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ART DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO/INSPEÇÃO VEICULAR

Valor de cada receita agronômica. Na ART incluir 

múltiplos de 25 receitas limitadas a 500 receitas.
R$ 1,23 

Valor de cada inspeção veicular.  Na ART incluir 

múltiplos de 25 inspeções limitadas a 100 inspeções.
R$ 1,23 

SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE ART E ACERVO

Registro de Atestado Técnico (Visto em Atestado) por profi ssional R$ 64,28 

até 20 ARTs acima de 20 ARTS

Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

Certidão de Inexistência de obra/serviço, 

Certidão de ART, Certidões diversas

R$ 39,13 R$ 79,37

ART – TABELA B – OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA – VALORES DA ART MÚLTIPLA MENSAL | 2014
FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,23 

2 de 200,01 até 300,00 2,51 

3 de 300,01 até 500,00 3,74 

4 de 500,01 até 1.000,00 6,26 

5 de 1.000,01 até 2.000,00 10,07 

6 de 2.000,01 até 3.000,00 15,09 

7 de 3.000,01 até 4.000,00 20,24 

8 acima de 4.000,00 TABELA A

ART – TABELA A – OBRA OU SERVIÇO | 2014
FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 63,64 

2 de 8.000,01 até 15.000,00 111,37 

3 acima de 15.000,01 167,68 

As informações abaixo foram fornecidas pelo Sinduscon-RS (www.sinduscon-rs.com.br)

CUB/RS do mês de junho/2014 - NBR 12.721- Versão 2006

PROJETOS
PADRÃO DE 

ACABAMENTO
CÓDIGO R$/m2

RESIDENCIAIS

R - 1 (Residência Unifamiliar)

Baixo R 1-B 1.140,20

Normal R 1-N 1.404,42

Alto R 1-A 1.752,47

PP - 4 (Prédio Popular)
Baixo PP 4-B 1.040,40

Normal PP 4-N 1.350,50

R - 8 (Residência Multifamiliar)

Baixo R 8-B 988,86

Normal R 8-N 1.165,42

Alto R 8-A 1.431,43

VALORES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.049, 27 DE SETEMBRO 2013, DO CONFEA.

CAPITAL SOCIAL
TIPO

AGOSTO/2014 SETEMBRO/2014

VALORES A PAGAR

NÍVEL TÉCNICO R$ 221,32 R$ 223,39 
NÍVEL SUPERIOR R$ 442,63 R$ 446,76 

Até R$ 50.000,00 FAIXA 1 R$ 418,65 R$ 422,56 

De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 FAIXA 2 R$ 837,29 R$ 845,11 

De R$ 200.000,01 até R$500.000,00 FAIXA 3 R$ 1.255,93 R$ 1.267,67 

De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 FAIXA 4 R$ 1.674,57 R$ 1.690,22 

De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 FAIXA 5 R$ 2.093,22 R$ 2.112,78 

De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 FAIXA 6 R$ 2.511,86 R$ 2.535,33 

Acima de R$ 10.000.000,01 FAIXA 7 R$ 3.349,14 R$ 3.380,44 
OBS.: VALORES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1049, 27 DE SETEMBRO DE 2013, DO CONFEA

TAXAS DO CREA-RS - 2014
1 - Registro/Inscrição ou Registro de Pessoa Física

A) Registro Defi nitivo R$ 101,17 

B) Visto em Registro de outro Crea
(Registro com No Nacional é Isento)

R$ 39,13 

2 - Registro de Pessoa Jurídica

A) Principal  R$ 190,60 

B) Restabelecimento de Registro  R$ 190,60 

3 - Expedição de Carteira com Cédula de Identidade

A) Carteira Defi nitiva R$ 39,13 

B) Substituição ou 2ª via R$ 39,13 

C) Taxa de Reativação de Cancelado pelo Art. 64 R$ 101,17 

4 - Certidões

A) Emitida pela internet (Profi ssional e Empresa) Isenta

B) Certidão de Registro e Quitação Profi ssional R$ 39,13 

C) Certidão de Registro e Quitação de Firma R$ 39,13 

D) Certidão Especial R$ 39,13 

5 - Direito Autoral

A) Registro de Direito sobre Obras Intelectuais R$ 238,11 

6 - Formulário

A) Bloco de Receituário Agronômico e Florestal R$ 39,13 

7 -  Formalização de Processo de Incorporação de Atividade Executada no 
Exterior ao Acervo Técnico, nos Termos da Resolução No 1.025 de 2009

R$ 238,11 

R - 16 (Residência Multifamiliar)
Normal R 16-N 1.131,84

Alto R 16-A 1.475,97

PIS (Projeto de interesse social) – PIS 787,53

RP1Q (Residência Popular) – RP1Q 1.147,72

COMERCIAIS

CAL - 8 (Comercial Andares Livres)
Normal CAL 8-N 1.378,26

Alto CAL 8-A 1.509,83

CSL - 8 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 8-N 1.158,03

Alto CSL 8-A 1.318,89

CSL - 16 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 16-N 1.547,79

Alto CSL 16-A 1.758,82

GI (Galpão Industrial) – GI 617,28

Estes valores devem ser utilizados após 01/03/2007, inclusive para contratos a serem firmados após esta data.

Atualize os valores do CUB em www. sinduscon-rs.com.br

Novo método de medição de malhas de 
terra de subestações

Encontro Nacional de Engenharia Civil

12 de Julho – Dia do Engenheiro Florestal
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Por que as obras públicas 
brasileiras não deslancham?
Excesso de burocracia, intempéries, disputas 
judiciais sobre desapropriações, impasse 
para obtenção de licenças e imprevistos dos 
mais variados estão entre as justificativas 
dos gestores públicos para a morosidade ou 
mesmo a paralisação de obras públicas.

Eleições 
Conheça os candidatos a 
governador do Estado do 
Rio Grande do Sul

80 anos CREA-RS
Finalizando as sessões de homenagens aos 80 anos do 

CREA-RS, realizadas em vários municípios gaúchos desde 
abril, o presidente Eng. Luiz Alcides Capoani fez um  

pronunciamento, no dia 3 de julho, no espaço da Tribuna 
Popular da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

“É uma obrigação e uma responsabilidade contribuir com 
os parlamentares com a experiência do CREA-RS, composto 
de profissionais com conhecimento científico e tecnológico, 

que sabem como, por que, quando, a que custo e em que 
prazo podemos e devemos fazer.”

Olímpico: entre a Baixada e a 
Arena, 58 anos de história

Embora a mudança para a Arena do 
Grêmio seja, para muitos, uma 

conquista e um sinal de evolução, 
para outros, é uma perda dolorosa 

que deixa saudade.
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Alimentação: ambiente + genética = fenótipo (saudável 
ou não)

A genética faz com que o corpo dos animais desenvolva ou não certas doen-
ças ou saúde. Mas o ambiente faz com que desenvolva uma genética sau-
dável ou doente. E, dentre os fatores ambientais, a alimentação é o fator 
mais importante para desencadear uma genética saudável ou doente. Co-
mo Agrônomo, eu aprendi que os animais – suínos, aves, bovinos, etc. – de-
pendem muito do fator ambiental, alimentação, para desenvolver uma ge-
nética saudável ou doente, ou seja, a alimentação é o fator ambiental mais 
importante para a genética desenvolver um fenótipo favorável ou desfavo-
rável. E acho que isto vale também para os humanos. O fator ambiental, 
alimentação, faz com que o corpo desenvolva uma genética saudável. A 
alimentação é a base de tudo para a saúde. O que a gente come e bebe, em 
quantidade e qualidade, determina se seremos doentes ou saudáveis.
Eng. Agrônomo Homero Farenzena | Veranópolis/RS

ESPAÇO DO LEITOR

ESCREVA PARA A CONSELHO EM REVISTA
Rua São Luís, 77 | Porto Alegre/RS | CEP 90620-170 | e-mail: revista@crea-rs.org.br
Por limitação de espaço, os textos poderão ser resumidos.

ACOMPANHE O CREA-RS NAS REDES SOCIAIS
facebook.com/creagauchotwitter.com/creagauchocrea-rs.org.br

A água nossa de cada dia

Muito apropriada a matéria “Ouro Azul: a água nossa 
de cada dia”, publicada na Conselho em Revista, edi-
ção jan./fev. de 2014. A dimensão do problema da 
poluição no Guaíba é consideravelmente menor pelo 
fato de o Guaíba ser um rio. Se fosse um lago, efeti-
vamente seria um ambiente muito mais poluído. A re-
novação das águas do rio tem uma importante função 
de reciclar e minorar a poluição. A abordagem do pro-
blema deve começar pela correta classifi cação deste 
ambiente, por meio de critérios técnicos, tais como: 
geológicos e hidrodinâmicos, e não uma classifi cação 
paisagística.  
O debate sobre a correta defi nição do Guaíba envol-
ve duas questões fundamentais: o nome e a classifi -
cação. A primeira questão é sobre a toponímia, ou 
seja, o nome próprio do lugar. Antes de tudo, o refe-
rido lugar tem nome, e este nome é “Rio Guaíba”. É o 
nome popular, consta nos mapas, nos livros. Histori-
camente, é descrito como Rio Guaíba e, ofi cialmente, 
o IBGE denomina o local como Rio Guaíba. Mudar o 
nome, sem um referendo popular, é uma atitude de 
desrespeito aos costumes, à história e ao cotidiano 
do lugar. A segunda questão está relacionada a crité-
rios técnicos sobre a classifi cação do ambiente. Den-
tre os parâmetros descritivos – morfológico, hidrodi-
nâmico e sedimentológico –, os quais são necessaria-
mente utilizados para classifi cação ambiental, o Guaí-
ba é um rio. O Guaíba possui um extenso canal que 
controla o transporte dos sedimentos e o escoamen-
to das águas. Também, o Guaíba é um grande expor-
tador de sedimentos para a Lagoa dos Patos. Canal é 
uma feição de fundo construída por um rio. Um lago 
não possui canal, além de ser um ambiente importa-
dor de sedimentos. 
Prof. Elírio E. Toldo Jr. | Centro de Estudos de Geologia Costeira 

e Oceânica – CECO | Instituto de Geociências – IG | Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Via e-mail

Resposta
Caro professor, levando em conta a discussão entre 
Lago e Rio, optamos por seguir um veículo ofi cial, o 
site da Prefeitura de Porto Alegre.

Memória: Aeroporto Internacional 
Salgado Filho

Excelente matéria sobre o aeroporto da capital do Es-
tado, Aeroporto Internacional Salgado Filho. A incom-
petência da Infraero no RS é que levou o atraso da 
ampliação da sua pista principal.  Há mais de 10 anos, 
a ampliação da pista junto com o terminal de cargas 
aéreas é uma reivindicação dos exportadores por via 
aérea, principalmente dos calçadistas. Espaço existe 
e sobra. O Aeroporto Internacional Salgado Filho é o 
aeroporto do País com a maior e melhor acessibilida-
de do Brasil. Construir outro aeroporto? A população 
de Porto Alegre está estabilizada há mais de dez anos! 
Será que as empresas aéreas que operam voos inter-
nacionais em Porto Alegre, capital do Estado, vão que-
rer ir para o município de Portão?
Marco Antonio Silva | Via e-mail

Artigos técnicos

Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pelo belo trabalho na condução 
desta publicação tão importante. Entro em contato para obter informações 
quanto às normas de formatação para a submissão de artigo nesta revista.
Geólogo Fabio de Lima Noronha | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | Superintendência 

Regional de Porto Alegre

Prezado
Os artigos técnicos são de responsabilidade das Câmaras Especializadas. 
Caso tenha interesse, favor enviar o texto, em até 5 mil caracteres, para 
que possa ser avaliado pela Câmara de Geologia e Engenharia de Minas.
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LIVROS&SITES

Síndico Legal: Nova 
Abordagem na Gestão 

de Condomínios

O objetivo do livro é responder às prin-
cipais dúvidas quanto à função do sín-
dico e auxiliá-lo em sua gestão. É es-
truturado em aulas e, entre elas, uma 
inteiramente dedicada à importância 
da Anotação de Responsabilidade Téc-
nica e da Norma Brasileira 16.280, in-
titulada “CREA – Resguardando a So-
ciedade”. A cada capítulo, o leitor é 
convidado a assistir a vídeos e pesqui-
sar respostas das avaliações no site da 
Escola de Síndicos, além de participar 
gratuitamente do curso on-line “Ges-
tão de Condomínios”, que oferece cer-
tifi cação com o apoio do CREA-RS. O 
glossário no fi nal do livro facilita o en-
tendimento de termos técnicos.

Autor: Vanderlei Aragão Rocha 
Editora: Escola de Síndico
Contato: escoladesindicosbrasil@
gmail.com 

Segurança de Automação 
Industrial e SCADA

Com conteúdo baseado nas principais nor-
mas internacionais de segurança de auto-
mação industriais e SCADA, a primeira pu-
blicação em língua portuguesa sobre o te-
ma aborda de maneira didática conceitos 
como guerra cibernética, movimento da 
economia do cibercrime, roubo de identi-
dades digitais e estudos de casos de ações 
de terroristas cibernéticos. Com exemplos 
reais e exercícios de revisão ao fi nal de 
cada capítulo, o livro trata ainda da análi-
se de riscos, estratégias de prevenção con-
tra softwares invasores e armas cibernéti-
cas, gestão de continuidade de negócios 
no caso de incidentes. Disponível na ver-
são e-book.

Autores: Engenheiro Eletricista Marcelo 
Ayres Branquinho, pesquisador de 
segurança Jan Seidi, Especialista em 
Segurança da Informação Leonardo 
Cardoso de Moraes e bacharel em 
Ciência da Computação Jarcy de 
Azevedo Junior
Editora: Elsevier
Contato: atendimento1@elsevier.com / 
0800-026.53.40

Erosão e Conservação dos 
Solos: Conceitos, Temas e 

Aplicações

Dividida em nove capítulos que abordam 
os vários aspectos relacionados à erosão 
dos solos, a obra traz exemplos, na sua 
maioria, brasileiros, para facilitar a com-
preensão do leitor, apresentando um ca-
ráter altamente didático. Pela sua abran-
gência, a publicação destina-se a estu-
dantes e profi ssionais de várias áreas do 
conhecimento. 

Autor: Geógrafo Antonio José 
Teixeira Guerra
Editora: Bertrand Brasil
Contato: mdireto@record.com.br

Tensões e Deformações 
em Geologia

A análise de deformação e tensões e 
o conhecimento de mecânica das ro-
chas e de resistência dos materiais são 
essenciais nos estudos quantitativos 
aplicados à Geologia Estrutural. Esses 
temas são tratados na obra por meio 
de detalhada abordagem matemática, 
com deduções e explicações passo a 
passo sobre as equações relacionadas, 
permitindo sua compreensão e mani-
pulação em diversas aplicações. As ilus-
trações facilitam a compreensão das 
expressões matemáticas, dos elemen-
tos geométricos e dos modelos de ten-
são e deformação enfocados.

Autores: Geólogo Alberto Pio Fiori e 
Matemático Romualdo Wandresen
Editora: Oficina de textos
Contato: www.ofitexto.com.br / 
(11) 3085-79.33

www.portaldaindustria.com.br

No Portal Indústria Brasil, é possível ter acesso a 
uma cartilha de recomendações para a diminuição 
do gasto energético em indústrias. A cartilha é ela-
borada pela Confederação Brasileira da Indústria 
e contém sugestões simples e de fácil aplicação. 
As dicas valem para motores elétricos, refrigera-
ção, ar comprimido e iluminação, o que pode re-
presentar até 50% do uso de energia elétrica de 
uma empresa, entre outros.

repositorio.agrolivre.gov.br/projects/gotas 

O Sistema Gotas é um software desenvolvido pela 
Embrapa que permite a agricultores controlar a 
quantidade de agrotóxicos aplicados na lavoura. O 
seu funcionamento consiste em distribuir amostras 
de papel sensíveis à água em locais da plantação 
onde as pragas se encontram e, depois, pulverizar 
o local apenas com água. O Gotas é gratuito e po-
de ser baixado, junto com um manual de utilização, 
na Rede AgroLivre.

www.licenciamentoambiental.rs.gov.br 

No Portal de Licenciamento Ambiental, é possível 
ter esclarecimentos sobre as principais questões 
relacionadas ao licenciamento ambiental. Através 
do Menu, pode-se autoclassificar a natureza e a 
característica ambiental da atividade desenvolvida 
e do tipo de licença. Assim, o usuário pode ter 
acesso a informações sobre andamento de proces-
sos, custos de licenciamento e legislação relacio-
nada, além de emissão de boletos e guias de arre-
cadação, manuais, roteiros e formulários utilizados 
pela Fepam e por demais órgãos do Sistema Sema. 
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DISQUE-SEGURANÇA 0800.510.2563

OUVIDORIA 0800.644.2100

PROVEDOR CREA-RS 0800.510.2770

SUPORTE ART 0800.510.2100

FALE COM O PRESIDENTE

www.crea-rs.org.br/falecomopresidente

twitter.com/creagaucho

Presidente
Eng. Civil Luiz Alcides Capoani
1º vice-presidente
Eng. Agr. Juarez Morbini Lopes
2º vice-presidente
Eng. Civil e Mec. Alberto Stochero
1º diretor financeiro
Eng. Op.-Eletrônica Sérgio Boniatti
2º diretor financeiro
Eng. Fltal. Jorge Silvano Silveira
1º diretor administrativo

Eng. Civil, Eletr. e Mecânico Eddo Hallenius 
de Azambuja Bojunga
2º diretor administrativo
Eng. Civil Marcus Vinícius do Prado
Coordenador das Inspetorias
Geólogo e Eng. Seg. Trab. Pablo Souto Palma 
Coordenador Adjunto das Inspetorias
Eng. Agr. Walmor Luiz Roesler
Coord. do Colégio Estadual de Entidades de Classe
Eng. Agr. Mauro Miguel dos Santos Cirne
Coord. Adjunto do Colégio Estadual de Entidades de Classe
Eng. Agr. Bráulio Otomar Caron

PALAVRA DO PRESIDENTE

ENGENHEIRO CIVIL 
LUIZ ALCIDES CAPOANI
GESTÃO 2009/2011 E 2012/2014

A ENGENHARIA GAÚCHA, 

O LEGADO DA 
A Copa do Mundo de Futebol é o maior 

evento esportivo do planeta. Desde 1930, 
é uma atração que emociona e fascina 
pessoas de todas as idades, raças, paí-
ses, e nós, profi ssionais da área tecno-
lógica, fi zemos o palco para tão belo es-
petáculo.

Muito foi feito para que um evento 
tão grande e signifi cativo pudesse acon-
tecer e criar um impacto profundo em 
todos nós. Para que isso ocorresse, tive-
mos a participação e o comprometimen-
to das nossas empresas gaúchas e de 
profi ssionais da área tecnológica.

A Engenharia e a Agronomia, em es-
pecial, e as demais profi ssões abrangi-
das pelo Sistema Confea/Crea estão de 
parabéns, pois fi zemos projetos e cons-
truções ser edifi cados não só em Porto 
Alegre, mas em todo o Brasil.

A inteligência da área tecnológica en-
tendida como um processo dinâmico, 
composto pela gestão da informação e  
do conhecimento, nossa cultura organi-
zacional, é fundamental para o êxito dos 
processos de criação e construção, para 
as atividades pertinentes à prospecção, 
a gestão da informação e  do conheci-
mento como parte do processo, assim 
como a importância do processo em si 

para a inovação tecnológica. 
Anos de estudo e dedicação, por-

tanto, permitiram que colocássemos 

à disposição dos protagonistas des-
te espetáculo as formas de transpor-

É PRECISO QUE SE 

VERIFIQUE, ANTES DE 

COLOCAR O VOTO NA 

URNA, O QUANTO OS 

CANDIDATOS PARA 

QUALQUER ELEIÇÃO 

ESTÃO COMPROMETIDOS 

COM AS NOSSAS 

CATEGORIAS, QUAL O 

FUTURO DOS PROJETOS E 

PROCESSOS QUE SÃO 

IMPORTANTES PARA A 

ENGENHARIA, 

AGRONOMIA E DEMAIS 

PROFISSÕES QUE SÃO 

ABRANGIDAS PELO NOSSO 

SISTEMA.
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3214.2133 | CRUZ ALTA 55 3322.6221 | ERECHIM 54 3321.3117 | ESTEIO 51 3459.8928 | FREDERICO 
WESTPHALEN 55 3744.3060 | GUAÍBA 51 3491.3337 | IBIRUBÁ 54 3324.1727 | IJUÍ 55 3332.9402 
| LAJEADO 51 3748.1033 | MONTENEGRO 51 3632.4455 | NOVO HAMBURGO 51 3594.5922 | PALMEIRA 
DAS MISSÕES 55 3742-2888 | PANAMBI 55 3375.4741 | PASSO FUNDO 54 3313.5807 | PELOTAS 
53 3222.6828 | PORTO ALEGRE 51 3361.4558 | RIO GRANDE 53 3231.2190 | SANTA CRUZ DO SUL 
51 3711.3108 | SANTA MARIA 55 3222.7366 | SANTA ROSA 55 3512.6093 | SANTANA DO LIVRAMENTO 
55 3242.4410 | SANTIAGO 55 3251.4025 | SANTO ÂNGELO 55 3312.2684 | SÃO BORJA 55 3431.5627 
| SÃO GABRIEL 55 3232.5910 | SÃO LEOPOLDO 51 3592.6532 | SÃO LUIZ GONZAGA 55 3352.1822 
| TAQUARA 51 3542.1183 | TORRES 51 3626.1031 | TRAMANDAÍ 51 3361.2277 | TRÊS PASSOS 55 
3522.2516 | URUGUAIANA 55 3412.4266 | VACARIA 54 3232.8444 | VIAMÃO 51 3444.1781

INSPETORIAS ESPECIAIS
CANELA/GRAMADO 54 3282.1130 | CHARQUEADAS 51 3658.5296 | DOM PEDRITO 53 3243.1735 
| GETÚLIO VARGAS 54 3341.3134

COMISSÃO EDITORIAL
CONSELHEIROS TITULARES

Coordenador:  Eng. Oper.-Mec. e Seg. Trab. Helécio Dutra de Almeida                              
(Câmara de Eng. Segurança do Trabalho)

Coordenador-Adjunto:  Eng. Quím. Rubens Zolar da Cunha Gehlen                      
(Câmara de Engenharia Química)

Eng. Civil Carlos André Bulhões Mendes (Câmara de Engenharia Civil)
Geólogo Ivam Luís Zanette (Câmara de Geologia e Minas)
Eng. Ftal. Jorge Silvano Silveira (Câmara de Engenharia Florestal)
Eng. Mec. Júlio Surreaux Chagas (Câmara de Engenharia Industrial)
Eng. Eletric. Maurício de Campos (Câmara de Engenharia Elétrica)
Eng. Agr. Paulo Rigatto (Câmara de Agronomia)
CONSELHEIROS SUPLENTES

Eng. Mec. e Seg. Trab. Ângela Beatrice Dewes Moura (Câmara de Eng. Industrial)
Eng. Agr. Arcângelo Mondardo (Câmara de Agronomia)
Eng. Civil Carlos Giovani Fontana (Câmara de Engenharia Civil)
Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos Wengrover Rosa (Câmara Eng. Segurança do Trabalho)
Eng. Eletri. Cezar Augusto Antunes Pedrazani (Câmara de Engenharia Elétrica)
Eng. Ftal. Luiz Ernesto Grillo Elesbão (Câmara de Engenharia Florestal)
Eng. Quím. Nilson Romeu Marcílio (Câmara de Engenharia Química)

te, seja por meios aéreos, marítimos, rodoviários, fer-
roviários, que nos possibilitaram o sonho de conhecer 
outras culturas e participar do certame, bem como a 
infraestrutura e os belíssimos estádios que colocam Por-
to Alegre à frente de outras capitais, e faça história nes-
ta Copa de 2014. 

Fizemos muito, entre reveses e conquistas. Fomos 
acusados injustamente de atraso das obras, quando, na 
realidade, faltou planejamento, atrasos em projetos e 
na liberação de fi nanciamentos, ou seja, faltou gestão 
política. Mesmo assim, demonstramos nossa capacida-
de e competência com a entrega de obras que serão 
legados para a população gaúcha.

Eleições – É também um ano de eleições no Estado 
e País e no nosso Sistema Confea/Crea e Mútua, quando 
teremos eleições para inspetores, presidente, governa-
dor, deputados. Será o momento também de avaliarmos 
projetos de gestão, ou seja, o que queremos para os nos-
sos profi ssionais e deveremos estar muito atentos. 

É preciso que se verifi que, antes de colocar o voto 
na urna, o quanto os candidatos para qualquer eleição 
estão comprometidos com as nossas categorias, qual 
o futuro dos projetos e processos que são importantes 
para a Engenharia, Agronomia e demais profi ssões que 
são abrangidas pelo nosso Sistema.

