e água nas 
extrações de minérios (barragens de rejeitos), entre outros.

As principais barragens do Paraná são utilizadas para a geração de 
energia elétrica, a exemplo da usina hidrelétrica de Itaipu (binacio- 
nal), Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias. Com o objetivo de prevenir 
acidentes, normalmente segue-se um plano regular de manutenção e 
segurança nessas represas. Nas atividades, são verificados itens como 
a estabilidade estrutural, possíveis infiltrações e falhas na edificação. 
 
“Essas verificações são apoiadas em dados fornecidos por diversos 
equipamentos de apoio como piezômetros elétricos de corda vibran-
te, piezômetros Casagrande, marcos superficiais e fixos, extensôme- 
tros de junta e extensômetros múltiplos, além da identificação visual 
das próprias estruturas”, afirma o Engenheiro Civil Marcelo Weigert.

o rECEntE ACidEntE Em 
BrumAdinho ACEndE o sinAl dE 
AlErtA às BArrAgEns Em todo 
o BrAsil. no pArAná, quAl é A 
nossA rEAlidAdE?

Antes e Depois de Brumadinho
Fonte: Revista Fórum
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
(Crea-PR) é um dos órgãos responsáveis por fiscalizar as represas 
no estado. A instituição visa assegurar que a execução das obras 
ou dos serviços técnicos nas barragens sejam elaborados pelos 
profissionais e equipes habilitadas, além de analisar os registros 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) das atividades.  
O Crea-PR também é encarregado de garantir que os princípios am-
bientais, econômicos, éticos e tecnológicos dos projetos sejam com-
patíveis com as necessidades do local de instalação das represas.

A gerente de Fiscalização (Defis) do Crea-PR, Engenheira Ambi-
ental Mariana Maranhão, explica que as inspeções por parte do 
Conselho são realizadas em diferentes níveis, começando pelos 
projetos que envolvem o início das obras das represas. Nessa 
etapa, são verificados alguns procedimentos como a área de des-
matamento; estudos hidrológicos e ambientais; levantamentos 
topográficos; projetos estruturais, de sondagem e drenagem e ter-
raplanagem.

Também são examinados alguns documentos envolvidos na  
construção das represas, a exemplo dos Planos de Segurança de 
Barragem (PSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE); a Revisão 
Periódica de Segurança de Barragem (RPSB); as Inspeções de  
Segurança Regular (ISR) e Especial (ISE); além dos procedimentos 
de Aerofotogrametria e Monitoramento.

“As ações de fiscalização do Crea-PR não possuem uma frequên-
cia pré-estabelecida. Para este ano, estamos prevendo uma inten-
sificação das fiscalizações, com base na classificação do risco das 
barragens”, diz Mariana. É importante ressaltar que o Crea-PR 
não possui responsabilidade de verificação sobre irregularidades 
no âmbito técnico. Tal atribuição é conferida, a depender da fina-
lidade da barragem, pela Agência Nacional de Mineração (ANM), 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou o Instituto das 
Águas do Paraná.

Um dos órgãos que fiscalizam esses espaços é a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), instituição 
do governo federal vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia que é responsável por vistoriar as barragens 
de produção de energia elétrica. Durante a construção 
das represas dessa categoria, são realizados relató- 
rios mensais regulares para que a ANEEL acompanhe o 
seu desenvolvimento com todo o cuidado necessário.

De acordo com os métodos da instituição, o grau de 
risco de cada barragem é avaliado em uma escala de 1  
a 5, em uma escala crescente de risco. Esse cálculo é 
estimado levando-se em conta principalmente a altura 
e o volume de água que será utilizado no espaço. “Após 
essa classificação, são tomadas as medidas necessárias 
para seu controle e monitoramento”, observa Weigert. 
No total, são 43 potenciais agentes fiscalizadores no 
país, quatro federais e 39 estaduais. Além da ANEEL, 
destacam-se a Agência Nacional de Mineração (ANM) 
e a Agência Nacional de Águas (ANA).

Segundo Weigert, para que uma barragem entre em 
funcionamento, é necessário que sejam encaminhadas 

algumas informações de segurança à ANEEL através do 
Relatório Nacional de Segurança de Barragens (RSB). 
Os principais documentos requisitados são: cadastro da 
barragem; declaração; extrato da inspeção regular; ques-
tionário para classificação da barragem; e resumo exe- 
cutivo do plano de segurança de barragens. No Paraná, 
também é exigido o Plano de Ação de Emergência (PAE), 
solicitado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Em janeiro deste ano, o governo federal recomendou 
que 3.387 barragens (de todos os tipos) fossem sub-
metidas à vistoria in loco até o fim de 2019. Um total 
de 723 dessas represas foram apontadas pelos órgãos 
fiscalizadores como prioridade por conter riscos eleva-
dos em suas estruturas, além de um alto potencial de 
causar danos. No Paraná, foram identificados quatro 
barramentos com essas características: Barragem São 
Bento (General Carneiro); Lago Favoretto (Manoel 
Ribas); Lago Paulo Gorski (Cascavel); e Represa Can-
teri (Imbituva). Ao longo do ano, esses locais devem 
receber equipes especializadas para realização de ações 
supervisionadas. 

AtuAção do creA-Pr nAs 
bArrAgens

Barragem da Usina Hidrelétrica  
do Foz do Areia no munícipio do Pinhão.
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do desenho A Mão  
à MAquete digitAl
A Evolução do dEsEnho 
téCniCo Com A AjudA dE 
softwArEs EspECiAlizAdos 
ContriBui pArA A 
mElhoriA do trABAlho E o 
EnCAntAmEnto do CliEntE
O desenho técnico, nas áreas das Engenharias, é o ponto de 
partida para a execução de projetos. Nos últimos 20 anos, 
esta área, influenciada diretamente pela tecnologia, passou 
por grandes avanços. Se as maquetes anteriormente eram 
feitas a mão, hoje em dia elas contam com o auxílio de pro-
gramas e softwares especializados, que as tornam digitais.

Para o Engenheiro Civil Sérgio Dacoréggio, a maquete 
eletrônica possibilita a visualização do projeto em deta- 
lhes, já no primeiro momento de sua execução. Ou seja, 
é possível perceber como ficará a obra depois de concluí-
da. “A pessoa leiga, por muitas vezes, tem dificuldades 
em entender o desenho feito por vetores, que podem 
ser interpretados como um emaranhado de linhas. Já a 
maquete eletrônica, por meio do ambiente virtual em 
três dimensões, ilustra um objeto com clareza de noção 
de espaço e alta resolução”, diz. Com os recursos do 
programa é possível, por exemplo, fazer simulações de 
efeitos de luz, seja natural, artificial ou por reflexo. “Im-
pressiona a riqueza de detalhes, em alguns casos a ima-
gem produzida pode até ser confundida com uma foto 
do objeto real”, complementa o engenheiro.

As maquetes digitais ganharam força na década de 1990 

no Brasil quando, aos poucos, os profis- 
sionais começaram a abrir mão das pranche-
tas para adotar o computador na ela- 
boração dos desenhos. Hoje não é mais surpre-
sa para ninguém. De início, o desenho era consi- 
derado artístico, “pelo fato de usar a repre- 
sentação em duas dimensões, utilizando o papel 
que não tem profundidade simulada, por isso a 
definição de arte”, fala Dacoréggio. O resulta-
do final do projeto dependia da perícia do de- 
senhista que, muitas vezes, criava uma fantasia 
com foco na beleza. “Sem se preocupar muito 
com a prospecção da verdadeira realidade. Mesmo 
a precisão deixava muito a desejar, dependia de 
um bom domínio artístico além de muito estudo 
de desenho técnico e uma grande habilidade”, diz.

muitAs opçõEs no mErCAdo

É preciso critério na hora de escolher um soft-
ware de maquetes eletrônicas. Especialistas 
apontam que é importante a praticidade de uso, 
a variedade de recursos, o resultado visual e o 
custo-benefício do programa. A maquete é feita 
em três dimensões, conferindo uma noção mui-
to próxima do real, com volume e profundidade. 
Também, o fato de ter outros efeitos, como de 
iluminação, textura, transparência e sombras 
dão ainda mais veracidade ao projeto.

