
#129 ANO Xv – Abril/mAiO/juNhO 2019
www.crea-rs.org.br

Endereço para devolução: 
AGF Avenida França 
90230-270 – Porto Alegre - RS
Fechamento autorizado pode ser aberto pela ECT

9912256571/2016 - DR/RS
CREA/RS

Mala Direta
Básica

Devolução
Física

revista trimestral do conselho regional de engenharia e agronomia do rio grande do sul

85 anos 
CREA-RS

Instalado em 1934 no Rio Grande do 
Sul, o CREA-RS comemorou 85 anos 
de história em maio homenageando 

profissionais e funcionários

pág. 18

O futuro e o presente
da construçãoBIM

Plataforma que possibilita a criação 
digital de vários modelos precisos de 

uma construção será obrigatória  
a partir de 2021

pág. 32

CEP aprova propostas e 
elege delegados para o CNP

O 14º Congresso dos Profissionais 
foi realizado em Porto Alegre 
e promoveu a discussão das 

propostas dos Congressos Distritais

pág. 15

Conselho em Revista 
agora é trimestral

A partir desta edição, a 
publicação do CREA-RS passa 
a veicular trimestralmente, mas 
com a mesma qualidade técnica

Eduardo Leite: governador 
do Estado do Rio Grande do Sul

ENTREVISTA 



CUB/RS JUNHO NBR 12.721 - 
Versão 2006

0 Projetos
Padrão de 

Acabamento
Código R$/m²

RESIDENCIAIS

R - 1 (Residência Unifamiliar)

Baixo R 1-B 1.444,16

Normal R 1-N 1.825,00

Alto R 1-A 2.297,34

PP - 4 (Prédio Popular)
Baixo PP 4-B 1.328,82

Normal PP 4-N 1.757,83

R - 8 (Residência Multifamiliar)

Baixo R 8-B 1.263,57

Normal R 8-N 1.520,36

Alto R 8-A 1.867,66

R - 16 (Residência Multifamiliar)
Normal R 16-N 1.478,78

Alto R 16-A 1.915,75

PIS (Projeto de Interesse Social) - PIS 1.038,98

RP1Q (Residência Popular) - RP1Q 1.516,89

ComERCIAIS

CAL - 8 (Comercial Andares Livres)
Normal CAL 8-N 1.821,01

Alto CAL 8-A 2.010,94

CSL - 8 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 8-N 1.508,14

Alto CSL 8-N 1.733,50

CSL - 16 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 16-N 2.018,97

Alto CSL 16-A 2.316,08

GI (Galpão Industrial) - GI 794,44
Estes valores devem ser utilizados após 01/03/2007, inclusive para contratos a serem firmados após esta data. 
As informações acima foram fornecidas pelo Sinduscon-RS. Atualize os valores do CUB em www.sinduscon-rs.com.br

pESSoA juRíDICA

Faixa Capital Social 

Valores para pagamento em cota única 
nas seguintes datas: 

Valores para 
pagamento 

parcelado com 
vencimento nas 
seguintes datas:

31/03/2019 
Valor integral 
sem desconto 

28/02/2019 
5% 

desconto

31/01/2019 
10% 

desconto

31/01, 28/02, 
31/03, 30/04 e 

31/05/2019

1 Até R$ 50.000,00 R$ 528,48 R$ 502,06 R$ 475,63 5 x R$ 105,70

2 De R$ 50.000,01 
até R$ 200.000,00 R$ 1.056,97 R$ 1.004,12 R$ 951,27 5 x R$ 211,39

3 De R$ 200.000,01 
até R$ 500.000,00 R$ 1.585,46 R$ 1.506,19 R$ 1.426,91 5 x R$ 317,09

4 De R$ 500.000,01 
até R$ 1.000.000,00 R$ 2.113,92 R$ 2.008,22 R$ 1.902,53 5 x R$ 422,78

5 De R$ 1.000.000,01 
até R$ 2.000.000,00 R$ 2.642,42 R$ 2.510,30 R$ 2.378,18 5 x R$ 528,48

6 De R$ 2.000.000,01 
até R$ 10.000.000,00 R$ 3.170,89 R$ 3.012,35 R$ 2.853,80 5 x R$ 634,18

7 Acima de 
R$ 10.000.000,00 R$ 4.227,84 R$ 4.016,45 R$ 3.805,06 5 x R$ 845,57

pESSoA FíSICA

Nível

Valores para pagamento em cota 
única nas seguintes datas:

