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Uma conversa para entender como  
os processos tecnológicos afetam  
a vida no campo

Rico em proteínas e de fácil digestão, o 
pescado possui ômega 3 e nutrientes que 
não estão em outras carnes. O Paraná é 
atualmente o maior produtor nacional de 
peixe cultivado

Sinergia entre funções é essencial para o 
resultado exato das obras

A manutenção predial e seu papel como 
ferramenta de conservação, não apenas  
de correção

Produto e propulsor da Economia 
Paranaense

Ferramentas auxiliam atores envolvidos, 
mas ainda apresentam dificuldades

AssistênciA técnicA  
e A extensão rurAl nA 
AgriculturA fAmiliAr

pescAdo, um Alimento que deve 
estAr em suA mesA

execução, gestão e fiscAlizAção 
de obrAs públicAs

A importânciA de umA AbordAgem 
sistêmicA pArA A efetivA proteção 
AmbientAl

mobilidAde urbAndA e 
restruturAção urbAnA

tecnologiA em cAmpo

AgorA que são elAs

AvAliAr pArA conservAr

quAl o pApel do engenheiro no 
progrAmA de hAbitAção populAr?

A linhA do tempo dA regulArizAção 
fundiáriA brAsileirA

cAr x sigef: sopA de letrinhAs no 
rurAl pArAnAense - umA visão 
geográficA

A produção dA ervA-mAte e suA 
representAtividAde econômicA no 
centro oeste e sul pArAnAense
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editorial editorial

Uma ótima leitura a todos!

Finalizamos 2019, ano no qual comemoramos 85 anos, realizando  
a décima segunda edição de um dos prêmios mais importantes do 
Conselho paranaense; o PCQ. Ao focar a Qualidade, tendo como base 
a busca pelo aprimoramento e excelência das Entidades de Classe,  
o Prêmio torna-se especial e indispensável. A cada edição, não 
é somente o evento que cresce em número de participantes, mas  
as próprias Entidades dão saltos significativos em suas gestões.  Ao 
buscarem a melhoria contínua todas são vencedoras, independente 
da colocação.

É o caso das Entidades gestoras deste projeto que você tem em 
mãos. Elas também participaram da premiação, desenvolveram 
diversas melhorias, e juntas conseguiram oferecer aos seus as-
sociados um produto que também tem como foco o desenvolvi-
mento e a reciclagem dos profissionais, abordando assuntos  
relacionados à fiscalização, legislação, entre outros.

Nesta parceria entre Crea-PR e Entidades de Classe mais do que 
os próprios profissionais, quem ganha é a sociedade. E esse é o 
nosso objetivo maior.

Saudações associativas! Apresento a terceira edição da revista 
BASE, que traz em suas páginas conteúdos diversos sobre temas 
como a importância econômica da cultura da erva-mate nos mu-
nicípios do Centro-Sul do Paraná, as dificuldades legais e opera-
cionais da regularização fundiária no Brasil, manutenção predial, 
execução, fiscalização e gestão de obras públicas e a importân-
cia da extensão rural e da assistência técnica para a agricultura  
familiar.

É muito importante darmos andamento a este veículo, que é fru-
to do trabalho de cinco entidades de classe parceiras: a AEAGRO, 
mais a AEARI (Irati), a APROGEO (Guarapuava), a AENVAPI (Vale  
Piquiriguaçu), a AEAG (Guarapuava) e a AEAVI (Vale do Iguaçu).

No ano que inicia, manteremos o desafio de levar conhecimen-
to técnico e de qualidade aos profissionais e à sociedade de 
Guarapuava e região.

Seguiremos, ainda, com as metas de fortalecimento do associa-
tivismo, envolvendo os profissionais em eventos técnicos e so-
ciais, além de promover a interação, amizade e parceria entre 
os colegas, representar a classe agronômica nas diversas esferas 
públicas, buscando sempre os interesses socioeconômicos que 
satisfaçam a coletividade.

Também, junto ao nosso grande parceiro que é o Crea-PR,  
colaboraremos com a fiscalização do correto exercício profissional,  
promoveremos atividades com o Crea Junior, além de difundir 
e promover a representação da mulher nas profissões afetas ao 
Conselho.

Por fim, queremos manifestar nosso mais profundo agrade- 
cimento ao presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo  
Rocha, que, por meio do termo de fomento, nos ajuda a levar con-
teúdo aos nossos pares.

Ricardo Rocha de Oliveira
Engenheiro Civil

Presidente do Crea-PR

Um excelente final de ano a todos e nos 
reencontramos em 2020!

Fernando Ruiz Dias Júnior
Engenheiro Agrônomo 

Presidente da AEAGRO
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Guarapuava

AssistênciA técnicA  
e A extensão rurAl nA 
AgriculturA fAmiliAr

A assistência técnica e a extensão rural na agricultura familiar são  
atividades extremamente amplas e, para que sejam executadas de manei-
ra proveitosa, devem fazer parte de um plano de trabalho integrado. 

Como em um trabalho multidisciplinar, serão envolvidos profissionais de 
diversas áreas, como médicos veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas e 
agropecuários, técnicos florestais, zootecnistas, engenheiros de alimento e 
assistentes sociais, entre outros. Essa pluralidade está relacionada à diver-
sidade do ambiente.

ImportâncIa do 
profIssIonal 
técnIco na 
Interface entre  
o prodUtor rUral  
e o servIço 
prestado à 
socIedade



A ação da extensão rural é definida justamente pelo olhar ampliado, de não 
focar somente em uma determinada cultura ou atividade. É importante 
que o todo seja analisado e levado em consideração, contemplando mão 
de obra, infraestrutura existente, possíveis potenciais da propriedade e 
dificuldades que o produtor possa enfrentar, entre outras questões. Tudo 
isso para encontrar alternativas ou até mesmo repensar algumas ativi-
dades junto ao produtor. 

“Essa é a proposta da extensão rural, pensar a ação de forma macro e de 
modo integrado. Muito se fala em diversificação da produção, mas no caso 
da agricultura familiar, precisamos olhar para a questão da mão de obra, 
entender qual está disponível e qual ainda estará daqui a um tempo. Criar 
uma nova proposta de trabalho, possivelmente, envolverá a criação de uma 
infraestrutura e projetos que em pouco tempo poderão não ter continui-
dade. E é com esse olhar que conseguimos entender as dificuldades e ne-
cessidades para poder definir estratégias de avanço para esta comunidade”, 
enfatiza a Engenheira Agrônoma Gilca Angélica Leite Ferreira. 

No Paraná, o órgão que realiza este trabalho é a Emater, o Instituto  
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Na região de 
Guarapuava, são 20 mil estabelecimentos entre os 12 municípios de  
Laranjal, Palmital, Turvo, Prudentópolis, Guarapuava, Goioxim, Campina 
do Simão, Pinhão, Reserva, Foz do Jordão, Condói e Cantagalo. 

Em 2019, foram atendidas 8.516 pessoas, um número 163% acima do espe-
rado e que envolve as técnicas de massa, como dias de campo, palestras, 
cursos, seminários, bem como o atendimento direto na propriedade e 
também a procura pelo próprio produtor nas unidades do instituto.

São atendidas as sete cadeias produtivas do setor primário: área de grãos, 
bovino cultura de corte, leite, olericultura, fruticultura, meliponicultura 
e cultivos florestais com foco em erva-mate. Além disso, projetos da área 
de desenvolvimento social focados na promoção da cidadania e gestão 
social interligados com as organizações como o Crea-PR, entidades de 
classe a ele vinculadas e as cooperativas familiares. 

“Todos os recursos que temos são realmente impressionantes e impor-
tantes, mas se o produtor não estiver preparado, aberto para avançar, o 
processo se encerra nele mesmo. Por isso a importância de capacitar o 
produtor para que ele esteja de real acordo com todas as mudanças que 
serão implementadas em sua propriedade e que entenda que isso faz par-
te de um processo construtivo e colaborativo”, finaliza Gilca. 

muito se fala em 
diversificação da 
produção, mas no 
caso da agricultura 
familiar, precisamos 
olhar para a questão 
da mão de obra, 
entender qual está 
disponível e qual 
ainda estará daqui a 
um tempo.

“

”

A Revista Base conversou com o Engenheiro Agrônomo Rodrigo Ferreira,  
Mestre em Modelagem Matemática de Culturas e Doutorando em Modelagem 
Computacional de Culturas e Clima para entender um pouco mais sobre a im-
portância e a influência da tecnologia para a produção agrícola, com ênfase na 
região de Guarapuava. Acompanhe a entrevista a seguir. 