O público consumidor está cada vez mais acos-
tumado com esta proposta visual, que não é ape-
nas aplicada na área da Engenharia. O segmento 

de vídeo games, por exemplo, explora a 
realidade virtual e os ambientes 3D para 
remeter o jogador a um universo bastan-
te similar ao real. “Com a interatividade 
homem vs computador, a elaboração deste 
ambiente é desenvolvida com muita rapidez 
e atinge resultados surpreendentes mes-
mo sem ter domínio de conhecimento ou  
embasamento técnico. O uso da tecnologia 
traz também a versatilidade, porque pode 
representar até mesmo uma simulação do 
que seria um desenho feito a lápis”, afirma  
Dacoréggio. O engenheiro ainda diz que 
apesar da relevância e da facilidade no uso 
dos softwares, ainda é fundamental ao 
profissional o conhecimento básico do de-
senho em duas dimensões. “As linhas vetori-
ais que dimensionam a volumetria normal-
mente estão na cabeça do criador, projetista 
ou desenhista e servem como princípio bási-
co para que a criação se torne algo viável”.

ApliCABilidAdE

As maquetes eletrônicas são fundamen-
tais em obras de construção civil, de pro-
jetos pequenos àqueles de grande porte. 
Em trabalhos com um grande número de 
pessoas envolvidas é essencial para dar 
unidade ao modelo visual do projeto. 

Outros segmentos também estão apro- 
veitando a tecnologia. Dacoréggio cita  
o setor de engenharia mecânica, a in-
dústria automobilística, “e quaisquer  
outras áreas que tenham necessidade de 
criar volumetrias de formas geométricas. 
Em um ambiente virtual se cria uma reali-
dade com o objetivo de análise minuciosa 
em todos os detalhes, sejam de estética, 
funcionalidade ou dimensões”, finaliza.

Passo a passo  
da maquete digital

1 A estrutura de uma casa 
necessitando de reforma,  
é notável os parâmetros e dire-
trizes que devem ser seguidos, 
porém devem ser aliados as 
ideias dos proprietários.

2 Representação a lápis, um 
esboço simples com objetivo 
de simular a volumetria, sem 
muita precisão e sem definição 
de cores e revestimentos.

3 A maquete eletrônica  
representa dentro do ambiente 
virtual uma simulação da 
realidade, com efeitos realísti-
cos de luzes natural e artificial 
bem como as cores em alta 
definição que é possível perceber 
mesmo a distância os tipos de 
revestimentos que possivel-
mente venham a ser usados.

4 Registro do resultado  
final da residência.

Maquete Eletrônica Simples  
Desenho de representação usando 
recursos de computador por usuário 
que domina apenas o uso do software.

Maquete Eletrônica Elaborada
Arte criada por profissional habi- 
litado, envolve o conhecimento do 
desenho técnico e suas normas.  
O resultado é um projeto que é 
viável e não apenas uma bela ilusão 
de ótica de uma figura inviável.

tipos dE 
mAquEtEs 
ElEtrôniCAs
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o estudo dA florestA

O Paraná possui cerca de 29% do seu território coberto 
por áreas florestais, nos biomas da Mata Atlântica e do 
Cerrado. As florestas plantadas correspondem a 5,4% 
deste espaço. Para apoiar a formulação de políticas 
públicas, estratégias e oportunidades para o uso suste-
ntável das florestas, uma das principais ferramentas de 
conhecimento e levantamento de dados é o Inventário 
Florestal. “É uma prática adotada a florestas nativas e 
comerciais como forma de monitorar seus desenvolvi-
mentos, cujos objetivos são variados”, diz a Engenheira 
Agrônoma Tayna Jornada Ben.

Os objetivos de um Inventário são estabelecidos con-
forme a utilização da área, já que sua aplicação pode 
acontecer tanto na esfera privada quanto na públi-
ca. No caso do mercado corporativos, as informações 
servem para verificar as condições para investimen-
tos comerciais e planejamento do uso dos recursos  
florestais. Em situações com fins madeireiros, por  
exemplo, o inventário fornece dados como peso, área 
basal, volume, qualidade do fuste, estado fitossanitário, 
classe de copa e potencial de crescimento da espécie.

Já na gestão pública é um dos principais levantamen-
tos realizados porque fornece informações sobre os 
recursos florestais. São avaliadas as condições e a qua- 
lidade das florestas e a sua importância para as pessoas.  
“O objetivo deste monitoramento é a conservação dos 

biomas, com o acompanhamento do desenvolvimento 
das árvores. Assim, conseguimos verificar se o bioma 
está em perigo ou se está se desenvolvendo dentro de 
uma naturalidade, com o menor impacto possível”,  
explica Tayna.

O Brasil possui mais da metade do seu território, 55%, 
coberto por florestas. É inegável que o crescimento 
econômico passa pela utilização sustentável desses  
locais, Por isso, o Inventário Florestal é fundamental 
para as empresas cujos negócios estão ancorados em 
sua exploração. O estudo pode envolver estimativa da 
área, descrição da topografia, mapeamento da proprie-
dade, descrição de acessos, facilidade de transporte, 
quantidade e qualidade de diferentes recursos flor-
estais e perspectivas de crescimento. E assim, definir 
quais espécies podem ser manejadas ou quais florestas 
têm potencial para produção ou conservação. Atual-
mente, há empresas especializadas em oferecer este 
tipo de serviço, que já se renderam à tecnologia, com 
o uso de tablets para a coleta de dados em campo, 
aplicativos, inteligência artificial, sensores, sistema de 
monitoramento online, drones, entre outros. Os profis-
sionais habilitados a realizar o estudo são engenheiros 
florestaria, agrônomos e, em alguns casos, ambientais.

“Se tivermos que estabelecer um conceito para o in-
ventário florestal, podemos definir que são todas as 

pArA o mErCAdo ou pArA A soCiEdAdE. o invEntário 
florEstAl AtEndE Aos AnsEios ComErCiAis  
E à nECEssidAdE dE CuidArmos do nosso BiomA

mensurações ou dados quantitativos de amostras fixas 
ou aleatórias de parte de um florestamento ou de um 
habitat natural de floresta. Com base neste monitora-
mento, ou seja, neste levantamento de dados dessas 
unidades estabelecemos práticas florestais”, comple-
menta a engenheira agrônoma. Com isso, seu uso se 
estende por diversas áreas, mas particularmente na 
gestão dos bens públicos, que estabelece regras de uti-
lização dos locais. “A aplicação se justifica porque com 
base nos dados do inventário todos os setores envolvi-
dos na floresta conseguem ter certeza sobre as inter-
venções necessárias, tanto de preservação quanto de 
exploração”, diz. 

pArAná tEm o sEu primEiro 
invEntário florEstAl

O Paraná concluiu recentemente o seu Inventário  
Florestal que, segundo a Secretaria do Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos, envolveu o levantamento de 
550 Unidades Amostrais de Registro e mais de 10 mil 
amostras botânicas. Este estudo embasará as futuras 
políticas públicas com relação ao uso e manejo dos re-
cursos florestais. A coleta de dados iniciou em 2013 e fi-
nalizou em 2017 e as informações foram levantadas em 
três componentes: análise da cobertura florestal, coleta 
de dados biofísicos e levantamento socioambiental.

ConfirA Alguns dos rEsultAdos  
AprEsEntAdos:

- A cobertura de florestas naturais do Paraná é de cerca 
de 5,8 milhões de hectares, ou seja, 29% do território. A  
Floresta Estacional Semidecidual é a tipologia predominante 
nas áreas classificadas como floresta natural, representando 
cerca de 47% das áreas de florestas naturais do estado;

- A mesorregião metropolitana de Curitiba tem a 
maior área coberta por florestas do estado, de 58% 
(2.309.215,80), enquanto Paranaguá tem o maior percen-
tual de área coberta por florestas, de 77%. Morretes é o 
município com maior área coberta por florestas, de 85%;

- Foram encontradas 567 espécies, pertencentes a 265 
gêneros e 86 famílias botânicas. E, também, foram  
encontradas 19 espécies ameaçadas de extinção;

- Cerca de 73% das árvores medidas no Paraná foram 
consideradas sadias, 17% apresentaram sinais iniciais de 
deterioração, 4% com comprometimento da sanidade  
e 5% se mostraram mortas em pé;

- Estimam-se que existam cerca de 1,2 bilhões de metros 
cúbicos de madeira estocados nas florestas do Paraná.  
E cerca de 178 milhões de toneladas de carbono arma-
zenada abaixo do solo;

- Os frutos, o mel e o bambu são os produtos florestais 
não madeireiros mais utilizados no meio rural do Paraná. 
A erva-mate foi a espécie mais destacada pela utilização 
de suas folhas;

- 57% dos entrevistados no meio rural do Paraná usam 
o bambu e 85% afirmaram utilizar algum serviço da  
floresta. E 23% dos entrevistados consideram que  
a floresta contribui para a renda das suas famílias;

- O Paraná possui cerca de 1 milhão de hectares de  
florestas plantadas de pinus e eucaliptos, ocupando a 
terceira posição no ranking nacional.