Os profi ssionais da área tecnológica terão um pa-
pel de suma importância nesta eleição como formador 
da opinião pública. Temos o conhecimento de que for-
ma o País pode desenvolver e crescer de maneira sus-

tentável e a nossa responsabilidade de fazer parte des-
te processo de crescimento.

O momento político-econômico atual se constitui 
como uma transição entre um modelo de governo atual 
e os que se apresentarem com propostas para delimitar 
os novos rumos das diversas áreas estruturais em nosso 
Estado e no País.

E nós queremos mais. Na próxima edição, iremos 
mostrar a nominata dos candidatos às eleições que têm 
sua formação na área tecnológica, por serem conhe-
cedores das difi culdades da categoria e de formas de 
aprimoramento de projetos e processos que nos dizem 
respeito.

A responsabilidade colocada sobre os ombros dos 
profi ssionais da área tecnológica é evidente, haja vista 
a situação em que se encontra o Brasil. Portanto, é im-
portante que, por meio de uma campanha política bem 
estruturada, capaz de atrair as diferentes parcelas da 
sociedade, sejam propostos valores concisos e sufi -
cientemente capazes de estabelecer as melhorias no 
País, além de promover uma resolução dos diversos 
problemas que são verifi cados em nosso cotidiano pro-
fi ssional, trazendo, assim, não só propostas nas cam-
panhas, mas também projetos sólidos e factíveis que 
transformarão os sentimentos de esperança e mudan-
ça para o nosso Sistema Confea/Crea, para o Estado e 
para o Brasil.

Esperamos que vençam aqueles que consigam re-
presentar bem os interesses dos nossos profi ssionais, 
do nosso Estado e do nosso País.

COPA E AS ELEIÇÕES
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Eleições 2014: 

O CREA-RS quer saber o que pensam os candidatos a governador 

do Estado do Rio Grande do Sul sobre as principais questões que 

envolvem os profissionais e empresas registrados no Sistema 

Confea/Crea. Nesta edição, todos os candidatos responderam à 

Conselho em Revista. Fique por dentro da proposta de cada um 

deles, que foram colocados em ordem alfabética.

POR JÔ SANTUCCI | JORNALISTA 

COLABORAÇÃO: CAROLINA MOREIRA LEWIS | ESTAGIÁRIA DE JORNALISMO

Pergunta 1
Nossas profi ssões nos fazem pensar, criar, projetar diariamente 

e trabalhar para a sociedade, buscando com economicidade e 

segurança melhorar a qualidade de vida da população. Estamos 

presentes na habitação, transporte, energia, segurança, saú-

de, educação, produção de alimentos, meio ambiente, 

lazer. Portanto, somos conhecedores dos anseios 

e desejos das comunidades. Em sua gestão, 

como nossos profi ssionais podem con-

tribuir ainda mais com os gover-

nos estaduais? 

Pergunta 1
Nossas profi ssões nos fazem pensar, criar, projetar diariamente 

e trabalhar para a sociedade, buscando com economicidade e 

segurança melhorar a qualidade de vida da população. Estamos 

presentes na habitação, transporte, energia, segurança, saú-

de, educação, produção de alimentos, meio ambiente, 

lazer. Portanto, somos conhecedores dos anseios 

e desejos das comunidades. Em sua gestão, 

como nossos profi ssionais podem con-

tribuir ainda mais com os gover-

nos estaduais? 

Pergunta 2

É preciso 
resgatar a cul-

tura do planejamento 
público do Rio Grande do 

Sul e do Brasil, porque os países 
que mais crescem têm nas nossas pro-

fi ssões seus principais planos de sustenta-
ção. Nossos profi ssionais têm o conhecimento téc-

nico-científi co para saber como, por quê, quando e a 
que custo. Defendemos o planejamento futuro de políticas 

de Estado para que projetos importantes a cada mandato de go-
verno não sejam paralisados, em razão de quem os fez, quando o essen-

cial é que se trabalhe para quem foi feito.  Diante disso, quais serão seus crité-
rios para o preenchimento dos cargos técnicos em sua gestão?

Eleições 2014:

Candidatos ao Governo do RS
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ANA AMÉLIA | PP

ESTIVALETE | PRTB

Todos os gaúchos, inde-

pendentemente de partidos ou 

representação, interessados em 

melhorar o desempenho do Rio Gran-

de do Sul, farão parte do governo e te-

rão voz e vez, através de canais de diá-

logo social que diminuam a distância en-

tre o poder e a população. A sociedade 

será protagonista do seu próprio destino. 

Por isso, a história de mais de 80 anos do 

CREA gaúcho é de extrema importância 

para a gestão estadual porque foca na 

colaboração das profi ssões e das pessoas 

e na segurança da sociedade em áreas 

estratégicas e relevantes à comunidade 

e aos municípios. O CREA-RS poderá se 

manifestar sobre os problemas públicos 

do Estado e obterá a devida resposta do 

governo. Acreditamos que as soluções 

para o Rio Grande dependem diretamen-

te da união de esforços sociais, pois te-

mos tradição associativa. Precisamos, 

portanto, de um governo que resgate es-

sa tradição, e o conhecimento do CREA 

é essencial para essa melhoria.

A fi losofi a do CREA-RS 

é a profi ssionalização e ca-

pacitação técnica adequadas a 

cada desafi o. Garantir que somen-

te profi ssionais, tecnicamente habili-

tados, sejam responsáveis por serviços 

ou obras, um dos objetivos básicos 

dessa instituição, é uma forma de as-

segurar a efi ciência e melhores resul-

tados. A fi scalização do exercício pro-

fi ssional, em defesa da comunidade, 

também é uma maneira de superar os 

desafi os que a sociedade enfrenta. Por-

tanto, essa também deve ser a visão 

e a missão do poder público. Colocar 

técnicos capacitados sem que as va-

gas da administração pública sejam 

usadas de forma inadequada ou com 

o indesejável aparelhamento político. 

Essa é a via certa para desburocratizar 

os processos e permitir que possamos 

fazer mais com menos, pois a gestão 

pública moderna também precisa de 

adaptações que permitam melhorar os 

ambientes sociais e econômicos.

é a profi ssionalização e ca-

pacitação técnica adequadas a 

 2. 

 2. 

pendentemente de partidos ou 

representação, interessados em 

 1. 

 1. 

A montagem da estrutura de um governo demanda de 

muitas pessoas para ocupar inúmeros cargos, mas é primordial 

escalar profi ssionais qualifi cados e especializados com formação 

adequada, conforme o cargo a ser ocupado. Não é possível escolher 

pessoas apenas pelo critério político. A formação em nível médio, 

técnico e superior deve ser o balizador no momento da elaboração 

da equipe de trabalho que desenvolverá projetos importantes para 

o bem comum do povo gaúcho.

 A sociedade gaúcha se faz representar por intermédio 

de sindicatos, associações, conselhos, clubes e outras entida-

des de ordem social, econômica, política e religiosa. Um bom go-

vernador é aquele que sabe ouvir a todos a partir da organização da 

sociedade. Sabe-se que os anseios e as reivindicações variam con-

forme a categoria, e nós, do PRTB, queremos ouvir as ideias e suges-

tões que cada setor da sociedade gaúcha tem, para que, juntos, pos-

samos renovar e construir um Estado forte e competitivo, garantindo 

o futuro de nossos fi lhos.

Candidata pelo Partido Progres-
sista (PP), com a coligação “Espe-
rança que Une o Rio Grande” (PP / 
PRB / PSDB / SD). É formada em Co-
municação Social pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Trabalhou por 33 anos na RBS, 
na área de economia. Deixou o jor-
nalismo em 2010, quando foi eleita 
senadora pelo RS.

Edison Estivalete Bilhalva é can-
didato pelo Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro (PRTB). Especia-
lista em Gestão do Meio Ambiente, 
pós-graduado em Segurança Públi-
ca e especialista em Política e Ges-
tão de Segurança Pública. Foi can-
didato a vereador de Alvorada pelo 
PT em 2012, mas acabou fi cando co-
mo suplente.
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Primeiramente, tendo uma partici-

pação mais ativa junto ao governo, coisa 

que em meu governo se dará, até porque 

pretendo formar um governo técnico, onde, com 

certeza, todos teriam papel de fundamental im-

portância, porque enfrentar os desafi os de um 

Estado sem pessoas qualifi cadas é brincar com 

o dinheiro público. O PMN, através de minha can-

didatura, visa buscar parceiros qualifi cados para 

dar respostas às crises de governo que tomaram 

conta de nosso Estado. Sei que não se trata de 

uma missão fácil, mas na vida tudo é conquista-

do com difi culdade, luta e competência. 

Bem, aí entra a participação de 

homens e mulheres altamente qua-

lifi cados. Penso que um gestor público 

não precisa e nem tem como conhecer to-

dos os setores que norteiam um Estado, 

mas deve ser coerente e competente ao 

ponto de escolher os melhores profi ssio-

nais para compor seu plano de governo, e 

não deve ser construído por indicação de 

partidos políticos. Por isso, meu governo 

será de uma gestão técnica e qualifi cada, 

onde a participação de vocês só somaria 

na construção de nosso Estado.

JOÃO CARLOS RODRIGUES | PMN

HUMBERTO CARVALHO | PCB

No programa de governo, 

pensamos em criar mecanismos 

e a plena utilização dos já existen-

tes, visando incrementar o poder e a 

economia popular. Nesse sentido, o 

planejamento público, o desenvolvi-

mento tecnológico, a infraestrutura de 

transportes e o saneamento são funda-

mentais.

Veja-se, por exemplo, o que a oligar-

quia fez com os transportes ferroviário e 

hidroviário, abandonando-os. É público 

e notório que os transportes ferroviário 

e hidroviário, tanto de carga quanto de 

passageiros, são mais baratos. Todavia, 

a oligarquia preferiu o transporte rodo-

viário que, ademais de mais caro, é po-

luente. Faremos de tudo para modifi car 

esse quadro. A remuneração dos servi-

dores, em geral, e dos técnico-científi cos 

em particular, como também o incremen-

to e melhoria dos serviços públicos, na 

visão neoliberal dos governos atuais, não 

merecem maior atenção. Segundo eles, 

o dinheiro público deve estar a serviço 

das empresas privadas e que a classe as-

salariada pague a conta desse festival pri-

vado com o dinheiro público. Verdade 

que a dívida pública do Estado consome 

uma boa parte da receita líquida estatal. 

Para enfrentar essa situação, tomaremos 

duas medidas em especial: a revisão da 

dívida com a União e a criação de meca-

nismos que aumentem os ingressos do 

Estado, sem recorrer a aumento de im-

postos. Caso seja eleito, nosso governo 

concretizará a criação de conselhos de 

ordem política e de ordem econômica, 

onde, com toda a certeza, o CREA fará 

parte, como também a Fundação de Eco-

nomia e Estatística, e outros organismos.

HUMBERTO CARVALHO | PCB
 2. 

Bem, aí entra a participação de 

homens e mulheres altamente qua-

lifi cados. Penso que um gestor público 

não precisa e nem tem como conhecer to-

 2. 

No programa de governo, 

pensamos em criar mecanismos 

e a plena utilização dos já existen-

 1. 

pação mais ativa junto ao governo, coisa 

que em meu governo se dará, até porque 

pretendo formar um governo técnico, onde, com 

 1. 

Os comunistas, historica-

mente, sempre defenderam o pla-

nejamento público, inclusive nos paí-

ses socialistas o planejamento público é 

um imperativo político. Seguiremos essa 

orientação apontada com êxito pela His-

tória. Os liberais e os ditos neoliberais são 

contrários ao planejamento e acreditam 

que o “livre mercado” é a solução de to-

dos os problemas. Mas a falta de planeja-

mento e a falta de mecanismos de con-

trole aceleraram o processo da crise sis-

têmica do capitalismo, tornando-a aguda 

em 2008, como sabemos. Então, o plane-

jamento e a criação de mecanismos de 

controle, especialmente do setor fi nan-

ceiro, são indispensáveis.

Em época de crise, como a que vive-

mos, não se deve, como querem os neo-

liberais e mesmo os social-democratas, a 

União Europeia, o Banco Mundial e o FMI, 

cortar despesas públicas. Ao contrário, 

deve-se aumentá-las para se manter os 

empregos e redistribuir a riqueza, com 

aumento generalizado de salários, visan-

do ao incremento do consumo que, por 

sua vez, aumentará as demandas à indús-

tria, aumentando o ingresso de impostos, 

benefi ciando, enfi m, todo o ciclo econô-

mico.  

Finalmente, quanto aos critérios para 

o preenchimento dos cargos técnicos, pos-

so lhe afi rmar que será rigorosamente o 

do concurso público, porta estreita, mas 

honrada das carreiras públicas.

Humberto Setembrino Correa Car-
valho é candidato pelo Partido Co-
munista Brasileiro (PCB). Como ad-
vogado, exerceu o cargo de promo-
tor de justiça no interior do Estado 
e se aposentou em 1996, quando pas-
sou a exercer a advocacia sindical. 
Foi candidato a governador em 2010 
e concorreu ao cargo de vice-prefei-
to de Porto Alegre em 2008. 

João Carlos Mendonça Rodrigues é candidato pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN). É administrador de empresas e en-
trou para a política em 2000, quando foi candidato a vereador de Alvorada pelo PFL e fi cou como suplente. Em 2008, fi liado ao 
PTC, concorreu à Prefeitura de Alvorada, mas não conseguiu ser eleito. Em 2010, concorreu como vice-governador do Estado na 
chapa de Aroldo Medina. 

ENTREVISTA
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JOSÉ IVO SARTORI | PMDB

Os Engenheiros e Agrô-

nomos são fundamentais no 

planejamento e execução dos in-

vestimentos públicos, sobretudo na 

construção de hospitais e escolas. O pro-

blema é que esses investimentos não têm 

sido realizados no volume necessário para 

atender às necessidades dos gaúchos. Fal-

ta dinheiro. E falta dinheiro porque paga-

mos uma dívida pública que consome 18% 

da receita líquida do Tesouro Estadual. 

Considerando que manter os serviços pú-

blicos em funcionamento custa 80% dessa 

receita, sobra muito pouco para investir 

no que realmente importa. Mas o maior 

problema é que essa dívida já foi paga! 

Quando a União emprestou R$ 10 bilhões 

ao Estado para serem pagos em 30 anos, 

em 1998, o governo Antonio Britto fi xou 

regras que prejudicavam os cofres públi-

cos. Primeiro, aceitando o IGPDI, que é um 

indexador calculado pela Fundação Getú-

lio Vargas, que sempre fi ca acima da infl a-

ção. Para se ter uma ideia, em dez anos 

gerou 589% de encargos acumulados. Se-

gundo, permitiu que se incluísse a Tabela 

Price entre as cláusulas do contrato. A cha-

ROBERTO ROBAINA | PSOL

Na Administração Pú-

blica, as medidas de desen-

volvimento e os controles es-

tabelecidos passam por uma 

ação da qual os Engenheiros fa-

zem parte do processo. Um go-

verno que se propõe a fazer uma 

gestão que harmonize as áreas 

social, ambiental e econômica 

dentro de um território terá a 

colaboração das Engenharias, 

independentemente de especia-

lidade, para estabelecer meca-

nismos de ordenamento e de-

senvolvimento. Portanto, com-

por uma gestão que tenha aten-

ção às pessoas e trabalhe na 

perspectiva da sustentabilidade, 

da competitividade e do desen-

volvimento de um Estado vai 

exigir a participação de enge-

nheiros, que, somados a outros 

especialistas, terão papel pre-

ponderante.

 A gestão da estratégia é uma 

questão recente nos modelos ad-

ministrativos e decorre principalmen-

te da internet, na qual a Engenharia tem 

uma função de base. Modelos integra-

dos, modelos estatísticos partem de con-

teúdos da Engenharia, que prepara os 

modelos. Promoção de metas e utiliza-

ção de indicadores fazem parte de uma 

modelagem que os Engenheiros também 

têm participação. Numa dinâmica envol-

vendo diferentes aspectos, como o so-

cial, o ambiental, do desenvolvimento 

econômico e da competitividade, os en-

genheiros têm uma grande preparação 

para contribuir na gestão governamen-

tal. Entendemos que a gestão pública 

deve ser promotora do desenvolvimen-

to, deve proporcionar efi ciência e efi cá-

cia na saúde, na segurança, na infraes-

trutura, nas fi nanças, na previdência. O 

Estado tem de ter estratégia e deve bus-

car nas Engenharias profi ssionais que 

contribuam para esse trabalho. 

 2. 

 A gestão da estratégia é uma 

questão recente nos modelos ad-

ministrativos e decorre principalmen-

 2. 

nomos são fundamentais no 

planejamento e execução dos in-

vestimentos públicos, sobretudo na 

 1. 

Na Administração Pú-

blica, as medidas de desen-

volvimento e os controles es-

 1. 

Nós pretendemos fazer uma 

grande valorização dos quadros 

do serviço público. Não somente 

discutindo seriamente plano de car-

reira, mas também fazendo um apro-

veitamento racional dos saberes exis-

tentes entre os técnico-científi cos. É 

por isso que pretendemos reduzir em 

50% o número de Cargos de Confi an-

ça, porque acreditamos que é possível 

gerir mais e melhor com os funcioná-

rios efetivos do Estado.

José Ivo Sartori é candidato pelo 
Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), com a coligação “O 
Novo Caminho para o Rio Grande” 
(PMDB / PSD / PPS / PSB / PHS / PT 
do B / PSL / PSDC). É formado em Fi-
losofi a pela Universidade de Caxias do 
Sul. Ex-prefeito de Caxias do Sul, foi 
deputado estadual por quatro manda-
tos consecutivos. Em 2002, foi eleito 
deputado federal. 

Carlos Roberto de Souza Robaina 
é candidato pelo Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), coligado à Frente 
de Esquerda (PSOL / PSTU). É forma-
do em História com mestrado em Fi-
losofi a. Participou do movimento es-
tudantil e, em 1990, foi diretor do Sin-
dicato dos Bancários. Em 2003, par-
ticipou da fundação do PSOL ao lado 
de Luciana Genro. Foi candidato ao 
Governo do Rio Grande do Sul em 2006 
e, em 2012, tentou uma vaga para pre-
feito de Porto Alegre. 

mada Tabela Price é uma regra conside-

rada ilegal pelo STF, pois prevê a cobran-

ça de juros sobre juros. Com essas regras, 

os contribuintes gaúchos, todos nós, já 

pagamos até hoje mais de R$ 20 bilhões 

para a União como pagamento da dívida, 

mas ainda devemos R$ 40 bilhões! É por 

isso que defendemos uma Auditoria da 

Dívida gaúcha imediata, o que vai permi-

tir a redução ou mesmo eliminação do pa-

gamento de parcelas desta suposta dívida 

que só cresce, e nós nem mesmo sabemos 

o que estamos pagando.



Os profissionais 

cujas atividades são fi s-

calizadas pelo CREA, por 

certo, terão importante papel 

a desempenhar em meu governo. 

Lembro-me, quando presidi a 

CEEE, no início da década de 1990, 

da inestimável e competente co-

laboração que tive de engenhei-

ros e outros profi ssionais alta-

mente qualifi cados que garanti-

ram à nossa gestão excelentes 

resultados. 

Realizamos grandes investi-

mentos, e a empresa, após anos 

sucessivos de resultados negati-

vos, apresentou lucro operacional 

após a nossa gestão. 

Dotar a máquina pública de 

profi ssionais qualifi cados, recru-

tados pelo democrático processo 

de concurso público, é nosso com-

promisso.
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Nos últimos três anos e 

meio contamos com a contri-

buição fundamental de Engenhei-

ros, Arquitetos, Agrônomos, Geógra-

fos e outros profi ssionais para qua-

lifi car os serviços públicos do Estado. 

Trabalhamos conjuntamente em mui-

tas áreas dentro do Governo, como 

na Secretaria de Infraestrutura, no 

Daer, na Secretaria de Obras, na Se-

cretaria do Planejamento e também 

no diálogo, através do Conselhão. 

Agentes técnicos e políticos traba-

lharam junto com a população gaú-

cha para seguir no caminho do de-

senvolvimento com igualdade. Se ho-

je podemos dizer que o nosso Estado 

vive um grande momento, muito se 

deve também ao espírito de respon-

sabilidade dos profi ssionais que co-

laboraram para chegarmos aqui.

VIEIRA DA CUNHA | PDT
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meio contamos com a contri-

buição fundamental de Engenhei-
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cujas atividades são fi s-

calizadas pelo CREA, por 

certo, terão importante papel 

 1. 

Compartilhamos do 

pensamento que o plane-

jamento futuro é importante 

para garantir a continuidade 

dos projetos e trabalhamos for-

temente no último período para 

corrigir defi ciências e qualifi car 

o serviço público. Buscamos 

sempre aliar a formação técnica 

com a experiência e a capaci-

dade política. Investimos na va-

lorização dos servidores, cria-

mos planos de carreira, reajus-

tamos salários e reestruturamos 

órgãos técnicos de vital impor-

tância para o funcionamento do 

Estado, como o Daer, a Fepam, 

a Emater e a Corsan. Assim, con-

seguimos melhorar em muito a 

efi ciência do Estado e continua-

remos melhorando.

O Rio Grande do Sul vive 

uma profunda crise. É o Estado 

mais endividado da nação. O Go-

verno do Estado investe apenas 5% da 

receita corrente líquida, enquanto com-

prometemos 13% dos nossos recursos 

com o pagamento da dívida com a União.

O atual governador já sacou R$ 5 bi-

lhões do Caixa Único, mais R$ 5 bilhões 

dos depósitos judiciais, e continua to-

mando empréstimos milionários. A si-

tuação é gravíssima. 

Somente um conjunto de medidas 

de enfrentamento desse inaceitável qua-

dro poderá retirar o nosso Estado do 

atoleiro. 

Precisamos realizar uma gestão pú-

blica austera e efi ciente. Para tanto, va-

mos tratar de colocar as pessoas certas 

nos lugares certos, ou seja, designar pa-

ra os cargos públicos profi ssionais pre-

parados e competentes para o cumpri-

mento de suas funções. 

mentos, e a empresa, após anos 

sucessivos de resultados negati-

vos, apresentou lucro operacional 

após a nossa gestão. 

profi ssionais qualifi cados, recru-

tados pelo democrático processo 

de concurso público, é nosso com-

promisso.

O atual governador do Estado, Tarso Fernando 
Herz Genro, é candidato pelo Partido dos Traba-
lhadores (PT), com a coligação “Unidade Popular 
pelo Rio Grande” (PT / PTC / PC do B / PROS / PPL 
/ PTB / PR). É formado em Direito pela Universida-
de Federal de Santa Maria e especializado em Di-
reito Trabalhista. Foi vereador de Santa Maria, de-
putado federal, vice-prefeito de Porto Alegre em 
1998, prefeito da cidade em 1992 e reeleito em 2000. 
Também foi ministro da Educação, das Relações 
Institucionais e da Justiça.

O deputado federal Carlos Eduardo Vieira 
da Cunha é candidato pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT), com a coligação “O 
Rio Grande Merece Mais” (PDT / PSC / DEM 
/ PV / PEN). Formado em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela UFRGS, é membro do Ministé-
rio Público. Em 1988, foi eleito vereador de 
Porto Alegre, já cumpriu três mandatos como 
deputado estadual e, atualmente, está em seu 
segundo mandato de deputado federal.



da autarquia.
Art. 46. Acompanhando o requerimento 

de registro de candidatura, poderão ser ane-
xados, opcionalmente, os documentos rela-
cionados abaixo:

I – resumo de curriculum vitae digitado 
em, no máximo, cinquenta linhas com fonte 
tamanho 12;

II – programa de trabalho digitado em, no 
máximo, cinquenta linhas com fonte tamanho 
12; e

III – indicação da forma como quer o seu 
nome grafado na cédula, contendo, no máxi-
mo, vinte caracteres.

Parágrafo único. O interessado que não 
apresentar, no todo ou em parte, os docu-
mentos relacionados neste artigo no momen-
to do requerimento de registro, perderá o di-
reito à sua utilização no instrumento defi nido 
no art. 56 deste Anexo.

Ressaltamos que compete unicamente à 
CER-RS analisar o conteúdo da documenta-
ção protocolizada para verifi car se está con-
forme a legislação que rege o processo elei-
toral.

DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
ACEITO ATÉ 12 DE SETEMBRO DE 2014

O interessado em concorrer ao cargo 
de presidente do Confea, presidente do 
CREA, diretor-geral, diretor administrativo 
e diretor fi nanceiro da Mútua, Caixa de As-
sistência dos Profi ssionais do CREA-RS, 
apresentará requerimento do registro as-
sinado à CEF ou à CER, conforme o caso, 
instruído com os seguintes documentos: 

I – cópia da Carteira de Identidade 
Profi ssional expedida pelo Confea nos 
termos da Resolução nº 1.007, de 5 de 
dezembro de 2003;

II – certidão negativa de débitos emi-
tida pelo Crea;

III – certidão negativa de infração ao 
Código de Ética Profi ssional abrangendo 
os últimos cinco anos, expedida a partir 
da data da publicação do edital convo-
catório das eleições (04 DE AGOSTO DE 
2014);

IV – certidões negativas dos cartórios 
das varas cível e criminal das justiças co-
mum e federal e certidão da justiça comum 
que ateste que não teve decretada situa-

ção de falência ou recuperação judicial de 
empresa de que tenha sido sócio, expedidas 
na comarca do domicílio em que concorre-
rá o requerente, com prazo não superior a 
noventa dias da data da emissão;

V – ter protocolizado no Confea, no 
Crea ou na Mútua pedido de licença de 
emprego ou função remunerada no Con-
fea, no Crea ou na Mútua, até 18 DE AGOS-
TO DE 2014;

VI – endereço completo para corres-
pondência, inclusive correio eletrônico;

VII – uma fotografi a, recente, de fren-
te, tamanho 3x4 ou 5x8; e

VIII – cópia do plano orçamentário des-
tinado à campanha eleitoral.

Parágrafo único: A certidão referida no 
inciso III deverá ter validade não superior 
a noventa dias da data de sua expedição.

Art. 45. O requerimento de registro de 
candidatura deverá ocorrer no prazo pre-
visto no calendário eleitoral, devendo ser 
protocolizado no Confea ou na sede do 
Crea, conforme o caso, no horário normal 
de funcionamento do setor de protocolo 
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Eleições no Sistema Confea/Crea e 
Mútua para Presidência do Confea, 
Presidência do CREA-RS, Diretores Geral, 
Administrativo e Financeiro da Mútua

O cronograma completo encon-

tra-se no site do CREA-RS. A Co-

missão Eleitoral Regional informa 

que os candidatos têm até 18 de 

agosto para a desincompatibiliza-

ção e até 12 de setembro para pro-

tocolarem os requerimentos de re-

gistro de candidatura junto à CEF, 

Comissão Eleitoral Federal, para 

presidente do Confea, ou à CER-

-RS, Comissão Eleitoral Regional, 

para presidente do CREA-RS, con-

forme o caso, no setor de proto-

colo da autarquia.

As condições de elegibilidade 

e os documentos necessários para 

presidências do Confea e CREA-RS 

encontram-se nos Artigos 39 e 44, 

do Anexo I ,  da Resolução nº 

1.021/2007; para Diretores Geral, 

Administrativo e Financeiro da Mú-

tua, encontram-se nos Artigos 12 

e 16 da Resolução nº 1.022/2007.  

A Comissão Eleitoral Regional é 

formada pelos seguintes conse-

lheiros: Coordenador: Norberto 

Holz – Eng. Químico; Coordena-

dora-Adjunta: Eliana Antonia Va-

lente Silveira Collares – Eng. Agrô-

noma; Alice Helena Coelho Scholl 

– Eng. Civil; Luiz Ernesto Grillo Eles-

bão – Eng. Florestal; Rogério Luiz 

Balbinot – Eng. Civil e de Seguran-

ça do Trabalho e funcionários.

 Contatos: cer-rs@crea-rs.org.br 

– Secretário Executivo: Luiz Fer-

nando Correa de Lima – Eng. Ele-

tricista – (51) 9242.8119 e Mateus 

Rosa Garcia – Assistente Admi-

nistrativo – (51) 9357.0516. 

No dia 19 de novembro, irão acontecer as 

eleições para presidente do Confea, presi-

dente do CREA-RS, diretores geral, adminis-

trativo e fi nanceiro da Mútua – Caixa de As-

sistência dos Profi ssionais do CREA-RS. As 

eleições ocorrerão das 9 às 19 horas, estan-

do as mesas receptoras localizadas na sede 

do CREA-RS, nas Inspetorias, nas Inspetorias 

Especiais, e em outros locais a serem defi ni-

dos pela Comissão Eleitoral Regional (CER-

-RS). Salientamos algumas datas iniciais: 

04 AGOSTO
Publicação do edital de 
convocação eleitoral

18 DE AGOSTO (*)
Prazo fi nal para 
desincompatibilização

12 DE SETEMBRO
Último dia para registro da 
candidatura

(*) Até 03 meses antes do pleito.

ELEIÇÕES SISTEMA CONFEA/CREA



NOTÍCIAS DO CREA-RS

80 anos do CREA-RS são destacados 
na Assembleia Legislativa do RS

Deputados, conselheiros, diretoria e funcionários acompanharam a Sessão

Finalizando as sessões de homena-

gens aos 80 anos do CREA-RS, realiza-

das em vários municípios gaúchos des-

de abril, o presidente Eng. Luiz Alcides 

Capoani ocupou, no dia 3 de julho, o 

espaço da Tribuna Popular da Assem-

bleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

Em seu pronunciamento, destacou o 

compromisso do Conselho com a socie-

dade gaúcha em seus 80 anos de histó-

ria. Declarou, ainda, a importância da 

proximidade entre os legisladores e os 

técnicos. “Temos a certeza de que 

estamos neste espaço de convergên-

cia, onde a sociedade civil organiza-

da pode manifestar seu pensar livre, 

soberana e qualifi cadamente e nos 

determina a necessidade de estarmos 

juntos aos nossos representantes do 

legislativo na construção de políticas 

de Estado”, afi rmou. Para o Eng. Ca-

poani, é uma obrigação e uma res-

ponsabilidade contribuir com os par-

lamentares com a experiência do 

CREA-RS, “composto de profi ssionais 

com conhecimento científi co e tec-

nológico, que sabem como, por quê, 

quando, a que custo e em que prazo 

podemos e devemos fazer”. 

Citou também os processos le-

gislativos acompanhados pelo CREA-

-RS, na Assembleia e no Congresso 
M
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Exposição da Lego no Parque Farroupilha no fi nal 
de maio também fez parte das comemorações dos 
80 anos do CREA-RS.

Ex-presidentes (abaixo) foram homenageados 
nos 80 anos do CREA-RS, assim como os 
conselheiros federais (à esquerda)

R
O

S
I 

B
O

N
IN

S
E

G
N

A
/C

R
E

A
-R

S

R
O

S
I 

B
O

N
IN

S
E

G
N

A
/C

R
E

A
-R

S

Nacional, no oferecimento de subsídios e 

assessoria técnica ao aprimoramento de 

normativas, como a Lei de Segurança, Pre-

venção e Proteção Contra Incêndios, pro-

mulgada em dezembro de 2013 e ampla-

mente debatida com as entidades da área 

técnica. “Contribuímos com soluções fi de-

dignas, oportunas e de acordo com as ne-

cessidades da Sociedade, prestando as-

sessoria técnica para que os nossos parla-

mentares estejam na vanguarda das pro-

posições de projetos, pois somos sabedo-

res que essas contribuições virão em favor 

do Estado do RS e do povo gaúcho.” 



ítulo-3   1 15/07/2014   14:34:18

Votado por unanimidade pelos deputados no dia 03 de junho, o 

Projeto de Lei Complementar 84/2014, do Poder Executivo, alterou 

a Lei de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios – a co-

nhecida Lei Kiss, a qual foi aprovada no fi nal do ano passado, mas 

que sofreu algumas resistências no setor, paralisando a aprovação 

de projetos, por falta de PPCI, principalmente no interior do Estado. 

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul 

(Famurs) alegava difi culdades para a aprovação de novos estabele-

cimentos de diversão nas cidades gaúchas por conta do rigor da le-

gislação. A proposta de alteração foi negociada entre os municípios, 

as entidades especializadas e a Casa Civil. 

Citado por vários parlamentares na tribuna da Assembleia, como 

os deputados Adão Villaverde e Frederico Antunes, que elogiou e 

agradeceu o “trabalho positivo do CREA-RS para a casa”, na fi gura 

de seu presidente, o Eng. Luiz Alcides Capoani acompanhou o tem-

po inteiro a votação, para garantir que o trabalho técnico e as atri-

buições dos profi ssionais do Sistema Confea/Crea pudessem estar 

contemplados na nova legislação.  Satisfeito com a aprovação da 

lei, o Engenheiro entende que o “aperfeiçoamento da Lei Kiss, atra-

vés das emendas aprovadas pela Assembleia Legislativa, converge 

com a necessidade de dar maior celeridade aos planos de prevenção 

contra incêndio sugeridos por um conjunto de entidades de classe,   

com o objetivo de preservar sempre a vida, que é o bem maior de 

toda a sociedade”. Afi rmou ainda que agora é fundamental que a Lei 

seja regulamentada.

Deputados aprovam 
alterações da 
Lei de Prevenção 
contra Incêndios

Eng. Capoani junto aos representantes de entidades que acompanharam a votação
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NOTÍCIAS DO CREA-RS

Criado o Conselho Estadual de Segurança,  
     Prevenção e Proteção Contra Incêndio

Governador sanciona adequações na Lei Kiss

Em cumprimento ao artigo 9º da 
Lei 14.376, o governador Tarso Gen-
ro instituiu o Conselho Estadual de 
Segurança, Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio – órgão superior, 
normativo e consultivo para assun-
tos da lei. O CREA-RS é uma das ins-
tituições que compõem o Conselho 
e também auxiliará no processo de 
regulamentação da lei. O decreto foi 
publicado no Diário Ofi cial do Esta-
do em 27 de maio. Para o presiden-
te do CREA-RS, Eng. Luiz Alcides Ca-
poani, o Conselho tem papel funda-
mental, “pois é o órgão superior es-
tratégico para ajudar a implementar 
uma fundamental legislação, que tem 
o objetivo de preservar vidas huma-
nas no RS”. 

O Conselho será presidido pelo 

 O CREA-RS é uma das instituições que 
compõem o Conselho Estadual de Segurança. 

Além do presidente Eng. Capoani, também 
estavam presentes os conselheiros Helécio 

Dutra e Carlos Wengrover

comandante do Corpo de Bombei-
ros, contando com mais 10 repre-
sentantes do Poder Executivo Esta-
dual: dois da Governadoria do Esta-
do; um da Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE); um da Defesa Civil do 
Estado; um da Secretaria Estadual 
da Segurança Pública; um da Secre-
taria Estadual da Administração e 
dos Recursos Humanos; um da Se-
cretaria Estadual de Obras Públicas, 
Irrigação e Desenvolvimento; um do 
órgão técnico responsável pela pre-
venção e proteção contra incêndios 
do CBMRS; um do Comando Regio-
nal do CBMRS e um representante 
da Fundação de Ciência e Tecnolo-
gia (Cientec).

O grupo é complementado por 
mais nove representantes da socie-
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dade civil, um de cada uma das enti-
dades a seguir: Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do RS (CREA-
-RS); Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do RS (CAU/RS); Federação das 
Associações de Municípios do RS (Fa-
murs); Conselho Estadual da Constru-
ção Civil (Sinduscon/RS); Federação 
do Comércio e Bens de Serviços (Fe-
comércio), Federação das Indústrias 
do RS (Fiergs); Federação das Asso-
ciações Comerciais do RS (Federasul); 
Sindicato dos Engenheiros do RS (Sen-
ge/RS), e Sindicato Intermunicipal das 
Empresas de Compra, Venda, Locação 
e Administração de Imóveis e dos Con-
domínios Residenciais e Comerciais no 
RS (Secovi/RS).

Fonte: Agência de Notícias Alergs

O governador do Estado, Tarso Genro, 

assinou, no dia 02 de julho, a sanção com 

adequações na Lei de Prevenção contra In-

cêndios, e dois decretos: o que designa os 

membros do Conselho Estadual de Preven-

ção e Proteção contra Incêndio (COESPPCI) 

– do qual o CREA-RS é um dos integrantes 

–, e o que institui um Grupo de Trabalho 

(GT) que regulamentará a autonomia do 

Corpo de Bombeiros. Conhecida como Lei 

Kiss, devido à tragédia da boate, em Santa 

Maria, em 27 de janeiro de 2013, a lei san-

cionada em 26 de dezembro do mesmo ano 

(Lei 14.376) recebeu alterações e comple-

mentos, em especial quanto à celeridade 

na análise de processos. “Trabalhamos em 

cima de uma concertação, palavra cara pa-

ra nós. Signifi ca o debate de maneira aber-

ta e determina que se chegue a um consen-

so em cima de um interesse público, de um 

interesse social”, disse o governador.

Participaram do evento, além de repre-

sentantes das entidades que formam o Con-

selho, representantes do Corpo de Bombei-

ros, e deputados estaduais que trabalharam 

para a formulação e aprovação da nova le-

gislação, como o Eng. Civil Adão Villaverde, 

que destacou a importância da normativa. 

“Temos certeza que o RS tem um grande 

instrumento de defesa da vida, uma política 

pública que também vai contribuir para criar 

uma cultura de que a segurança e a preven-

ção contra incêndio são fundamentais”, 

afi rmou. Destacou, ainda, o empenho do 

Governo do Estado e das entidades que 

participaram dos debates de formulação 

da legislação, citando o CREA-RS.

Para o presidente do CREA-RS, Eng. 

Luiz Alcides Capoani, o Conselho Estadual 

é um dos principais instrumentos da nova 

Lei. “Toda lei tem que ser regulamentada 

e, para regulamentar, devem ser formula-

das as resoluções técnicas, e isso é uma 

das prerrogativas deste Conselho. Está na 

Lei que toda e qualquer normativa tem 

que ser aprovada pelo Conselho. Então 

ele é fundamental”, ressalta. O Eng. Ca-

poani considera, ainda, que o órgão ga-

rante maior transparência e democratiza 

o processo. “É uma forma de distribuir o 

conhecimento, pois temos diversas enti-

dades representadas, e também tirar a res-

ponsabilização somente de um órgão: o 

Corpo de Bombeiros. Pois, anteriormente, 

as normativas eram somente divulgadas 

e feitas pelo Corpo de Bombeiros. Hoje, 

funcionará com a coordenação dos bom-

beiros, mas com todo esse apoio e supor-

te técnico das entidades e da sociedade, 

que está representada com outras orga-

nizações. Então, todos vão ganhar.”
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CREA-RS fi scaliza cargos técnicos da Corsan

Em sentido horário: Engenheiro Capoani, Arnaldo Dutra, 
Tadeu Rodriguez e Marino Greco

O presidente do CREA-RS, Eng. Luiz 

Alcides Capoani, esteve na sede da Cor-

san em encontro com o diretor-presi-

dente da Companhia, Eng. Agr. Arnaldo 

Dutra, no dia 27 de junho. O principal 

tema em debate foi a ocupação dos qua-

dros técnicos da Corsan por profi ssio-

nais legalmente habilitados. “O CREA-

-RS tem a obrigação legal da fi scalização 

do exercício profi ssional. Por isso, soli-

citamos a formação do quadro técnico 

referente aos cargos que exigem forma-

ção específi ca, assim como as atividades 

desempenhadas, para análise e possíveis 

correções”, explicou o presidente do 

CREA-RS, Eng. Capoani. 

O diretor-presidente da Corsan des-

tacou a atenção que mantém com a área 

técnica da empresa. “Faço parte do CREA-

-RS e do Senge e tenho total interesse 

em que os cargos estejam ocupados por 

pessoas qualifi cadas”, afi rmou. No entan-

to, relatou os obstáculos impostos pelo 

atual défi cit de Engenheiros nos quadros 

da Corsan, que deve realizar concurso 
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público em breve para correção dessa 

desconformidade. “Preciso ter profi s-

sionais em condições de assumir a fun-

ção. Infelizmente, em certas regiões 

do Estado, encontramos difi culdades”, 

expôs.   

Também presente ao encontro, o 

gestor de Fiscalização do Conselho, 

Eng. Quím. e Seg. Trab. Marino Greco, 

sugeriu o encaminhamento ao CREA-

-RS da listagem de todos os profi s-

sionais em chefi as técnicas na Corsan. 

O conselheiro da Câmara Especiali-

zada de Engenharia Industrial, Eng. 

Mec. Tadeu Ubirajara Moreira Rodri-

guez, que atua na Companhia, acom-

panhou a reunião.  

O Eng. Capoani sugeriu, ainda, a 

assinatura de convênio para regulari-

zação das Anotações de Responsabi-

lidade Técnica (ART) de Cargo e Fun-

ção de todos os funcionários da Com-

panhia vinculados ao Sistema Confea/

Crea. “Podemos disponibilizar uma 

equipe da Gerência de Acervo Técni-

co e ART para realizar esse trabalho aqui mes-

mo na sede da Corsan”, ofereceu o presidente, 

destacando que, assim, “toda a atividade fi ca 

de acordo com a legislação vigente”. 

Termo de Cooperação – Durante a reunião, 

os representantes do CREA-RS propuseram, 

também, assinatura de Termo de Cooperação 

entre os órgãos, o qual prevê que a cada nova 

instalação hidráulica solicitada à Corsan o CREA-

-RS seja informado e proceda com a devida 

fi scalização ao local.
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Coordenadoria das Câmaras 
Especializadas de Eng. Agronômica 
em Porto Alegre

Presidente Eng. Capoani prestigiou a reunião

Entre os dias 28 e 31 de maio, ocorreu em Porto 

Alegre a Reunião da Coordenadoria Nacional das 

Câmaras Especializadas de Agronomia (Cceagro) 

do Sistema Confea/Crea. O encontro foi realizado 

no Hotel Embaixador, tendo sido sediado no RS a 

convite do vice-presidente do CREA-RS, Eng. Agrô-

nomo Juarez Morbini Lopes –  que esteve presente 

ao encontro –, e do coordenador da Especializada 

Gaúcha, Eng. Agr. Luiz Pedro Trevisan. 

O presidente do CREA-RS, Eng. Luiz Alcides 

Capoani, e o coordenador do CDER-RS, Eng. Agr. 

Mauro Cirne, compareceram à abertura da reunião. 

Em suas falas, ambos destacaram a importância 

dos Engenheiros Agrônomos para o desenvolvi-

mento do País e sua responsabilidade na garantia 

de alimentos seguros e em quantidade às neces-

sidades da população. Para o Eng. Cirne, é impor-

tante que o grupo discuta os desafi os da profi ssão 

e “traduza seus anseios em soluções”. 

O Eng. Capoani lembrou o importante momen-

to em que ocorre a reunião, em alu-

são à comemoração dos 80 anos do 

Crea gaúcho e às eleições em âmbi-

to estadual e federal e, também, no 

Sistema Confea/Crea. “O País só tem 

uma forma de se desenvolver: com 

conhecimento, educação e muito tra-

balho”, afi rmou. Conforme ele, é ne-

cessário que se tenha esperança em 

um Brasil e um Sistema mais justo e 

fortalecido. “Sem organização pro-

fi ssional, não há democracia”, decla-

rou. Lembrando que todas as deci-

sões passam pelas instâncias políti-

cas, reiterou a “obrigação de oferecer 

a expertise dos profi ssionais para que 

os projetos de lei revertam em be-

nesses à sociedade”. Participaram do 

encontro os coordenadores de 26 das 

27 Câmaras de Creas.
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RAIO X DA FISCALIZAÇÃO

CREA-RS participa de força-tarefa 
para fiscalização em Frigoríficos

O CREA-RS participou, no dia 12 de ju-

nho, de ação de fi scalização conjunta pro-

movida pelo Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE) e Ministério Público do Traba-

lho (MPT), em frigorífi co da Região Metro-

politana de Porto Alegre. Por parte do CREA-

-RS, o frigorífi co recebeu duas notifi cações 

por trabalho com empresas sem registro no 

Conselho. Também solicitou a apresentação 

de documentos indicando quem é o respon-

sável técnico pela manutenção das máqui-

nas, do Plano de Prevenção Contra Incêndio 

(PPCI), do quadro técnico da empresa com 

a respectiva descrição sumária das ativida-

des desenvolvidas. De acordo com o super-

visor de Fiscalização David Grazziotin Rosa, 

“a ação integrada de fi scalização na empre-

sa se torna um ‘case de fi scalização’ em fri-

gorífi cos e afi ns, em função do aprofun-

damento que pôde ser feito na fi scali-

zação e análise das atividades e docu-

mentos, verifi cando a efetiva participa-

ção técnica de empresas e profi ssionais 

habilitados (através do registro da Ano-

tação de Responsabilidade Técnica – 

ART), face aos serviços e às atividades 

de manutenções e instalações (prediais, 

equipamentos, máquinas, caldeiras e va-

sos de pressão), laudos técnicos, inspe-

ções e licenças, no devido cumprimento 

da Lei Federal 5.194/66)”.

Força-tarefa – A força-tarefa teve par-

ticipação de 21 integrantes. Pelo CREA-

-RS, participaram os supervisores de fi s-

calização David Grazziotin Rosa (de Por-

to Alegre) e Alessandra Maria Borges (de 

De 19 a 23 de maio, foi promovido 

um programa de fi scalização intensiva 

nos municípios de Cachoeira do Sul, 

Candelária e Agudo, com foco na área 

de Recolhimento, Transporte e Dispo-

sição de Resíduos e Serviço de Saúde 

(RSS) e serviços da área de Engenha-

ria Civil, Postos de Combustíveis, Fei-

ras e Eventos, como a Fenarroz e ins-

tituição de ensino.  Sob a supervisão 

de Luis César Flores, o trabalho foi 

desenvolvido pelos seguintes agentes 

fi scais: Aloísio F. Butzge, da Inspeto-

ria de Santa Cruz do Sul; Luiz Batista 

R. Roggia e Marcelo Elesbão Fontou-

ra, da Inspetoria de Santa Maria, e Moa-

cir Carlos Pinto, da Inspetoria de Ca-

choeira do Sul. 

Os objetivos do PIF foram alcan-

çados com êxito, em que teve como 

resultado a fi scalização de 75 empreen-

dimentos na área civil, 4 postos de 

combustíveis, 12 feiras e eventos, 1  

instituição de ensino e 198 estabele-

cimentos com potenciais geradores 

de resíduos de saúde.
Encerramento PIF em Cachoeira do Sul

facebook.com/creagauchotwitter.com/creagauchocrea-rs.org.br18
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Caxias do Sul), além do agente fi scal Eve-

raldo João Daronco (de Panambi). 

Com informações da Assessoria de 

Comunicação do MP-RS

PIF Cachoeira do Sul 



Fiscalização em 
inspeção veicular

No dia 10 de julho, o agente fi scal do CREA-RS da Inspetoria de Cama-

quã, Jorge Trindade, acompanhou as inspeções veiculares realizadas nos 

veículos de transporte do município. A ação visa verifi car o acompanhamen-

to de profi ssional legalmente habilitado e com registro no CREA-RS no mo-

mento das inspeções. 

O mesmo trabalho foi feito em Canguçu, no dia 26 de junho. Na ocasião, 

o supervisor de Fiscalização na região, Mauro Brião, acompanhou as inspe-

ções efetuadas nos veículos de transporte escolar do município. “Importan-

te nesta ação das inspeções é assegurar que os serviços técnicos sejam rea-

lizados e que tenham a real e efetiva participação de profi ssionais habilita-

dos”, explica o agente fi scal Trindade.
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Regional Noroeste do 
Colégio de Entidades do RS

ENTIDADES

A Inspetoria de Santo Ângelo é a sede da Regional

Eng. Civil Ruy Knorr, da Asepa, e 
Eng. Mecânica e Seg. do Trabalho 
Norberto Otmar Ilgner, da Senasa

A Região Noroeste, assim como pratica-

mente todo o Estado do RS, possui coloniza-

ção europeia, miscigenando-se com os habi-

tantes locais, destacando-se principalmente 

a afl uência de imigrantes portugueses, espa-

nhóis, alemães, italianos, poloneses e outros, 

o que se verifi ca pelo desenvolvimento cul-

tural, das artes, da literatura, e nos diversos 

festivais de música que acontecem anualmen-

te na região. A infl uência anglo-saxônica pos-

sui maior inter-relacionamento observado no 

desenvolvimento regional. A sustentabilidade 

econômica é obtida principalmente pela área 

industrial, com empresas de grande porte, de 

destaque internacional, tais como Grupo Foc-

king, Saur Equipamentos SA, Faulhaber SA, 

Tecno Moageira SA, Cotripal, Usinas Stoll-

meier, Kepler Weber, Brunning Tecnometal, 

Alibem Comercial de Alimentos Ltda, Fundi-

misa, Vonpar e outras, seguidas de um gran-

de número de empresas de médio e pequeno 

porte, bem como o crescimento de empresas 

de pequeno a médio porte com o uso racio-

nal de tecnologias de ponta, aliado ao uso 

racional dos investimentos necessários, como a 

Industrial Busse. Outra âncora de sustentabili-

dade econômica é obtida pela agricultura, pe-

cuária e agroindústria, com esses três segmen-

tos baseados em empreendimentos de médio e 

pequeno porte (agricultura familiar). O comércio 

e a prestação de serviços acompanham as duas 

primeiras. A indústria da construção civil mere-

ce destaque também no desenvolvimento regio-

nal, sustentada pela iniciativa privada e por ór-

gãos públicos de fomento, como CEF, Banco do 

Brasil, BNDES, especialmente nos programas Fi-

name e Finep.  