Revista Base: A tecnologia no campo, pode ser definida? 
Rodrigo Ferreira: A agricultura pode ser tratada como um ambiente 
vasto, complexo e extremamente variado. Logo, a definição de tecnolo-
gia está intrinsecamente ligada a perspectiva de seu usuário e, portanto, 
dependente do mesmo. Exemplo: para determinado produtor rural o 
conceito de tecnologia pode ser descrito como um trator com cabine 
fechada, enquanto que para outro, o mesmo conceito se refere a uma 
máquina autômata comandada remotamente, depende do contexto em 
que cada um está inserido.

tecnologiA  
em cAmpo

Uma conversa 
para entender 
como os processos 
tecnológIcos 
afetam a vIda  
no campo



RB: Quais são as tecnologias que hoje recebem mais destaque e 
onde são utilizadas?
RF: Atualmente, quando se aborda esse tema com produtores rurais 
imediatamente alguns termos surgem, como drones, sensores ou apli-
cativos de gestão. De fato, essas são algumas das tecnologias que es-
tão se disseminando rapidamente no meio agrícola, porém, quando se 
trata de tecnologia na agricultura, o assunto é muito mais abrangente 
e complexo. De forma mais simplicista podemos listar essas tecnolo-
gias em dois grandes grupos: tecnologias intrínsecas da propriedade 
rural, ou seja, que estão inseridas nas atividades rotineiras da mesma, 
como técnicas de cultivo, maquinário, softwares de gestão, sensoria-
mento remoto, sistemas de navegação, entre outros, e que o produtor 
por si só é capaz de gerenciar e interferir diretamente; e as tecnologias  
extrínsecas à propriedade rural, as quais o produtor utiliza em sua pro-
priedade, porém, não detém ação sobre as mesmas, como a engenharia 
genética, bioinformática e bioquímica, fornecendo tecnologia através 
de sementes, mudas, fertilizantes e moléculas pesticidas, além de tec-

nologias em mineração de dados, “bigdata” 
e “blockchain”, voltadas à pesquisa, gestão, 
comercialização e finanças. Da agricultura de 
subsistência movida a tração animal do início 
do século XX aos drones e veículos autôma-
tos da agricultura atual, a disseminação e uti-
lização de tecnologias no meio rural ocorre 
em escala global de forma muito diversa e  

adaptativa para as mais diversas situações e realidades. Obviamente em 
países mais desenvolvidos o acesso a novas tecnologias ocorre de forma 
mais fluída e natural, todavia, a crescente demanda por quantidade de 
alimentos associada a exigência por qualidade por parte do consumidor 
tem impulsionado países produtores, como o Brasil, a buscarem, desen-
volverem e implementarem essas tecnologias de forma mais dinâmica 
no campo, buscando competitividade, qualidade, melhor uso de recur-
sos naturais e menor desperdício. 

RB: Trazendo a questão do desenvolvimento das tecnologias em 
nosso país que você citou. Existem tecnologias desenvolvidas na 
região de Guarapuava? Se sim, quais? 
RF: De fato, há algumas tecnologias desenvolvidas localmente, mui-
to em função de necessidades que surgiram em função da adoção de  
outras tecnologias. Com a necessidade de se aprofundar no conhe-
cimento e monitoramento da propriedade, novas ferramentas foram  
requisitadas para atender essa necessidade e na velocidade em que elas 

se instalavam no campo. Surgiram assim ferramentas como coletores  
automatizados de solos e coletores para amostras indeformadas de  
solos adaptados para acoplamento em tratores, com o objetivo de auxiliar 
a coleta de dados das equipes de campo e fornecer valores confiáveis e 
precisos para outras plataformas. Também há registros de patentes de 
equipamentos para afastar a palhada na linha de plantio, melhorando a 
qualidade da semeadura das culturas de verão após o cultivo dos cereais 
de inverno, uma situação que é particular da região de Guarapuava. 

RB: Quais são as mais usadas na região de Guarapuava?
RF: Uma das primeiras e mais utilizadas tecnologias na região é o uso 
do sistema de posicionamento global, ou GPS, da sigla em inglês, e que 
possibilitou na sequência a utilização de sistemas automatizados de 
navegação para tratores, controle de tráfego para máquinas e estabe-
lecimento de trilhas precisas para as operações de campo, permitindo 
o ligamento e desligamento automático de seções inteiras dos imple-
mentos. Há também a ampla utilização de sensores nos mais diversos 
equipamentos, como detectores de queda de sementes e fertilizantes 
em semeadoras, sensores de colheita e qualidade em colhedoras auto-
motrizes, gerando mapas de produtividade e qualidade de produto em 
tempo real de cada talhão da propriedade. A utilização de imagens de 
satélite para o monitoramento do campo também vem crescendo con-
tinuamente, sendo também auxiliada pelo imageamento através do uso 
de drones, aumentando consideravelmente a quantidade e qualidade 
das informações sobre as áreas produtivas. A combinação do senso-
riamento remoto, dos sensores embarcados e do sistema de posicio-
namento, conjuntamente com amostragens de solo georreferenciada 
tem permitido aos produtores rurais conhecerem suas propriedades 
de forma muito mais detalhada, possibilitando a intervenção e adoção 
de práticas de manejo mais sustentáveis e adequadas para cada cultura 
através da criação de zonas de manejo diferenciadas dentro da proprie-
dade rural. 

RB: Hoje, é fácil que o agricultor tem facilidade para acessar esse 
tipo de tecnologia?
RF: De certa forma sim. A utilização de imagens de satélites para o 
monitoramento de culturas, por exemplo, hoje é uma tecnologia bem 
difundida, existindo várias plataformas gratuitas para acesso dessas  
imagens, disponíveis para aparelhos de celular e computadores. Outras 
tecnologias, no entanto, são disponibilizadas através da aquisição de 
maquinário, por exemplo, e demandam recursos financeiros por parte 
do produtor para acessá-las.

da agricultura de subsistência movida  
a tração animal do início do século XX  
aos drones e veículos autômatos da 
agricultura atual

“

”
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RB: O que você enxerga como impacto na prática da profissão, na pro-
dução e na produtividade a partir da utilização dessas tecnologias? 
RF: Esse é um cenário que já exige demanda por atualizações e melho-
rias dentro das instituições de formação desses profissionais, preparan-
do-os para essa nova realidade. Quanto aos produtores rurais, todas es-
sas tecnologias, quando bem utilizadas, podem trazer grandes ganhos 
em termos de produtividade, pelo melhor manejo das culturas, como 
também financeiros, pela melhor utilização de recursos dentro da pro-
priedade, todavia, também necessitarão buscar capacitação e suporte 
de profissionais competentes nessa área.

RB: Para finalizar, quais as principais vantagens de se trabalhar com 
tecnologia no campo?
RF: Dentre as muitas vantagens da adoção de tecnologias podemos  
citar a grande capacidade de coletar dados com grande precisão, veloci-
dade e qualidade, que após processados irão gerar informações, auxilia-
ndo grandemente nas tomadas de decisão dentro da propriedade. Além 
disso, um ponto positivo é a utilização dessas ferramentas em trabalhos 
perigosos, insalubres e repetitivos, em que oferecem riscos à saúde  
humana. Outra grande vantagem é que todos os dados coletados estão 
alocados no espaço e no tempo, permitindo o rastreamento preciso das 
fontes de variabilidade na propriedade e possibilitando a intervenção 
nos momentos e locais corretos. As informações obtidas no campo  
através desse conjunto de ferramentas, também auxilia nas tomadas de 
decisão logísticas e de comercialização, bem como para informações 
financeiras e de gerenciamento contábil da propriedade.

para os profissionais da agronomia, o número crescente de 
tecnologias inseridas na agricultura, bem como a crescente 
demanda dos próprios produtores rurais irá exigir cada vez 
mais que os mesmos se adaptem, se capacitem e se atualizem 
constantemente.

“

”

AgorA é que  
são elAs!

As mulheres cada vez mais tem tido espaço para se 
apresentarem como as profissionais qualificadas que 
são. Nas atividades de engenharia, elas ponderam, 
são prudentes e ainda colocam um “toque femini-
no” nos trabalhos desenvolvidos. O mercado tem 
percebido isso, aceitado a maior inserção delas na 
engenharia e agronomia, uma vez que a competência 
independe do gênero.

O Crea vem realizando, ao longo dos anos, ações que en-
volvem o tema da participação e inserção feminina em 
suas atividades, mas foi em 2017 que um dos projetos 
mais notórios nasceu. O Comitê Mulheres atua desde  
então na busca por fomentar o empoderamento de 
mulheres e o aumento da participação feminina nas 
decisões no Sistema Confea/Crea.

As metas deste projeto são: Planejar e implementar 
“Políticas de Empoderamento Feminino no Sistema 
Confea/Crea”, junto ao Crea-PR; Identificar e apoiar 
as iniciativas que valorizem o trabalho voltado para  
o empoderamento das mulheres, visando ampliar e val-
orizar as ações do Comitê Mulheres do Crea-PR e Par-
ticipar junto ao Confea/Crea na formulação das políti-
cas públicas para as mulheres do sistema.

Nos últimos nove anos, só no Paraná, o número de  
mulheres na engenharia teve um aumento significativo 

o comItê mUlheres aUmenta  
o número de partIcIpantes  
e espera alcançar aInda maIs 
espaço.

de mais 20 mil profissionais. “A criação do Comitê tam-
bém demonstra a preocupação do Conselho com o tema,  
auxiliando a promoção de debates e discussões sobre 
equidade. Há um aumento discreto da presença femini-
na na Engenharia, o que demonstra a quebra de barrei-
ras e a busca por cada vez mais igualdade nesse universo 
predominantemente masculino”, reflete a Engenheira 
Ambiental Mariana Alice de Oliveira Maranhão. 

Fazer com que a classe se una e chegue também as salas 
de aula, por exemplo, converse com as universitárias 
para que se sintam acolhidas, e que saibam que elas terão 
seu espaço e direitos garantidos é de suma importância. 
“São ações voltadas para os fatos que aconteceram, para 
as denúncias. Falamos sobre questões como os assédios 
nos canteiros de obras, realizamos palestras e eventos 
que falam de empoderamento e também os relaciona-
dos a questão de autoestima, de liderança, dentre tantas 
outras ações”, explica a Engenheira Agrônoma Daniela 
Alves dos Santos, Presidente do Comitê Mulheres.

Mas cada região tem suas necessidades e priori-
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suas competências por meio de trocas de experiên-
cia com profissionais do mercado”.  

Com ações que são elaboradas por categorias e 
desenvolvidas semestralmente, o grupo Agroalpha 
oferece aulas práticas com profissionais parceiros 
do grupo sobre: técnicas de laboratório, extensão ru-
ral, análise de mercado, treinamento com RH, apoio  
psicológico, orientação em estágios entre outros. 
 