O relatório completo está disponível no link: http://www.florest-
al.gov.br/documentos/informacoes-florestais/inventario-florest-
al-nacional-ifn/resultados-ifn/3966-relatorio-ifn-pr-2018/file

1mi ha.
dE florEstAs

plAntAdAs



1918

A versAtilidAde dAs 
PlAntAs MedicinAis

o pArAná é o prinCipAl 
plAyEr dEstE mErCAdo no 

CEnário nACionAl

Camomila, capim limão, babosa, melissa, hortelã, erva doce, oréga-
no.  Difícil não ter ouvido falar em alguma dessas plantas medici-
nais, aromáticas ou condimentares. O Paraná figura como o maior 
fornecedor de plantas cultivadas no país, com 90% do mercado na-
cional. O seu uso é abrangente e em mais de 40 segmentos, como 
as indústrias alimentícia, estética, medicinal, esportiva, de higiene 
pessoal e de medicamentos veterinários, entre outros.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) o mercado mun-
dial de produtos naturais movimenta cerca de US$ 60 bilhões ao 
ano, 4 mil toneladas de mercadorias e envolve 3 mil espécies. No 
Paraná, dados da Emater mostram que o plantio envolve mais 
de 1,8 mil agricultores familiares e em 2016 foi movimentado um  
valor superior a R$ 80 milhões – número que é batido ano a ano. 
“O mercado de plantas medicinais, aromáticas e condimentares é 
um nicho produtivo em todo o Estado, certamente o maior atrativo 
deste segmento são os preços praticados. Outro motivo que torna o 
Paraná um destaque na produção é a divisão estrutural das proprie-
dades. Por existirem diversos estabelecimentos de pequeno porte, 
onde a mão-de-obra familiar é a principal força de produção, estes 
pequenos produtores necessitam implantar culturas rentáveis, em 
pequenas áreas de cultivo, tornando a produção dessas plantas uma 
alternativa interessante”, explica o Engenheiro Agrônomo Douglas 
Dias de Almeida. Hoje são mais de 80 espécies cultivadas em diver-
sas regiões paranaenses.

O plantio de ervas medicinais no Estado iniciou há mais de 100 anos 
com a camomila, principalmente nas regiões colonizadas por etnias 

europeias, que prepararam os terrenos para a produção 
de espécies com alta demanda na Europa. As condições 
de clima, solo e a infraestrutura são fatores que impul-
sionam a capacidade produtiva paranaense.

Um importante local de cultivo das plantas no Paraná 
é a Região Central, que envolve os municípios de 
Guarapuava, Santa Maria do Oeste, Iretama, Palmital, 
Turvo, Inácio Martins e Prudentópolis. “É onde algu-
mas espécies apresentam uma concentração de ativos, 
aromas e sabores diferenciados, ocasionado pela alti-
tude.  Isso faz com que empresas do Brasil e do exterior 
tenham interesse nesses produtos, contribuindo positi-
vamente para o avanço da atividade e tornando a região 
de Guarapuava um polo produtivo e reconhecido neste 
segmento”, diz Almeida.

As principais espécies cultivadas na região são: Ma-
racujá (Passiflora incarnata), Capim limão (Cymbopogon  
citratus), Melissa (Melissa officinalis), Hortelã (Menta  
piperita), Calêndula (Calendula officinalis), Salvia (Salvia  
officinalis), Gervão-roxo (Stach tarpheta cayennensis), Alcacho- 
fra (Cynara scolymus), Orégano (Origanum vulgare), Tomil-
ho (Thymus vulgaris), Carqueja (Baccharis trimera), Salsinha  
(Petroselinum crispum), Cebolinha (Allium schoenoprasum), 
Dente-de-leão (Taraxacum officinale), dentre outras. De 
acordo com o engenheiro, a maioria é de espécies cul-
tivadas, ou seja, deixaram de ser realizadas coletas extrati-
vas por parte dos agricultores regionais.

A região concentra em torno de 60 produtores de plan-
tas medicinais, de diferentes tamanhos e infraestrutura. 
“Os pequenos abastecem em torno de cinco negócios 
locais e regionais, os médios produtores conseguem 
abastecer empresas compradoras de todo o Brasil. Já 
os grandes produtores, além de fomentarem principal-
mente empresas de extração de ativos vegetais, também 

já conseguem direcionar suas produções para a América 
do Norte e Europa”, explica Almeida.

Três espécies são destaque na produção regional. O 
Capim Limão, com uma comercialização anual de 
aproximadamente 50 toneladas; o Maracujá Incarna-
ta, com cerca de 400 toneladas/ano e a Calêndula, de 
80 toneladas/ano. “Todavia, se englobarmos todas  
as espécies produzidas e comercializadas no Paraná, 
certamente este volume comercial ultrapassa as 35 mil 
toneladas anuais, movimentando mais R$ 100 milhões/
ano no Estado”, complementa o engenheiro.

ComErCiAlizAção E fisCAlizAção

Diferente de outras culturas, como as commodities, 
a produção de plantas medicinais é planejada previa-
mente com os compradores. As colheitas atendem 
as demandas específicas dos clientes, a partir de uma 
quantidade contratada. Se por um lado há a segurança 
financeira para o produtor, por outro, o excedente nem 
sempre é comercializado com a mesma rapidez.

“Em relação à qualidade, a cada dia que passa, a norma-
tização, as leis e os protocolos específicos fazem com que 
os agricultores necessitem se profissionalizar ainda mais. 
Além de um conjunto de regras já existente por parte da 
Anvisa, Ibama e Vigilância Sanitária Municipal, as em-
presas normalmente recorrem a análises para saberem 
os teores de ativos, flavonoides específicos, dentre out-
ros constituintes, os quais cada Estado, País ou cliente 
exige”, explica Dias de Almeida. Também é comum que 
as matérias-primas, e por consequência seus produtores, 
estejam certificados para os mercados brasileiro, europeu 
e norte americano. Isto garante ainda mais qualidade e a 
rastreabilidade a toda a cadeia produtiva.

A menta fortalece a imunidade,  
pois é rica em diversas vitaminas

A Passiflora Incarnata, ou flor da paixão,  
é da família do maracujá e tem efeito calmante

Detalhe da plantação de calêndula  
na região de Guarapuava
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As vAntAgens dA 
AeroPoniA no cultivo 
de bAtAtA-seMente

Com o objetivo de cultivar legumes e vegetais exigindo 
menos espaço, além de utilizar menor quantidade de 
água no processo, os métodos de hidroponia têm con-
quistado cada vez mais público. Uma dessas técnicas é a 
aeroponia, um sistema geralmente empregado no cultivo 
de frutos de alto valor agregado como a batata-semente.

No sistema aeropônico, as plantas são cultivadas so-
bre uma câmara ou canal, onde ficam alocadas as 
raízes. Nesse método, não há necessidade de um solo  

ou outra base semelhante de fonte de nutriente para  
a planta, já que elas ficam suspensas no ar. Através das 
câmaras ou canais instalados, os frutos recebem as as-
persões de solução nutritiva recirculante, que fornecem 
as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento. 
Alguns especialistas calculam que a adoção do método 
aeropônico gera uma economia de até 98% no consumo 
de água em comparação aos sistemas tradicionais.

A técnica pode ser utilizada para a produção de estacas, 

flores, pequenas frutas (amora e mirtilo), hortaliças de 
grande valor agregado (tomate, tomate-cereja, pimen-
ta, pimentão, berinjela) e hortaliças que tenham vida 
de prateleira curta (folhosas como alface, rúcula e tem-
peros verdes). Entretanto, a aeroponia é especialmente 
viável no cultivo de plantas que possuem alto valor 
comercial em suas raízes e porção subterrânea, por con-
ta da colheita escalonada.

“No cultivo de batata-semente, a construção de janelas 
nas laterais do módulo aeropônico permite a realização 
de colheitas escalonadas dos tubérculos em tamanho 
pré-determinado. Com isso, as plantas passam a realo-
car recursos (fotoassimilados) para novos tubérculos, 
aumentando a taxa de multiplicação da cultura nesse 
sistema e uniformizando a produção”, afirma o pesqui-
sador e Engenheiro Agrônomo Jackson Kawakami.
 