O apoio tecnológico e de desenvolvimento é 

obtido por meio dos agentes regionais de apoio: 

Sebrae, Senai, Sesi, Senac; e escolas técnicas, co-

mo a Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio 

Vargas (em Santo Ângelo), o Colégio Evangélico 

de Panambi (em Panambi) e o Instituto Federal 

Farroupilha, com unidades de ensino tecnológico 

em Santo Ângelo e em Panambi.

A área tecnológica tem como alicerce futuro 

a Universidade Regional Integrada do Alto Uru-

guai e das Missões (URI) – com campus situado 

em Santo Ângelo, e sendo neste 

existentes os cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia Elétrica, En-

genharia Civil e Engenharia Quími-

ca, e a Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do RS (Unijuí), 

com campus sediado em Ijuí, con-

tendo cursos de Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica  e Engenharia 

Química, e campus sediado em Pa-

nambi, oferecendo cursos de Enge-

nharia Mecânica.

Sediada na Inspetoria de Santo Ân-

gelo, a Regional Noroeste tem como 

coordenadores o Engenheiro Mecânico 

e de Segurança do Trabalho Norberto 

Otamar Ilgner, presidente da Socieda-

de dos Engenheiros e Arquitetos de 

Santo Ângelo (Senasa), e o adjunto, Eng. 

Civil e Seg. Trab. Ruy Knorr, represen-

tante da Associação dos Engenheiros 

de Panambi (Asepa).

facebook.com/creagauchotwitter.com/creagauchocrea-rs.org.br20

Regional Noroeste do Colégio 
de Entidades Regionais do RS

Eng. Mec. e Seg. do Trabalho Norberto 

Otmar Ilgner, presidente da Senasa
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CRUZ ALTA

PANAMBI

IBIRUBÁ

SANTO ÂNGELO
IJUÍ

PANAMBI

É também chamada 

de Cidade das Máqui-

nas devido ao seu 

grande e diversifi ca-

do parque industrial, 

com destaque para 

as ferrarias, serrarias 

e outras ofi cinas ar-

tesanais. Seu nome 

deriva do tupi-gua-

rani ,  s ignif icando 

“borboleta”, em men-

ção à imensa quanti-

dade desses insetos, 

predominantemente 

de cor azul, que so-

brevoavam a região 

na época da coloni-

zação.

SANTO ÂNGELO

Santo Ângelo é o maior município da 

Região das Missões, sendo popular-

mente chamado de “A capital das Mis-

sões”. A exploração agropecuária é a 

base da economia da região, com des-

taque para a cultura de soja, milho e 

trigo e a criação de bovinos e suínos. 

Possui uma imensa diversidade de et-

nias imigrantes, devido, principalmen-

te, às imigrações alemã, italiana, es-

panhola e portuguesa.

Principais cidades e suas 
atividades econômicas:

CRUZ ALTA

Nascida em 12 de abril de 1879 a partir do 

Pouso de Cruz Alta, onde missioneiros e 

tropeiros passavam para chegar ao seu 

destino, Cruz Alta é conhecida também como 

Cidade do Guarani, dos Tropeiros e de Erico 

Verissimo. Terra fértil para agricultura e 

pecuária, sede da Universidade de Cruz Alta e 

da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos, 

o município destaca-se regionalmente como 

polo das áreas de Educação, Saúde e 

Comunicação Social.

IBIRUBÁ

Os primeiros habitantes deste 

município foram os índios 

Tupi-Guarani, que 

infl uenciaram no nome, pois 

Ibirubá, na língua indígena, 

signifi ca Pitangueira do mato, 

árvore predominante no lugar. 

Sua economia é basicamente 

sustentada pela agricultura, 

pela indústria e pelo 

comércio.

IJUÍ

Ijuí é conhecida por Terra das Culturas 

Diversifi cadas, Cidade Universitária, 

Colmeia do Trabalho, Terra das Fontes 

de Água Mineral e Portal das Missões. O 

município tem sua economia baseada no 

setor agropecuário e industrial. Grande 

produtora de soja, trigo e milho, Ijuí 

também tem um enorme 

desenvolvimento na indústria 

de máquinas, implementos agrícolas 

e alimentos. 

IJUÍ

1. Assoc. dos Eng. Agr. de Ijuí – RS – Apaju – Presidente: Eng. Agr. Pedro Jones Buss Junior – Telefone : (55) 3332.9402
PANAMBI 

1. Assoc. dos Eng. Agr. de Panambi, Santa Bárbara do Sul e Condor – AEAPSC  – Presidente: Eng. Agr. Alexandre Zillmer – 
Telefone: (55) 3379.1122  

2. Assoc. dos Eng. de Panambi – Asepa – Presidente: Eng. Mec. Elias Georges  – Telefone: (55) 3376.9800
CRUZ ALTA

1. Sociedade dos Engenheiros Agrônomos da Região de Cruz Alta – Searca – Presidente: Eng. Agr. Julio Cesar Marson – 
Telefone: (55) 9936.8165

2. Assoc. dos Eng. e Arq. de Cruz Alta – Aeca – Presidente: Arq. Urb. Juliana Felippin – Telefone: (55) 9145.4045
SANTO ÂNGELO 

1. Soc. dos Eng. e Arq. de Santo Ângelo – Senasa – Presidente: Eng. Mec. Eng. Seg. Trab. Norberto Otmar Ilgner – Telefone: 
(55) 3312.2684

IBIRUBÁ

1. Assoc. dos Eng. e Arq. do Alto Jacuí – Asaja

SANTO ÂNGELO

1. Assoc.  dos Tecnólogos de Santo Ângelo – Artesa

2. Assoc. Missioneira de Eng. Agrônomos – Amea

TAPERA

1. Assoc. Passo Real dos Eng. Agr. – Aprea
CERRO LARGO 

1. Assoc. Prof. Agr. Grande Cerro Largo – Apacel 

2. Soc. de Eng. e Arq. de Cerro Largo – Seacel
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NÚMERO DE PROFISSIONAIS 

REGISTRADOS NO SISTEMA 

CONFEA/CREA: 3.568, até ju-

lho de 2014, com destaque pa-

ra a Engenharia Agronômica, 

com 1.067 profi ssionais.
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do de promover o aperfeiçoamento téc-

nico, intercâmbio de conhecimentos en-

tre os associados, defesa e a sua valori-

zação junto à sociedade, além de apoiar 

atividades de fi scalização desenvolvidas 

pelo CREA-RS, entre outras missões.

Fica evidenciado que as Entidades 

de Classe profi ssionais convivem mais 

de perto com os problemas enfrenta-

dos pelos associados no seu dia a dia 

de atuação, como massifi cação da pro-

fi ssão, confl itos de atribuição profi ssio-

nal, mercado de trabalho, exercício ile-

gal da profi ssão e problemas de fi sca-

lização, dentre outros.

Ao contrário do que muitos pensam, 

os Conselhos Regionais não têm unica-

mente a função de fi scalização. O artigo 

34, letra m, da Lei 5.194/66 diz claramen-

te: “São atribuições dos Conselhos Re-

gionais deliberar sobre assuntos de inte-

resse geral”. É fácil inferir que interesse 

SERRA

Caxias 
do Sul

SEAAQ
AEANE
ABEE-RS*

Vacaria
ASAV
AEAV*

Bento 
Gonçalves

AEARV
ASARVI*

Nova Prata AEARPRA*

Farroupilha AFEA

Lagoa 
Vermelha

ANEA*

METROPOLITANA

Viamão SAEV

Montenegro AEMO

Guaíba SEAG

Porto Alegre

ABEMEC
AEAPA
AEIERGS
AGEM
AGP/RS
SERGS
SINTARGS
SINTEC/RS
APEQ
APSG
ARES
IBAPE/RS
IGEL
SENGE/RS
SARGS*
AGETOC*

Camaquã ASEAC

Gravataí AGREGA

Cachoerinha AGEA*

FRONTEIRA OESTE

São Luiz 
Gonzaga

AMEC
ARPA

Santiago SEAGROS

SINOS-LITORAL

Capão da 
Canoa

ACAE-LN

Torres ASENART

Tramandaí SEATI

São 
Leopoldo

AEA

Canoas SEACA

Taquara AEA-VS

Esteio SEASE

Novo 
Hamburgo

ASAEC

SUL

Bagé
ABEA
NEAB

Dom 
Pedrito

APEA

Rio Grande SEARG

Pelotas
AEAP
AEAPEL

NOROESTE

Cruz Alta
AEACA
SEARCA

Ijuí APAJU

Panambi
AEAPSC
ASEPA

Santo Ângelo SENASA

FRONTEIRA SUDOESTE

Alegrete AEAA

São Gabriel ASEASG

Santana do 
Livramento

ASEA

Uruguaiana ASSEAGRU

ALTO URUGUAI

Santa Rosa
AENORGS
APEASR

Três Passos APASSOS

Palmeira das 
Missões

AEAPAL

Frederico 
Westphalen

ASAERMAU

“A criação do Colégio de Entidades de Classe Regionais 

do RS (CDER-RS) fez surgir uma situação nova. Serão os 

coordenadores das 11 Regionais do CDER, ouvidas as 

entidades da sua região, os responsáveis por apresentar e 

discutir propostas de interesse das Entidades de Classe e 

levá-las à Plenária do CREA-RS para deliberação, visando 

ao fortalecimento das entidades e a defesa dos interesses 

dos profi ssionais associados. Caberá, então, aos 

conselheiros indicados pelas Entidades de Classe o 

compromisso de na Plenária do CREA-RS discutir, 

aperfeiçoar e votar favorável às propostas enviadas pelo 

CDER e que forem pautadas para deliberação.”

CENTRAL

Santa Cruz 
do Sul

AEAVARP
APEASR

Encantado ASEAVALE

Cachoeira do 
Sul

AVALE
NEA

Santa Maria

AGEF
ASSEF/4ªA CII
SEASM
SASM
SOSEF

Lajeado
AEMVAT
SEAVAT

PLANALTO

Passo Fundo
AEAPF
AEAPF

Carazinho AEAAC

Marau AEAM

Erechim SEAE

Erechim SEFARGS

Ponto de vista

ENG. AGR. MAURO CIRNE
(COORDENADOR ESTADUAL DO CDER-RS)

A importância das Entidades de 

Classe se evidencia pelo fato de que 

81% dos conselheiros que compõem 

o Plenário do CREA-RS são indica-

dos por elas. Hoje, o Plenário é com-

posto por 111 conselheiros, sendo 

90 indicados por Entidades de Clas-

se e 21 por instituições de ensino.

Esses 90 conselheiros não re-

presentam os seus interesses, mas 

os das Entidades de Classe pelas 

quais foram indicados e na defesa 

do Sistema Confea/Crea. Por isso, 

têm o dever de prestar contas a 

elas sobre o trabalho desenvolvido 

pelo CREA-RS e na defesa das En-

tidades de Classe junto às Câmaras 

Especializadas e na Plenária.

As Entidades de Classe são ins-

tituições sem fi ns lucrativos, cuja 

fi nalidade principal é atender aos 

profi ssionais associados, no senti-

facebook.com/creagauchotwitter.com/creagauchocrea-rs.org.br22

Entidades de Classe: 
base do Sistema Confea/Crea

geral é aquele que está re-

lacionado à defesa corpo-

rativa das profi ssões abri-

gadas no Sistema Confea/

Crea. Aliás, defesa na qual 

a OAB e o Cremers se des-

tacam e deveria nos servir 

de exemplo na defesa da 

Engenharia.

Mas para que isso ocor-

ra, precisamos rever a nos-

sa rotineira pauta das Ple-

nárias do CREA-RS e incluir 

assuntos de interesses das 

profi ssões também. O mo-

mento atual exige que o Sis-

tema Confea/Crea avance 

e atue mais próximo da pro-

blemática enfrentada pelos 

profi ssionais no desempe-

nho diário de suas ativida-

des profi ssionais.

ENTIDADES
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CDER-RS lança 
Prêmio Engenheiro Destaque

O Colégio de Entidades Regionais do CREA-RS instituiu o Prêmio Enge-

nheiro Destaque, cuja primeira edição irá acontecer no décimo quarto En-

contro de Entidades de Classe, em setembro, na cidade de Passo Fundo. 

Esta premiação tem como objetivo distinguir profi ssionais que tenham se 

destacado com trabalhos, inovações ou ações relevantes às profi ssões do 

Sistema Confea/Crea. 

Para concorrer, o profi ssional deverá possuir registro profi ssional regu-

lar em atividade junto ao CREA-RS e ser associado de uma das Entidades 

de Classe registradas no Conselho. Os vencedores serão recomendados pe-

las Regionais do CDER-RS, sendo atribuído um vencedor por Regional. A 

premiação aos vencedores será constituída de troféu, homologado pelo CDER, 

e certifi cado de reconhecimento. O prazo para o encaminhamento das indi-

cações será até 15 de agosto.

do um vencedor por Regional.

Art. 3º. As indicações para o prêmio ENGENHEIRO DES-

TAQUE serão realizadas exclusivamente pelas Entidades de 

Classe, que deverão ser protocoladas nas Inspetorias do CREA-

-RS, mediante a apresentação da fi cha de indicação, anexa 

ao presente regulamento, devidamente preenchida e assina-

da, até 15 de agosto.

§ 1º. Compete ao CREA-RS verifi car, no recebimento das 

indicações, a regularidade do registro profi ssional do candi-

dato junto ao Conselho, não podendo o indicado possuir in-

frações éticas nos últimos 5 (cinco) anos e débitos de anui-

dade ou dívida ativa junto ao sistema.

§ 2º. No mês de agosto, o Colégio de Entidades Regionais 

– CDER reunir-se-á, para analisar e defi nir os trabalhos pre-

miados, divulgando imediatamente o resultado.

Art. 4º. Os promotores do prêmio poderão divulgar e exi-

bir a imagem dos profi ssionais inscritos, assim como das fi -

chas de inscrições e utilizá-las na promoção do Prêmio.

Parágrafo único. As respectivas fi chas, divulgações e ima-

gens passam a pertencer ao acervo do prêmio ENGENHEIRO 

DESTAQUE e não serão restituídas.

Art. 5º. A entrega do prêmio será sempre em solenidade 

pública, a ser realizada preferencialmente no EESEC – Encon-

tro Estadual de Entidades de Classe, conforme cronograma 

estabelecido anualmente pelo CREA-RS.

Parágrafo único. A premiação aos vencedores do prêmio 

ENGENHEIRO DESTAQUE será constituída de troféu, homo-

logado pelo CDER, e certifi cado de reconhecimento.

Art. 6º. Não podem concorrer ao prêmio Engenheiro Des-

taque os Coordenadores Regionais e Adjuntos do CDER-RS.

Art. 7º. Os casos não previstos e omissos neste regula-

mento serão resolvidos em reunião do Colégio de Entidades 

Regionais – CDER. Informações humberto@crea-rs.org.br

REGULAMENTO DO PRÊMIO ENGENHEIRO DESTAQUE

Art. 1º. O prêmio ENGENHEIRO DESTAQUE, promovido 

anualmente pelo Colégio de Entidades Regionais – CDER, 

com apoio do CREA-RS, tem caráter exclusivamente cultural, 

sem fi ns lucrativos, buscando distinguir pessoas físicas, que 

tenham se destacado com trabalhos, inovações e/ou ações 

relevantes às profi ssões do Sistema Confea/Crea.

§ 1º. A iniciativa permite a identifi cação de valores morais 

e éticos que contribuíram ou venham contribuir com a me-

lhoria contínua da qualidade dos produtos ou serviços ofer-

tados à sociedade, além de identifi car comportamentos que 

serviram ou poderão servir de exemplo para nortear ações 

de indivíduos e/ou organizações.

§ 2º. Para concorrer ao prêmio 

ENGENHEIRO DESTAQUE, o 

profi ssional deverá possuir 

registro profi ssional re-

gular em atividade jun-

to ao CREA-RS e ser as-

sociado de uma das En-

tidades de Classe regis-

tradas no Conselho, e 

demais itens constantes 

neste regulamento, 

além de ter atuado em 

âmbito local, regional ou 

estadual, na área abrangi-

da pelo CREA-RS, no ano da 

indicação.

Art. 2º. O prêmio ENGENHEI-

RO DESTAQUE será recomenda-

do pelas Regiões Administrativas 

das Entidades de Classe Regio-

nais do CREA-RS, sendo atribuí-
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Inspetoria de Porto Alegre inaugura 
nova sala na Mútua
Mais ampla, maior conforto e comodidade, acessibilidade, melhor localização e estacionamento próprio, qualidades da nova sede da 
Inspetoria de Porto Alegre

da Mútua: a casa para melhor acolher 

os profi ssionais.” Aproveitou a ocasião 

para agradecer ao ex-presidente do 

CREA-RS, Arquiteto e Eng. Seg. Traba-

lho Osni Schroeder, e ao ex-presidente 

do Confea e da Mútua nacional, Eng. 

Civil Henrique Luduvice. “São estes dois 

profi ssionais presentes nesta inaugu-

ração que contribuíram para o proces-

so da compra do prédio da Mútua, fa-

zendo com que fosse possível a cons-

trução deste espaço”, destacou, decla-

rando que a ideia de sede própria nas 

Mútuas regionais se disseminou pelo 

resto do País. “Fomos a primeira Mútua 

com uma sede própria”, registrou. 

Para o presidente do CREA-RS, Eng. 

Civil Luiz Alcides Capoani, era uma opor-

tunidade de se resgatar a história de 

duas grandes entidades, cravando a ban-

deira do CREA-RS e da Mútua-RS. “Esta 

inauguração é um ato simbólico, de um 

resgate político. Estamos realizando um 

sonho, promovendo uma alternativa pa-

ra os profi ssionais.” Agradeceu ainda a 

presença do Eng. Henrique Luduvice. 

“A nossa missão é promover uma alter-

nativa de melhora do Sistema Confea/

Crea e Mútua”, fi nalizou. 

Placa ex-inspetores - Ao falar em no-

me dos ex-inspetores, o Eng. Agrônomo 

Mario Hamilton Vilela revelou a emoção 

de estar naquele momento. “Nesta co-

memoração de 80 anos de nosso Con-

selho, estamos consolidando um casa-

mento perfeito e inteligente”, ressaltou. 

A emoção de ver um projeto sen-

do colocado em prática, após 19 anos, 

tomou conta de vários profi ssionais 

que estiveram envolvidos em todo o 

processo até ver o sonho realizado. 

Atuais e ex-inspetores, diretores da 

Mútua e profi ssionais convidados par-

ticiparam da inauguração da nova se-

de da Inspetoria de Porto Alegre, rea-

lizada em 31 de maio, funcionando, des-

de então, no espaço mais nobre do 

prédio da Mútua-RS, para facilitar os 

profi ssionais que procuram a Regional.  

Ao abrir o evento, o inspetor-che-

fe Eng. Joel Fischmann fez questão 

de traçar uma pequena linha do tem-

po, comprovando a importância do 

momento. “Temos um espaço melhor 

para receber o profi ssional e repre-

sentantes de empresas da Capital”, 

avaliou, agradecendo a presença de 

todos. O coordenador das Inspetorias, 

Geól. Pablo Palma, além de parabeni-

zar o evento, ressaltou a parceria com 

a Mútua-RS. “Quem sai ganhando são 

os profi ssionais”, pontuou. 

O diretor-geral da Mútua, Eng. Gil-

mar Piovezan, também destacou o mo-

mento especial. “Estamos consolidan-

do o que pensamos que seja o prédio 
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Inauguração de placa em homenagem a ex-inspetores



Capacitação de membros de 
Comissões das Inspetorias

A Coordenadoria das Inspetorias promove a 

capacitação de membros de Comissões das Ins-

petorias em todas as Zonais. O evento visa ins-

Zonal Fronteira Oeste na cidade de Alegrete, nas 
dependências da Urcamp. Nesse módulo, foram treinadas as 
comissões de Agronomia, Civil, Elétrica e Industrial

Foram treinados os inspetores-membros das comissões de Agronomia, Eng. 
Civil, Eng. Elétrica, Eng. Industrial e Eng. Florestal das Inspetorias de 
Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Três Passos, 
Carazinho, Erechim e Passo Fundo

O Conselho possui 43 inspetorias regio-

nais e 4 inspetorias especiais, que funcionam 

com regimento próprio, aprovado pelo ple-

nário do CREA-RS.

As inspetorias são constituídas por uma di-

retoria e, sempre que possível, por comissões 

das mesmas modalidades das Câmaras Espe-

cializadas do CREA- RS.

Ainda vinculadas às inspetorias, existem 

as representações municipais.

Nos dias 24 e 25 de setembro deste ano, 

irão ocorrer eleições destinadas a eleger a 

diretoria de cada inspetoria, as quais estão 

sediadas em Alegrete; Bagé; Bento Gon-

çalves; Cachoeira do Sul; Cachoeirinha/Gra-

vataí; Camaquã; Canoas; Capão da Canoa; 

Carazinho; Caxias do Sul; Cruz Alta; Ere-

chim; Esteio; Frederico Westphalen; Guaí-

ba; Ibirubá; Ijuí; Lajeado; Montenegro; No-

vo Hamburgo; Palmeira das Missões; Pa-

nambi; Passo Fundo; Pelotas; Porto Alegre; 

Rio Grande; Santa Cruz do Sul; Santa Maria; 

Santa Rosa; Santana do Livramento; San-

tiago; Santo Ângelo; São Borja; São Gabriel; 

São Leopoldo; São Luiz Gonzaga; Taquara; 

Torres; Tramandaí; Três Passos, Uruguaia-

na, Vacaria e Viamão, a renovar o mandato 

nas suas Comissões e a eleger as represen-

tações do CREA-RS, nos municípios de Ar-

roio Grande; Canguçu; Cerro Largo; Dom 

Pedrito; Encantado; Farroupilha; Flores da 

Cunha; Garibaldi; Getúlio Vargas; 

Gramado/Canela; Jaguarão; Lagoa 

Vermelha; Marau; Nova Prata; Ro-

sário do Sul; São Lourenço do 

Sul; São Marcos; Sapucaia do 

Sul; Taquari; Teutônia e Ve-

n â n c i o  A i r e s ,  g e s t ã o 

01/01/2015 a 31/12/2016.

As inscrições das chapas 

à diretoria da inspetoria, dos 

membros das comissões pro-

fi ssionais e das chapas das 

representações municipais 

deverão ser realizadas nas 

Inspetorias e Inspetorias Es-

peciais, no período de 11 até 

14 de agosto de 2014. 

A eleição se realizará das 

9 horas do dia 24 de setem-

bro às 18h do dia 25 de setem-

bro de 2014, exclusivamente 

via internet.

Para candidatar-se, basta 

que o profi ssional esteja habili-

tado junto ao Conselho e em dia 

com suas obrigações perante o 

sistema.

Como todo processo eleitoral, 

é de fundamental importância a par-

ticipação de todos os profi ssionais 

registrados no Conselho.
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Eleições no âmbito das 
inspetorias do CREA-RS

truir os membros das comissões sobre o Sis-

tema Confea/Crea e sobre os seus papéis 

dentro das comissões.
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CAPA

POR LUCIANA PATELLA | JORNALISTA

Por que as obras públicas 
brasileiras não deslancham?  

As intervenções previstas nas cidades-

-sedes da Copa do Mundo são exemplo 

desse problema, que assola o Brasil de 

Norte a Sul. Com sete anos para os pre-

parativos, muitas obras prometidas como 

“legado do evento” fi caram para depois 

de 2014. Já passado o Mundial, e, apesar 

de a Copa em solo brasileiro ter sido con-

siderada, pela imprensa internacional, co-

mo “A Copa das Copas”, mais de 75% das 

obras de mobilidade urbana e infraestru-

tura não saíram do papel. Mudanças nos 

projetos, atrasos, aumento nos custos es-
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Excesso de burocracia, 

intempéries, disputas judiciais 

sobre desapropriações, impasse 

para obtenção de licenças e 

imprevistos dos mais variados 

estão entre as justificativas dos 

gestores públicos para a 

morosidade ou mesmo a 

paralisação de obras públicas. Já 

para Engenheiros, órgãos de 

controle e representantes de 

entidades da área, as respostas 

podem ser outras, como a carência 

de mão de obra qualificada na área 

pública, de profissionais 

habilitados à frente de cargos 

técnicos e deficiências nos 

projetos contratados, considerados 

peças essenciais para execução 

qualificada e o correto andamento 

das obras a serem realizadas. 

Problemas que nascem da carência 

de gestão eficiente para as áreas 

de infraestrutura no País. 

tiveram entre as difi culdades.