Embora muito já tenha sido feito e avanços signifi-
cativos tenham sido constatados, ainda não é pos-
sível parar. Por isso, o trabalho destas profissionais 
envolvidas em ações como as realizadas pelo Comitê 
Mulheres é tão importante. “Este projeto realmente 
é o carro chefe das ações de apoio à inserção das 
mulheres no mercado da engenharia. Além disso, 
busca demonstrar através do seu corpo funcional 
que não há diferença entre os profissionais, dando 
as mesmas oportunidades às equipes, e também 
nas instâncias deliberativas, com participação de 
mulheres na diretoria e coordenadoras de câmara e 
comissões. Este ano houve uma grande divulgação 
sobre a inserção da mulher no mercado do trabalho, 
e ela tem sido bem aceita, o que fomenta a quebra de 
preconceitos, que no final é um de nossos objetivos 
principais”, destaca Mariana. 
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dades e é por isso que Daniela destaca que o Comitê  
Estadual passou, este ano, a ter suas regionais.  
“Agora teremos uma coordenadora e duas suplentes 
em cada regional do Crea no Paraná. Nós acredita-
mos que isso vai nos ajudar a conseguir realizar um 
trabalho de ampliação nessa área dos nossos debates.  
Só no último evento que realizamos em novembro 
deste ano, mais de 90 mulheres se inscreveram para 
participar. Ao todo poderemos contar agora com apro- 
ximadamente 120 profissionais envolvidas no projeto”. 

Na região de Guarapuava, o trabalho também tem 
sido promissor e o número de profissionais vem au-
mentando. Entre as áreas de Agrimensura, Agrono-
mia, Civil, Elétrica, Geologia, Metalúrgica e Segurança 
do Trabalho, são 534 profissionais registradas. Dentre 
elas, estão as que vem trabalhando no projeto AgroAl-
pha, idealizado há 2 anos e 8 meses pela Engenheira 
Agrônoma Fabiula Pereira Portolan Kuczer.

O grupo, que é subdividido em três categorias: co-
legiais, acadêmicos e graduados, atua, nas palavras 
de Fabiula para “contribuir na capacitação de es-
tudantes/profissionais do agronegócio, através de 
discussões inteligentes, criativas e inovadoras. Tra-
balhando o “SER” como um todo, desenvolvendo 
seu raciocínio, postura ética e reconhecimento de 

nBr 5674 – manutenção 
de edificações, da 
aBnt, como o Conjunto 
de atividades a serem 
realizadas para 
conservar ou recuperar 
a capacidade funcional 
da edificação e de suas 
partes constituintes 
a fim de atender 
as necessidades e 
segurança dos seus 
usuários”. 

AvAliAr pArA conservAr 

a manUtenção predIal e seU papel 
como ferramenta de conservação,  
não apenas de correção

Quando um acontecimento trágico como o desabamento de um prédio 
ocorre, as primeiras perguntas são: como isso aconteceu e teria sido pos-
sível evitar?

É neste contexto que se aplica a agenda da manutenção predial, definida 
pela NBR 5674 – Manutenção de edificações, da ABNT, como o Conjunto 
de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade 
funcional da edificação e de suas partes constituintes a fim de atender as 
necessidades e segurança dos seus usuários”.

Completamente atrelada ao projeto, a manutenção predial não tem o  
objetivo de reformar e sim de manter o projeto original funcionando. Cada 
equipamento, cada tipo de esquadria, luminária e até pintura tem o seu 
prazo de validade e sua forma de conservação. “Muitos nem se dão conta e 
fazem escolhas pensando apenas na estética ou na facilidade de encontrar 
determinado material na região. No entanto, é nesse momento que será 
definido como a manutenção será feita dali para frente para que a edifi-
cação se mantenha bonita, funcional e sem defeitos”, explica o Engenheiro 
Civil Saulo Maestri.



18 19

Uma edificação bem cuidada, 
que não precise de reformas ou 
intervenções grandes, interfere 
diretamente na sua valorização.

“

”
Estes detalhes devem ser especificados no manual da 
edificação, que mostrará como as manutenções serão 
realizadas e qual a periodicidade ideal para manter o 
funcionamento correto do imóvel. Muito mais que a 
questão da segurança, a manutenção predial também é 
de extrema importância econômica, uma vez que uma 
edificação bem cuidada, que não precise de reformas 
ou intervenções grandes, interfere diretamente na sua 
valorização. 

conservar, não corrIgIr

Existem três tipos principais de manutenção. “A 
preditiva é feita dentro de certos períodos de tempo 
e trata-se de uma inspeção geral, onde olhamos a pin-
tura, a existência de corrosão e se os equipamentos 
elétricos estão funcionando. Se algo for detectado 
neste momento, provavelmente será muito pequeno, 
fácil de revisar e monitorar, classificando os riscos 
para poder tomar medidas futuras”, pondera Maestri.

A manutenção preventiva tem por objetivo reduzir a 
probabilidade de alguma falha, pane ou quebras. São re-
alizadas na forma de inspeções, reapertos, substituições 
de itens desgastados, limpezas, lubrificações e ajustes. 

quAl o pApel 
do engenheiro  
no progrAmA  
de hAbitAção  
populAr?

Completando dez anos em 2019, o Programa de Habi-
tação Popular já atendeu milhões de brasileiros em todo 
o território nacional e os ajudou a conquistarem sua 
casa própria. O programa, que na prática acontece em 
uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, tem 
por objetivo diminuir o déficit habitacional no país. 

a atUação profIssIonal 
InserIda em programa socIal 
qUe propõe redUzIr o défIcIt 
haBItacIonal do BrasIl

Um dos setores mais envolvidos no programa é  
o da construção civil, como explica o Engenheiro 
Civil Eduardo Ribeiro. “No Programa de Habitação  
Popular o engenheiro é fundamental, porque estamos  
falando de imóveis. No caso de imóveis novos, é exigi-
da junto à documentação de venda a ART ou RRT do 
responsável técnico pela obra. Já no modelo de aqui-
sição e construção, o engenheiro é parte integrante 
do processo, sendo que para aprovação do financia-
mento é exigido um cronograma físico-financeiro  
(modelo caixa) que deve ser executado por um  
responsável técnico, com base nesse documento  
seguirá a obra e os pagamentos da mesma”, explica.

O outro formato é a manutenção corretiva, mais one- 
rosa e acontece quando já existe algum tipo de risco aos 
usuários, além de causar transtornos. “Quando surge 
a necessidade deste tipo de manutenção, geralmente 
não existe tempo hábil para buscar orçamentos. É uma 
questão de urgência e gera prejuízos e dores de cabeça 
para quem utiliza a estrutura”, explica Maestri. 

As normas técnicas servem de parâmetro para definir 
se as medidas adotas foram corretas. E, apesar de ser 
responsabilidade do síndico a verificação periódica do 
manual da edificação, é de responsabilidade do profis-
sional técnico contratado propor, mostrar e esclarecer 
quais medidas devem ou não ser tomadas em cada caso 
na hora de uma inspeção. 

 “Por isso, é importante que o leigo, seja o síndico ou o 
proprietário, esteja atento às qualificações e habilitações 
do profissional contratado. Afinal, cabe a ele realizar um 
diagnóstico apontando os caminhos necessários para a 
resolução de eventuais problemas que tenham surgido, 
ou que possam vir a surgir”, recomenda o Engenheiro.



No entanto, mesmo com tantos anos de programa em andamento ainda 
são identificados alguns erros que acabam por dificultar e até, em mui-
tos casos, causar prejuízos aos profissionais responsáveis pela obra e 
aos clientes. Segundo Ribeiro, os três erros mais observados na região 
de Guarapuava são: recuos das aberturas, falta de cobertura em área de 
serviço externa e divergência do projeto na execução da obra. 

“Para o programa, a área de serviço externa deve possuir cobertura com  
o mesmo tipo de cobertura do imóvel. Isso é quesito do programa. Já so-
bre as aberturas, o que mais ocorre é janela perpendicular à divisa a menos 
de 75cm. Este item aflige o código civil, sendo que para aberturas perpen-
diculares as divisas, a distância mínima deve ser de 75cm. Se o engenheiro  
observar isto já na fase de projeto fica mais fácil de resolver o problema.  
A questão é que muitas vezes só é observado na execução, o que complica a 
continuidade das obras”, explica o engenheiro. 

Quando o assunto é a questão de divergência na execução do projeto,  
Ribeiro chama ainda mais a atenção e alerta sobre os maiores problemas 
que podem acontecer. “Na grande maioria dos casos, o cliente resolve  
alterar o projeto durante a execução, o que é algo bem comum, porém, 
no caso do Programa de Habitação Popular, essas alterações devem ser  
autorizadas. O correto é solicitar isso antes de realizar qualquer mudança, 
só que essa autorização leva tempo o que acaba atrasando a obra e geran-
do prejuízo para o cliente. No caso, o valor final da obra não muda, então 
se o cliente acabar optando por mudar algo, ele precisa estar ciente de que 
vai sair do bolso dele”. 

Uma vez aprovado, projeto e cronograma não devem mais sofrer  
alteração. Isso porque, se as mudanças feitas alterarem o orçamento ele 
pode desenquadrar o imóvel do programa, deixando os juros mais caros 
e podendo configurar até mesmo fraude.

“O Programa de Habitação Popular é uma parceria entre a Caixa e o 
Governo Federal, sendo que o mais conhecido é o Minha Casa, Minha 
Vida. Os valores destinados servem para pessoas que comprovem uma 
determinada renda. Ou seja, se a pessoa superar um teto no financiamen-
to, significa que ela não se enquadra mais nos requisitos para ter esse 
benefício. Em casos muito discrepantes pode acontecer um processo, 
sendo considerado fraude contra o sistema financeiro. O ideal é que cada 
vez mais os profissionais tenham em mente que todas essas variáveis  
devem ser explicadas para os clientes de antemão, evitando assim,  
problemas maiores para ambas as partes”, finaliza.

recuos das 
aberturas
O que mais ocorre são 
janelas perpendiculares  
à divisa a menos de 75cm  
de distância.

falta de cobertura 
em Área de serviço
Área de serviço externa  
com o mesmo tipo  
de cobertura do imóvel é 
quesito do programa.

divergência de 
projeto e execução
Alterações devem ser 
autorizadas antes de 
executadas, o que leva tempo 
e a atrasos na obra.