Nas produções com sistema aeropônico, há otimização 
no aproveitamento do espaço, o que promove a insta-
lação de um maior número de plantas por m2. O sistema 
ainda viabiliza um maior espaço para o crescimento das 
raízes das plantas, potencializando a absorção de nutri-
entes. Por conta disso, a produtividade tende a aumen-
tar em função do maior volume e aeração das raízes. A 
exposição à luz solar acontece de forma controlada na 
parte superior do plantio.

Com relação ao produto final, o engenheiro comenta que 
as plantas possuem um desenvolvimento radicular e aéreo 
mais robusto por conta da maior absorção de água, além 
da menor incidência de doenças. “Na batata-semente, 
além da maior produtividade, a uniformização da pro-
dução é de grande interesse ao produtor uma vez que se 

téCniCA potEnCiAlizA  
A produção E rEsultA  
Em EConomiA dE 98%  
no Consumo dE águA

pode aplicar uma única forma de manejo sobre os tubér-
culos quando esses forem para o campo”, complementa.

Atualmente, alguns produtores de batatas-semente, em 
especial de São Paulo e Minas Gerais, relatam bons re-
sultados econômicos com a utilização da técnica, revela 
o professor e Engenheiro Agrônomo Leonardo Balena. 
Ele aponta que, para calcular a viabilidade econômi-
ca da implantação do sistema, deve ser considerado o 
número de plantas e área de cultivo. Estima-se que seja 
necessário produzir ao menos mil unidades de bata-
ta-semente por metro quadrado para que o sistema 
aeropônico se mostre financeiramente atraente.

Produtor de batatas-semente em Guarapuava há qua-
tro anos, Eduardo Kuntz diz que aderiu ao método 
aeropônico devido ao menor consumo de água e ferti- 
lizantes necessários. Ele comenta que a técnica aprimo-
rou a qualidade da sua produção, já que se tornou mais 
fácil controlar variáveis como nutrição, temperatura, lu-
minosidade, entre outros. Atualmente, a capacidade de 
produção da sua lavoura chega a 500 mil tubérculos/ano 
com uma média de aproximadamente 250 tubérculos 
por m². 

“Os próprios produtores relatam que os campos de pro-
dução têm se destacado pelo maior número de sementes 
por planta e pela qualidade das sementes (tamanho e 
sanidade) em comparação com campos no sistema con-
vencional”, revela. Kuntz afirma ainda que percebe uma 
busca cada vez maior dos produtores pelas sementes 
desenvolvidas através da aeroponia, o que considera um 
reconhecimento após a implementação do sistema.
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iMbituvão: 
rentAbilidAde Por 
Meio de PráticAs 
sustentáveis

O projeto “Estratégias para o manejo florestal sustentável em 
pequenas propriedades rurais no centro-sul do Paraná, Brasil”, ou 
Imbituvão, como ficou popularmente conhecido, é uma parceria en-
tre a UNICENTRO e a Universidade de Rottenburg, da Alemanha. 

Ele começou a ser delineado em 2009 a partir de iniciativas gover-
namentais que buscavam a aproximação, com projetos e parcerias, 
entre as Universidades Estaduais Paranaenses e a Universidade do 
Estado de Baden-Wüttemberg. Neste sentido, visitas recíprocas en-
tre professores que representavam as instituições foram realizadas. 
Em um primeiro momento as principais tratativas foram dedicadas 
ao programa de mobilidade acadêmica UNIBRAL, da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em par-
ceria com o Deutscher Akademischer Austauschdienst, organização 
alemã de intercâmbio acadêmico (DAAD). 

iniCiAtivA BusCA 
implEmEntAr o 
mAnEjo sustEntávEl 
Em pEquEnAs 
propriEdAdEs Com 
Apoio dA ACAdEmiA
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Posteriormente, surgiu a proposta para a concepção do proje-
to Imbituvão. “Fizemos uma visita para uma primeira conver-
sa e para acertar esse projeto bilateral. Voltando ao Brasil, enca 
minhamos o documento para a Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia e Ensino Superior (SETI). Nosso parceiro alemão encamin-
hou projeto similar ao Estado de Baden-Württemberg, onde está 
sediada a Universidade de Rottenburg. Após aprovação e assina- 
tura dos convênios, o projeto teve início efetivo em 2011”, detalha 
o coordenador do projeto, Engenheiro Florestal e professor da 
UNICENTRO, Afonso Figueiredo Filho.

sEr sustEntávEl

As expectativas em relação às pesquisas e aos resultados que surgiriam 
do Imbituvão eram grandes. Com elas, o projeto buscava cumprir com 
o conjunto de normas jurídicas que tratam do compromisso da nação 
em buscar mecanismos de desenvolvimento sustentável tendo como 
foco, o compromisso pela sustentabilidade e tratando especificamente 
do meio rural brasileiro e suas florestas. 

A legislação restritiva para o manejo da FOM (Floresta Om-
brófila Mista) (Resolução CONAMA nº. 278 de 24 de maio  
de 2001), com a proibição do corte de espécies nativas da  

Mata Atlântica presentes na lista de extinção, foi apro-
priada no sentido de refrear a exploração irracional que 
vinha sendo praticada. “Todavia, o legislador sempre  
esteve preocupado em deixar claro que a proibição seria 
até que sejam estabelecidos critérios técnicos, cientifi-
camente embasados, que garantam a sustentabilidade 
da exploração e a conservação genética das populações 
exploráveis”, explica Figueiredo Filho. Neste sentindo, 
o pesquisador afirma também a importância que essa 
legislação teve em ressaltar a necessidade de incen-
tivar estudos e pesquisas que pudessem retirar as es-
pécies da lista de extinção por meio do manejo florestal  
sustentável.  

Unindo pesquisa e extensão em uma área recheada de 
fragmentos florestais que se encaixavam nas neces- 
sidades da pesquisa, além de pessoas que vivem e se 
sustentam no local, o projeto passou a colocar em 
prática uma série de ações. “O foco geral é a busca da  
sustentabilidade da pequena propriedade rural com 
geração de renda e melhoria da qualidade de vida  
dos pequenos produtores, com enfoque na Floresta com 
Araucária”, relata Carlos Henrique Boscardin Nauiack 
que atuou como gerente técnico do projeto entre 2011 
a 2018.  

Depois de cinco anos de atividades, incluindo  
a realização de inventários florestais, mapeamen-

Casa de sombra e rustificação  
Produção de mudas de espécies nativas

Entrega das mudas de  
Eucalipto  aos produtores rurais

Visita técnica na área do experimento  
equipe do projeto e professores

tos, delineamento experimental, entre outros, uma 
Recomendação Administrativa do Ministério Público 
Estadual do Paraná suspendeu o experimento científico 
que tratava do manejo florestal em dezembro de 2016. 
A recomendação administrativa foi acatada e a pesquisa 
cientifica suspensa. 

Após tentativas da equipe junto ao Ministério Público 
Estadual para a revisão da decisão - tomada de forma 
unilateral -, foi cancelada a pesquisa científica aprova-
da por consultores do CNPq e que envolvia pesquisa-
dores de instituições de ensino (como a UNICENTRO 
e a UFPR) e da EMBRAPA Florestas. “Nossa ideia era 
implantar uma pesquisa de longo prazo que gerasse 
um modelo de manejo para valorizar a floresta com  
geração de renda ao seu proprietário, mas sobretudo que  
pudesse conservá-la”, explica Afonso Figueiredo Filho.

Apesar de todos os percalços, as outras pesquisas não 
pararam e foi dada continuidade a várias ações, que con-
tinuam rendendo frutos aos produtores da área estuda-
da e também aos pesquisadores, que hoje trabalham em 
uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado 
baseados nos resultados e experimentos do projeto.
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recuPerAr  
e conservAr
Uma das principais veias do Projeto Imbituvão é seu 
foco na questão ambiental. Nesse sentido, a principal 
preocupação é a recuperação da mata nativa da região, 
já que, ao contrário do que acreditam alguns ambien-
talistas, a floresta não consegue fazer isso por conta 
própria. “Se fossem florestas primárias, até poderiam 
estar em equilíbrio dinâmico. No entanto, atuamos 
com florestas que sofreram várias intensidades de  
exploração e a recuperação de sua diversidade demanda 
intervenção humana no sentido de enriquecê-las”, elu-
cida o Engenheiro Florestal Afonso Figueiredo Filho

Entre os problemas que precisavam ser contornados 
estavam a invasão de espécies exóticas e a degradação 
do solo causada pela exploração da pecuária. “Qualquer 
técnico que tem alguma ligação com a floresta sabe que 
a maioria desses remanescentes florestais se encontra 
altamente degradada em termos de diversidade florísti-
ca, principalmente pelo pastoreio e pisoteio de bovinos 
e equinos, com gramíneas nativas”, explica o professor. 