Principais órgãos de fi scalização dos 

gastos públicos, o Tribunal de Contas da 

União (TCU), em nível federal, e o Tribu-

nal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul (TCE-RS), no âmbito estadual, 

acompanharam diversos projetos rela-

cionados à Copa do Mundo. De acordo 

com a auditora do TCE-RS Andrea Mall-

mann Couto, a auditoria prévia ou con-

comitante à obra permite a correção de 

eventuais desvios, evitando-se a ocor-

rência de prejuízos aos cofres públicos 

e reduzindo o risco de paralisações e adi-

tivos contratuais de acréscimos de valo-

res. “Nas auditorias de obras de mobili-

dade urbana que integravam a Matriz de 

Responsabilidade da Copa, diante de 

questionamentos da equipe de auditoria, 

o poder público realizou ajustes em al-

guns projetos e orçamentos que, até ju-

nho de 2014, resultaram em economia 

que supera a casa dos R$ 40 milhões.” 

O presidente do TCU, Augusto Nardes, 

frisa que é preocupação dos Tribunais 

“atacar problemas encontrados sem que 

isso impacte no andamento das obras”. 

De acordo com ele, o TCU já economizou 

aos cofres públicos mais de R$ 600 mi-

lhões, sem interrupções, por meio de me-

didas corretivas sugeridas pelo Tribunal 

nas auditorias em obras de aeroportos, 

portos e arenas.   

O ministro Augusto Nardes adverte, 

no entanto, que as difi culdades não são 

exclusividade dos preparativos da Copa 

do Mundo. De acordo com ele, trata-se 

de um problema de gestão que atinge 

os três níveis: federal, estadual e muni-

cipal. “A questão do planejamento vem 

sendo tratada com menor importância 

do que deveria. Não há no País uma cul-

tura do correto planejamento que cul-

mine em projetos básicos e executivos 

de qualidade, o que poderia minimizar 

não só problemas de atrasos, mas de 

recorrentes aditivos, e garantir uma exe-

cução sem maiores percalços e a preços 

justos”, observa. 

Segundo Nardes, a má qualidade dos 

projetos sempre foi uma das principais 

ocorrências indicadas pelo TCU. Dados 

da Fiscobras (fi scalização de obras re-

levantes por determinação da Lei de Di-

retrizes Orçamentárias) de 2012 repor-

tam que, das 200 obras fi scalizadas na-

quele ano, 49% apresentaram defi ciên-

cias de projeto; superfaturamento ou 

sobrepreço foram identifi cados em 46%. 

As irregularidades apontam ainda pro-

blemas recorrentes nas licenças ambien-

tais e falhas na fi scalização da execução 

dos contratos. “A pressão por entregar 

obras em prazos recordes e a falta de 

cultura de planejamento são causas es-

truturais nas obras públicas. Além disso, 

as falhas nos projetos podem implicar 

aumentos substanciais no valor da obra. 

Nesse caso, o principal risco é o de que 

os recursos previamente destinados ao 

empreendimento não sejam sufi cientes 

para sua conclusão. Ademais, um proje-

to defi ciente ainda pode impactar a qua-

lidade fi nal do produto entregue à so-

ciedade”, explica.



Para o diretor de Gestão e Assuntos Ins-
titucionais do Sindicato da Arquitetura e da 
Engenharia (Sinaenco), Eng. João Alberto 
Viol, além da falta de um correto planeja-
mento “que permita decidir as coisas bási-
cas no seu devido tempo”, muitos dos pro-
jetos de obras públicas não são bons, pois 
não são contratados da maneira adequada. 
“Projeto não é um produto que já vem pron-
to, que pode ser comprado como uma ca-
neta ou um carro. O projeto é algo que ain-
da será realizado. E como você compra bem 
uma coisa que ainda precisa ser feita?”, in-
daga. A resposta, de acordo com o Enge-
nheiro, passa por um bom termo de refe-
rência – também um trabalho técnico espe-
cializado – e pela contratação do projeto 
por Técnica e Preço, visto se tratar de um 
produto de predominância intelectual. “Vo-
cê não pode contratar olhando só o preço. 
É preciso contratar olhando a característica 
técnica de quem vai executar o serviço. É 
como ir ao médico. Escolhemos aquele que 
conseguimos pagar ou o mais adequado ao 
nosso problema?”, compara. Complementa, 
falando da importância do detalhamento 
para um bom projeto. “Um projeto pode ser 
feito de forma bem básica, sem nenhum ti-
po de detalhamento, ou pode ser feito com 
todos os detalhes que permitam a execução 
exitosa da obra”, esclarece.

“Na verdade, a essência está na cultura 
do planejamento e na constância de pro-
pósito nas ações de infraestrutura. Portan-
to, há no País carência de gestão”, argu-
menta o presidente do Fórum de Infraes-

Projeto e Planejamento

Política de Estado

trutura de Entidades de Engenharia do RS, 
Eng. Civil Cylon Rosa Neto. Para ele, não 
existem, ainda, estudos de longo prazo que 
priorizem e hierarquizem os investimentos 
em infraestrutura, “por critérios técnicos e 
econômicos, e não puramente oportunistas 
e eleitorais”. Sobre os projetos, pontua que 
representam valor inferior a 5% do investi-
mento. “Logo, comprometer os 95% res-
tantes por contratação desqualifi cada de 
projetos é uma medida pouco inteligente”, 
afi rma, concluindo que “a Engenharia bra-
sileira está sendo onerada por critérios pre-
datórios de contratação e, com isso, as em-
presas e profi ssionais estão perdendo valor 
econômico e, consequentemente, represen-
tatividade”.

O empresário Paulo Menzel, responsá-
vel pelo grupo de infraestrutura do movi-
mento Agenda 2020, aumenta o coro dos 
que citam “a absoluta ausência de planeja-
mento de Estado.” Se não temos planeja-
mento, não temos bons projetos, que, por 
consequência, não são fi scalizados adequa-
damente, gerando com isso uma série de 
aditivos contratuais, que, por sua vez, en-
carecem sobremaneira as obras”, conside-
ra. Sugere que tal planejamento seja posto 
em Lei, aos moldes da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. “A raiz dos males de infraes-
trutura está na nossa falta de união, do Po-
der Público com a iniciativa privada. Preci-
samos criar um plano de Estado pensando 
adiante. Assim, independentemente do go-
vernante, o plano seria cumprido”, destaca 
o empresário.  

Diretor do Project Management Institute 
no RS (PMI) – organização internacional que 
desenvolve, fomenta e divulga boas práticas 
de gerenciamento de projetos –, o Engenheiro 
Thiago Regal revela que diversas pesquisas 
indicam que, para projetos de longa duração 
e alta complexidade, é possível economizar 
até 15 horas de execução para cada hora uti-
lizada em planejamento. “Este fato é relativa-
mente fácil de explicar: com um bom planeja-
mento, as características dos projetos são mais 
bem defi nidas. Uma parcela dos problemas 
pode ser tratada antecipadamente e os crité-
rios de acompanhamento geram um ciclo vir-
tuoso de melhoria”, explica o Engenheiro, res-
saltando a importância em se diferenciar o pro-
jeto do gerenciamento do projeto. “Ambos são 
importantes, mas, em geral, o segundo é ne-
gligenciado. Isso porque existe uma cultura de 
‘fazer já’, sem se preocupar com atividades de 
planejamento e gestão que ajudam a evitar 
desperdícios e atrasos”, afi rma.

A cultura da pressa também é citada pelo diretor do Sinaenco, que vê nela ligação 

com a sucessão dos quadros políticos no poder a cada eleição, e da vontade do ad-

ministrador público em inaugurar “suas” obras durante seu mandato. “Sempre digo o 

seguinte: um bom administrador – se estiver tudo funcionando bem – em um mesmo 

momento estará planejando alguma coisa que ele não vai executar, projetando algu-

ma coisa que ele não planejou, e executando alguma coisa que talvez ele não tenha 

projetado. Essa mescla e continuidade é que não existe, tudo parece que acaba e co-

meça a cada quatro anos”, critica. 

Apesar desse cenário, o diretor do PMI, Eng. Regal, considera que algumas áreas 

do setor público já estão aumentando seus critérios de qualifi cação e exigindo em 

suas concorrências profi ssionais especializados para atuação em projeto. “As ferra-

mentas tanto para diagnóstico de problemas quanto para oportunidades de melhoria 

existem e são bem documentadas há anos. O grande problema é que elas deveriam 

ser parte fundamental da contratação de projetos, na área privada e na pública. Mas, 

para que isso aconteça, é fundamental uma mudança de mentalidade. Ou seja, criar 

uma cultura que valorize a importância do planejamento para o resultado dos proje-

tos. São inúmeras as organizações públicas e privadas que já utilizam e estão colhen-

do enormes frutos nas boas entregas de projetos, dentro do prazo, do custo e com a 

qualidade esperada”, informa. 
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Autorizada em 2005, a duplicação do trecho da BR 101 
que liga Osório (RS) a Palhoça (SC) ainda não foi 
concluída. O trecho gaúcho já está todo duplicado. 
Três trechos catarinenses ainda não foram concluídos: 
dois próximos ao Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro, entre Palhoça e Imbituba, e o trecho entre 
Laguna, Tubarão e Jaguaruna. A previsão inicial de 
conclusão era 2009. Hoje, a estimativa está em 2017.
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Legislação que rege todas as compras 

da área pública, inclusive serviços e obras 

de engenharia, a efi cácia da Lei 8.666 di-

vide opiniões. Para o presidente do Fórum 

de Infraestrutura de Entidades de Enge-

nharia do RS, Eng. Civil Cylon Rosa Neto, 

a legislação é boa, porém “parte do prin-

cípio de que as ações são planejadas, quan-

tifi cadas/orçadas e executadas em seus 

prazos corretos, tanto nos aspectos de 

projeto como nos de contratação e obra”. 

Conforme ele, utilizar os requisitos da Lei 

8.666/93 com avaliação Técnica e Preço, 

com a predominância da técnica é um ca-

minho, pois o poder público já tem o pre-

ço orçado. “Logo, qual a melhor proposta 

para fazer uso deste recurso? Este é o prin-

cípio inteligente que rege toda contrata-

ção de Engenharia do Banco Mundial, ou 

seja, prioriza  a qualidade dos serviços. 

Nosso caminho com estes novos institutos 

é o inverso, o processo predatório de con-

tratação que levará, certamente, ao insu-

cesso de grande parte dos investimentos 

tão necessários ao País”, sustenta.

Para o Eng. Cylon, com a ausência de 

uma cultura de planejamento, são busca-

das formas alternativas de contratação 

desses serviços, como pregões eletrôni-

cos, RDCs e emergenciais. São modalida-

des que, segundo o profi ssional, contor-

nam os requisitos de qualifi cação e preci-

fi cação previstos na lei de licitações. De 

acordo com o Engenheiro, tais procedi-

mentos resultam em processos de contra-

tação sem a adequada estruturação. “Os 

orçamentos deveriam ser baseados em 

projetos executivos bem feitos, em prazos 

compatíveis e obras contratadas com as 

devidas exigências técnicas e com preços 

bem postados. Pouco disso ocorre, pois 

não existem projetos. Com isso, os preços 

são incorretamente avaliados, as 

obras são contratadas por menor 

preço, sem exigência de qualifi ca-

ção, gerando então abandonos de 

contratos, atrasos, erros, riscos, aci-

dentes e todo o tipo de problema 

que não pode haver em obras com 

essas características, pois infraes-

trutura é questão de Estado, deve 

ser planejada para o período de uma 

geração. No entanto, o que de fato 

ocorre é que o País age sistemati-

camente sem planejamento e com 

o horizonte da próxima eleição”, cri-

tica. Conforme o Eng. Cylon, “existe 

uma incompetência de gestão de 

processos de investimento em in-

fraestrutura que distorcem o mer-

cado, desqualifi cam a Engenharia e 

destroem o valor das empresas e 

profi ssionais”. 

Já o presidente da Federação 

Interestadual de Sindicato de En-

genheiros (Fisenge), Carlos Rober-

to Bittencourt, considera a Lei 8.666, 

além de burocrática, anacrônica, 

uma vez que permite a aceitação 

de projetos básicos para licitações, 

sem especifi cações ou diretrizes bá-

sicas. “Esta lei foi editada durante 

a década perdida, em 1993, momen-

to no qual o País, em vez de cons-

truir um projeto de nação justo e 

igualitário, promoveu uma verda-

deira égide do Estado Mínimo. Des-

ta forma, assistimos à entrega do 

Brasil aos interesses de mercado, e 

não sociais. A Engenharia foi uma 

das áreas notavelmente atingida. 

Nossas profi ssões caíram no suca-

teamento, e muitos engenheiros de-

sistiram da profi ssão.” 

A Nova Transnordestina é uma obra ferroviária para ligar o Porto de Pecém, no Ceará, ao 
Porto de Suape, em Pernambuco, além do cerrado do Piauí, no município de Eliseu 
Martins, em um total de 1.728 km. A construção se iniciou em 2006 , e a ferrovia deveria 
ter sido entregue em 2010, mas, por motivos diversos, sua entrega fi cou adiada para 2016, 
totalizando 10 anos de obras.

Como priorizar a 
qualidade dos serviços?
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Criticado pelos entrevistados, o Re-
gime Diferenciado de Contratações 
(RDC), criado em 2011, pretendia tor-
nar mais ágeis as licitações de obras 
ligadas à Copa do Mundo e aos Jogos 
Olímpicos de 2016. Com o tempo, o 
seu uso foi estendido, por meio de me-
didas provisórias, a obras de Engenha-
ria do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e do sistema público de 
ensino. O RDC simplifi cou as concor-
rências para obras públicas e permitiu 
a redução, de 120 para 60 dias, do pra-
zo das licitações. Também mudou as 
fases da licitação, possibilitando a con-
tratação integrada, em que uma em-
presa ou consórcio é contratada para 
toda a obra, do projeto ao acabamen-
to. Pela Lei 8.666, projeto e obra são 
fases separadas. 

“Acredito ser um engano pensar 
que ganhando tempo no período de 
licitação vai melhorar lá na frente”, re-
fl ete o diretor do Sinaenco Eng. João 
Alberto Viol. “Ganhamos 60 dias, mas 
o que signifi ca isso para um empreen-
dimento público? No caso de um hos-
pital, por exemplo. Você tem que pen-
sar a vida útil desse local para déca-
das, onde você terá um custo de ope-
ração e manutenção do local. A obra 
desse prédio equivale a 20% do valor 
de operação e manutenção do prédio 
durante a vida útil, e o projeto, se for 
muito bem contratado, vale 5% do va-
lor da obra, portanto, 1% do valor total 
a ser despendido na vida útil do pré-
dio. Só que o projeto é tudo! É ele que 
defi ne o material, que defi ne se a vida 
útil vai ser mais cara ou mais barata. 
Ele é o DNA do empreendimento. En-
tão, você está ganhando 60 dias na 

contratação de um instrumento que 
pode afetar 50 anos da vida do pré-
dio. E pode torná-lo muito mais caro, 
não só a obra, mas todo o custo de 
manutenção da vida útil dele. Você po-
de até dizer que contratou mais rápi-
do e mais barato, mas qual foi o custo 
disso? Então, estamos com um foco 
errado.”

O Engenheiro Cylon Rosa Neto con-
sidera que o RDC deveria ser usado co-
mo exceção para obras especiais, onde 
haja prazos que permitam ao licitante 
exercer estudos de Engenharia que le-
vem a soluções inteligentes. “É um bom 
procedimento. Agora, da forma como 
está previsto, com 30 dias de prazo 
para planejar, elencar soluções e ava-
liar os respectivos custos, não acredito 
que possa ser efi caz, muito pelo con-
trário. Eu penso que o RDC deveria ser 
aplicado como exceção em grandes 
obras, onde se possa agregar valor com 
a inserção de estudos de alternativas 
técnicas de Engenharia, não um dispo-
sitivo para contornar a Lei 8.666/93 ou 
substituí-la muito menos, pois está o 
poder público, com isso, ratifi cando a 
falência da estrutura de planejamento 
estratégico da infraestrutura.”  

Carlos Roberto Bittencourt pensa 
que o RDC favorece as empreiteiras. 
“Se aprovada, esta medida falaciosa 
irá fl exibilizar regras nas licitações e 
favorecer as empreiteiras e empresas, 
que terão absoluto controle do pro-
cesso. Nosso País precisa de uma no-
va lei de licitações com diretrizes, exi-
gência de projeto executivo e contro-
le”, argumenta o presidente da Fede-
ração Interestadual de Sindicato de 
Engenheiros (Fisenge).

(Com informações da Agência Senado).
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CAUSAS
OBRAS 

INACABADAS 
DA UNIÃO

%

OBRAS 
INACABADAS 
DE ESTADOS 

E MUNICÍPIOS 
COM 

RECURSOS 
DA UNIÃO

Decisão 
judicial 3 2,31% 4

Quadro 
bloqueio LOA 4 3,08% 4

Questões 
ambientais 1 0,77% 6

Fluxo 
orçamentário/
fi nanceiro

79 60,77% 80

Problemas no 
projeto/
execução da 
obra

4 3,08% 37

Rescisão 
contratual 6 4,62% 18

Cancelamento 
do ajuste 0 0,00% 1

Inadimplência 
do tomador/
convenente

0 0,00% 33

Problemas 
com a 
construtora

1 0,77% 12

Acórdão TCU 1 0,77% 4

Interferências 
externas 0 0,00% 4

Motivo não 
informado 31 23,85% 67

Total 130 100,00% 270

CAUSAS % TOTAL %

Decisão 
judicial 1,48% 7 1,75%

Quadro 
bloqueio LOA 1,48% 8 2,00%

Questões 
ambientais 2,22% 7 1,75%

Fluxo 
orçamentário/
fi nanceiro

29,63% 159 39,75%

Problemas no 
projeto/
execução da 
obra

13,70% 41 10,25%

Rescisão 
contratual 6,67% 24 6,00%

Cancelamento 
do ajuste 0,37% 1 0,25%

Inadimplência 
do tomador/
convenente

12,22% 33 8,25%

Problemas 
com a 
construtora

4,44% 13 3,25%

Acórdão TCU 1,48% 5 1,25%

Interferências 
externas 1,48% 4 1,00%

Motivo não 
informado 24,81% 98 24,50%

Total 100,00% 400 100,00%

CAUSAS DE NÃO CONCLUSÃO DE OBRASNo dia 03 de julho, um viaduto despencou na cidade de Belo Horizonte, deixando duas pessoas 
mortas e 23 feridas. Prevista para ser entregue em junho, a obra estava em fase de acabamento e 
era executada pela Construtora Cowan. O empreendimento faz parte do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana e já consumiu, até o momento, R$ 713 milhões, dos 
quais R$ 311 milhões do PAC. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do 
RS, Eng. Civ. Marcelo Saldanha, o indicativo, de acordo com as informações divulgadas, é que 
houve de falhas de investigação do subsolo e prováveis erros de projeto e/ou de execução das 
fundações do pilar que cedeu após a retirada do escoramento, afundando entre 5 e 7 metros.
(Com informações da Agência Brasil). 

Regime Diferenciado 
de Contratações

Fonte: TCU
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Fortalecimento da Engenharia  
Pensamento unânime entre os en-

trevistados: o fortalecimento da Enge-

nharia no setor público é essencial pa-

ra que o País avance no seu desenvol-

vimento, com a qualifi cação da sua in-

fraestrutura. Atualmente, ainda são 

poucos os investimentos na estrutura-

ção de setores de projeto, controle e 

fi scalização nos órgãos públicos. Da-

dos do Diagnóstico de Atividades Téc-

nicas Realizadas pelos Municípios na 

Área de Fiscalização, feito pelo TCE-

-RS, em parceria com o CREA-RS, in-

dicam que há ainda muitos profi ssio-

nais não habilitados desempenhando 

as atividades de elaboração de proje-

tos e de orçamentos para contratação 

de obras e serviços de Engenharia. Nú-

meros da Controladoria Geral da União 

ratifi cam o cenário, indicando que mais 

de 90% dos municípios brasileiros não 

têm no quadro permanente profi ssio-

nal qualificado de área técnica para 

elaborar editais de contratação de em-

preendimentos. Para a auditora do Tri-

bunal Andrea Mallmann, a capacitação 

Tamanho das amostras: Setor privado: 339 participantes; Gov – Adm. Direta: 

43 participantes; Gov – Adm. Indireta: 40 participantes; Terceiro Setor: 

12 participantes (tamanho de amostra de baixa confi abilidade)

Fonte: PMI
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Parcial

da gestão pública na área é fundamen-

tal. “É necessário que o poder público 

volte-se para a valorização de seus qua-

dros técnicos, proporcionando a capa-

citação dos profi ssionais, associada a 

uma remuneração compatível com a do 

mercado privado”, declara. 

Cylon Rosa Neto considera que a ges-

tão qualifi cada passa pela contratação 

de empresas e profi ssionais preparados, 

em substituição aos quadros de indica-

ção meramente política. “Somente uma 

reforma constitucional e política pode, 

de fato, mudar este panorama, onde ca-

da instituição cumpra, realmente, o seu 

papel, não tenhamos distorções, como 

hoje existem com Ministério Público e 

Órgãos de Controle realizando funções 

do Executivo, bem como inserindo ques-

tões político-partidárias – de qualquer 

bandeira – em assuntos eminentemente 

técnicos e estratégicos, os quais exigem 

qualifi cação, conhecimento, expertise  e 

preparo. A infraestrutura é um ativo fun-

damental ao desenvolvimento de longo 

prazo e sustentável do Brasil, precisa ser 

gerida com conhecimento de causa, pla-

nejamento e custos reais, exatamente o 

inverso do praticado dentro da presen-

te conjuntura.”   

Para o presidente do Fisenge, é pre-

ciso, em primeiro lugar, garantir trans-

parência nas contratações das empresas, 

aliada à qualidade técnica. “De acordo 

com o Relatório Global de Corrupção, 

cartéis de fi xação de preços, por exem-

plo, causaram perdas diretas aos con-

sumidores, com superfaturamentos su-

periores a US$ 300 bilhões no mundo, 

no período de 1990 a 2005. A melhor 

forma é fortalecer e efetivar mecanis-

mos de controle social, além de pressio-

nar pela fi scalização do Ministério Pú-

blico, Tribunal de Contas e Controlado-

ria Geral”, explica. De acordo com ele, 

deve-se avançar na construção de um 

Estado verdadeiramente público e in-

clusivo. “Com um Estado forte, ampa-

rado pelo controle social e pela partici-

pação popular, poderemos ver no Brasil 

uma Engenharia pública a serviço da na-

ção e das melhorias sociais”, defende.



O Ibape Nacional irá promover, no dia 15 de outubro, o III Cer-

tame de Certificação Profissional em Engenharia de Avaliações. 

As provas serão aplicadas às 14h, simultaneamente, em quatro 

capitais: Brasília, Curitiba, João Pessoa e São Paulo. Os interes-

sados têm até o dia 31 de agosto para entregar o requerimento 

através do e-mail certificação@ibape-nacional.com.br. 

Para mais informações, acesse: www.ibape-nacional.com.br

De 03 a 05 de setembro, em Porto Alegre, irá ocorrer a segun-

da edição do Seminário Internacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho, que tem como proposta a Gestão Estratégica em SST 

para o efetivo processo de implementação de novas Normas 

Regulamentadoras ou Normas revisadas. Quando da publicação 

oficial do texto, o planejamento e os desafios devem estratégi-

ca e criteriosamente ser analisados, para que a implementação 

esteja incorporada e integrada ao processo de Gestão de Segu-

rança e Saúde no Trabalho da empresa, oportunizando melho-

rias no meio ambiente de trabalho e na prevenção de acidentes 

e doenças ocupacionais. Dentro deste contexto, o Seminário 

oferecerá aos participantes um conjunto amplo de apresenta-

ções e debates com foco do tema central, mas abrindo espaço 

para outras questões que possuem relação ou impactos, tendo 

como painelistas e debatedores renomados especialistas das 

áreas de SST, Meio Ambiente e Manutenção. 

Programação, investimentos e forma de inscrição, consultar  

http://www.nneventos.com.br/site_sst/.

Entre os dias 06 e 12 de outubro, a Sociedade de Agronomia de 

Santa Maria (SASM) irá lançar a Semana do Engenheiro Agrô-

nomo. Realizada todos os anos, visa congregar seus associados 

e promover eventos relativos à atualização profissional. Serão 

realizadas palestras técnicas, encontros referentes à organiza-

ção da classe agronômica, discussão de atribuições e outros 

assuntos relacionados à atuação do Engenheiro Agrônomo na 

sociedade. Mais informações em contato@sasm.com.br ou pelo 

telefone (55) 3217.2482.

Florianópolis (SC) receberá, de 9 a 22 de outubro, o XX Con-

gresso Brasileiro de Engenharia Química, no Centro de Conven-

ções CentroSul. Promovido pela Associação Brasileira de Enge-

nharia Química (Abeq), o evento constitui um importante en-

contro dos profissionais que atuam na área. 