3 prIncIpaIs 
erros 
oBservados

A linhA do tempo 
dA regulArizAção 
fundiáriA brAsileirA

No Brasil, a questão da regularização fundiária possui raízes históricas. 
As complexidades do processo de regularização somadas à ineficiên-
cia em métodos ou dispositivos que possam, de fato, resolver o confli-
to, geram grandes entraves jurídicos, políticos e sociais. A problemática 
começa logo em 1524 com a divisão e distribuição de terras em Capitanias  
Hereditárias. Em 1824 já havia a garantia ao direito da propriedade privada, 
mas foi só em 1850 que se deu a institucionalização por meio da Lei de 
Terras. Em 1988, a Constituição Federal delegou a responsabilidade de 
moradias à população aos governos federal, estaduais, municipais e ao 
Distrito Federal. Porém, nenhuma dessas políticas ou ações foi efetiva 
para a regularização fundiária no país.

A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre as regras aplicáveis 
aos projetos de parcelamento urbano, como índices urbanísticos,  
infraestrutura básica, configurações do projeto, documentação, ga-
rantias, aspectos registrários, contratuais, penais e outros. Na prática,  
significa que a Lei guia os procedimentos de regularização dos par-
celamentos e assentamentos irregulares. Entretanto, essa norma trata  
o tema de forma superficial para o enfrentamento da questão pelo Estado. 
Já a Lei nº 9.785 foi aprovada em 1999 e previa novas regras complemen-
tares à Lei nº 6.766/1979, entre elas, ofertar ao poder público instrumen-
tos até então inexistentes para uma primeira abordagem do problema. 
Todavia, essas normativas também se mostraram ineficazes para resolver 
as questões da regularização fundiária no país.

Durante as décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por um intenso cresci-
mento urbano informal. Nesse cenário, novos assentamentos irregulares 
surgiram e outros se consolidaram, um importante processo de ocupação 
de áreas públicas ou com proteção ambiental ocorreu, além do acesso à 

o controverso tema aInda carece de 
Boas ações resolUtIvas



moradia da população de baixa renda ter sido essencialmente em favelas 
ou em regiões periféricas. Esses espaços carecem de boa infraestrutura 
e não possuem os direitos que o Estado oferece à propriedade legaliza-
da, como financiamentos, por exemplo. Documentos recentes – como o  
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2010) e o 
“Programa Minha Casa, Minha Vida” (Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho 
de 2009) – sugerem que a regularização fundiária é um dos instrumentos 
de acesso à moradia digna pela população de baixa renda, em conformi-
dade com o indicado na Constituição Federal de 1988.

Em termos práticos, a questão da regularização fundiária garantiria  
o acesso da população a serviços básicos oferecidos pelo Estado, como  
saneamento, educação, postos de saúde e outros recursos. Além disso,  
a não regularização desses espaços acarreta em uma crescente dispari-
dade social e também no impedimento do uso pleno do imóvel, impe- 
dindo a valorização do mesmo e o direito de sucessão do bem. A não  
regularização do imóvel é problemática, especialmente, àqueles que estão 
à margem de um processo histórico marcado por diversos métodos falhos.

o cenÁrIo atUal

O geógrafo Jorge Campelo utiliza a definição sugerida por Alfonsin para 
sistematizar a regularização fundiária. “É o processo de intervenção 
pública, sob os aspectos jurídicos, físico e social que objetiva a permanên-
cia das populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em descon-
formidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente 
melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania 
e da qualidade de vida da população beneficiária”. Dessa forma, o uso ple-
no e legal do imóvel rural só poderá ser efetivo caso o proprietário faça  
a regularização fundiária. Entretanto, vários entraves dificultam o pro-
cesso. A grande extensão territorial do país, leis obsoletas ou conflituo-
sas, carência de recursos e corpo técnico do Estado brasileiro, complexi-
dade de assentamentos irregulares alguns dos vários impedimentos para 
que a regularização fundiária no Brasil seja eficaz. 

Para Campelo, a falta de um órgão responsável por organizar os as-
pectos técnicos sobre o tema é um dos principais elementos deste 
cenário controverso. “Hoje, o órgão que coordena o maior proje-
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to de regularização fundiária da América Latina – Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – não possui autonomia  
e responsabilidades sobre o tema ‘Cadastro’ no que tange seu aspecto  
aspecto técnico-espacial. Hoje, o órgão é executor de políticas públicas 
para o Estado brasileiro (tratando exclusivamente de questões ligadas às 
terras indígenas, quilombolas e as que envolvem questões ambientais, ou 
seja, regularização de área de relevância ambiental) e guardião, sob a som-
bra do SIGEF, dos ‘cadastros’ das propriedades privadas em todo território  
brasileiro”, pontua o geógrafo.

O geógrafo acredita que, nos aspectos técnicos e legais, há vários fatores 
que vêm se aperfeiçoando com o tempo no que diz respeito ao próprio 
tema, a tecnologias empregadas, legislação, debates, além da formação 
profissional e da construção de novos modelos. Ele afirma que, atualmente, 
há várias cidades que já possuem um cadastro correto e eficiente, mas que 
ainda há muito a ser feito. “A questão sobre o que vem acontecendo é o 
quanto, efetivamente, isto está evoluindo, ou seja quanto de fato está sendo 
implementado e qual o real custo deste avanço. O responsável pelo maior 
e mais novo cadastro de imóveis do Brasil (Sistema Nacional de Gestão 
de Informações Territoriais – Sinter, instituído pelo Decreto 8.764, de 10 
de maio de 2016) é um órgão que não faz cadastro , a Receita Federal Bra-
sileira. A questão territorial [do Brasil] é desde a criação de suas primeiras 
‘divisões’. O objetivo não é a gestão do espaço e, efetivamente, a garantia do 
uso deste espaço, mas a gestão e controle de informações para fins finan-
ceiros e de controle”, pontua Campelo.

Ainda de acordo com ele, há certos aspectos que podem ser observados  
de outras experiências e que poderiam ser eficazes para o tema, como 
o modelo do SIGEF, uma vez que envolve os atores necessários (como 
profissionais especialistas, proprietários, cartórios e outros) e não há  
sobreposição de competências e responsabilidades. “O processo é simples 
(sob minha ótica e entendimento sobre o tema). O primeiro passo é criar 
um órgão ou agência que possua competência técnica e legal para tratar de 
todos os processos de normatização e padronização da construção deste 
cadastro. Seria uma espécie de agência regulamentadora destes ‘dados’,  
garantindo, assim, um resultado final pleno e assertivo. Depois, os aspec-
tos técnicos somente deveriam ser executados por profissionais habilitados 
neste processo (geógrafos, engenheiros cartógrafos, agrimensores e de-
mais profissionais habilitados), fazendo com que essa fase deixasse de ser 
‘declaratória’ para ser considerada técnica e com responsabilidade profis-
sional e penal. Por fim, qualquer processo que venha a ser construído de-
verá observar as três esferas governamentais e toda estrutura legal que 
envolve o tema”, finaliza o geógrafo.
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cAr x sigef: sopA de 
letrinhAs no rurAl 
pArAnAense - umA visão 
geográficA

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE-, a população brasileira aumentou de 60 para 200 milhões de  
habitantes nos últimos 50 anos. Por isso, uma visão estratégica do  
território que permita conciliar metas de crescimento econômico com  
a conservação de recursos naturais é essencial para o cenário. Com  
o reconhecimento de limites técnicos, é possível a formulação de políticas 
público e privadas que possam atender às novas realidades e explorar as  
potencialidades de maneira sustentável e legal. Além disso, possibilita  
desenvolver ferramentas que tornem o conhecimento do território 
mais simples e acessível aos gestores, possibilitando uma melhor visão  
estratégica e ações mais assertivas.

Os sistemas de informações geográficas e sensoriamento remoto são 
necessários, pois integram dados sociais, econômicos e ambientais, além 
de relacionar dados de lugares a nível local, regional, nacional e global. 
A capacidade de produzir informações por meio de métodos estatísticos, 
mapas e análises espaciais para a gestão territorial objetiva monitorar  
o uso e a ocupação do solo orientando políticas de planejamento e inves-
timentos. Se, por um lado, o uso dessas tecnologias auxilia uma melhor 
gestão territorial, por outro, pode ser complexo e confuso quando tratado 
por profissionais não capacitados.

ferramentas 
aUXIlIam atores 
envolvIdos, mas 
aInda apresentam 
dIfIcUldades

Há diversas siglas que compõem as questões relati-
vas aos imóveis rurais e urbanos. Para ajudar na siste-
matização e esclarecimento, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA – elaborou 
um glossário disponível no website do Cadastro Rural 
com mais de 70 termos úteis. A iniciativa é benéfica 
porque auxilia profissionais de diversas áreas e pro-
prietários de imóveis, mas a prática de transformar 
processos importantes em siglas é também potencial-
mente problemática. Várias siglas podem ser citadas, 
como CAR, SIGEF, CAFIR, CCIR, SENIR, SNCR e 
muitas outras. Todas dizem respeito a processos com-
plexos e devem ser tratadas minuciosamente.

O CAR – Cadastro Ambiental Rural –, por exemplo, é 
um registro público de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais. Tem a finalidade de  
integrar as informações ambientais das propriedades e 
posses rurais referentes às Áreas de Preservação Per-
manente – APP –, de uso restrito, de Reserva Legal, de 
remanescentes de florestas e demais formas de vege-
tação nativa e das áreas consolidadas. O Cadastro com-
põe uma base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico, além do com-
bate ao desmatamento. A inscrição no CAR represen-
ta o primeiro passo para a obtenção da regularidade  
ambiental. Possibilita, ainda, o planejamento ambien-
tal e econômico do uso e ocupação do imóvel rural,  
e é requisito para alguns programas, benefícios e auto- 
rizações, como acesso ao Programa de Apoio e Incenti-
vo à Conservação do Meio Ambiente, por exemplo.