Valores para pagamento 
parcelado com vencimento 

nas seguintes datas:

31/01/2019 
10% desconto

28/02/2019 
5% desconto

31/03/2019 
Valor integral 
sem desconto

31/01, 28/02, 31/03,
30/04 e 31/05/2019 

Superior R$ 502,88 R$ 530,82 R$ 558,76 5 parcelas de R$ 111,75

Médio R$ 251,44 R$ 265,41 R$ 279,38 5 parcelas de R$ 55,88

SERVIÇoS DA ART E ACERVo

Registro de Atestado por profissional 
(CAT com registro de atestado) R$ 86,82

até 20 ARTs acima 20 ARTs

Certidão de Acervo Técnico (CAT) R$ 52,86 R$ 107,21 

Certidão de Inexistência de obra/serviço R$ 52,86 R$ 107,21

Certidão de ART R$ 52,86 R$ 107,21

Certidões Diversas R$ 52,86 R$ 107,21

Resoluções 1.066 e 1.067, de 25 de setembro de 2015, 
e Decisões Plenárias do Confea 1.610e 1.611/2018.

ART DE RECEITuÁRIo 
AGRoNÔmICo/INSpEÇÃo VEICuLAR 

Valor de cada receita agronômica. 
Na ART incluir múltiplos de 25 receitas limitadas a 500 receitas. R$ 1,67

Valor de cada inspeção veicular. 
Na ART incluir múltiplos de 25 inspeções limitadas a 100 inspeções. R$ 1,67

Observação: A taxa da ART de Receituário Agronômico e Inspeção Veicular 
não poderá ser inferior a R$ 85,96.

aNUidadeS 2019

ta x aS 2019
1 - REGISTRo DE pRoFISSIoNAL

A) Registro definitivo R$ 83,80

B) Visto de registro R$ 52,86

2 - REGISTRo DE pESSoA juRíDICA

A) Principal  R$ 257,46

B) Restabelecimento de Registro R$ 257,46 

C) Visto de registro R$ 128,35 

3 - ExpEDIÇÃo DE CARTEIRA DE IDENTIDADE pRoFISSIoNAL 

A) Carteira definitiva  R$ 52,86 

B) Substituição ou 2a via  R$ 52,86 

C) Reativação de cancelado (art. 64, parágrafo único, Lei 
5.194/66, valor R$ 83,80 do registro e R$ 52,86 da carteira) R$ 136,66

4 - CERTIDõES

A) de registro emitida pela internet (profissional e empresa) isenta 

B) Certidão de registro e quitação profissional R$ 52,86 

C) Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica R$ 52,86

D) Certidão especial R$ 52,86 

5 - DIREITo AuToRAL

A) Requerimento de registro de obra intelectual R$ 321,62

6 - pRoCESSo DE REGuLARIzAÇÃo DE ART (RES. 1.050 Do CoNFEA)  
pRoCESSo DE REGISTRo DE ART DE ATIVIDADE ExECuTADA No ExTERIoR

 R$ 321,62

TABELA A – ART DE oBRA ou SERVIÇo

Faixa Valor do contrato ou custo da obra Taxa ART 

1 até R$ 8.000,00 R$ 85,96 

2 de R$ 8.000,01 até R$ 15.000,00 R$ 150,44

3 acima de R$ 15.000,01 R$ 226,50 

TABELA B – ART mÚLTIpLA mENSAL

Faixa Valor do contrato Taxa ART 

1 até R$ 200,00 R$ 1,67 

2 de R$ 200,01 até R$ 300,00 R$ 3,39

3 de R$ 300,01 até R$ 500,00 R$ 5,05 

4 de R$ 500,01 até R$ 1.000,00 R$ 8,46

5 de R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 R$ 13,60

6 de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 R$ 20,39

7 de R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00 R$ 27,35

8 acima de R$ 4.000,00 Tabela A

Observação: A taxa mínima da ART Múltipla Mensal é R$ 85,96. 