Informações: www.cobeq2014.com.br/

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado 

do Rio Grande do Sul (Seapa), em conjunto com a Sociedade 

Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), realiza o Workshop 

Ameaças Fitossanitárias RS – A globalização da economia e seu 

impacto para a agricultura no Rio Grande do Sul, em Bento Gon-

çalves, no dia 11 de setembro.  O evento terá cinco palestras téc-

nicas sobre temas importantes, que envolvem a defesa sanitária 

vegetal, e duas mesas-redondas, as quais abordarão sobre pra-

gas exóticas e pragas quarentenárias de relevância para o Esta-

do, com debates de estratégias para a implementação de ações 

sustentáveis de combate e prevenção. A programação e demais 

informações constam em www.ameacasrs.eventize.com.br/

A Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, 

Aquecimento e Ventilação (Asbrav) promove e executa o Mer-

cofrio 2014 – 9º Congresso Internacional de Ar Condicionado, 

Refrigeração, Aquecimento e Ventilação –, a ser realizado nos 

dias 25, 26 e 27 de agosto deste ano, no Centro de Eventos 

da Fiergs. O congresso tem a tradição de trazer trabalhos de 

alta notoriedade, relevância técnica e utilidade mercadológi-

ca. Com um público variado, formado por professores, enge-

nheiros, arquitetos, projetistas, consultores técnicos e acadê-

micos, dispõe ainda de um espaço para que os patrocinadores 

possam interagir com o público participante do evento. 

Informações: http://asbrav.org.br/mercofrio_2014.php

Promovida pela Associação de Engenheiros e Arquitetos da 

Encosta do Noroeste do Estado, no dia 02 de outubro, das 9 

às 16h, a palestra técnica irá abordar a tecnologia de aplica-

ção de agrotóxicos em uma propriedade rural no distrito de 

Beviláqua, com carga horária de 06 horas. 

Mais informações em aeane.rs@gmail.com ou (54) 3214.2133.

A Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (Sargs) 

promove, no dia 29 de agosto, o curso sobre a Implantação 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em parceria com a As-

sociação dos Engenheiros Agrônomos de Passo Fundo, a As-

sociação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete e a Asso-

ciação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos 

da Fronteira Sudoeste do Estado. Mais informações pelo te-

lefone (51) 9338.3000 ou sargs@sargs.com.br

Com início em 29 de agosto, o curso objetiva apresentar a 

atual problemática ambiental e oferecer ferramentas neces-

sárias para desenvolver a consciência crítica e dinâmica que 

propicia o desenvolvimento de programas na área socioam-

biental, bem como a realização de auditoria e/ou perícia ju-

dicial e extrajudicial. Oferece fundamentação teórica e prá-

tica de modo a permitir que o profissional possa atuar no 

mercado de trabalho como auditor ambiental, perito ambien-

tal, assistente técnico ou consultor ambiental de acordo com 

as atribuições inerentes à expertise destes profissionais. 

Informações: (51) 3225.3501 / www.ipog.edu.br

II Seminário Internacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho

Semana do Engenheiro Agrônomo

Congresso de Engenharia Química

Workshop Ameaças Fitossanitárias 
para o Rio Grande do Sul

Mercofrio 2014

Tecnologia de Aplicação 
de Agrotóxicos

Implantação do CAR em Passo Fundo

MBA em Perícia, Auditoria e 
Gestão Ambiental

CURSOS&EVENTOS
Certifi cação em Engenharia 
de Avaliações
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Comparação entre geometrias 
cúbicas e cilíndricas de corpos de 
prova de concreto para avaliação de 
resistência à compressão

Um projeto dos Engenheiros Civis 

Rafael Burin Fávero, Lucas Alexandre 

Reginato e Josué Argenta Chies, mes-

trandos do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Civil (PPGEC), da UFRGS, 

e pesquisadores do laboratório Leme, 

orientados pelo Prof. PhD. Luiz Carlos 

Pinto da Silva Filho, resultou na avalia-

ção de duas diferentes geometrias de 

corpos de prova: cilíndricos e cúbicos. 

Os corpos de prova cilíndricos segui-

ram as orientações da NBR 5738 (ABNT, 

2003). Adotaram-se duas dimensões: 

Ø100x200 mm e Ø150x300 mm. Os cor-

pos de prova cúbicos seguiram as orien-

tações da norma inglesa BS 12390-3 

(BSi, 2009), adotando-se duas dimen-

sões: 100 e 150 mm de aresta. Todos 

os corpos de prova foram moldados 

em formas metálicas. 

Comparando ambas, o Eng. Rafael 

Burin Fávero explica que as fôrmas 

cúbicas são adotadas em diversos paí-

ses por sua suposta vantagem ope-

racional. “Como apenas uma face do 

cubo fica sem contato direto com a 

fôrma durante a moldagem do corpo 

de prova, garantem-se faces parale-

las e bem moldadas, o que permite 

sua colocação na máquina de ensaio 

sem nenhuma preparação adicional. 

Contudo, a qualidade das superfícies 

dos corpos de prova cúbicos, ou seja, 

o paralelismo de suas faces, depen-

de grandemente do estado de con-

servação das fôrmas, de sua limpe-

za adequada e de uma montagem 

cuidadosa”, comenta. Conforme ele, 

as fôrmas cúbicas tendem a ser mais 

pesadas, mais difíceis de montar e 

mais caras, se comparadas aos equi-

valentes cilíndricos, cujo ponto fra-

co está na necessidade de prepara-

ção adicional das superfícies de con-

tato, seja por capeamento, por re-

tificação ou pelo uso de bolachas 

de neoprene confinado nas duas fa-

ces de apoio. “Isso gera um custo 

extra de manuseio e de tempo des-

pendido para a realização dos en-

saios”, esclarece o Engenheiro. A 

utilização desse equipamento acar-

reta custos extras com manutenção, 

água e mão de obra. Além disso, 

alguns estudos recentes feitos em 

laboratório apontam que, para cor-

pos de prova cilíndricos, apenas o 

uso de retífica pode garantir bons 

resultados com qualquer tipo de 

concreto. No caso de resistências à 

compressão acima dos 50 MPa, a 

retífica é imprescindível. 

De acordo com o Eng. Rafael, os 

valores obtidos no trabalho, o qual 

foi apresentado recentemente em 

um Congresso Internacional e ava-

liou três diferentes níveis de resis-

tência à compressão (20; 30 e 50 

MPa), confirmam que, a partir de 

corpos de prova cúbicos, são obti-

dos maiores valores de resistência 

à compressão do que em corpos de 

prova cilíndricos, pois há um diferen-

te nível de tensões a que o material é 

submetido em função da geometria 

utilizada, razão pela qual existem ta-

belas de correlação entre geometrias, 

previstas inclusive em algumas nor-

mas, como na alemã DIN 1045-2 (2008), 

a qual propicia o uso de ambas as geo-

metrias na avaliação da resistência à 

compressão do concreto. No entanto, 

o estudo revelou que, independente-

mente da geometria do corpo de pro-

va utilizado, os valores de resistência 

à compressão obtidos indicam que as 

duas são confi áveis. “Isso, de fato, se 

confi rma pelo seu uso disseminado em 

todo o mundo e impossibilita que se 

faça qualquer tipo de recomendação 

quanto a esta ou àquela geometria ba-

seado apenas no critério de confi abi-

lidade dos resultados”, salienta. Des-

sa forma, a determinação de qual geo-

metria adotar é uma escolha técnico-

-econômica, já que ambas possuem 

vantagens e desvantagens. “Em ter-

mos técnicos, adotando-se procedi-

mentos adequados, não existe nenhum 

risco ao se utilizar esta ou aquela geo-

metria. Porém, cabe ressaltar que a 

norma brasileira NBR 5738 (ABNT, 

2003) não prevê o uso de corpos de 

prova cúbicos na avaliação da resis-

tência à compressão. Já em termos 

econômicos, deve-se pesar entre o 

custo, a manutenção e a correta mon-

tagem das fôrmas cúbicas e a prepa-

ração da superfície dos corpos de pro-

va moldados em fôrmas cilíndricas”, 

conclui.

Contato: 
favero_rafael@yahoo.com.br | lukas0910@gmail.com | josuchies@hotmail.com | lcarlos66@gmail.com
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Concretos reciclados
O emprego do resíduo de construção 

e demolição (RCD) na produção de con-

creto é objeto de estudo da Engenheira 

Edna Possan, professora da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana 

(Unila). A sua pesquisa parte da coleta, 

passando pela seleção e trituração – eta-

pa em que se tem como produto uma 

parcela de material fi no, substituindo a 

areia natural, e outra parcela de material 

grosso, que substitui a rocha natural. No 

Brasil, já existem plantas de reciclagem 

de RDC que comercializam o agregado 

e artefatos produzidos com ele.

Em parceria com a Arq. Patrícia Lo-

vato, da Universidade de Passo Fundo 

(UPF), a Eng. Edna desenvolve um tra-

balho sobre propriedades mecânicas e 

de durabilidade de concretos com agre-

gados reciclados. O projeto avalia o em-

prego deles em componentes da indús-

tria da construção e na pavimentação 

de ruas. Os resultados mostram que a 

variabilidade dos agregados é um de-

safi o para quem utiliza o material, pois 

aqueles que são compostos por maior 

quantidade de cerâmica vermelha de-

mandam mais água do que os formados 

por mais resíduos de concreto, o que 

afeta diretamente a resistência do con-

creto produzido com esses materiais.

Conforme a Eng. Edna, os concretos 

produzidos com até 50% de substitui-

ção de agregados miúdos e graúdos na-

turais por reciclados são viáveis técnico, 

econômico e ambientalmente – combi-

nação objetivada pela pesquisa. “Do pon-

to de vista técnico, estes concretos po-

dem atingir resistência à compressão de 

até 25 Mpa, com indicadores de durabi-

lidade semelhantes ao concreto de re-

ferência, desde que a relação água/ci-

mento não ultrapasse 0,60. Do ponto 

de vista ambiental, estes concretos pos-

sibilitam a redução de 50% do consumo 

de agregados graúdos e miúdos natu-

rais. Do ponto de vista econômico, para 

um mesmo nível de resistência à com-

pressão axial, apesar do maior consumo 

de cimento, os custos se assemelham ao 

concreto de referência”, explica.

Os benefícios da utilização desses 

agregados podem ser relacionados à sus-

tentabilidade, destaca a professora Edna, 

uma vez que, com a reciclagem do RDC, 

se reduz a necessidade de produção/con-

Um estudo desenvolvido em parceria 

entre a Eldorado Brasil e a Andritz anali-

sou a ecoefi ciência em processos de pro-

dução de celulose branqueada de euca-

lipto com relação a resíduos sólidos. O 

trabalho identifi cou os pontos de geração 

de resíduos sólidos em um sistema de Li-

nhas de Fibras de uma fábrica de celulo-

se branqueada de eucalipto, avaliando os 

benefícios e as soluções que as tecnolo-

gias modernas de produção proporcio-

nam quanto à sua redução. 

Conforme as Engenheiras Mariana 

Grotzner e Viridiane Vianna, da empresa 

sumo de agregado natural, corroborando tam-

bém com a destinação fi nal do entulho, que, ao 

ser adicionado ao concreto, tem um destino mais 

nobre que a disposição em aterro. Por fi m, tem-

-se o aumento do ciclo de vida do produto, ten-

do em vista que os materiais de construção que 

já fi zeram parte de uma estrutura/edifi cação são 

triturados e podem ser empregados novamente 

na produção de outros concretos, fechando o 

ciclo de vida do produto.

Reduzindo resíduos sólidos 
em fábricas de celulose
Andritz, a separação de resíduos, como 

nós de madeiras e palitos, aliada a tecno-

logias modernas de produção de celulose 

possibilitam que parte do material retor-

ne ao processo e seja transformado em 

fi bras de celulose, reduzindo a quantida-

de fi nal de resíduos e levando a um au-

mento de rendimento do processo. Isso 

gera menores perdas de produção e mi-

nimiza a quantidade de resíduos que se-

guem, muitas vezes, para serem dispostos 

em aterros. Desta forma, comprovam-se 

os benefícios econômicos e ambientais 

verifi cados com o estudo. “Na pesquisa, 

fi ca claro que há vantagens ambientais 

quando se adotam tecnologias que per-

mitem o reaproveitamento de resíduos, 

uma vez que se reduz o montante total 

de resíduo gerado. A vantagem econômi-

ca está ligada ao aumento de rendimento 

que se consegue com este reaproveita-

mento”, comenta a Eng. Viridiane.

O projeto mostra que a sequência de 

operações em determinada área permite 

minimizar problemas ligados à geração 

de resíduos sólidos, tratando o problema 

na fonte, isto é, reduzindo a sua geração 

através de reciclo no processo. “Outras 

medidas, como a instalação de fi ltros pa-

ra recuperação de fi bras de celulose de 

efl uente e de equipamentos de separação 

de areia, também contribuem para a ecoe-

fi ciência do processo”, salienta a Eng. Ma-

riana. Para as pesquisadoras, como as fá-

bricas de celulose estão atingindo maiores 

taxas de produção, e consequente aumen-

to na quantidade total de resíduos, estu-

dos como este estimulam a implementa-

ção de alternativas ecoefi cientes, nos âm-

bitos ambientais e econômicos.
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Contato: 
epossan@gmail.com

Contato: 
viridiane.vianna@andritz.com
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Encontro Nacional de Engenharia Civil
Os Engenheiros Civis reunidos em Ma-

ceió (AL), no período de 18 a 20 de maio 
de 2014, no Encontro Nacional da Enge-
nharia Civil, promovido pelo Confea, em 
parceria com a Associação Brasileira de 
Engenheiros Civis (Abenc) e a Federação 
Brasileira de Entidades de Engenharia (Fe-
brae), aprovaram as propostas constantes 
na presente Carta, com base nas palestras 

e nos debates relacionados ao exercício profi ssional.
Os temas da programação: Formação e Educação; Leis e 

Projetos de Lei Inerentes ao Exercício da Engenharia Civil; Fis-
calização, Ética e Valorização Profi ssional; Reconhecimento da 
Sociedade; Integração da Classe e a Qualifi cação Contínua dos 
Profi ssionais, os quais, de certa forma, se entrelaçam. Partem 
do princípio de que o reconhecimento da sociedade dessas pro-
fi ssões como atividades imprescindíveis para garantia contínua 
da qualidade de vida, a qual deve ser alicerçada a partir de uma 
fi scalização do exercício e da atividade profi ssional, de forma 
efi ciente e efi caz, que possa vir a reconhecer os profi ssionais 
comprometidos, competentes e eticamente responsáveis, o que 
trará, por consequência lógica, melhor valorização destas pro-
fi ssões. 

Além disso, é de imprescindível necessidade a união da clas-
se profi ssional, visando aos interesses profi ssionais, sua qualifi -
cação e sua integração, sempre convergindo para a defesa e os 
interesses sociais.

Abaixo apresenta, como premissas para Engenharia Civil, 
dentro do escopo de trabalho do Sistema Confea/Crea , para 
os próximos anos, as seguintes moções:

I – ... Posicionamento do Sistema Confea/Crea expressa-
mente contrário ao funcionamento de Curso de Engenharia Ci-
vil, na modalidade do Ensino a Distância (EAD).

II - ... Posicionamento dos Engenheiros Civis contrário ao PL 
2245/2007, referente à regulamentação da profi ssão de Tec-
nólogo da forma proposta, solicitando a retirada imediata do 
art. 2º e seus correlatos.

Além dessas, foram aprovadas as seguintes propostas:
a) Que se façam todos os esforços administrativos, jurídicos 

e políticos para garantir todas as atribuições e atividades dos 
profi ssionais do Sistema Confea/Crea, principalmente no que tan-
ge às Resoluções 21 e 51 do CAU/BR ou às que as se sucederem.

b) Que o Confea crie Resolução exigindo que todos os CREAS 
criem e mantenham o Ceder. 

c) Que o Confea/Crea crie um projeto de valorização pro-
fi ssional, no qual fi quem claras as atribuições e a importância 
dos Engenheiros Civis para a sociedade.

d) Que sejam separados os sombreamentos por categoria 
e que seja dividido e distribuído a cada Abenc estadual a res-
ponsabilidade de discutir e propor um projeto de lei a ser enca-
minhado à Abenc nacional, para que esta protocolize por meio 
de um ou mais deputados federais visando à criação de melho-
rias nas leis pertinentes.

e) Que os CREAS autuem os órgãos públicos quando designarem 
pessoas sem formação para o exercício de cargos/funções comissiona-
das, cujas atribuições sejam típicas de Engenheiros.

f) Que o Plenário do Sistema Confea/Crea seja composto somente 
por Engenheiros e Agrônomos.

g) Que o Confea/Crea articule com o MEC, a exemplo do que acon-
tece com o Conselho Federal de Medicina, para que todo o curso da área 
da Engenharia, quando de seu registro no MEC, seja precedido de con-
sulta junto ao Confea, quanto à compatibilidade do currículo com a mo-
dalidade, bem como quanto à titulação proposta.

h) Que as Câmaras Especializadas orientem a sua fi scalização a mo-
nitorar a interferência dos Arquitetos nos assuntos pertinentes à Enge-
nharia.

i) Que os CREAS gestionem junto ao Corpo de Bombeiros a criação 
de corpo técnico competente, com profi ssionais da área de Engenharia 
em seus Estados.

j) Em virtude dos projetos de segurança contra incêndio serem ana-
lisados nas unidades do Corpo de Bombeiros das diversas localidades 
do Brasil e, em muitas dessas unidades, não possuírem pessoas com ca-
pacidade técnica que lhes permitam a análise e apuração desses proje-
tos, propõe a criação de um grupo de trabalho no Confea para analisar, 
discutir e propor ações pertinentes ao assunto.

k) Propõe manifestação contrária a qualquer forma de regramento 
a ser aprovada pelo Confea, no tocante às atribuições e atividades pro-
fi ssionais dos Engenheiros Civis.

l) Que o Confea crie um grupo de trabalho entre a Engenharia Civil 
e Tecnólogos (modalidade civil) para discutir espaços de atuação de 
ambas as profi ssões.

m) Que o Sistema Confea/Crea divulgue na imprensa nacional e re-
gional que os Engenheiros Civis registrados no Sistema Confea/Crea 
têm competência para projetar e executar as obras civis, de acordo com 
as suas atribuições legais.

n) Que os CREAS comuniquem à União, ao Distrito Federal, aos Es-
tados e aos municípios e a outros órgãos da administração pública e à 
sociedade em geral que as Resoluções nº 21 e 51 do CAU não alteram, 
nem retiram as atribuições dos Engenheiros Civis.

o) Que antes do próximo Encontro Nacional sejam feitos Encontros 
Regionais, a fi m de apresentar propostas com aprofundamento, no in-
tuito de melhorar e qualifi car o debate.

p) Que todos os processos de Engenheiros Civis, com Especializa-
ção em Engenharia de Segurança do Trabalho, sejam analisados na Câ-
mara Especializada de Engenharia Civil.

q) Propõe ao Confea/Crea a criação de um grupo de trabalho pa-
ra elaborar Diretrizes Curriculares, específi cas e únicas para a Enge-
nharia Civil.

r) Propõe ao Confea a criação de um grupo de trabalho para discus-
são das Resoluções 21 e 51 do CAU/BR.

Maceió – AL, 20 de maio de 2014 

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
 Presidente do Confea 

Eng. Civ. Francisco José Teixeira Coelho Ladaga
 Presidente da Abenc
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MARIO  HAMILTON VILLELA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | MESTRE PROFESSOR APOSENTADO DA PUCRS, PRODUTOR RURAL, 

EX-CONSELHEIRO DO CREA-RS E EX-COORDENADOR DA CÂMARA DE AGRONOMIA

Cinquentenário em Engenharia Agronômica
Nos dias 6 e 7 de março, em Pelotas (RS), foram reali-

zadas as comemorações alusivas aos 50 anos da turma de 
Agronomia de 1963. Começamos o curso em 1960, no pré-
dio antigo, no Largo 7 de Julho, localizado no centro da 
cidade de Pelotas, na tradicional Escola de Agronomia Eli-
seu Maciel, da então Universidade Federal Rural do Sul, na 
época integrante do Ministério de Agricultura defronte ao 
Mercado Público, onde, anteriormente, era a sede do Lyseu 
Rio-grandense de Agronomia e Veterinária, hoje, Casa dos 
Conselhos Superiores da UFPel.  Naquela época, já havia 
um belo prédio construído no interior do município desti-
nado à Escola de Agronomia, mas ainda sem utilização. Foi, 
então, defl agrado um histórico movimento dos estudantes 
apoiados pelos docentes e funcionários, inclusive, com a 
geração de uma memorável greve estudantil, visando agi-
lizar a mudança da sede, movimento  exitoso.

Fomos, então, junto com os contemporâneos, os pio-
neiros na ocupação da nova sede, onde permanece até o 
presente, ou seja, junto ao Campus da Universidade Fe-
deral de Pelotas – UFPel, hoje, integrante do  município 
de Capão do Leão.

Concluímos em fi ns de 1963, com formatura realizada 
no dia 6 de março de 1964. A turma era de mais de 40 
alunos, formaram-se 41, dos quais 25 chegaram até esta 
efeméride, pois 16 colegas, lamentavelmente, deixaram o 
nosso convívio.

Por sugestão do nosso saudoso paraninfo Prof. Dr. 
Ernst Poetsch, foi recomendado que nos reuníssemos anual-
mente, desafi o aceito e cumprido com regularidade. To-
dos os anos, em março, a turma se reunia, independente-
mente de número, e relembrava a data de formatura, vi-
venciava fatos pitorescos, casos e características dessa 
agradável época estudantil, o que aconteceu, ininterrup-
tamente, até o presente, quando cumprimos os 50 anos.

Nossa turma foi a maior até então da faculdade, com 
uma grande porcentagem de estudantes catarinenses (qua-
se 22%), pois, na ocasião, a direção deliberou realizar si-
multaneamente ao vestibular de Pelotas outro em Floria-
nópolis (SC). Também tivemos na turma dois estrangeiros: 
um do Panamá e outro do Peru e apenas duas mulheres: 
Walesca Romero Iruzun (falecida – era pesquisadora da 
Embrapa, em Passo Fundo) e Therezinha Faria Ferreira.

A programação alusiva aos 50 anos de formatura, or-
ganizada por uma comissão de colegas pelotenses, coor-
denada pelo Reinaldo Guimarães Passos, elaborou uma 
série primorosa de atividades, começando por um encon-
tro com a atual direção da Faculdade no Salão de Atos, 

momento em que o diretor e seu vice-diretor, professores 
Manoel Brenner de Morais e Jery Teixeira Zanusso, res-
pectivamente, fi zeram uma exposição sobre a situação 
atual de nossa Eliseu Maciel, que neste ano festeja seus 
130 anos de existência.  O evento ocorreu no mesmo local 
onde recebemos os nossos diplomas. Foi um momento de 
muitas saudades e emoções, ocasião em que os colegas 
tiveram a oportunidade de se manifestarem. Foi, repito, 
um momento de muitos sentimentos emotivos.

Nessa visita memorável, a turma perpetuou o seu cin-
quentenário, fi xando no hall de entrada da Faculdade duas 
placas alusivas ao evento: numa, manifestava o compro-
misso solidário e inédito assumido quando nos formamos, 
isto é, de nos reunirmos anualmente durante 50 anos; na 
outra, reverenciava os 130 anos da faculdade, e no pátio 
defronte à Escola, diante da árvore (um eucalipto) plan-
tada por ocasião da colação de grau, junto à placa ante-
rior,  outra registrando que sentimos saudades  de certos 
momentos de nossas vidas e de pessoas que passaram 
por ela. Em todos esses atos de cunho acadêmico, conta-
mos com a presença honrosa de dois antigos e amigos 
mestres, os professores Wilson Alves de Oliveira (um de 
nossos homenageados) e Renato Rodrigues Peixoto.

Na noite de 6 de março, tivemos um régio jantar-dan-
çante, congraçando a turma e familiares. No dia 7, pela ma-
nhã, uma visita nostálgica às antigas instalações da facul-
dade, no centro da cidade, e, coroando a bem aprimorada 
programação, um dia inteiro de confraternizações no apra-
zível sítio Panamar, de propriedade do colega panamenho 
radicado desde a formatura em Pelotas, Javier E. Méndes 
Valdés.  Registre-se que, na entrada do sítio, há uma gran-
de placa de bronze, com os nomes de todos os formandos,  
alusiva  aos festejos  de nossos 25 anos, ali celebrados.

Hoje, dos 25 remanescentes desta turma cinquentenária, 
todos com excelente desempenho profi ssional, estão apo-
sentados 8 como professores de Ciências Agrárias (a maio-
ria na própria Faculdade), 10 enveredaram para o caminho 
da iniciativa privada, tornando-se bons empreendedores ru-
rais, 3 tornaram-se pesquisadores da Embrapa, e dos outros 
3, um é aposentado da Secretaria de Agricultura, outro do 
Ministério da Agricultura e o restante da Emater.