Essas adversidades surgem de uma visão ultrapassada 
do que a preservação da mata nativa deve representar.  
“É notório que o pequeno proprietário rural que conser-
vou um remanescente vê a floresta como algo que não 
agrega nada, ou seja, como um fardo duro de carregar. 
Infelizmente, para ele a floresta não tem valor”, desabafa.

o imBituvão Como AliAdo  
nA lutA pElA rECupErAção  
E ConsErvAção dA florEstA  
Com ArAuCáriA

Caixas de abelhas padronizadas.   
Entrega das caixas aos apicultores

estrAdAs coM 
ArAucáriAs 
um CAminho pArA ConsErvAr  
o pinhEiro do pArAná
Desde sua implantação, o projeto Imbituvão vem somando esforços 
e fechando parcerias com outros projetos já existentes e que com-
partilham do mesmo objetivo de encontrar meios para a aplicação 
de práticas de produção sustentável que preservem a Floresta com 
Araucária, ou Floresta Ombrófila Mista. 

Durante décadas, a intensiva exploração desta espécie com  
a finalidade de abastecer o mercado madeireiro, tanto o interno 
quanto o de exportação, junto com a expansão agropecuária que 
muitas vezes resulta em desmatamento, levaram as araucárias  
a entrar na lista de espécies ameaçadas de extinção. 

Para aumentar a população desta espécie, o projeto “Estradas com 
Araucárias” incentiva, por meio de pagamentos por serviços am-
bientais, o plantio de Araucária angustifólia. O plantio é realizado,  
geralmente, próximo às estradas que fazem divisa ou passam pelas 
propriedades rurais familiares, sempre respeitando a faixa de domí-
nio da estrada. De autoria da EMBRAPA Florestas, o projeto é manti-
do por recursos de empresas da iniciativa privada que, para compen-
sar suas emissões de Gases de Efeito Estufa, pagam pela captura do 
carbono sequestrado no desenvolvimento das mudas de Araucárias. 

Este projeto atua em diferentes municípios e dentro do Imbitu-
vão, que fica no município de Fernandes Pineiro, são 12 os produ-
tores que participam e recebem R$ 5,00/ano por muda. Como cada 
proprietário possui 200 mudas de araucárias plantadas, recebem 
anualmente R$ 1.000,00. Além do motivo claro de conservação,  
o plantio promove outros benefícios ambientais, como o paisagismo 
das estradas, a produção de pinhão, além de conforto térmico para  
animais de pastoreio e a educação ambiental.

Imagem área de Fernandes Pinheiro.
Fonte: Google Maps
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Como o imBituvão ConsEguiu 
gErAr AtividAdEs rEntávEis  
pArA os produtorEs

O projeto possui uma estratégia clara para agregar valor à prática de 
conservação da Floresta Ombrófila Mista: gerar renda para os propri-
etários. Para isso, algumas ações foram tomadas, principalmente no 
plantio da erva-mate, na produção de mel, no apoio a criação racional 
de abelhas sem ferrão e no pagamento por serviços ambientais.
 
E é justamente a erva-mate um dos grandes atrativos do projeto.  
O ouro verde paranaense, como ficou conhecida a espécie nativa des-
de o primeiro ciclo econômico que girou a sua volta, é injetada na  
Floresta com Araucária. A folha é colhida e comercializada, o que 
ajuda o produtor na geração de sua renda e também cria toda uma 
economia e uma receita para a cadeia produtiva da erva-mate. 

O cultivo da matéria prima de chás e do chimarrão apresenta uma 
importância comercial bastante grande para algumas localidades do 
Paraná, gerando uma alta contribuição para o PIB de muitos mu-
nicípios, como Cruz Machado e União da Vitória, Inácio Martins e 
Fernandes Pinheiro, representantes do Território Centro-Sul. 

negociAndo  
coM A florestA

AgrEgAndo vAlor

Com nenhuma contrapartida que não seja a 
participação nas palestras e cursos sobre to-
dos os tratos culturais necessários para este 
tipo de erva e o seu comprometimento, os 
agricultores ganham, cada um, de 100 a 200 
mudas para o plantio. Este é um projeto que 
começou há alguns anos e ainda está em ple-
no funcionamento, com a contínua produção, 
distribuição de mudas e acompanhamento. 

A erva-mate, quando inserida em maior 
quantidade dentro desses fragmentos  
florestais, os enriquece por ser uma espécie 
nativa que colabora com a fauna e que está 
em perfeita harmonia com aquele ambiente. 
Além disso, quando proveniente das áreas 
atendidas pelo projeto, carrega uma ca- 
racterística que a faz se destacar no merca-
do: a sua qualidade. Por crescer sombrea-
da, o produto final se torna bem diferente 
daquele plantado a pleno sol. 

Os resultados são bastante positivos, com  
o registro de colheitas, a realização de po-
das de formação e muitos ervais já em plena  
produção.

doCE sABor dA prEsErvAção

Diante dos problemas observados pela equipe, um questionamento 
norteou as ações: 

“o que é possível fazer dentro da  
floresta e que possa gerar renda?”

Um dos pontos citados com maior ênfase foi a produção de mel,  
atividade lucrativa que ajuda na recuperação e na manutenção das  
florestas nativas. 

Conhecidas pela sua capacidade de polinização de espécies da flora, 
as abelhas se tornaram grandes aliadas do projeto. Por isso, uma das 
linhas de ação foi a parceria com a Associação de Apicultores e Meli-
ponicultores de Fernandes Pinheiros (Amfepi), para ajudar a estrutu-
rar o grupo e a fomentar a produção.

Para intensificar os trabalhos, foram distribuídos kits de produção 
apícola, cada um com dez caixas padronizadas com luva, macacão, 
cera de abelha, fumegador e coletor de pólen, entre outros itens para 
a produção. 

Os resultados desses esforços têm sido positivos. Destaque para a par-
ticipação da associação no Programa Pró-Rural do Governo do Esta-
do, que tem como foco a melhoria da qualidade de vida pela geração 
de renda advinda da agroindustrialização dos produtos agrícolas, de 
forma socialmente e ambientalmente sustentável. Por meio do Pro-
grama, a associação recebeu um aporte financeiro considerável, uti-
lizado para a construção da sua própria Unidade de Beneficiamento 
do Mel (UBM). 

Trata-se de uma estrutura bastante grande, que permite o envasa-
mento de toneladas de mel por ano e está em fase de conclusão.  
O projeto prevê, num segundo momento, a aquisição de materiais e 
equipamentos e, na sequência, a operação e a comercialização nacio-
nal, com o Serviço de Inspeção Federal (SIF) do mel. 

A geração da renda associada ao trabalho de conservação faz com 
que todos saiam ganhando. Ganha a sociedade, com a preservação  
e a renovação dos recursos naturais e ganha o produtor rural, com uma 
fonte de renda e uma nova maneira de se relacionar com sua terra. Entrega de mudas de Erva-mate

Erva Mate. Ilex paraguariensis
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laranjeiras

laranjeiras do sul solo sAudável: 
ProdutividAde  
A longo PrAzo 
o EquilíBrio EntrE 
prEsErvAr  
E produzir Como 
A ChAvE dE umA 
AgronomiA 
sustEntávEl  
dE longo prAzo 

A biodiversidade dos solos é de fundamental importância para os 
processos que permitem formar e manter ecossistemas inteiros. 
Logo, a maneira como o homem interfere em seu manejo influencia 
diretamente na sua qualidade, tanto positiva, quanto negativamente. 

Processos como o desmatamento, a poluição e as mudanças 
climáticas globais têm gerado péssimas consequências não só para  
o ambiente como para o próprio homem. “O desafio atual é  
trazer os princípios e o equilíbrio dos ecossistemas naturais para  
a construção de uma agricultura que produza e preserve ao mesmo 
tempo”, reflete o Engenheiro Agrônomo Christiano Boza. 



3332

Ele, que já trabalha há quase dez anos com agricultu-
ra orgânica e agroecologia (áreas em que atua como 
consultor especializado), alerta para o papel do acom- 
panhamento dos profissionais junto aos produtores na 
hora de colocar as ações de conservação em prática. 
“Temos que assumir que somos corresponsáveis pelo 
seu uso e manejo do solo, pois nós que fazemos o tra-
balho de orientação para o agricultor”, diz.