SUMÁRIO

04 ESPAÇO DO LEITOR

06 PALAVRA DA VIcE-PRESIDENTE

28 RAIO x DA fIScALIzAÇãO

M AT É R I A S

11 NOTícIAS DO cREA-RS

10 ESPEcIAL ELEIÇãO

08 ENTREVISTA

32 cAPA

26 NOVIDADES TÉcNIcAS

37 LIVROS & SITES

20 POR DENTRO DAS INSPETORIAS

18 ESPEcIAL 85 ANOS

15 cONgRESSO ESTADuAL DOS PROfISSIONAIS

22 ESPAÇO cDER-RS

38 ARTIgOS

A R T I g O S
Projeto Conjunto entre Divisão de Outorga e 
Sala de Situação da Sema-RS dá Origem à 
nova Resolução para Regular a Instalação de 
Estações Hidrometeorológicas Provenientes 
do Setor Elétrico no Estado

38

Espaço Coworking
e a Engenharia41

Cultura de Segurança nas Empresas:
Considerações para Avaliação46

Mecanismos de Inovação de Produtos
para a Indústria Metal Mecânica44

página 8

página 32

página 18

CAPA 

ENTREVISTA

ESPECIAl

85 ANoS

Relatório de Atividades Desenvolvidas pela
Câmara de Engenharia Florestal no Ano de 201840

Breves Considerações sobre Barragens
de Rejeito da Mineração42

17 cuRSOS & EVENTOS

05 hOMENAgEM 

16 fóRuM DE INfRAESTRuTuRA  
DAS ENTIDADES DO RS

3Conselho em revista • abril-maio-junho’19



Sugestão
gostaria de solicitar à editoria de nos-
sa revista que apresentasse matéria em 
que os profissionais da área da geolo-
gia pudessem nos esclarecer a respei-
to dos rompimentos das barragens da 
Vale, e do envolvimento de “profissio-
nais” colegas em nosso Sistema que se 
associaram a pessoas e empresas ines-
crupulosas para lesar a população e as 
pessoas menos favorecidas. 
Durante todo meu tempo de atuação 
tenho recebido inúmeras “propostas 
indecorosas”, não aceitei sequer dis-
cuti-las!
Eu também reconheço que geologia não 
é minha área; porém todos apreende-
mos no Ensino Médio que os vales e as 
planícies se formam (com o tempo) pe-
la erosão das cadeias de montanhas.
É difícil imaginar que qualquer pessoa 
coloque milhões de metros cúbicos de 
rejeitos semilíquidos, represados por 
apenas taludes de terras (justapostos) 
e se ponha a esperar que tal Sistema 
se solidifique e se cristalize a ponto de 
se tornar imune à “erosão”; quando até 
as rochas, e não apenas as areníticas 
mas também basálticas e ígneas não 
o conseguem. A sociedade precisa des-
te esclarecimento!
Eng. de Operação-Mecânica 
Walter Martins 

Engenheiro de Alimentos
Quero registrar a minha insatisfação 
quanto à atuação do conselho em re-
lação a apoiar a classe de Engenheiro 
de Alimentos. cursamos um curso que 
nos qualifica em diversas áreas de 
atuação, pagamos conselho e quan-
do chegamos ao mercado de trabalho 
várias vezes ouvimos que não temos 
qualificação.
Isso fica mais claro no que tange a 
concursos públicos como Anvisa, Ma-
pa, onde precisamos concorrer como 
profissionais de nível médio enquan-
to médicos veterinários, químicos, 
biólogos, nutricionistas podem con-
correr em cargos em que Engenhei-
ros de Alimentos atuariam com se-
gurança. Esta situação ficou clara no 
concurso da Prefeitura de gramado 
(RS), realizado em janeiro de 2019, 
onde para o cargo de fiscal sanitário 

foram selecionados apenas veteriná-
rios e nutricionistas.
Eng. de Alimentos Aline Bitelo 

Conselho em Revista
Desejamos a todos do conselho em 
Revista um 2019 de boas ideias e su-
cesso. Que a responsabilidade de le-
var a informação técnica e social seja 
uma ferramenta leve de carregar e que 
reúna a todos nós Engenheiros na bus-
ca pela melhor e mais transparente 
informação. um agradecimento e um 
abraço a todos os profissionais desta 
grande equipe. 
Eng. civil João Francisco Machado 