Este cinquentenário de formatura, que tem sido ce-
lebrado anualmente desde 1964, pelo ineditismo e per-
severança, tem, sem dúvida, um signifi cado muito espe-
cial para todos os integrantes da turma de Engenheiros 
Agrônomos de 1963 da Escola de Agronomia “Eliseu Ma-
ciel” da UFPel.
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LUIZ C. TUBINO DA SILVA  
ENGENHEIRO MECÂNICO | CONSELHEIRO DA 

CÂMARA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL

Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
Um problema ou uma grande oportunidade?
APRESENTAÇÃO

Atualmente, estão sendo implantadas as diretrizes e políti-

cas públicas de apoio institucional ao setor, com destaque para 

a Lei nº 12.305/10 – PNRS. Essas atividades envolvem a atuação 

de todas as instâncias de governo, juntamente com as organi-

zações privadas e a população em geral. Tratam da base legal e 

da capacitação das prefeituras na prestação dos serviços de co-

leta, tratamento e disposição fi nal do lixo urbano. Grandes avan-

ços têm se verifi cado na atualidade tanto na melhoria dos ser-

viços disponibilizados para a população, como na proteção do 

meio ambiente. Apesar dos esforços desenvolvidos, entretanto, 

não se conseguiu atingir até o momento o volume de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) reciclados, capaz de tratar adequada-

mente a crescente geração de lixo urbano no País. 

DIAGNÓSTICO
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nômico (OCDE), em seu relatório de 1999, constatou que a ge-

ração lixo urbano cresce a índices cinco vezes superiores ao 

crescimento vegetativo da população mundial, variável forte-

mente correlacionada ao crescimento da riqueza (PIB) de cada 

região ou país. 

O Banco Mundial projeta um incremento da ordem de 70% 

na produção global de lixo até 2015, passando dos atuais 3,5 mi-

lhões de toneladas para 6 milhões de toneladas diárias. Essa 

tendência eleva os riscos de desastres ambientais, alagamentos 

e distúrbios dos ecossistemas marinhos em níveis catastrófi cos. 

Atualmente, por exemplo, 10% dos plásticos descartados vão 

para os oceanos, como lixo aquático. 

A ONU identifi cou, por outro lado, os seguintes gargalos 

em relação à gestão do tripé da sustentabilidade (desenvolvi-

mento econômico, equidade social e conservação ambiental), 

os quais deverão ser objeto de tratamento prioritário: (1) Ex-

tensão e complexidade das cadeias produtivas de reciclagem; 

(2) A cultura de considerar o lixo algo a ser apenas descartado; 

(3) Faltam planejamento estratégico, articulação e coordena-

ção; (4) Insufi ciência de recursos e estrutura para as atividades 

da pesquisa tecnológica e inovação; (5) Falta de um sistema 

de informações estruturado. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para a efetiva 

implantação da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

– Lei nº 12.305/10 e o desenvolvimento do setor de reciclagem, 

torna-se necessário superar os seguintes desafi os: (1) Falta de pla-

nejamento público e privado; (2) Falta maior consistência na cole-

ta, sistematização e utilização dos dados disponíveis; (3) Falta de 

complementação e integração dos diagnósticos; (4) Falta de pes-

soal capacitado e programas de qualifi cação para o setor; (6) Ór-

gãos públicos carecem de estruturas de controle adequadas no 

cumprimento da legislação; (7) Difi culdade de acessar documentos 

fundamentais da agenda ambiental; (8) Escassez de indicadores 

de desempenho para as políticas ambientais; (9) O Sisnama é falho 

ao compartilhar informações e ações entre órgãos federais, esta-

duais e municipais. 

O Brasil perde de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões por ano de-

corrente de RSU não reciclados, caracterizando-se como opor-

tunidades não exploradas. Como o RS gera mais de 10% deste 

volume, estamos falando de um incremento potencial, para a 

economia local, da ordem de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão por 

ano. Os EUA, por exemplo, reciclam mais do que 50% dos resí-

duos gerados, ao passo que, no Brasil, nossa capacidade não 

ultrapassa os 11 a 15%. As indústrias recicladoras são seletivas, 

processando somente aqueles materiais lucrativos e com mer-

cado garantido! Considerando todos estes fatores, cabe indagar: 

Como aumentar os atuais volumes reciclados? Como incluir ou-

tros materiais, atualmente não reciclados, nas cadeias produti-

vas de reciclagem? Como reduzir a contaminação do meio am-

biente? Como reduzir os custos de manutenção e limpeza urba-

na nas nossas cidades?

PROPOSTA PARA DISCUSSÃO
Como condição indispensável para o desenvolvimento do 

setor de processamento do lixo urbano e a alteração positiva 

destes cenários, tornam-se necessárias a estruturação e a ope-

racionalização de um programa setorial específi co de fomento 

às cadeias produtivas de reciclagem, com abrangência esta-

dual e participação das prefeituras, empresas, academia e da 

sociedade civil. 

Estrutura e funcionamento: deverão ser considerados três ei-

xos estratégicos: Eixo 01 – Apoio Institucional e Governança; Eixo 

02 – Planejamento, Coordenação e Gestão; Eixo 03 – Apoio ao de-

senvolvimento das empresas e cadeias produtivas de reciclagem. 

Objetivos a serem alcançados: (1) Proteção do meio am-

biente; (2) Adoção de tecnologias, novas e específi cas; (3) 

Ampliação dos mercados para produtos reciclados; (4) Ado-

ção de políticas de fomento e incentivo à industrialização do 

lixo urbano; (5) Novos investimentos e apoio ao fortalecimen-

to das cadeias produtivas; (5) Implantação do processo de Lo-

gística Reversa; (6) Geração de emprego e renda; (7) Promo-

ção da inclusão social. 

Custos envolvidos: cabe ressaltar o baixo custo de implan-

tação e operação do programa. Os recursos necessários prati-

camente se resumem na adequação de um órgão público de fo-

mento, de uma instituição pública ou privada de pesquisa tec-

nológica, inovação e assistência técnica às empresas.

RESULTADOS ESPERADOS
Aumento do volume médio de RSU reciclados dos atuais 10 

a 15% para 50% ou mais, com a incorporação do maior número 

de itens, atualmente não recicláveis, através de projetos de pes-

quisa e da adoção de políticas públicas específi cas. Desenvolvi-

mento sustentado com incremento potencial do PIB anual do 

Estado do Rio Grande do Sul, na ordem de R$ 200 milhões a 

R$ 800 milhões, promovendo a incorporação da mão de obra 

dos catadores ao mercado de trabalho formal e a inclusão social. 

Redução do volume de lixo descartado nas vias públicas, lixões, 

aterros sanitários e na natureza.

UMA VISÃO DE FUTURO:
“O programa gaúcho de fomento às cadeias produtivas de 

reciclagem de RSU pretende, por meio da integração de esfor-

ços entre os setores público e privado, local e regional, ser uma 

referência nacional no desenvolvimento do setor, na preservação 

do meio ambiente, na promoção do desenvolvimento sustenta-

do e inclusão social.”
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Novo método de medição de malhas de terra 
de subestações

Introdução: O desempenho do aterramento de subestações 

é avaliado por meio de ensaios que requerem grandes distâncias 

entre os eletrodos. Assim, subestações urbanas apresentam di-

fi culdades operacionais para a realização destes ensaios. O “Mé-
todo de Medição de Malhas de Terra – 3MT” foi desenvolvido 

para viabilizar o ensaio de malhas de terra, principalmente de 

subestações urbanas. O 3MT está sendo utilizado na CEEE-D. 

Metodologia: O Método da Queda de Potencial (MQP) [1] é 

um dos mais utilizados para ensaiar malhas de terra de subesta-

ções. No MQP, a resistência de aterramento da malha é deter-

minada fazendo circular uma corrente entre a malha de terra sob 

teste e um eletrodo de corrente, o qual está muito distante da 

malha de terra para evitar acoplamento. Ainda, um eletrodo de 

potencial é utilizado para fazer medições de potencial em várias 

posições entre a malha de terra e o eletrodo de corrente. Assim, 

são obtidos diversos valores de resistência com os quais se tra-

ça uma curva: Resistência versus Distância. O valor da resistên-

cia de aterramento da malha de terra é determinado quando 

existir um “platô/patamar” na curva de resistência traçada. A 

Figura 1 apresenta o circuito de medição referente ao MQP.

Figura 1 – MQP.

O 3MT permite que seja utilizado o MQP “tradicional”, po-

rém com distâncias reduzidas entre os eletrodos. Com distâncias 

reduzidas, existe acoplamento entre os eletrodos. Para levar em 

consideração este acoplamento, o 3MT, a partir de equações do 

eletromagnetismo, determina “fator de correção”, o qual deve 

ser aplicado aos valores medidos de resistência utilizando dis-

tância reduzida entre os eletrodos. O “fator de correção” é fun-

ção dos seguintes parâmetros: da distância x, da parcela de cor-

rente de falta que fl ui pela malha de terra e pelos circuitos de 

sequência zero conectados à subestação, das características do 

solo e dos parâmetros geométricos da malha de terra sob en-

saio. O 3MT produz uma curva de resistência: a curva corrigida 

pelo “fator de correção” (Rcorrigido). O valor da resistência de 

aterramento da malha de terra (R
MALHA

) é determinado pelo pon-

to onde ocorre a intersecção entre as curvas medida (Rmedido) 

e corrigida (Rcorrigido). 

Validação do Modelo: Simulações numéricas foram realizadas 

para avaliar o modelo concebido. As simulações indicaram que, 

para a aplicação do 3MT, a distância mínima entre a periferia da 

malha de terra e o eletrodo de corrente é de 0,25D (distância d 

na Figura 1). Ou seja, 25% do valor da maior diagonal da malha de 

terra sob teste. Ainda, para várias distâncias (reduzidas, ou não) 

entre a malha de terra e o eletrodo de corrente (parâmetro D ou 

d, na Figura 1), as simulações determinaram as posições em que 

deve ser colocado o eletrodo de potencial x para que se obtenha 

o valor da resistência da malha de terra. Isso signifi ca que, quan-

do necessário, colocando o eletrodo de potencial x em uma única 

posição, é possível estimar o valor da resistência da malha de ter-

ra. Ábaco foi elaborado para determinar a posição do eletrodo 

de potencial x, função da distância D. 

O 3MT foi validado através de comparações com medições 

feitas em uma malha de terra teste de 10m x 10m [2]. Nas medi-

ções realizadas, as distâncias entre o eletrodo de corrente e a 

malha de terra foram de 10, 3 e 2 vezes a diagonal da malha de 

terra. A Figura 2 apresenta uma comparação entre resultados 

medidos (em azul) e corrigidos pelo 3MT (em vermelho), consi-

derando que a distância entre eletrodos é de 2 vezes a diagonal 

da malha de terra. O erro entre o valor de resistência fornecido 

pelo 3MT e o medido, adotando a distância D de 10 vezes a dia-

gonal da malha-teste, foi inferior a 2%.

Figura 2 – Rmedido (azul) e Rcorrigido (vermelho) para 2 x 
diagonal malha.

Medições em Subestações da CEEE-D: A Figura 3 apresenta 
o resultado das medições realizadas na Subestação Porto Alegre 
12 (SE PAL12), localizada na Av. Tarso Dutra. A distância D foi de 
3 vezes a diagonal da malha de terra. O valor medido da resis-
tência de aterramento, utilizando o 3MT, foi de 0,58Ω (ponto de 
intersecção entre as curvas Rcorrigido e Rmedido). Tal valor es-
tá coerente com a memória de cálculo referente ao dimensiona-
mento da malha de terra da SE PAL 12.

Figura 3 – SE PAL 12: curvas Rmedido e Rcorrigido.

Conclusões: O 3MT pode ser aplicado em subestações 
energizadas, utilizando distâncias reduzidas entre os eletro-
dos. Comparações com resultados de medições, realizados 
em um campo de prova, confi rmam a validade do 3MT. Em 
casos especiais, pode ser posicionando o eletrodo de po-
tencial x em um único ponto, ao invés de realizar várias me-
dições de potencial entre a malha de terra e o eletrodo de 
corrente. Ábaco foi elaborado para determinar, de forma 
rápida, a posição do eletrodo de potencial x em função da 
distância D.

Agradecimento: à estagiária de Engenharia Luisa Endres 
da Silva, que realizou as simulações numéricas solicitadas.
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Piscinões verdes contra as 
enchentes

As enchentes urbanas têm sua principal causa na incapacidade das cidades 
em reter suas águas de chuva, o que as faz, pela impermeabilização generali-
zada de sua superfície, lançar essas águas em enormes e crescentes volumes, 
e em tempos progressivamente reduzidos, sobre um sistema de drenagem que 
não mais lhes consegue dar a devida vazão. O excesso de córregos canaliza-
dos e o intenso assoreamento por sedimentos, lixo e entulho que atinge todo 
o sistema de drenagem urbana só fazem agravar o problema.

Não é por outro motivo que o Coefi ciente de Escoamento Superfi cial – pa-
râmetro que expõe a relação entre o volume das águas que escoam superfi -
cialmente sem infi ltrar no terreno e o volume total de uma chuva – nas grandes 
cidades brasileiras está atingindo a escandalosa ordem de 80%. Ou seja, 80% 
do volume de uma chuva pesada escoa superfi cialmente, comprometendo ra-
pidamente seu sistema de drenagem. Inversamente, em uma fl oresta, ou um 
bosque fl orestado urbano, o CES fi ca em torno de 20%; ou seja, cerca de 80% 
do volume de uma chuva torrencial é retido pela fl oresta, alimentando em boa 
parte, por infi ltração, o lençol freático. 

Fica claro que, ao contrário do que gostam de afi rmar nossos governantes, as 
enchentes urbanas não acontecem por um eventual excesso de chuvas, ou, mais 
prosaicamente, por vingança dos deuses, e muito menos como efeito do polêmi-
co aquecimento global, mas sim, liminarmente, pela absurda compulsão com que 
as cidades procuram livrar-se de suas águas pluviais o mais rápido que possam.

Diante desse claro diagnóstico, é estranho e inconcebível que os progra-
mas ofi ciais de combate às enchentes, insistindo isoladamente nos dispendio-
sos projetos de ampliação das calhas de nossos principais rios, não tenham até 
hoje implementado um arco de medidas voltadas a recuperar a capacidade da 
cidade em reter suas águas de chuva, ou seja, medidas que atacariam as en-
chentes em suas causas elementares. 

Inúmeros são os dispositivos e expedientes conhecidos para o aumento da re-
tenção das águas de chuva, como calçadas e sarjetas drenantes, pátios e estacio-
namentos drenantes, valetas, trincheiras e poços drenantes, reservatórios para 
acumulação de águas de chuva internos aos lotes, multiplicação dos bosques fl o-
restados na cidade, etc. Todos devem ser implantados, pois será a somatória de 
seus efeitos que propiciará os resultados hidrológicos esperados. Como um bom 
exemplo, por sua efi cácia hidrológica e por seus enormes trunfos ambientais, vale 
destacar a importância da multiplicação dos bosques fl orestados urbanos, enten-
didos como espaços da cidade assemelhados a uma verdadeira fl oresta. Compor-
tar-se-iam como verdadeiros e virtuosos piscinões verdes, tão diversos dos atuais 
deletérios piscinões, que se comportam como verdadeiros agentes de deteriora-
ção sanitária, ambiental e urbanística das cidades aonde vêm sendo instalados.

Importante considerar que, para que os bosques fl orestados realmente cum-
pram um papel representativo no combate às enchentes, teriam que ser disse-
minados em profusão por toda a área urbana, o que, do ponto de vista ambien-
tal, já seria um espetacular ganho. Muitas praças nossas, hoje praticamente sem 
árvores, inúmeros terrenos públicos e privados totalmente abandonados, áreas 
urbanas demarcadas como Áreas de Proteção Permanente (APPs), como tam-
bém áreas internas de cemitérios, condomínios, órgãos públicos, clubes, escolas, 
etc., poderiam ser transformados rapidamente em bosques fl orestados. Incenti-
vos fi scais ou de outra natureza poderiam ser direcionados ao atendimento des-
se objetivo. Pode-se trabalhar na perspectiva de, ao fi nal de determinado prazo, 
cada sub-bacia hidrográfi ca urbana passe a contar com um mínimo de 12% de 
sua área total cobertos por pequenos, médios ou grandes bosques fl orestados, 
o que, em termos hidrológicos, signifi caria reduzir, somente via esse expedien-
te, em cerca de 10% ou mais o volume pluvial que escoa hoje para o sistema de 
drenagens urbanas colaborando para a ocorrência de enchentes.

ÁLVARO RODRIGUES DOS SANTOS
 GEÓLOGO | EX-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT)
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12 de Julho – Dia do Engenheiro Florestal
TRAJETÓRIA DA ENGENHARIA FLORESTAL 

O amplo uso da madeira advinda das fl orestas, no de-
senvolvimento das civilizações, foi condicionado pela exis-
tência destes recursos e pelas técnicas conhecidas para 
sua utilização e modifi cação. Com o intuito de intensifi car 
e sistematizar o conhecimento a respeito da fl oresta, sur-
giu em 1786, na Alemanha, a primeira Escola de Silvicul-
tura que formava especialistas em Ciências Florestais.

Em 1960, foi criada, pelo presidente Juscelino Kubits-
chek, a Escola Nacional de Florestas (Decreto nº 48.247/60), 
em Viçosa (MG), cuja justifi cativa para criação foi a neces-
sidade de uma vigorosa política fl orestal para promover o 
conhecimento das fl orestas brasileiras, com o objetivo de 
frear a devastação de fl orestas nativas e promover refl o-
restamentos economicamente viáveis. Entretanto, devido 
a limitações quanto à infraestrutura e ao pouco compro-
metimento do Estado de Minas Gerais na época, a Escola 
foi transferida para Curitiba em 1963 (Decreto n° 52.828/63).

Atualmente, o Estado do Rio Grande do Sul possui três 
cursos de Engenharia Florestal:

• Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), cam-
pus Santa Maria, criado em 1967, com represen-
tação no CREA-RS.

• Universidade Federal de Santa Maria – Centro de 
Educação Superior Norte (Cesnors/UFSM), cam-
pus Frederico Westphalen, criado em 2006.

• Universidade Federal do Pampa (Unipampa), cam-
pus São Gabriel, criado em 2006.

A ENGENHARIA FLORESTAL NO SISTEMA 
CONFEA/CREA

No ano de 1966, foi criada a Lei nº 5.194/66, que re-
gulamenta o exercício da profi ssão, cabendo ao Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e aos Con-
selhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA) a 
fi scalização das atividades profi ssionais.

O Confea é a instância máxima no que se refere ao re-
gulamento do exercício profi ssional, julgando em última 
instância os processos. Os Conselhos Regionais são as en-
tidades autárquicas de fi scalização do exercício e das ati-
vidades profi ssionais que exercem papel institucional de 
primeira e segunda instância no âmbito de suas jurisdições.

Conforme o art. 45 da citada Lei nº 5.194/66, “As Câ-
maras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regio-
nais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos 
de fi scalização pertinentes às respectivas especializações 
profi ssionais e infrações do Código de Ética”. Portanto, a 
Câmara Especializada de Engenharia Florestal é encarre-
gada de analisar, julgar e decidir sobre os assuntos rela-
cionados à área de atuação da Engenharia Florestal, como 
a construção de critérios, orientações e normas dos pro-
cedimentos de fi scalização das atividades profi ssionais. 

De acordo com o Regimento do CREA-RS, a Câma-
ra é constituída por no mínimo três representantes da 
modalidade profi ssional – denominados conselheiros – 
e um membro eleito pelo Plenário, representando as 
demais modalidades. Os conselheiros que compõem a 
Câmara são representantes de entidades de classe e de 
universidades.

A CEEF do CREA-RS foi criada no ano de 1999, sendo 
a segunda Câmara da área do Brasil e, atualmente, a mais 
antiga das quatro existentes no País.

No ano de 2012, criou-se a Coordenadoria das Câma-
ras Especializadas de Engenharia Florestal junto ao Con-
fea, com a efetiva participação da Câmara de Engenharia 
Florestal do CREA-RS.

AS ENTIDADES DE CLASSE DA 
ENGENHARIA FLORESTAL DO RIO GRANDE 
DO SUL

Atualmente, existem três entidades de classe de En-
genheiros Florestais com representação no CREA-RS:

• Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais 
(Agef), fundada em 1975, com sede em Porto 
Alegre.

• Sociedade Santamariense dos Engenheiros Flo-
restais (Sosef), fundada em 1984, com sede em 
Santa Maria (RS).

• Sociedade dos Engenheiros Florestais Autôno-
mos do Rio Grande do Sul (Sefargs), fundada em 
1977, com sede em Erechim (RS).

DIA DO ENGENHEIRO FLORESTAL
Em 12 de julho comemora-se o dia do Engenheiro Flo-

restal. Esta data foi escolhida por ser Dia de São João 
Gualberto, santo protetor das fl orestas e, portanto, pa-
trono dos Engenheiros Florestais.

Por muito tempo, o desenvolvimento desprezou a na-
tureza e, em função disso, as consequências negativas estão 
sendo cada vez mais sentidas. Nos tempos atuais, o de-
senvolvimento só é possível quando realizado com 
base na sustentabilidade dos recursos naturais.

Dessa forma, a mis-
são do Engenheiro 
Florestal é desenvol-
ver e aplicar meto-
dologias de uso e 
manejo dos recur-
sos naturais, ga-
rantindo a conser-
vação dos mesmos 
e obtendo benefí-
cios à sociedade e ao 
meio ambiente.
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Remoção de um contaminante emergente contido 
em efl uentes por meio da técnica de adsorção

O rápido desenvolvimento tecnológico, especialmente 
no fi nal do século 20, aumentou a capacidade produtora, 
o consumo e o descarte de resíduos pelo homem. Este de-
senvolvimento, porém, teve um efeito secundário. Produ-
tos que são sintetizados podem, por sua vez, causar efeitos 
nocivos ao homem e ao meio ambiente.

Os chamados compostos emergentes são conhecidos 
como substâncias sintéticas que apresentam elevada toxi-
cidade, e seus efeitos ao ambiente ainda são pouco conhe-
cidos. Os estudos relacionados aos contaminantes emergen-
tes são recentes, consequentemente, muitos deles ainda não 
estão inseridos em legislações ambientais. Dessa forma, es-
ses contaminantes ainda não são considerados em progra-
mas de monitoramento realizados por órgãos ambientais e 
de saúde. Como a maioria dessas substâncias é persistente, 
elas não sofrem rápida degradação e não são retidas nem 
degradadas nos tratamentos amplamente utilizados, como 
o tratamento convencional de efl uentes (precipitação/coa-
gulação seguida pela fi ltração do lodo formado).

Entre os compostos emergentes, o bisfenol-A (BPA) 
tem recebido grande atenção devido ao seu uso generali-
zado. Pelo fato de conferir maior resistência, estabilidade 
e fl exibilidade aos materiais, este é aplicado, principalmen-
te, como monômero na produção de plásticos policarbo-
natos. Portanto, o BPA está presente em muitos produtos 
“fi nais”, como adesivos, CDs, revestimentos em veículos, 
plásticos de embalagens de alimentos, mamadeiras, tam-
pas de latas, garrafas, no revestimento interno de latas e 
em tubulações de abastecimento de água.

É importante destacar que estudos epidemiológicos 
levaram à comprovação de que há correlação entre a con-
centração de BPA no sangue, com o desenvolvimento de 
doenças em seres humanos, tais como obesidade, síndro-
me dos ovários policísticos, hiperplasia do endométrio e 
abortos (Hiroi et al, 2004; Sugiura-Ogasawara et al, 2005). 

Pelo fato de o bisfenol-A (BPA) ser bastante emprega-
do nos processos industriais e também por participar das 
formulações de produtos de uso doméstico, suas principais 
fontes ao meio ambiente são os efl uentes industriais, os es-
gotos domésticos, bem como os lodos provenientes das es-
tações de tratamento de esgoto e lixiviados de aterros sa-
nitários. 

O tratamento de BPA em soluções aquosas tem sido 
investigado usando-se uma série de técnicas, entre as quais 
se destacam a coagulação combinada com adsorção, a os-
mose inversa, a oxidação eletroquímica, a ozonização, e a 
fotólise. Entre as técnicas existentes, a adsorção tornou-se 
uma operação de uso crescente pela indústria por ser con-
siderada um processo adequado para separação e purifi -
cação de misturas químicas e, principalmente, por ser um 
meio de separação alternativo para situações em que efl uen-
tes apresentam substâncias poluentes. Do ponto de vista 

ambiental, as técnicas de adsorção possuem grande acei-
tação devido à capacidade dos sólidos adsorventes em re-
mover efetivamente poluentes presentes em correntes ga-
sosas ou líquidas. Entre os vários adsorventes utilizados, o 
carvão ativado comercial destaca-se em função de sua al-
ta capacidade para remover uma grande variedade de con-
taminantes orgânicos e inorgânicos dissolvidos. Estudos 
recentes no Laboratório de Separação e Operações Unitá-
rias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
(Haro, 2013) mostraram que é possível remover BPA de 
águas contaminadas em concentrações moderadas (10mg/L) 
utilizando a adsorção. Índices de remoção acima de 90% 
foram encontrados, indicando o potencial da técnica. Os 
ensaios realizados a fi m de avaliar os efeitos dos parâme-
tros químicos constataram que os melhores resultados fo-
ram obtidos com pH 6 e 10g/L de carvão ativado. Experi-
mentos avaliando o tempo de retenção do BPA no sólido 
provaram que 60 minutos são sufi cientes para atingir os 
altos percentuais referidos, como apresentado na Figura 1.