Boza relata casos em que foi possível recuperar total-
mente o solo e ainda fazê-lo mais saudável do que antes. 
Um exemplo é o trabalho de produção de leite realizado 
com pastagens sem piqueteamento e sem árvores. Após 
a consultoria – que resultou na divisão da área em cerca 
de 60 piquetes mais corredores, bem como na implan-
tação de linhas de árvores na pastagem –, o agricultor 
passou a ter sobras de pasto e o aumento da produtiv-
idade, pois a região passou a suportar 10% a mais de  
animais.

Essa é apenas uma amostra do que o fator cuidado cor-
reto, somado ao acompanhamento profissional, pode 
fazer pela saúde e produtividade do solo. “É importante 
ressaltar que a prática das técnicas conservacionistas 
deve estar presente no dia-a-dia do agricultor, pensar 
de forma ativa sobre o tema e principalmente, encarar 
o plantio como algo que deve ser projeto para o longo 
prazo”, frisa Boza.

EnContrAndo o EquilíBrio

A relação da saúde do solo com a sua biodiversidade e a 
saúde do ser humano é íntima. “Sem um solo conserva-
do não há agricultura sustentável”, lembra o agrônomo. 
Este conceito permeia o pensamento dos profissionais 
e também dos consumidores, que estão passando por 
uma fase de conscientização e começam a cobrar da  
agricultura e da indústria a não degradação do meio 
ambiente, além da oferta de alimentos mais nutritivos 
e saudáveis. 

“Esta mudança de postura é muito positiva, pois 
força a cadeia produtiva a buscar melhorias contínuas  
e não olhar apenas a produtividade imediata daquela  
safra”, fala Boza. Para ele, este movimento não pode ser  
entendido apenas como um nicho de mercado nem 
como uma moda passageira, mas sim uma tendên-
cia para o futuro da agricultura à qual todos terão  
que se adequar. “Se quisermos manter a liderança  
mundial na agricultura, teremos que deixar de olhar ape-
nas para a produtividade imediata. É urgente deixar de 
sermos apenas implantadores de tecnologias químicas  
e mecânicas advindas de empresas de outros países  
e passarmos a construir uma agricultura que integre 
processos ecológicos condizentes com as características 
dos biomas brasileiros”, finaliza.

Agricultura orgânica forma de produzir alimentos que  
não utiliza produtos que causem danos à saúde do consumidor  
e impactos ambientais negativos

Agrofloresta é a produção integrada de espécies agrícolas  
anuais ou bianuais integrada com frutíferas e espécies arbóreas,  
integrando plantas com funções de produzir alimento, plantas com 
função de produção de biomassa, plantas com função de adubação 
orgânica e plantas com função de produção de madeira, sementes, 
folhas. Também pode integrar a produção animal.

Agricultura Biodinâmica é o manejo da agricultura como 
um organismo agrícola, integrando as atividades animais e vegetais. 
Marcada principalmente pelo uso dos preparados biodinâmicos  
e manejos de acordo com os ciclos lunares.

permacultura  é uma forma de design e organização da proprie-
dade agrícola em zonas de maior ou menor demanda de intensidade 
de trabalho, buscando ao máximo a autossuficiência energética.

integração lavoura pecuária floresta (ilpf)  
é a intensificação sustentável do uso das áreas produtivas que 
integrem espécies arbóreas madeireiras, cultivos anuais de grãos 
principalmente e pastagens e produção de gado.

exeMPlos de Modelos 
Produtivos siMPles, que 
coMbinAM ProdutividAde 
e PreservAção gerAndo 
grAnde iMPActo:
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MercAdo eM 
exPAnsão

CrEsCimEnto 
rEgionAl AmpliA 
possiBilidAdE dE 
AtuAção dAs árEAs 
dA EngEnhAriA, 
AgronomiA E 
gEoCiênCiAs

A expansão das cidades de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Irati  
e União da Vitória, localizadas no Centro do Paraná, e o consequente 
crescimento das atividades industriais e agropecuárias da região  
potencializa a atuação das mais diversas áreas.

Um levantamento do Ipardes (Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico Social) indicou em 2018 que o Produto 
Interno Bruto (PIB) de Guarapuava cresceu 89,8% em cinco anos,  
superando grandes cidades do estado, como Curitiba e Londrina. 

Ainda que setores como a produção agrícola e a construção civil 
mantenham-se fortes – reforçando a importância da Agronomia e da 
Engenharia –, atividades com pouca tradição também estão surgin-
do, como a engenharia voltada ao desenvolvimento de sistemas  
e análise de dados. 

Em todas elas, a presença do engenheiro é fundamental 
para o correto exercício da profissão e, neste cenário, a 
presença das instituições de ensino reforça a formação 
de profissionais capacitados e habilitados a atender as 
demandas da sociedade. “O caráter empreendedor do 
engenheiro permite que novos negócios possam ser 
estruturados, contribuindo com o desenvolvimento  
regional em todas as áreas. Soma-se o fato de que  
as atividades estão sendo descentralizadas, não neces-
sitando estar em um grande centro para o seu desen-
volvimento, o que pode ser notado pelo surgimento de 
cursos de Engenharia em cidades de pequeno porte”, 
diz o Engenheiro de Pesca Ronan Maciel Marcos,  
coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura na 
Universidade Federal da Fronteira Sul.

Neste cenário de amplas possibilidades, a parceria 
com o Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Paraná (Crea-PR) tem se mostrado positiva, 
por meio da oferta de produtos como o CreaJr-PR (que  
aproxima os estudantes do Sistema Profissional) e o Colé-
gio de Instituições de Ensino-CIE (sistema que promove 
a relação entre o Crea-PR e Instituições de Ensino), ações 
que estabelecem um contato mais próximo e efetivo entre 
a academia e seu Conselho profissional (ver box). 

Marcos acredita que muito ainda pode ser feito para 
avançar no estreitamento dessa relação, mas a troca de 
informações tem sido muito positiva para o desenvolvi-
mento da Engenharia regional. “Destaco a atuação no 

apoio a novas instituições no momento da implantação 
de um novo curso, com a avaliação prévia do currículo 
feita pelo Conselho”, exemplifica.

Confira as ações realizadas pelo  
Crea-pr no último ano junto às  
instituições de Ensino da região

Focadas em acadêmicos:

- 6 reuniões com a Comissão Acadêmica Regional do 
CreaJr-PR da Regional de Guarapuava;

- 16 palestras sobre os temas: Sistema Confea/Crea,  
Legislação Profissional e Fiscalização;

- 1 ação de cidadania: doação de sangue;

- 1 visita técnica: 19 acadêmicos do 1° ano do curso de 
Geografia da Unicentro (campus Cedeteg), visitaram 
a empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamen-
tos, acompanhados pelos professores Marco Aurélio 
Pelegrina e Bruno Henrique Toledo.

Focadas em docentes:

- 1 Reunião com os coordenadores de cursos: Colégio  
de Instituições de Ensino da Regional de Guarapuava;

- Realização do Fórum de Docentes do Crea-PR, na  
cidade de Guarapuava.

Quais os principais  
índices relacionados  
às Instituições de Ensino 
presentes na Regional  
Guarapuava do Crea-PR?

Engenharia Civil, Mecânica, de Alimentos,  
Florestal, Ambiental, de Segurança do Trabalho,  
Industrial Madeireira, de Produção, Elétrica, 
Mecânica, Agronômica, de Aquicultura, Tecnologia 
em Manutenção Industrial e em Gestão Ambiental.
Mecânico de Manutenção de Aeronaves.
Técnico Florestal, em Agropecuária, em 
Segurança do Trabalho, em Agronegócio.
Especialização em Engenharia de Segurança  
do Trabalho, em Engenharia de Controle 
e Automação, em Piscicultura.

Instituições de Ensino
dE olho nos 
númEros 15

Cursos diversos, como:46
Coordenadores de Curso42
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uM choque  
de reAlidAde
instAlAçõEs ElétriCAs 
Com fAlhAs ou 
irrEgulArEs são AindA 
Comuns no BrAsil.  
E CAusAm muitos 
ACidEntEs, Até fAtAis.

Acidentes decorrentes de falhas na rede elétrica de 
residências ou estabelecimentos comerciais ainda 
ocorrem em todo o Brasil. Instalações clandestinas, 
falhas na execução de projetos ou a falta de um profis-
sional habilitado para conduzir o trabalho estão entre 
alguns dos motivos dos problemas gerados.  Logo na 
primeira fase de um projeto de construção ou reforma 
é importante o acompanhamento de um responsável 
técnico, que faça cumprir as normas vigentes na insta-
lação e execução das obras. 