Infraestrutura, a maior das 
angústias dos gaúchos
Prezado Engenheiro cylon Rosa Neto,
Sou graduado em Engenharia civil e 
pós-graduando em Infraestrutura de 
Transportes e Rodovias. Primeiramen-
te venho por este parabenizá-lo pe-
la belíssima matéria apresentada na 
conselho em Revista, edição 127, na 
página 31.

como mencionado, estou em fase de 
conclusão de pós-graduação e preciso 
apresentar o manuscrito de conclusão, 
coisa que até o presente momento não 
tinha a menor ideia do que fazer. Esse 
curso está sendo realizado em Belém 
(PA), mas desde o princípio tenho a in-
tenção de apresentar algo sobre nossa 
região, até mesmo porque pretendo re-
tornar para o Sul no ano que vem, as-
sim que concluir o curso.
Partindo do princípio a respeito do seu 
artigo “Infraestrutura, a maior das an-
gústias dos gaúchos”, gostaria de obter 
mais orientações a respeito do assunto 
e informações de matérias e materiais 
no que tange à nossa região, para que 
eu possa preparar o meu trabalho. 
Eng. civil Cosme Machado de Rezende 

Resposta: Meu contato cylon Rosa 
cylon@bourscheid.com.br, mas su-
giro entrares no site da agenda 20/20 
que tem nosso caderno de propos-
tas, bem como estudares o Pelt-Pla-
no Estadual de Logística de Trans-
portes do RS.

ESPAÇO DO LEITORESPAÇO DO LEITOR
Os profissionais podem solicitar o cancelamento do envio 
da revista impressa no e-mail revista@crea-rs.org.br

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. crea-rs.org.br • twitter.com/creagaucho • facebook.com/creagaucho

AComPAnhE o CREA-RS nAS REdES SoCiAiS

facebook.com/creagauchocrea-rs.org.br twitter.com/creagaucho4



O cREA-RS saúda estes dedicados profissionais, responsáveis por inúmeras 
realizações tecnológicas na sociedade gaúcha, facilitando o dia a dia da população 

e tornando a vida de todos cada vez melhor. 

Datas comemorativas dos profissionais 
do Sistema confea/crea e Mútua

Nossos parabéns a estes profissionais!

hOMEnAgEM

AMBIENTAL

31 de janeiro 

ENGENHEIRO 

30 de maio

GEÓLOGO 

MILITAR

10 de abril

ENGENHEIRO 

METALuRGIsTA

10 de abril

ENGENHEIRO 

DE CusTOs

27 de maio 

ENGENHEIRO 

CARTÓGRAFO

6 de maio

ENGENHEIRO 

GEÓGRAFO
29 de maio

AGRIMENsOR

4 de junho 

ENGENHEIRO 

MECâNICO

5 de junho 

ENGENHEIRO DE PETRÓLEO

29 de junho 

ENGENHEIRO 
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ENG. CIvIL E DE SEG. TRAB.

ALICE HELENA COELHO SCHOLL 
1ª vICE-PRESIDENTE NO ExERCíCIO DA PRESIDêNCIA

São Luís, 77 | Porto Alegre | RS

CEP 90620-170 | www.crea-rs.org.br

FALE COM O PRESIDENTE

www.crea-rs.org.br/falecomopresidente

twitter.com/creagaucho

DISQUE-SEGURANÇA 0800.510.2563
OUvIDORIA 0800.644.2100

SUPORTE AO E-MAIL 0800.510.2770
SUPORTE ART 0800.510.2100

1º diretor administrativo
Luciano valério Lopes Soares
Eng. Mec. e Seg. Trab.

1ª vice-presidente no 
exercício da Presidência
Alice Helena Coelho Scholl
Eng. Civil e de Seg. Trab.