Para o geógrafo Jorge Campelo, raramente uma políti-
ca pública consegue atender de forma razoável todos 
os atores envolvidos, pois, geralmente, o Estado detém 
a maior parte das vantagens (impostos, taxas e etc). 
Além disso, ele faz outra crítica à operacionalização do 
CAR. “Qualquer proprietário de imóvel rural deverá e 
poderá fazer o cadastro. O processo é relativamente 
simples, gratuito, declaratório e pode ser feito por ele 
mesmo ou por alguém que ele indique”, diz. Desta 
forma, diversas pessoas fizeram esse tipo de cadastro 
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Embora essas plataformas não sejam interdepen-
dentes, Campelo afirma que elas convergem no que 
tange a criar um repositório de informações fundiárias 
de todos os imóveis brasileiros, mas também possuem 
importantes discordâncias. Para ele, o CAR e o SIGEF 
divergem no que tratam da qualidade das informações 
mais importantes para qualquer cadastro fundiário, 
à acurácia e precisão de dados espaciais declarados. 
Entretanto, são positivas em um cenário geral. Já 
para Pedro Neto, “(...) as plataformas do CAR e do 
SIGEF foram criadas com objetivos distintos, mas tem  
os imóveis rurais como elo comum. A divergência 
quanto forma aquisição de dados para definição do 
perímetro dos imóveis é que impede a interligação  
entre os sistemas e consequente uma gestão mais efi-
ciente por parte do governo federal”, pontua.

Campelo acredita que já existem formas de fazer uma 
governança adequada dos dados, mas que ainda não é 
possível ter certeza sobre a viabilidade dos projetos em 
questões técnicas, políticas ou financeiras. Além disso, 
também não há como saber qual o impacto teria a im-
plementação nos diferentes sistemas de “poder”, que 
tem a sua maior moeda de troca na terra. Entretanto, há 
caminhos possíveis. “Não sou adepto de siglas e nada 
que sintetize demais questões complexas e de grande 
importância. Porém, entendo que falta expertise dos 
gestores governamentais no que tange a esse assunto, 
mesmo já existindo um know-how em uso no mun-
do por países que já possuem a governança fundiária 
bem resolvida – e o Brasil sempre usa clichê de im-
portar soluções de outros países, como no caso da TV 
digital, telefonia e outras questões -, este assunto que  
é de grande relevância, nunca teve esse tipo de inicia-
tiva. Buscar algo que já funciona em outros países para 
auxiliar o Brasil pode ser uma alternativa”, finaliza.

no Brasil, sendo profissionais especialistas no tema 
ou não (este segundo foi a maioria) e isso se tornou 
o grande problema, pois, um cadastro com objetivo 
fundiário não poderia ser declaratório, nem feito por 
qualquer pessoa. “Deveria ser feito por um profission-
al habilitado e ser norteado por padrões técnicos exis-
tentes em normas e leis”, pontua.

Outro caso é o do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF -, 
uma ferramenta eletrônica que tem como objetivo 
ajudar nas questões relacionadas ao governo fundiário  
em território nacional. Por meio dessa plataforma, é 
realizada a recepção, validação, organização, regular-
ização e disponibilização das informações georreferen-
ciadas de limites de imóveis rurais, conforme o § 5º do 
art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. De 
acordo com estatísticas fornecidas pelo próprio SIGEF, 
há mais de 2.656 milhões de envios e mais de 523 mil 
certificações desde que o sistema foi criado, o que 
sinaliza que a ferramenta possui efeito prático eficaz, já 
que auxilia na lentidão da análise dos processos admin-
istrativos de georreferenciamento. “Desde de sua im-
plementação, o SIGEF vem se mostrando uma grande 
ferramenta para gestão territorial no país. Além das 
facilidades de prestar informações pela internet, seu 
modelo conceitual permite um tramite processual to-
talmente eletrônico, automatizando a certificação dos 
imóveis rurais e democratizando o acesso a informação 
aos responsáveis técnicos e toda sociedade brasileira”, 
sinaliza o engenheiro cartógrafo Miguel Pedro Neto.

irati
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A produção dA 
ervA-mAte e suA 
representAtividAde 
econômicA no centro 
oeste e sul pArAnAense

A erva-mate foi responsável por um vigoroso ciclo econômico no Paraná 
ao longo do século XIX, representando cerca de 85% da economia do  
estado na época. Alguns municípios do centro-oeste e sul paranaense são 
reconhecidos até os dias atuais pela cultura ervateira e a relevância do 
produto na economia. De acordo com dados do Deral (Departamento de 
Economia do estado do Paraná), a produção dos municípios integrantes 
da Regional de Guarapuava do CREA-PR alcança 484.760 toneladas ao 
ano, ou seja, 91% da produção estadual. 

A localidade de Cruz Machado, ao sul do estado e integrante dessa Regional, 
é a maior produtora de erva-mate do mundo. De acordo com o Deral, Cruz  
Machado produziu 92 mil toneladas de erva mate em 2018, corresponden-
te à expressiva fatia de 17,3% da produção do Estado. O VBP (Valor Bru-
to do Produto) da erva-mate no município alcançou a marca de R$102,2  
milhões, ou seja, 28,3% frente ao total da cidade. Dessa forma, a erva tor-
na-se o principal item para compor o VBP do município, gerando renda e 
movimentando a economia do local.

As razões para Cruz Machado ser referência em quantidade e quali-
dade da erva-mate podem ser encontradas tanto na história quanto nas  
características geográficas. O município está localizado a uma altitude 
acima de 800 metros, é rodeado por montanhas e lagos, além de possuir 

prodUto é propUlsor  
da economIa paranaense

temperaturas amenas e umidade relativa constante. As 
excelentes condições de cultivo favoreceram o desen-
volvimento e expansão do negócio com o passar dos 
anos, alterando a forma de produção e de distribuição 
do produto.

Outros municípios também são reconhecidamente 
referência na produção da erva. Segundo dados do  
Departamento de Economia do Estado do Paraná,  
a erva mate foi produzida em 136 municípios pa-
ranaenses em 2018. Os cinco maiores produtores 
foram Cruz Machado, São Mateus do Sul, Bituruna, 
Santa Maria do Oeste e General Carneiro. Dessas  
cidades, a erva mate representa o principal item do 
VBP em Cruz Machado, Bituruna e Santa Maria do 
Oeste. Se somados os valores, os municípios alcançam 
a marca de R$787.3 bilhões de VBP, representando a 
fatia expressiva de 32,4% da produção do estado.

Segundo informações do mesmo Departamento,  
a produção da erva-mate em 2017 foi de 474.390 tone-
ladas e o VBP foi de R$435,4 milhões. Em 2018 houve 
um aumento de 12% em produção e 36% em valores, 
alcançando 532.891 toneladas produzidas e um VBP 
de R$591,8 milhões. De acordo com o engenheiro  
florestal Pablo Signor, do Deral, ainda não há estima-
tivas de produção ou valores para os anos de 2019 e 
2020. Porém, o cenário econômico atual é positivo 

devido às duas altas consecutivas no valor pago aos 
produtores em 2018 e 2019 e a elevação do valor no 
comparativo com 2009. “Não conheço ninguém que 
em 2009 projetava que, 10 anos depois, o preço pago 
ao produtor estaria quase três vezes maior”, comenta 
Pablo.

Conforme afirma Pablo, há indústrias que praticam 
preços diferenciados para o que consideram erva-mate 
nativa e erva-mate plantada, que não são variedades 
diferentes. A diferença está no sistema de produção. 
Ainda de acordo com ele, uma pesquisa realizada junto 
às indústrias ervateiras da região de União da Vitória 
em 2016 e 2017 revelou que em média o preço pago 
pela erva-mate plantada chega a aproximadamente 
80% do preço pago pela erva-mate nativa. “É impor-
tante destacar que essa diferenciação não é tão clara 
como o nome sugere. Há uma considerável varie-
dade de sistemas de produção de erva-mate. Em um  
extremo, há os sistemas de produção em floresta 
nativa, em que a produção é proveniente de plantas  
de erva-mate de diferentes idades provenien-
tes exclusivamente da regeneração natural, sem 
qualquer plantio de adensamento e, no outro ex-
tremo, há as lavouras equiâneas de erva-mate 
plantadas a pleno sol, sem qualquer sombrea-
mento. Entretanto, na maior parte dos casos, ocor-
rem situações intermediárias, com ervais nativos 



manejados e adensados ou então plantios equiâneos de erva-mate  
com espécies arbóreas nativas ou exóticas plantadas ou conduzidas da re-
generação natural para proporcionar sombra para a cultura”, esclarece.

mercado fora da cUIa

O hábito de tomar chimarrão é responsável pelo consumo da maior parte 
da erva-mate produzida no Brasil, seguido do tererê e do chá-mate. Entre-
tanto, o setor ervateiro e a população em geral constantemente utilizam 
a erva para novos usos tanto na indústria de alimentos e bebidas, como 
em cosméticos, produtos de higiene e limpeza, ração para animais, entre  
outros. Tudo isso favorece a expansão do mercado fora dos limites ter-
ritoriais brasileiros. “A busca pelo mercado internacional também tem 
importante contribuição para o setor ervateiro nacional. Observando o 
histórico recente de exportações de erva-mate brasileira, houve acrésci-
mo no volume exportado, passando em 1992 de 20,6 mil toneladas de  
erva-mate beneficiada para 36,2 mil toneladas em 2018. Em 2018, o Brasil 
exportou para mais de 40 países, sendo o Uruguai o principal comprador 
da erva-mate brasileira, respondendo por 87,5% do total”, sinaliza Pablo.

Se para o mercado internacional a erva-mate representa novos caminhos, 
para o mercado nacional, significa a consolidação de um produto 100% 
brasileiro. Famílias inteiras produzem renda com esse tipo de negócio  
que por tantas vezes é passada de geração por geração. “A erva-mate  
representa importante fonte de trabalho e renda ao longo de toda sua 
cadeia produtiva, principalmente para os principais municípios produtores. 
Há mais de 100 indústrias que processam erva-mate no Paraná. Segundo  
estimativas do Instituto Emater, existem mais de 30 mil famílias de  
agricultores que produzem erva-mate no Estado”, comenta o engenheiro 
florestal.