Dados da Associação Brasileira de Conscientização 
para Perigos da Eletricidade (Abracopel) mostram que 
em 2018 houve 526 casos de acidentes causados por 
curto circuitos, com 62 mortes, um aumento de 20% 
em relação à 2017. Os registros mostram que o Paraná 
teve 113 ocorrências de acidentes elétricos.

“As consequências são distintas, desde um apagão, um 
incêndio ou até morte. Com um erro de dimensiona-
mento, seja de cabos ou de proteção, pode-se danificar 
todo o sistema elétrico. Daí a importância de contar 
com o suporte de um profissional especializado na  
execução do projeto”, reforça o Engenheiro Eletricista 
Luciano Vargas. Para evitar riscos é fundamental, além 
de contratar um profissional com conhecimento técni-
co qualificado, contar com materiais homologados pelo 
sistema de medições, o Inmetro.

quAis As normAs?

O projeto elétrico ideal deve seguir as Normas Brasilei-
ras (NBR’s) e as Normas Regulamentadoras (NR’s), são 
elas: NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), 
NBR 5419 (proteção de estruturas contra descargas at-
mosféricas), NBR 14039 (aterramento e proteção con-
tra choques elétricos e sobre correntes) e NR 10 (segu-
rança em instalações e serviços em eletricidade).

Uma das mais importantes, a NBR 5410 trata de 
recomendações aos profissionais sobre as normas 
básicas das instalações elétricas para evitar riscos às 
edificações. Incluem definições, como: proteção con-
tra choques elétricos, componentes das instalações, 
esquema de distribuição, qualificação profissional  
exigida, compatibilidade de elementos, manutenção do 
sistema, entre outros.

Também fala sobre a orientação técnica, como forma 
de garantir a segurança e evitar acidentes. “O projeto 
pode ser confeccionado por qualquer pessoa que tenha 
conhecimento específico na área, porém só poderá se 
responsabilizar tecnicamente por um projeto um técni-

co ou engenheiro que tenha atribuições reconhecidas 
pelo Conselho de cada classe”, explica Vargas.

Na região de Guarapuava, o engenheiro comenta que se 
observam erros graves, tanto na fase de projeto, como 
na execução.  “Uma ideia a ser tomada seria dar cur-
sos profissionalizantes desenvolvidos pelo Conselho 
ou Associação. Assim, esses profissionais poderão ter o 
mínimo de conhecimento na área, diminuindo o risco 
eminente do trabalho com a eletricidade”, finaliza.

Instalações elétricas de  
edificações (residencial, industrial,  
comercial, pública, agropecuária,  
hortigranjeira, etc);

Áreas descobertas das propriedades;

Locais de acampamentos, trailers,  
instalações análogas e marinas;

Exposições, feiras,  
canteiros de obras e demais  
instalações temporárias;

Linhas elétricas fixas de sinal;

Circuitos elétricos alimentados sob  
tensão nominal igual ou menor  
que 1.000 V em corrente alternada,  
com frequências inferiores a 400 Hz,  
ou a 1.500 V em corrente contínua;

Toda linha elétrica e toda fiação  
que não seja cobertas  
pelas normas associadas  
aos equipamentos de utilização;

Instalações novas ou reformas  
realizadas em instalações existentes.

sAiBA Em quAis 
situAçõEs A nBr 
5410 é ApliCAdA
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coMProMisso coM 
A ProMoção do 
desenvolviMento 
regionAl integrAdo
A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma instituição 
de ensino superior pública, popular e de qualidade. Criada em 2009, 
a UFFS abrange mais de 400 municípios da Mesorregião Grande 
Fronteira Mercosul – Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina 
e Noroeste do Rio Grande do Sul.

O processo de criação da UFFS iniciou com cinco campi: Chapecó 
(SC) – sede da Instituição, Realeza e Laranjeiras do Sul (PR) e Cerro 
Largo e Erechim (RS). Posteriormente a cidade de Passo Fundo no 
Rio Grande do Sul também passou a contar com um campus.

Completando dez anos em 2019, a Instituição conta com mais de 41 
cursos de Graduação e já ultrapassou a marca de 7 mil alunos. Além 
da Graduação, oferece oportunidades em cursos de Pós-Graduação 
em nível de Especialização (lato sensu), Mestrado e Doutorado 
(stricto sensu).

CAmpus lArAnjEirAs do sul

Em Laranjeiras do Sul, a Instituição iniciou suas  
atividades em 2010. O Campus está situado na Rodovia 
BR 158 e oferta, atualmente, oito cursos de graduação: 
Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, 
Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da 
Natureza, Interdisciplinar em Educação do Campo: 
Ciências Humanas e Sociais, e Pedagogia. Para concor-
rer às vagas ofertadas pela UFFS é necessário realizar o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se inscre-
ver no SiSU – Sistema de Seleção Unificada do MEC.

Além dos cursos de Graduação, o Campus Laran-
jeiras do Sul oferta, atualmente, quatro pós-gradu-
ações: duas especializações lato sensu, em Realidade  
Brasileira e em Economia Empresarial e Gestão de 
Pequenos Negócios; e dois mestrados – Agroecolo-
gia e Desenvolvimento Rural Sustentável e Ciência  
e Tecnologia de Alimentos. Atualmente, entre os cursos 
de graduação e pós-graduação, o Campus conta com 
1125 estudantes matriculados.

Atuam no Campus mais de 200 colaboradores. Os ser-
vidores da UFFS desenvolvem, além do ensino, proje-
tos de pesquisa e extensão, atendendo a comunidade 
e despertando potencialidades, visando o desenvolvi-
mento regional.

infrAEstruturA

O Campus Laranjeiras do Sul ocupa uma área de  
aproximadamente 96 hectares, sua estrutura física 
conta com um bloco de salas de aula com 32 salas, um  
bloco docente/administrativo com 56 salas, três prédios 
de laboratórios, com mais de 40 laboratórios em uso, 
galpão de máquinas, estufa, casa de vegetação clima-
tizada, áreas experimentais, estacionamentos, acesso 
a todos os prédios com pavimentação e Restaurante  
Universitário.

Áreas Experimentais: formada por espaços disponibi-
lizados para abrigar experimentos ligados aos cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação, serão compostas dos 
seguintes setores:

• Horticultura, Plasticultura e Viveiros;
• Produção Animal – Avicultura de Corte e Ovinocultura;
• Fruticultura;
• Área Experimental Agronômica;
• Sistema Agroflorestal;
• Galpão de Máquinas e Implementos;
• Estação de Piscicultura;
• Estação de Tratamento de Agrotóxicos.

Laboratórios didáticos: distribuídos em 3 blocos com 
capacidade para abrigar aproximadamente 40 labo-
ratórios; capazes de atender atividades nas áreas de 
alimentos, química, física, climatologia, psicultura, nu-
trição de peixes, botânica, artes, didática, microbiolo-
gia, panificação, entre outras.

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code  
e acesse aqui o site da UFFS.

Áreas Experimentais: formada por espaços dis-
ponibilizados para abrigar experimentos.
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união da 
vitória

sinAflor: vendA de 
Produtos de origeM 
florestAl e APoio às 
leis AMbientAis

Criado pelo Governo Federal e desenvolvido pelo Instituto  
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), o Sistema Nacional de Controle da Origem de Produ-
tos Florestais (Sinaflor) opera em todas as regiões do Brasil  
desde maio de 2018. O objetivo da plataforma é gerenciar de  
forma mais eficiente a matéria-prima de origem florestal (madei-
ra, carvão, entre outros) e demais subprodutos sob a coordenação  
e fiscalização do Ibama.

A fim de cumprir com essa tarefa, o Sinaflor integra os dados de 
todos os estados e informações do Sistema de Cadastro Ambien-
tal Rural (Sicar), do Documento de Origem Florestal (DOF), do 
Ato Declaratório Ambiental (ADA), além das explorações que são 
emitidas pelos órgãos competentes, visando a inclusão de todas 
as informações em um mesmo local.

Com a utilização do sistema, o Ibama e demais órgãos responsáveis 
pela preservação ambiental esperam impedir fraudes, fortalecen-
do o comércio legal dos produtos florestais e as leis ambientais. 
Importante ressaltar que desde o início do ano, todas as soli- 
citações de corte e supressão de vegetação devem ser realizadas 

dEsdE o iníCio do Ano, todAs As soliCitAçõEs dE CortE  
E suprEssão dE vEgEtAção dEvEm sEr rEgistrAdAs 
AtrAvés do sistEmA dEsEnvolvido pElo iBAmA
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através do Sinaflor, já que não existem mais os procedimentos em 
meio físico, com exceção dos protocolos feitos até o fim de 2018. 
De forma simples, pode-se dizer que o sistema funciona como uma 
plataforma que permite e registra a tramitação de licenças de ex-
ploração no meio digital, dispensando a documentação física e o 
deslocamento necessário até o órgão competente para registro do 
pedido. A postura do Ibama acompanha outras ações de órgãos 
e instituições que já aderiram a procedimentos digitais para ace- 
lerar e automatizar processos em busca de maior eficiência.