Assim, os resultados obtidos revelam a técnica de ad-

sorção como alternativa para redução do impacto ambien-

tal relacionado ao descarte de BPA. O presente estudo 

contribui signifi cativamente para o aumento da efi ciência 

dos sistemas de tratamento de água, podendo ser aplica-

do a outros poluentes emergentes. A continuidade de pes-

quisas nesta área é fundamental para o desenvolvimento 

de novas técnicas capazes de remover contaminantes per-

sistentes, promovendo um avanço na área de saneamento.

Figura 1. Efeito do tempo de adsorção na remoção de BPA. 



O 1º Conest foi realizado no período de 26 a 28 de no-
vembro de 1985, no auditório do Confea, em Brasília, reu-
nindo cerca de 150 Engenheiros de Segurança do Trabalho. 
Foi no decorrer desse Congresso da Anest que a Lei 
nº 7.410/85 foi assinada pelo então presidente da Repúbli-
ca, José Sarney, em 27 de novembro, após audiência con-
cedida ao deputado federal Maluly Neto, em companhia do 
Eng. Luiz Faro. Os profi ssionais foram ao presidente Sarney 
solicitar a assinatura no ato. Assim ocorreu. Foi lida a refe-
rida lei, pela primeira vez, ao vivo, antes mesmo de ser pu-
blicada no DOU. Foi um momento de êxtase, pois esse plei-
to era o maior e grande ensejo dos Engenheiros de Segu-
rança do Trabalho. Sonho da área. Esse evento foi batizado 
de 1º Conest, em Brasília, no primeiro ano de existência da 
Anest, que havia sido fundada em 26 de novembro de 1984. 

Desse modo, a cada dois anos ocorria um Congresso 
Nacional, em diversos Estados, nas cinco regiões, promo-
vido pela Anest e pela nossa fi liada na Unidade Federativa 
pertinente. Após 30 anos de fundação da Anest, já realiza-
mos 15 Conest, sendo que realizaremos o 16º, de 6 a 8 de 
agosto de 2014, em Novo Hamburgo (RS), em parceria com 
a Sul Eventos, juntamente com a 17ª Feira Internacional da 
Construção (Construsul), nas dependências da Fenac, que 
promete ser o maior e mais vibrante dos congressos já rea-
lizados.

Cabe destacar que, durante o 15º Conest, que ocorreu 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de 26 
a 28 de novembro de 2013, a Anest apresentou o Marco 
Regulatório da Engenharia de Segurança do Trabalho, o 
primeiro do Sistema Confea/Crea, pela primeira vez no 
Brasil, com planejamento de 10 anos, até 2022, quando o 
Brasil festejará os 200 anos de sua independência. O pro-
jeto foi idealizado e coordenado pela Anest, em 2012, que, 
após discussão, no decorrer de um ano, foi aprovado por 
unanimidade pelos presentes e, posteriormente, pelas Coor-
denadorias Especializadas das Câmaras Especializadas de 
Engenharia de Segurança do Trabalho dos Creas e pela 
Sobes. Esse Marco Regulatório será apresentado na Ale-
manha, no Global Forum For Prevention, de 24 a 27 de 
agosto deste ano, em Frankfurt, no decorrer do XX World 
Congress on Safety and Health at Work 2014, pela Anest e 
Abraest, nossa fi liada. Deve-se ressaltar que a iniciativa 
partiu da Alemanha, que tomou conhecimento do Marco 
Regulatório pela mídia brasileira. É a maior conquista es-
tratégica e política de nossa área, após a Lei nº 7.410/85.

Ainda no 15º Conest, outro fato marcante para a histó-
ria da Engenharia de Segurança do Trabalho no Brasil foi 
a aprovação, por unanimidade, do Manifesto de São Paulo, 
que lançava pela primeira vez no País um movimento na-
cional, coordenado pela Anest, apoiado pelo Congresso 
Nacional, por meio do senador Paulo Paim, para elaborar 
um anteprojeto de lei sobre segurança e saúde no trabalho 
dos servidores públicos, que são, atualmente, em torno de 
11 milhões. Até hoje, não há regulamentação em lei unifi ca-
da na área que atenda aos três Poderes da República nos 

16º Congresso Nacional de 
Engenharia de Segurança do Trabalho (Conest)
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três níveis de governo (União, Estados e Municípios), ape-
sar de a Constituição assim determinar, desde 1988, como 
a Convenção nº 155 da Organização Mundial do Trabalho 
(OIT). Essa lacuna foi resolvida por meio de duas audiên-
cias públicas, no Senado Federal, e por meio da 1ª Confe-
rência Nacional (Conast), em Goiânia (GO), eventos coor-
denados pela Anest, a qual reuniu diversas organizações 
estaduais e municipais (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
Ministério Público, além de diversas entidades de Engenha-
ria e Medicina do Trabalho. Este anteprojeto de lei já está 
nas mãos do Ministério do Trabalho e Emprego desde maio 
de 2014, que agora constituirá o GT Tripartite, para apre-
ciar, discutir, aprovar e levar para a Presidência da Repú-
blica, pois está no âmbito do Executivo, envolvendo des-
pesas da União. Essa é outra expressiva vitória do Conest.

O 16º Conest será integrado como o workshop das Coor-
denadorias das Câmaras Especializadas de Engenharia de 
Segurança do Trabalho do Sistema Confea/Crea e contará 
com a participação da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), do Ministério do Trabalho e Emprego e de ou-
tras autoridades, com os seguintes temas previstos: 

- Trabalho descente (OIT)
- Segurança, prevenção e proteção contra incêndio
- A segurança e saúde do trabalho no Brasil
- Nova NR 13 – caldeira, vasos de pressão e tubulações
- Trabalho seguro com eletricidade nas 
construções (NR-10) 
- Trabalho em altura 
- Segurança na construção – máquinas e equipamentos
- Análise técnica das cheias do Rio Madeira
- E-social – interface com a Engenharia de Segurança 
do Trabalho.

Veja a programação completa em www.ares.org.br
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Olímpico: entre a Baixada e a Arena, 
58 anos de história

No bairro Azenha, não se ouve mais o canto da torcida 

tricolor, apenas o barulho das máquinas que convidam o Rio 

Grande do Sul a dar um adeus defi nitivo ao Olímpico, que, 

por quase 60 anos, foi o estádio do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense. Palco de grandes emoções, e até considerado o 

maior estádio particular do Brasil, com 56 mil metros 

quadrados, o Olímpico deixou de receber os gremistas 

para, assim como a Baixada, entrar para a história do 

clube. Embora a mudança para a Arena seja, para muitos 

torcedores, uma conquista e um sinal de evolução, para 

outros é uma perda dolorosa que deixa saudade.

DOS FEITOS DA TUA HISTÓRIA: A 
PRIMEIRA CASA

Nos anos 1900, Porto Alegre se expandia, 

surgiam os bondes, a iluminação elétrica, as pri-

meiras fábricas e as salas de cinema. Em 1903, 

chegava a Porto Alegre a primeira bola de fu-

tebol pelas mãos do paulista Cândido Dias, o 

que deslumbrou os gaúchos e motivou um gru-

po de garotos a organizar um clube de futebol. 

Foi nesse contexto de transformação e forte 

infl uência alemã que nascia o Grêmio Foot-Ball 

Porto-Alegrense, em 15 de setembro daquele 

ano. Em poucos meses, o nomeado presidente 

do clube, Carlos Luiz Bohrer, incumbiu os só-

cios Augusto Koch e Oswaldo Siebel a procu-

rarem um lugar adequado para estabelecer o 

primeiro campo tricolor. 

Uma área campesina, localizada no bairro 

Moinhos de Vento, de parque para piqueniques 

passou a ser palco de vitórias do clube em as-

censão. Adquirido por 10 contos de réis por meio 

de um empréstimo no Banco Alemão e da ajuda 

fi nanceira de um sócio, o local abrigou por 50 

anos os torcedores gremistas. O fortim da Bai-

xada, como fi cou conhecido, foi inaugurado em 

4 de agosto de 1904, com uma partida entre os 

times principal e reserva. Até 1909, ano do pri-

meiro Gre-Nal – realizado em 18 de julho, com 

vitória tricolor de 10 a 0 –, a área permaneceu 

aberta ao público. Mas, no ano seguinte, o ter-

reno foi cercado, e dois portões de acesso foram 

abertos, o que permitiu a venda de ingressos. E 

já em 1910, Koch começou uma campanha para 

arrecadação de fundos para fechar defi nitiva-

mente a área e construir o primeiro pavilhão. 

A construção de madeira, simples, como 

uma espécie de arquibancada para capacida-

de de 600 pessoas, foi instalada em outubro 

de 1912, mas não resistiu por muito tempo. 

No fi nal de 1918, já apresentava os primeiros 

sinais de desgaste e precisou ser substituída, 

pois, além de ter sua estrutura comprometi-

da, não possuía espaço para reuniões e festas 

institucionais. Isso levou o clube a retirar ou-

tro empréstimo para pagar as obras do se-

gundo pavilhão, realizadas pela Construtora 

Germano Bartel e concluídas em agosto de 

1918. Durante 36 anos, este segundo pavilhão 

mais moderno e resistente, com capacidade 

para 10 mil pessoas, foi utilizado como sede 

do clube. “A Baixada era um tipo de estádio 

antigo, de um lado a arquibancada e, do ou-

tro lado, atrás da goleira tinha a ruazinha dos 

caixeiros-viajantes. Para a época, foi uma coi-

sa boa, porque não tinha essa afl uência que 

há hoje”, relembra o ex-presidente Hélio Dou-

1954 - Inauguração no dia 19 de setembro

rado, que acompanhou de perto as primeiras 

vitórias do tricolor gaúcho. 

Na década de 1930, os corações azul, bran-

co e preto começavam a bater mais forte do 

que o espaço permitia. Nos domingos de jogos, 

muitos torcedores se amontoavam em cadei-

ras suplementares e outros eram impedidos de 

entrar. A capacidade do campo se esgotava, 

enquanto a torcida e as pretensões do clube 

aumentavam, o que levou os dirigentes a criar 

vultos para a mudança de casa. “A torcida cres-

ceu muito com o valor que aquele time come-

çou a ter. A Baixada começou a dar para trás, 

e não havia condições de aumentar”, explica 

Dourado. Até se tentou permanecer com a Bai-

xada por mais tempo, alargando-se o gramado 

em 1938, mas não foi sufi ciente, uma vez que 

os problemas mais sérios vinham das arqui-

bancadas. Antes disso, em 1929, a direção re-

cebeu a planta do vultoso novo estádio, que 
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ainda não tinha lugar defi nido, mas já estavam 

previstos piscina, ginásio com teto movediço, 

apartamentos para os atletas visitantes, can-

chas de tênis e basquete, pavilhão estilo rús-

tico, bar e parede para bate-bola. Na época, 

a direção gremista já pesquisava áreas que 

pudessem abrigar a nova construção, como 

a área do antigo Cine Castelo ou onde hoje 

está a Avenida Farrapos. Mas uma grande área 

situada no Bairro Moinhos de Vento foi esco-

lhida para abrigar o novo estádio.

COM O GRÊMIO, ONDE 
O GRÊMIO ESTIVER 

O processo de mudança de endereço dos 

gremistas começou em 1940, quando o então 

presidente Telêmaco Frazão de Lima, com o 

apoio do colega Aneron Correia de Oliveira, 

tratou de dar início à permuta do terreno. Se-

gundo Ema de Souza Coelho, diretora e uma 

das fundadoras do Museu Hermínio Bitten-

court, o processo foi um pouco demorado, 

pois a área de 75 hectares, situada na Aveni-

da Carlos Barbosa, provinha de uma herança 

de uma tradicional família da época. Por isso, 

o terreno só passou defi nitivamente para os 

braços dos tricolores em 1948, quando a pre-

feitura de Porto Alegre autorizou a permuta 

entre as áreas, fi cando o terreno da Baixada 

de posse do governo municipal – onde, mais 

tarde, nos arredores surgiria o Parcão. 

Antes de começar a erguer o estádio, foi 

preciso transferir os moradores da Vila Caiu 

do Céu – uma comunidade assentada no local 

– e fazer a dragagem do arroio Cascatinha às 

margens do terreno. “Especialistas me disse-

ram que uma das difi culdades para a realiza-

ção da terraplanagem foi a pouca profundida-

de do lençol freático, só três metros da super-

fície”, conta Ema. Os impasses adiaram em 10 

anos o início das obras, mas não acabaram 

com o sonho gremista de ver um novo e mo-

derno estádio. No início de 1951, com o ante-

projeto dos arquitetos Plínio Oliveira Almeida, 

Naum Turquenitch e Edison Ribeiro pronto, foi 

lançada a pedra fundamental do Olímpico. Plí-

nio, considerado “pai do Monumental”, não 

chegou a aplicar o projeto, deixando a conti-

nuidade dos trabalhos ao Engenheiro Arman-

do Batista, mas acompanhou de perto todo o 

processo. A construção com base em referên-

cias estrangeiras, como o estádio da Bombo-

nera, casa do Boca Juniors, de Buenos Aires, 

teve início na presidência de Saturnino Van-

zelotti e foi executada gratuitamente pela 

Construtora Toigo. 

Vanzelotti trabalhou veemente ao lado 

de Alfredo Obino, presidente da Comissão 

de Obras na época. Os dois comandaram 

campanhas para arrecadação de dinheiro 

e promoções, com a participação dos tor-

cedores. As contribuições, porém, não fo-

ram sufi cientes. Chegando ao fi nal da cons-

trução, o clube necessitava de 25 mil cru-

zeiros, dinheiro que o clube não dispunha. 

A tentativa frustrada de um empréstimo 

da Caixa Econômica levou a dupla a viajar 

para o Rio de Janeiro em busca de auxílio 

do presidente do País, Getúlio Vargas. 

No dia 19 de setembro de 1954, o trico-

lor gaúcho inaugurava a sua segunda casa, 

que seria o palco de muitas vitórias por qua-

se 60 anos. Em sua primeira fase, o Olímpi-

co contava com anel inferior fechado e um 

pavilhão coberto, onde fi cavam a tribuna 

de honra e 2 mil cadeiras. A capacidade 

chegava a 38 mil pessoas. Os portões foram 

abertos ao meio-dia para receber sócios e 

torcedores para a festa. “Eu fi quei impres-

sionada com a fi la que tinha para entrar, me 

lembro da vitória de 2 x 0 sobre o Nacional, 

de Montevidéu. Foi uma festa muito boni-

ta”, relembra Dona Ema, torcedora ferrenha 

do tricolor gaúcho que até hoje, com 77 

anos, não perde nenhuma partida. A sole-

nidade de inauguração começou às 15h, com 

desfi les da banda da Brigada Militar e de 

diversos representantes do Grêmio.

DOURADO E O MONUMENTAL
A ligação de Hélio Dourado com o Grê-

mio começa aos 11 anos de idade, quando 

ele e sua mãe partem de Santa Cruz do Sul 

em direção a Porto Alegre, após a morte de 

seu pai. A mãe, que era professora e gre-

mista, incentivou o fi lho não só a dar segui-

mento aos estudos, como também adorar 

o tricolor gaúcho, sem imaginar que sua 

competência lhe levaria a virar médico e até 

presidente do clube. “Eu gostava do Grê-

mio, aqui tinha o Grêmio da Baixada e eu ia 

lá olhar os jogos. Quando eu passei no exa-

me de admissão para o Colégio Anchieta, 

minha mãe me deu de presente de aniver-

sário, em 20 de março de 1941, uma coisa 

que me deixou muito feliz: sócio do Grêmio. 

Então, eu não parei mais de assistir aos jo-

gos”, recorda o ex-presidente. 

Entre o caminho da casa de sua vó no 

Bairro Vila Nova e o colégio, Dourado via, 

todos os dias, a evolução de um estádio 

em formação, o qual seria sua segunda ca-

sa por vários anos. Ele, que chegou a visi-

tar o estádio e contribuir fi nanceiramente 

para a sua construção, foi, provavelmente, um dos 

poucos que cumpriu com seriedade o trecho do 

hino “Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver”. Não 

deixava de assistir aos jogos tanto na Baixada quan-

to no Olímpico, anos depois, e quando entrou pa-

ra a Faculdade de Medicina, começou a seguir o 

tricolor de carro pelo Brasil afora. 

Embora Dourado nunca tivesse a intenção de 

ganhar notoriedade no clube, a sua paixão pelo 

time começou a chamar a atenção dos dirigentes. 

“Eu não era de me misturar, de meter a cara, mas 

o meu nome começou a correr de um jeito que co-

meçaram a me ver”, revela. Em 1969, na primeira 

gestão de Flávio Obino – fi lho de Alfredo Obino, 

responsável pelas obras do Olímpico –, foi convi-

dado a fazer parte da mesa da diretoria como vi-

ce-presidente, o início de uma vida inteira dedica-

da ao clube. “Como eu era médico, me aproveita-

ram para o departamento de futebol e, com isso, 

eu fi quei muito próximo dos jogadores”, lembra. 

Em 1972, Dr. Dourado assumiu a presidência, 

onde fi cou até 1981, acompanhando a época de ou-

ro do Grêmio. Ele recebeu o clube com muitas dí-

vidas e o estádio faltando 30 metros de cobertura, 

mas decidiu dar ao Tricolor um “estádio condigno”, 

como ele mesmo diz. A remodelação do Olímpico, 

que o transformaria em Olímpico Monumental, “con-

sistia em fechar o anel superior e começou em 1977”. 

Devido à falta de dinheiro, Dourado deu início à ar-

recadação de verbas junto aos torcedores com a 

campanha do cimento, fazendo viagens para pedir 

pessoalmente a contribuição. “Eu viajei todo o Es-

tado e quase todo o Brasil, depois eu fui até o Pará 

visitar todas as colônias de gaúchos. De lá veio  mui-

to dinheiro”, relata. O ex-dirigente conta que a cam-

1958-1961 - Primeira ampliação em andamento

1953 - Baixada em seus últimos momentos

Ema Coelho

1953 - Condutores da Obra - Pres. Saturnino 

Vanzelloti, Eng. Sílvio Toigo e Alfredo Obino
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1912 - 1º Pavilhão Social da Baixada
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panha foi extremamente importante, pois per-

mitiu que a parte dos camarotes fosse fechada 

sem nenhum empréstimo. “Levamos o nome 

do Grêmio para muitos lugares. Eu recebi uma 

barbaridade de dinheiro de gremistas da Aus-

trália, o maior dinheiro do exterior que eu re-

cebi foi de lá. A campanha foi uma coisa de 

louco, chegava caminhão com cimento ou 

R$ 50,00 por saco. O Rio Grande do Sul se mo-

bilizou todo, a ‘gremistada’ conquistou isso, foi 

uma coisa muito bonita de se ver”, completa.  

Em 20 de junho de 1980, um ano antes de 

Dourado deixar a presidência do clube, o Es-

tádio Olímpico Monumental foi inaugurado 

com vitória tricolor sobre o Vasco. Toda a re-

modelação foi feita aos moldes do primeiro 

desenho feito por Plínio Almeida. “A inaugu-

ração foi uma beleza, uma alegria entregar 

para o Estado aquele estádio”, relata Doura-

do, emocionado. 

MUSEU HERMÍNIO BITTENCOURT
Por trás de toda a história, há uma memória 

que a leva para além das gerações, mostrando 

a raça e o suor de um clube que nasceu no iní-

cio do século 20 – quando o futebol ainda era 

algo estranho para os gaúchos – e que está ex-

posta no Museu Hermínio Bittencourt. O espaço 

leva o nome do idealizador do projeto, que con-

seguiu dar vida ao Museu, com a ajuda do então 

vice-presidente Henrique Amábile Filho e a con-

selheira Ema Facchin Coelho de Souza. 

A ideia já era antiga, mas se fez necessá-

ria no ano em que o clube completava 80 anos 

de existência e estava prestes a ser campeão 

da América e do mundo. Bitenca, como era 

conhecido Bittencourt, Ema e Amábile forma-

vam os três mosqueteiros que, com muito tra-

balho, resgataram, organizaram e trouxeram 

à tona a história de conquistas e vitórias do 

tricolor gaúcho. Na época, o clube possuía 

mais de 1.500 troféus de diversas modalida-

1970 - Construção do Pórtico do Olímpico

1977 - Olímpico Monumental - Começo 

das obras

1980 - Perto da conclusão das obras - Presidente Hélio Dourado e Alberto Galia em frente aos dois últimos módulos

des, os quais estavam espalhados por todas 

as salas do clube. “O tio Bitenca e o seu 

Amábile me levaram a uma sala onde hoje 

está a contabilidade do clube, abriram uma 

porta de ferro que dava acesso a um enor-

me salão, com diversos troféus assim, um 

ao lado do outro, no chão”, recorda. Depois 

desse episódio, Dona Ema começou seu es-

quema tático para a organização e catalo-

gação de todos os troféus, o que permitiu 

que, em 1984 – um ano após a conquista 

do título de Campeão do Mundo, em Tó-

quio – fosse inaugurada a sala de troféus, 

na presidência de Alberto Galia. 

O trabalho continuou com a ajuda de 

duas fi guras muito importantes, Hélio De-

vinar e Raimundo Bordin, fotógrafo e jor-

nalista do Correio do Povo, respectivamen-

te, ambos convocados para trabalhar ao 

lado de Dona Ema. Devinar fi cara respon-

sável pelas ilustrações e imagens e Bordin 

pelos documentos, atas e histórico do clu-

be – que, depois, deu vida à História Ilus-
trada do Grêmio, uma revista dividida em 

sete edições, que resgatavam a memória 

do Tricolor. Com esse time, a parte histó-

rica do Memorial foi aberta ao público em 

1988, na gestão de Paulo Odone. “É um tra-

balho de formiguinha, porque o Museu do 

Grêmio não se restringe apenas à exposi-

ção de troféus. É a história, a procura pela 

história, a pesquisa”, assegura Ema. 

Fontes:
Revista Goool, “Olímpico para Sempre”; Ed. 172, ano 2012.
Até a pé nós iremos, Ruy Carlos Ostermann, Porto Alegre: Mercado Aberto, 2000.
http://globoesporte.globo.com/rs/adeus-olimpico/ 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/gremio/noticia/2014/03/gremio-nao-entregara-olimpico-para-a-oas-
-enquanto-arena-estiver-alienada-4444586.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/gremio/noticia/2012/12/presente-e-futuro-numeros-mos-
tram-evolucao-do-olimpico-para-arena.html/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/gremio/noticia/2014/05/apos-assinatura-do-aditivo-da-arena-olim-
pico-sera-da-oas-em-90-dias-4513789.html

DEMOLIÇÃO
No começo deste ano, o prefeito de Porto 
Alegre, José Fortunati, entregou à OAS – 
empresa responsável pela construção da 
Arena – a licença de implosão do Olímpico. 
Até o final desta edição da Conselho em 
Revista, no entanto, não havia data definida 
para que isso ocorresse. Segundo a Assessoria 
de Imprensa da OAS, o Grêmio ainda está 
fechando o calendário que definirá as datas 
para a mudança oficial para a Arena. Após isso, 
a empresa Ramos Andrade, responsável pela 
demolição do estádio, deverá proceder com a 
destruição do ginásio David Gusmão e do 
prédio administrativo.  
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ARENA DO GRÊMIO
Depois de 30 anos, jovens nascidos na 

década de 1980, como o Memorial, também 

dão adeus ao Estádio Olímpico e são convi-

dados a viver uma era moderna no novo Es-

tádio Arena. Mas alguns não aceitam o convi-

te, como Dona Ema, que, depois de três dé-

cadas, deixa a diretoria do Memorial e decla-

ra o fi m de sua jornada no Tricolor. Ela diz que 

não está preparada para as mudanças, como 

a digitalização das peças, sugerida pela em-

presa que projetou o espaço na Arena. “Era 

emocionante ver as pessoas olharem as foto-

grafi as da história, dos jogadores, a torcida 

vibrava muito e eu também, pois eu procurava 

colocar nos painéis aquilo que eu, como torce-

dora, acharia bonito”, recorda a ex-diretora, que 

sempre teve a preocupação de acompanhar os 

torcedores nas visitas. Ela também reclama do 

pouco espaço. Embora tenha 500 m2 a mais do 

que o antigo Museu, não há possibilidade de 

criação de reserva técnica. Além disso, no novo 

espaço, no máximo 120 dos cerca de 3 mil tro-

féus poderão fi car aos olhos do público.
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