Além disso, a erva-mate também possui uma importante característica 
ambiental, já que pode ser cultivada em sistemas florestais de produção, 
conservando a biodiversidade, as florestas nativas e todos os serviços am-
bientais relacionados a elas. Na prática, significa que “o produtor pode  
obter renda da sua floresta nativa com um produto florestal não  
madeireiro ao mesmo tempo em que regulariza seus possíveis passivos 
ambientais”, finaliza Pablo.

mUnIcípIo
produção de 
erva-mate 
em 2018 (t)

produção 
(%)

vBp total do 
município 

(r$ milhões)

vBp da  
erva-

mate (r$ 
milhões)

vBp da erva 
mate frente 
ao total do 

município (%)

cruz machado 92.000 17,3 360,4 102,2 28,3

são mateus do sul 70.000 13,1 430,9 77,7 18,0

Bituruna 50.000 9,4 240,9 55,5 23,0

santa maria do oeste 40.000 7,5 186,0 44,4 23,9

general carneiro 34.000 6,4 321,4 37,8 11,7

total do paraná 532.891 100,0 591,8

maIores prodUtores de erva-mate no paranÁ

preço pago pela erva-mate ao prodUtor

evolUção da eXportação de erva-mate

Fonte: SEAB/DERAL

Fonte: SEAB/DERAL

*O preço de 2019 é uma média do primeiro semestre.

Fonte: MDIC/ComexStat, compilado por SEAB/DERAL.
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laranjeiras do sul

pescAdo, um Alimento 
que deve estAr em suA 
mesA Muito associado a peixes, o termo pescado é usado para designar todo  

animal que vive em água doce ou salgada, utilizado para a alimentação  
humana, compreendendo não somente peixes, crustáceos e moluscos, mas 
também anfíbios, quelônios e mamíferos. No Brasil inteiro, o pescado mais 
consumido é o peixe, seja ele originário de captura ou cultivo.

Segundo informações do anuário da Associação Brasileira de Piscicultura, 
o brasileiro consome menos de 10 kg de peixes por ano, o que correspon-
de a um número baixo. A recomendação da Organização da Alimentação 
e Agricultura da ONU (FAO) é de 12 kg/hab/ano, porém a média mundial 
é superior a 20 kg/hab/ano. Diante disso, campanhas de conscientização 
como a Coma Mais Peixe são lançadas para incentivar o consumo, afinal, 
trata-se de um item muito importante na alimentação, sendo uma carne de 
excelente valor nutricional.

“O pescado é rico em proteínas, com o diferencial de que as proteínas  
são de cadeia mais curta, são de digestão mais fácil. Além disso, alguns 
aminoácidos são exclusivos do pescado”, afirma Ronan Maciel Marcos,  
Engenheiro de Pesca, Professor Coordenador do curso de Engenharia de 
aquicultura (no campus Laranjeiras do sul) e Professor do Magistério Su-
perior na Universidade Federal da Fronteira Sul. “Alguns peixes de origem 
marinha tem como característica nutricional importante a presença de 
ômega 3, que é um óleo que não é encontrado em nenhuma outra fonte”, 
completa.
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rIco em proteínas e de fÁcIl dIgestão, 
o pescado possUI ômega 3 e nUtrIentes 

qUe não estão em oUtras carnes. 
o paranÁ é atUalmente o maIor 

prodUtor nacIonal de peIXe cUltIvado

O número de benefícios do consumo de pescado não 
para por aí. “Ele tem uma digestibilidade mais fácil. 
Geralmente quando se come um pescado, não se tem 
aquela sensação de ‘estufamento’ pois ele é facilmente 
digerido”, afirma o professor. “A maioria dos peixes 
e crustáceos tem pouca gordura, e de qualidade nu-
tricional boa, que não faz mal para a saúde desde que 
não seja consumida em excesso. O pescado também é  
importante para diversificar a alimentação. Alguns  
nutrientes que estão no pescado não estão na carne  
do gado, do frango ou do porco, que são as mais con-
sumidas”, completa.

Mas como escolher um pescado de qualidade? Até pou-
co tempo, existia a ideia de que peixe bom era fresco, 
pescado na hora ou comprado em algum local próximo 
ao mar. Pensava-se que um pescado adequado deveria 
ter a garantia de que não foi congelado ou passado por 
processo de resfriamento. Mas isso hoje não é mais re-
alidade, segundo esclarece o Professor. “Hoje a melhor 
forma de escolher um pescado é procurar um produto 
inspecionado, bem congelado que passou por um pro-
cesso de congelamento técnico acompanhado por um 
engenheiro responsável por essa produção. Isso garan-
te a qualidade desse peixe. Se bem armazenado no local 
de venda ou na residência, mantido congelado, ele tem 
as características tão boas quanto a do pescado fresco. 
Em alguns casos até melhor, pois o tratamento agrega 
características a essa carne”, garante.

Vale ressaltar que além disso, é preciso que a embala-
gem tenha um selo de inspeção, que pode ser munici-
pal, estadual ou federal. Qualquer um dos três garan-
te a qualidade desse produto. A inspeção sanitária é 
essencial. No entanto, o produtor deve zelar por uma 
inspeção completa durante todo o processo para que 
essa qualidade seja garantida. 

“A inspeção sanitária é importante não só no momento 
do abate, mas em todo o acompanhamento da cadeia 
produtiva, desde produção de uma ração. É necessário 
que a produção seja feita de forma correta e seguindo 
os preceitos técnicos do início ao fim, que seria a repro-
dução das matrizes, de formas jovens, processo de engor-
da, processo de transporte, processo de depuração (antes 
do abate). E posterior ao abate, os processos de conge-
lamento e armazenamento. Tudo isso é importante e o 
engenheiro é o principal profissional que atua nessa e  
garante a qualidade desse produto”, afirma Ronan.

Além do peixe vendido inteiro, ou cortado em filé ou 
posta, há uma variedade grande de formas em que o pes-
cado é oferecido ao consumidor, tais como pescado en-
latado (atum, sardinha, entre outros), pasta de pescado 
(hamburger, empanados), pescado defumado, embutido 
de pescado (salsicha e linguiça), fermentado (anchova-
do, aliche), farinha de pescado (para consumo humano, 
animal ou adubo), óleo de pescado (margarinas, capsu-
las farmacêuticas), entre outras possibilidades.

Essa versatilidade pode estar onde o consumidor nem imaginava. “Existem 
pesquisas de produtos desenvolvidos que utilizam a proteína do peixe 
como base de produção de bolo de chocolate na merenda escolar, como 
forma de garantir a nutrição adequada das crianças”, revela o professor. 

paranÁ é o maIor prodUtor de peIXe cUltIvado 
do BrasIl

O Brasil produziu 400.280 toneladas de tilápia em 2018, com crescimento 
de 11,9% em relação ao ano anterior (357.639 t), de acordo com os dados do 
anuário da Associação Brasileira de Piscicultura. Com esse desempenho, a 
espécie representa 55,4% da produção total. Entre os maiores produtores 
de tilápia, o estado do Paraná está em primeiro lugar, com uma produção 
de 123.000 toneladas, número que alcança com folga o segundo colocado, 
São Paulo, com 69.500 toneladas no mesmo ano. 
 
A produção de peixes de cultivo no Paraná cresceu 16% em 2018, saltando 
de 112.000 t para 129.900 t. Esse excelente desempenho é consequência 
de investimentos generosos realizados nos últimos anos, sobretudo pela 
agroindústria paranaense. É hoje o estado brasileiro líder entre os produ-
tores de peixes de cultivo.

O professor Ronan relata que o Paraná tem experienciado uma mudança 
no panorama da indústria, que era pequena, focada em pequenos produ-
tores e abatedouros regionais. “Há aproximadamente 10 anos, algumas  
cooperativas começaram a investir na produção de pescado com um  
modelo muito parecido com o que é utilizado na produção de frango ou de 
porco, que é o modelo de integração. Então a empresa fornece assistência 
técnica, as formas juvenis (o peixe que passou por todos os estados lar-
vais, tem o mesmo formato do adulto, mas pequeno e ainda não tem ativi-
dade reprodutiva) e o produtor entra com a mão-de-obra e estrutura para  
produção. Isso tem aumentado muito a qualidade do pescado produzido 
no Paraná”, comenta.

“Também houve uma atuação maior do engenheiro nessa cadeia, principal-
mente os engenheiros de pesca e engenheiro de aquicultura. Isso tem aumen-
tado a rentabilidade desse produto e a rentabilidade para o produtor. Além 
dessas cooperativas, outras empresas tem trabalhado com pescado e a cadeia 
tem se desenvolvido muito, com crescimento muito acelerado”, finaliza.

dica
O site da Associação Nacional 
da Pscicultura disponibiliza 
inteiramente grátis o livro 
da Campanha Coma Mais 
Peixe, com receitas de 
tilápia e tambaqui, além de 
informações de qualidade 
para os consumidores. 

http://comamaispeixe.
com.br/LivroReceitas/
LivroReceitas.pdf
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A importânciA de umA 
AbordAgem sistêmicA 
pArA A efetivA 
proteção AmbientAl

Uma aBordagem 
de aspectos 
amBIentaIs, socIaIs 
e econômIcos 
é Bastante 
sIgnIfIcante para 
a preservação 
de florestas 
e servIços de 
proteção do solo, 
ÁgUa e flora

Falar sobre meio ambiente em um país com as dimensões do Brasil é um 
assunto desafiante devido às diferentes realidades étnicas, culturais, de 
renda, de acesso à tecnologia, entre outras. Diante dos debates recentes 
sobre queimadas, desmatamento, preservação do meio ambiente, mui-
tas vezes as pessoas são cobradas a tomar partido, entre ser “ambien-
talista” ou “ruralista”. Com uma abundância de dados disponíveis para 
comprovar tanto um viés quanto outro, não seria o caso tomar um posi-
cionamento ou outro, pois a questão ambiental é complexa e vai muito 
além desta dualidade.