Através do sistema, os proprietários de imóveis (urbanos ou 
rurais) poderão realizar, por exemplo, solicitações de corte 
ou supressão de vegetação, associando o volume autorizado  
ao Documento de Origem Florestal (DOF), registro necessário 
para o transporte da matéria-prima até a indústria. Inicial-
mente, toda solicitação no sistema é realizada pelo proprietário, 
preenchendo os dados básicos do imóvel. Após essa etapa,  
o empreendedor pode dar continuidade ao protocolo ou repassar 
a um profissional habilitado para concluir o procedimento.

Para ter acesso ao Sinaflor, o proprietário deve estar registra-
do no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) 
em qualquer atividade relacionada às categorias “Indústria de  
Madeira” ou “Uso de Recursos Naturais”. É necessário também 
que o usuário esteja em dias com o Comprovante de Registro e o 
Certificado de Regularidade.

O acesso ao sistema é realizado pela página do Ibama (http://
www.ibama.gov.br) através da opção “Login serviços”. Para os  
Responsáveis Técnicos, o login é feito através da seção “Serviços”. 
Para realizar o acesso ao sistema, o proprietário deve possuir 

o certificado digital A3, uma credencial que atesta a identidade 
de uma pessoa física ou jurídica que pode ser adquirida em uma  
autoridade certificadora.

O Engenheiro Ambiental Peterson Jaeger esclarece que, mesmo 
o Ibama sendo responsável pelo Sinaflor, sua condução pode ser  
realizada por órgãos ambientais estaduais competentes, regiona- 
lizando as ações. Para que isso ocorra, esclarece Jaeger, é necessário 
a presença de um gerente regional, um gerente operacional e um 
analista. “Nos dois primeiros casos, uma mesma pessoa pode  
assumir ambas funções pois não há uma gama de atribuições tão 
grande. As solicitações enviadas no sistema são recebidas por 
esse gerente que faz uma primeira análise e depois distribui aos 
analistas”, complementa.

Em geral, por se tratar de um sistema novo, explica Jaeger, o Sina-
flor ainda apresenta alguns pequenos problemas de programação, 
mas o setor de Ibama têm se mostrado responsável e ágil nos 
reparos necessários. Mais informações sobre o sistema, além de 
manuais de operação podem ser acessados diretamente no site 
do Ibama (http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/sinaflor/so-
bre-o-sinaflor).

Em fevereiro, o Ibama inaugurou uma 
plataforma de Ensino a Distância (EaD) 
para instruir técnicos, servidores de 
órgãos ambientais e empreendedores a 
utilizar  
o Sinaflor. O projeto visa capacitar  
de forma prática os potenciais usuários 
do sistema, além de auxiliar na capa- 
citação dos profissionais envolvidos. 
O uso da plataforma e a inscrição 
nos cursos de aprendizados são gra-
tuitos, com direito a certificado de 
participação garantido pelo Ibama. 

Com o auxílio de computadores  
ou dispositivos móveis, os usuários 
poderão acessar o material didático 
composto por manuais (em pdf)  
e videoaulas para compreender com 
maior exatidão as operações do sistema. 
O conteúdo e a estrutura da plataforma 
foram elaborados a partir de recursos 
do Fundo Mundial para o Ambiente  
(GEF em inglês), mecanismo de  
cooperação internacional que foi  
criado nos anos 90 com o objetivo  
de auxiliar os países em desenvolvimento 
na implementação de projetos  
de proteção dos ecossistemas  
e biodiversidade. 

Os cursos podem ser acessados 
em https://ead.ibama.gov.br/

ConhECimEnto 
Em mEio digitAl 
E à distânCiA

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code  
e acesse aqui o ambiente EAD do Ibama.
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A Análise de riscos no 
AMbiente de trAbAlho 
e A iMPortânciA  
dA nr 09

normA rEgulAdorA 
EstABElECE 
oBrigAtoriEdAdE dE um 
progrAmA dE prEvEnção 
dE risCos AmBiEntAis pArA 
prEvEnção dE ACidEntEs  

Criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as normas 
regulamentadoras (NR) são regras que devem ser consideradas para 
a realização de algumas atividades no ambiente de trabalho. Atual-
mente, existem 36 NRs que orientam ações da segurança laboral com 
o objetivo de preservar a saúde e integridade dos trabalhadores por 
meio da avaliação e controle de riscos. 

A fim de estabelecer a obrigatoriedade da elaboração e implementação 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), foi criada, 
em junho de 1978, a NR 09. Segundo a norma, todas as empresas que 
admitem funcionários deve ter um documento específico que esta-
beleça os principais riscos envolvendo as funções e setores da institu-
ição, independente do porte ou atividade que realiza. São considerados 
riscos ambientais agentes físicos, químicos e biológicos existentes no 
ambiente profissional que são capazes de provocar danos à saúde.   

Normalmente, o documento-base do PPRA contém: um planejamen-
to anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;  
estratégia e metodologia de ação; forma de registro, manutenção e di-
vulgação de dados; periodicidade e forma de avaliar o desenvolvimen-

to. Ao menos uma vez no ano ou sempre que necessário, 
deve ser feita uma análise do documento para avaliação do 
seu desenvolvimento ou realização de ajustes necessários. 
O PPRA também serve de base para elaboração do pro-
grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO), documento utilizado pelo médico do trabalho com o 
objetivo de especificar os exames que o funcionário deve 
realizar

Para o desenvolvimento do programa, a empresa deve 
considerar as seguintes etapas:  antecipação e conheci-
mento dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas 
de avaliação e controle; avaliação dos riscos e da exposição 
dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; monitoramento da exposição 
aos riscos; registro e divulgação dos dados. O documento, 
por exemplo, pode especificar o uso do Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), ou mesmo o Equipamento de 
Proteção Coletiva (EPC) que a empresa deve utilizar em 
determinadas situações. As ações, como destacado, visam 
prevenir acidentes de trabalho.

São consideradas ocorrências desse tipo toda lesão, doença 
ou morte sofrida pelo empregado em qualquer situação 
ligada à função que ocupa na empresa. A definição da 
Previdência Social também considera adversidades sofri-
das no deslocamento entre a residência e o trabalho, além 
de acidentes sofridos a serviço da empresa. Neste quesi-
to, de acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil ocu-
pa a quarta colocação no mundo com maior número de  
acidentes registrados, ficando atrás apenas de China, Índia 
e Indonésia. O Paraná, segundo o Observatório Digital de 

Saúde e Segurança do Trabalho, foi o quinto estado com 
mais ocorrências entre 2012 e 2017, sendo responsável por 
7,65% dos casos no país.

A engenheira ambiental Andressa Haiduk explica que a 
adoção de uma política de segurança do trabalho dentro 
das organizações é fundamental para estabelecer estraté-
gias de prevenção. Através dessas ações, diminui-se as 
ocorrências de acidentes, além de reduzir os potenciais 
danos individuais e coletivos. 

Andressa, que atua na área de Higiene Ocupacional  
e Segurança do Trabalho, diz ser importante, mediante 
uma situação de risco, seguir as orientações do método 
ARAC: antecipação dos riscos existentes ou que pos-
sam vir a existir; reconhecimento dos riscos; avaliação e  
exposição; e por último, o controle e monitoramento da 
exposição. “A sigla deixa bem claro que só podemos con-
trolar aquilo que identificamos como risco na primeira 
fase, que é a Antecipação de Risco. Por isso, ela é tão im-
portante para que todo o trabalho seja bem feito”, afirma.

Caso a empresa não possua profissionais da área que 
possam elaborar o PPRA ou equipamentos devidamente 
calibrados para avaliação de riscos, deve contratar uma 
consultoria especializada para a elaboração do documen-
to. Nessa situação, para se proteger de contratempos  
e assegurar que o serviço seja realizado da melhor ma-
neira possível, é importante verificar as referências e  
credibilidade da instituição terceirizada. Além disso, é es-
sencial que a consultoria esteja em sintonia com os depar-
tamentos de recursos humanos (RH) e jurídico da empresa.
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