Essa complexidade vai de encontro com um tipo de abordagem que mui-
tas vezes é utilizada na área: a abordagem sistêmica. Em linhas gerais,  
a abordagem sistêmica consiste em abordar os vários aspectos do meio 
ambiente e os diversos fatores envolvidos, sejam eles ambientais, sociais  
e econômicos. É um método em que as diferenças são analisadas sem 
apontar culpados, reconhecendo que há integração entre elas. 

Essa abordagem engloba os vários envolvidos que são dependentes 
do meio ambiente, tanto do setor público quanto privado, tais como  
populações locais, o governo, órgãos públicos, organizações envolvidas  
no meio ambiente, profissionais que atuam na área e também os profis-
sionais de saúde pública, ciências humanas, ciências sociais e área am-
biental. “A proposta é de não tomar nenhum posicionamento de certo 
ou errado, ao tentar olhar a questão ambiental sob o aspecto do serviço  
ambiental prestado pelas florestas e áreas de preservação”, explica o  
engenheiro ambiental Avelino Badotti Neto.

servIços amBIentaIs

“Sobre o ponto de vista das florestas como protetoras e que ajudam na 
preservação de serviços ambientais, a gente pode citar resumidamente 
a proteção do solo à medida que ela diminui a velocidade que as chuvas 
atingem o solo. As copas das árvores ajudam na retenção de água e di-
minuição da velocidade, e o escorrimento pelos troncos das árvores faz 
com que a velocidade da chuva ao atingir o solo seja diminuída”, explica 
Avelino. Desta forma, áreas de florestas tem uma diminuição da erosão 
porque a velocidade da água quando atinge o solo é bem menor. Assim, 
ela tem essa função de proteger o solo. 

“Na superfície, existe a própria proteção feita pelo entrelaçamento das 
raízes das árvores. A água que chega a se infiltrar no solo em uma área 
florestada tende a ser bem menor. Ela também passa por todo aquele 
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entrelaçamento de raízes, então se diminui o escor-
rimento superficial por causa dessa questão de co-
pas e de troncos”, comenta.

Desta forma, as árvores tem função importante na  
regulação de secas e cheias. “Uma área florestada 
não vai ter seca? Vai ter sim. Mas se você tomar como  
exemplo uma área que não seja florestada e passar por 
15 dias de chuvas intensas, você já poderia ter uma cheia 
e uma seca com períodos de estiagem”, exemplifica. 

“Tendo área florestada, vai haver uma diminuição 
aquele pico de cheia ou de seca. Você também tem 
a preservação da biodiversidade, tanto de microflo-
ra, flora e microfauna do solo. Há também a questão 
de temperatura. Não tem picos, mas uma estabili-
dade climática maior”, completa. Desta forma, a 
preservação das florestas contribui positivamente 
para solo, temperatura, biodiversidade e combate à 
erosão.

dUalIdades

Por outro lado, é importante citar certas dualidades 
envolvendo o meio ambiente. A mais falada delas é 
a dualidade entre “ambientalista” e “ruralista”. Uma 
outra dualidade que se coloca em relação ao meio  
ambiente diz respeito à zona rural e à zona urbana. 

“Temos uma questão preocupante porque às  
vezes a responsabilidade de preservação recai sobre 
o produtor rural, ou aquele que se utilize de atividade 
agropecuária nas zonas rurais. Geralmente apontam 
eles como responsáveis pela devastação do meio 
ambiente. Ao mesmo tempo, nós temos um êxodo 
da população rural. Hoje 90% vive nas cidades. E na 
área urbana, temos questões de saneamento, de saúde 
pública”, aponta o engenheiro.

“O homem se aproxima do desenvolvimento das  
cidades em áreas de mananciais por causa do abaste-
cimento de água que é necessária para a humanidade  

em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, estamos 
produzindo lixo na cidade, fazendo aumento de  
urbanização, aumento de impermeabilização por meio 
do asfalto, que traz uma série de benefícios para os 
moradores. Não tem o pó, nem o barro, mas em com-
pensação tem uma impermeabilização muito grande, 
e ocorrem cheias, entupimento de galerias, problemas 
de saúde pública e uma série de questões”, explica.

Na área urbana, é notável a grande quantidade de lixo 
produzida pelo ser humano. Em especial no Paraná, 
o engenheiro aponta ser necessário a regularização 
de cemitérios em todo o estado, além de transformar  
lixões em aterros sanitários com as devidas precauções 
ambientais, além de uma série de situações que são  
responsabilidade do meio urbano em preservar e con-
tribuir para a preservação.

“São questões que temos que pensar e debater  
juntos, com a sociedade, envolvendo diversos profis-
sionais. Eu, como engenheiro florestal, tenho re-
sponsabilidade em competência ambiental. Mas  
existem outros profissionais como engenheiros civis, 
engenheiros sanitaristas, entre outros de áreas como 
engenharia, economia, ciências humanas, e precisa-
mos nos unir e debater juntos essas questões para que 
cada vez mais se chegue a soluções para todas essas 
questões que afetam o meio ambiente em que vive-
mos”, afirma.

legIslação

Diante disso, o engenheiro florestal Avelino  
Badotti Neto cita o artigo 225 da Constituição Federal 
de 1988 que trata da ordem social e do meio ambiente 
no seu capítulo VI e nos seus diversos parágrafos e  
incisos. O artigo diz: Art. 225. Todos tem direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso  
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,  
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

“O artigo coloca o meio ambiente como um dioreito de todos. Eco-
logicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, ou seja, o meio ambiente, o ar, o solo, as  
florestas, a fauna, a flora são essenciais à sadia qualidade de vida de to-
dos. Ele coloca isso para as presentes e futuras gerações. Impõem-se ao  
Poder Público e à coletividade o dever de protege-lo e preservá-lo”,  
defende.

“Se formos analisar qual governo preservou mais, combateu desmata-
mento, incêndios, vamos concluir que nenhum governo conseguiu ser 
efetivo nessa preservação e proteção. Hoje temos dados disponíveis na 
internet que conseguem provar qualquer ponto de vista com dados de 
fontes oficiais. Mais do que apontar o dedo e achar um culpado, o artigo 
225 é bem claro: compete ao Poder Público e à coletividade”, afirma.

Temos uma questão de serviços ambientais que são prestados pelas 
florestas e isso muitas vezes não é avaliado, esquecemos isso certas 
vezes. E claro, existe um poder regulatório do Estado de fiscalizar e  
monitorar o desmatamento e as queimadas. Seja através de educação am-
biental, seja por multas ambientais. Mas numa país com tanta diversidade,  
do tamanho do Brasil, quantos fiscais teríamos para cobrir toda essa área 
territorial? Temos um papel muito grande, não só punitivo, mas também de  
educação. Porque essa preservação ambiental vai resultar numa  
melhoria de qualidade de vida”, finaliza Avelino.
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união da 
vitória

execução, 
gestão e 
fiscAlizAção de 
obrAs públicAs

As demandas por obras de infraestrutura – especialmente em países em 
desenvolvimento – associadas à complexidade dos projetos tem gerado 
um cenário desafiador para a execução, gestão e fiscalização de obras 
públicas. Se, por um lado, há a dificuldade prática no cumprimento das 
funções por diversos motivos, por outro, existe a possibilidade de que haja 
um desequilíbrio contratual. Ou seja: o resultado final da obra pode sofrer 
atrasos no calendário, apresentar características diferentes das requisita-
das em contratos, não atingir o nível de desempenho solicitado ou ainda 
apresentar patologias e falhas construtivas. Por isso, o total equilíbrio das 
funções é importante para o bom desenvolvimento e resultado da obra.

Há uma certa confusão no que diz respeito ao desempenho de cada 
função dentro de uma obra, especialmente a de gestor e fiscalizador.  
O engenheiro civil Rafael Malucelli explica que cada uma possui suas  
especificidades. “Ao profissional executor cabe o cumprimento inte-
gral do objeto contratual, respeitando todas as especificações técnicas e  
peculiaridades da obra. Deve ser um profissional legalmente habilita-
do, que pertença ao quadro técnico de uma empresa idônea. Já a gestão  
contratual é referente ao gerenciamento. Tal função é um serviço adminis-
trativo e pode ser executada por uma pessoa ou por um setor. O profissional 
fiscalizador, como o próprio nome já cita, tem a função de fiscalizar, apontar 
possíveis irregularidades durante a execução e citar as medidas e providên-
cias tomadas para sanar tais inconformidades”, explica.

sInergIa entre fUnções é essencIal 
para o resUltado eXato das oBras



As três funções são essenciais para a perfeita execução de uma obra públi-
ca e devem estar em conformidade de ideias e ações desde o início da 
vigência do contrato, especialmente a gestão e a fiscalização. Essas duas 
funções convergem diretamente porque diversas informações coletadas 
pelo setor de fiscalização também são utilizadas pelo setor de gestão, 
como o cumprimento estrito do cronograma, dados constantes no diário 
de obra e informações inerentes a aditivos contratuais.  Apesar da parte 
executora ser crucial no processo, deve ser tratada como um elemento 
à parte subordinado ao contratante, neste caso, a administração pública.  
A ela, cabe o cumprimento integral do objeto contratual, respeitando to-
das as especificações técnicas e peculiaridades da obra.

Se para cada função há uma série de atividades que devem ser desempenha-
das, também há vários desafios possíveis no processo da obra. “A execução, 
por exemplo, deve ter pleno conhecimento das boas práticas executivas, 
evitando, assim, a má qualidade no serviço prestado. Deve também ser cri-
terioso com métodos construtivos, materiais a serem utilizados e ao tempo 
de execução. Já a gestão deve ter profundo conhecimento na legislação e 
licitação de obras públicas para que possa cumprir o explícito na lei refe- 
rente a sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogação de vigên-
cia e pagamentos. Por fim, a fiscalização deve conhecer todos os detalhes 
da documentação técnica para ater-se aos detalhes executivos e conhecer 
a plena técnica construtiva. Dessa forma, é possível verificar se a obra está 
sendo executada de acordo com a boa prática prevista”, sinaliza Malucelli.

A fim de prevenir imprevistos em qualquer uma dessas funções, a gestão 
de obras públicas é a primeira função que se inicia com a obra, logo após o 
processo licitatório. O objetivo é garantir que as cláusulas assumidas pelo 
prestador de serviços sejam cumpridas. Quando negligenciada, pode trazer 
sérios problemas como obras paradas ou inacabadas. Segundo o Tribunal 
de Contas da União (TCU), as principais causas de paralisação de obras de  
infraestrutura do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) são: a 
contratação com base em projeto básico deficiente, a insuficiência de recur-
sos financeiros por parte do estado ou município e, por fim, a dificuldade em 
gerir os recursos federais. Porém, há vários outros motivos que podem difi-
cultar o bom andamento da obra. Ao tratar de projetos de interesse público, 
as funções demandam ainda mais responsabilidade das partes envolvidas.

De acordo com Malucelli, “a gestão contratual é referente ao gerencia-
mento, tal função é um serviço administrativo e pode ser executada por 
uma pessoa ou por um setor”. A atuação desse profissional se estende  
desde a concepção do edital da licitação até a entrega e o recebimento 

integral do objeto contratado. O documento que define os fundamen-
tos básicos a um contrato público no Brasil é a Lei nº 8.666/2013, mais  
precisamente no artigo 66, que dispõe de normas gerais sobre licitações e 
contratos da administração pública. Ela define, por exemplo, que o con-
trato “deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláu-
sulas avançadas e as normas das respectivas leis, respondendo cada parte 
pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial”. Dessa forma, o 
gestor de obras é respaldado por essa legislação quando a obra é pública. 

concepção, desenvolvImento e resUltado da 
oBra púBlIca

O processo da obra pública é demorado e meticuloso, mas também visa 
atender a demanda em conformidade com o previsto em dispositivos 
jurídicos. Primeiramente, deve haver um estudo sobre a viabilidade técni-
ca e financeira da obra no sentido do montante de recursos disponíveis 
para a construção. Após o estudo da viabilidade, deverá ser elaborada  
a documentação técnica, como projetos, memorial descritivo e orça-
mento. Em seguida à documentação técnica, será elaborado, publicado e  
homologado o edital do processo licitatório. “O edital de licitação é muito 
importante, pois é a fase inicial do processo e onde são traçadas as dire-
trizes para a obra pública. A participação do agente fiscalizador e do agen-
te gestor nessa etapa são essenciais, embora não elaborem o edital em si, 
precisam colaborar com as cláusulas de conteúdo técnico específicas para 
obras”, pondera o engenheiro.

Transcorrido o prazo de publicação de edital é realizado o processo  
licitatório. Sendo declarado o vencedor do certame é firmado e publicado 
o contrato entre as partes e somente após isso é autorizado o início da  
execução da obra. Os processos de execução e fiscalização iniciam-se 
simultaneamente após o prazo descrito na ordem de serviço. Por essas 
razões, cabe aos agentes fiscalizadores garantirem as condições de durabi-
lidade, solidez e segurança da obra pública conforme consta no artigo 618 
do Código Civil. Dessa forma, o controle do desempenho da obra começa 
no processo licitatório e passa pela efetiva gestão e fiscalização durante 
sua execução, mas deve continuar por toda sua vida útil.

o controle do 
desempenho da obra 
começa no processo 
licitatório e passa 
pela efetiva gestão e 
fiscalização durante 
sua execução, mas 
deve continuar por 
toda sua vida útil.

“

”
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O crescimento desenfreado das cidades brasileiras, especialmente 
na década de 50, causou um descontrole na dinâmica da vida ur-
bana. A expansão aconteceu de forma rápida com migrações e 
acomodações sem que fosse possível um plano de urbanização  
adequado para absorver as necessidades daquela época ou, 
até mesmo, das futuras gerações. A mobilidade urbana pode 
ser definida como o conjunto organizado e coordenado dos  
meios de transporte, serviços e infraestrutura que garantem o  
deslocamento de pessoas e cargas. Ou seja, melhorar a mobilidade nas  
cidades significa ter um olhar sobre a forma com que a população se  
desloca nos centros urbanos e de que forma ela pode ser otimizada. 
Para isso, o profissional da área da Engenharia é essencial.

Um campo de atUação do profIssIonal 
da engenharIa 

mobilidAde urbAnA e 
restruturAção urbAnA
Para o engenheiro Clodoaldo Cleverson Goetz, a mobilidade urbana 
contribui para o acesso universal e ao desenvolvimento sustentável das  
cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Além disso,  
auxilia na igualdade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo, coopera 
para a segurança nos deslocamentos das pessoas e produz uma circulação  
urbana com eficiência e eficácia. Entretanto, a questão ainda é precária 
no país. “No Brasil, ainda não temos uma infraestrutura de mobili-
dade urbana adequada, como vias, hidrovias, ciclovias, estacionamen-
tos, pontos de embarque e desembarque de passageiros e de cargas,  
sinalização viária e de trânsito, equipamentos, instrumentos de controle 
e fiscalização. Essa falta de infraestrutura da mobilidade urbana afeta  
diretamente o dia a dia das pessoas”, pontua.

A Lei nº 12.587/2012 institui as diretrizes da Política Nacional de  
Mobilidade Urbana no Brasil, objetivando a integração entre os diferentes  
modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 
pessoas e cargas no território do município. Essa norma, conhecida 
como “Lei da Mobilidade Urbana”, está em conformidade com a dire-
triz estabelecida pelo Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/01), indicando 
que o planejamento urbano é um instrumento fundamental necessário 

para o crescimento saudável das cidades brasileiras. 
Porém, essas garantias previstas na Legislação só 
poderão ser efetivas caso exista uma parceria entre 
União e municípios a fim de desenvolver políticas 
públicas que possam melhorar a vida da população.

Historicamente, o Brasil priorizou o transporte terres-
tre, automobilístico e individual. O adensamento de 
grandes centros e a falta de parâmetros de qualidade 
para o transporte público e infraestrutura causaram 
um inchaço catastrófico nas cidades. De acordo com 
dados divulgados pelo Ministério da Infraestrutura, 
o Brasil possuía 104.067.959 veículos até o final de  
outubro de 2019, mas esse número aumenta a cada 
dia. Esse cenário implica em uma série de conse-
quências, como maior custo com a conservação de 
vias, dificuldade em mantê-las conservadas, acúmu-
lo de gases poluentes e, até mesmo, dificuldade de 
lugares para acesso a pé ou de bicicleta.

De acordo com Goetz, uma saída possível para esse 
cenário seria priorizar o transporte coletivo ao indi-
vidual. “O profissional da Engenharia que atua nas 
tomadas de decisões ou na elaboração de projetos 
de mobilidade urbana deve se atentar para as dire-
trizes da Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que é 
a priorização do transporte não motorizado sobre o 
motorizado. Ou seja, desenvolver projetos que pos-
sam estimular o uso do transporte não motorizado, 
criando espaços aos pedestres, implantando ciclovi-
as e ciclofaixas e, por fim, priorizar o transporte co-
letivo”, sugere o engenheiro. A cidade de São Paulo, 
embora possua graves problemas de mobilidade  
urbana, ainda assim possui 503,6 km de vias com  
tratamento cicloviário permanente, conforme divul-
gado pela Companhia de Engenharia do Tráfego da 
cidade de São Paulo. A iniciativa é benéfica e possui 
planos para expansão, embora não tenha estagnado 
sua capacidade nos últimos três anos.

Além disso, o engenheiro também pontua outras 
questões que podem ser benéficas. “Uma boa mo-

bilidade urbana depende de diversos fatores, como  
priorizar o sistema de transporte público coletivo 
sob o transporte individual, mitigar os custos ambi-
entais, sociais e econômicos dos deslocamentos de  
pessoas e cargas na cidade, incentivo ao uso de energias  
renováveis e menos poluentes, entre outros”,  
sinaliza. 

a engenharIa enqUanto campo 
de atUação

A questão da mobilidade e reestrutura urbana  
no Brasil perpassa pela habilidade de diversos profis-
sionais, mas são os engenheiros (com suas várias 
especificidades) que constituem a maior parte  
do quadro de trabalhadores dessa área. “A Engenha-
ria exerce um papel muito importante quando se tra-
ta de mobilidade urbana, pois tem um grande campo  
de atuação quando se trata desse tema. A Engenharia 
atua diretamente na elaboração do Plano de Mobili-
dade Urbana, Planos Diretores das cidades, Acessibi-
lidade, Sistemas de Transporte Coletivo, edificações 
para terminais de passageiros, obras de arte espe-
ciais – como pontes, viadutos e passarelas -, sistemas 
viários, estudo de tráfego, sinalização viária horizon-
tal e vertical, além de várias outras possibilidades”,  
esclarece Goetz.

Um campo de atuação que se destaca na área  
é o de engenheiro de tráfego/transporte. Geral-
mente são profissionais que possuem graduação em  
Engenharia Civil, se especializaram na área e atuam 
focados em infraestrutura e gestão de transporte. 
Um engenheiro civil que trabalha nessa função pode 
realizar estudos de tráfego e de estacionamento, 
planejar formas de controle de trânsito (seja pela 
expansão de novas vias ou emprego de radares e 
semáforos), desenho de redes de transporte público, 
planos de mobilidade e projetos de infraestrutura 
como rodovias, ferrovias, aeroportos, ciclovias – o 
que é muito importante para melhorar a rotina das 
cidades.
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