ADMINISTRATIvO

DIRETORIA

Coordenador-adjunto
Luis Henrique Nunes Motta
Eng. Eletricista

Coordenadora
Nanci Walter
Eng. Ambiental 

COORDENADORIA DAS INSPETORIAS

2º diretor financeiro
Luciano Roberto Grando
Eng. Mec. e Eng. Seg. Trab

Coordenador-adjunto
Lulo José Pires Corrêa
Eng. Agrônomo

Coordenadora
Andrea Brondani da Rocha
Eng. Agrônoma

COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS DO RS

2º diretor administrativo
Ubiratan Oro
Eng. Civil

2º vice-presidente no 
exercício da Presidência
Gustavo André Lange
Eng. Agrônomo

Unidos faremos 

FINANCEIRO

Este ano em que estou interinamente no exercício 

da Presidência deste importante conselho, tradu-

zo a função como uma experiência muito enrique-

cedora e desafiante.

As responsabilidades e os compromissos são enor-

mes e ao mesmo tempo de alta relevância, sendo 

evidenciados por todos aqueles engajados ao Sis-

tema em razão das perspectivas e situações de 

amplo espectro que englobam as profissões e a 

sociedade.

Estive em vários comandos e cada um ofereceu 

uma parcela de contribuição e a obtenção de vas-

to aprendizado.

conheci realmente o Sistema no sentido mais am-

plo da palavra quando presidente da Associação 

de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas (Aeap) par-

ticipava de reunião do conselho Regional de En-

genharia e Agronomia (cREA-RS) com as Entida-

des de classe. 

Desde então venho me dedicando à valorização e 

defesa de nossas profissões. Atuei como membro 

de comissão, inspetora-chefe, conselheira suplen-

te, passando na sequência à titularidade.

1º diretor financeiro
Ronaldo Witter Madruga
Eng. Eletricista e Téc. Eletrônica
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PALAvRA DA vIcE-PRESIDEnTE
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a diferença
Tenho sido atacada de forma vil, covarde, menti-

rosa, falaciosa, não condizendo em nada com a 

verdade. Mas estes ataques irrelevantes são igno-

rados por mim, pelo simples motivo de serem fal-

sos e covardes. 

A porta do gabinete que ocupo, repito, interina-

mente, estará sempre aberta para resolvermos por 

meio do diálogo aberto e franco, olho no olho, dú-

vidas, situações ou sugestões. Trabalhamos em equi-

pe e acredito nisto. 

O cREA-RS possui uma diretoria coesa e partici-

pativa. Totalmente integrada na busca de um con-

selho novo, ético e moderno. 

O cREA-RS somos todos nós. Só seremos uma clas-

se forte se estivermos unidos e atuantes. 

Temos que estar presentes em todas as discussões, 

tanto técnica como política, para uma efetiva de-

fesa da sociedade.

unidos faremos a diferença.

COMISSãO EDITORIAL 2019

TITULARES
Civil: Eng. civ. Nelson Kalil Moussalle 
Agronomia: Eng. Agr. Paulo Sérgio gomes da Rocha
Seg. do Trabalho: Eng. Quím. e Seg. Trab.
Roselaine cristina Mignoni
Elétrica: Eng. Eletri. Luciano hoffmann Paludo
Florestal: Eng. ftal. guilherme Reisdorfer
Mecânica e Metalúrgica: carlos Alberto Pereira
Química: Eng. Quím. gabriela florindo Marques
Geologia e Minas: geól. Marco Antonio 
fontoura hansen

SUPLENTES
Civil: Eng. civ. carlos giovani fontana
Agronomia: Eng. Agr. cleusa Adriane 
Menegassi Bianchi 
Seg. do Trabalho: Eng. Seg. Trab. Alexandre 
Rava campos 
Elétrica: Eng. Eletric. Edgar Bortolini 
Florestal: Eng. ftal. Edilberto Stein de Quadros
Mecânica e Metalúrgica: Eng. Mec. Valmor 
Antônio Accorsi 
Química: Eng. Quím. Damaris Kirsch Pinheiro
Geologia e Minas: geól. Adelir José Strieder 

Dentre os inúmeros desafios do Sistema confea/crea  

atuei também como diretora por cinco anos,  

coordenadora da câmara Especializada de Enge-

nharia civil, onde fui eleita coordenadora da coor-

denadoria Nacional das câmaras de Engenharia 

civil do confea.

Neste período de seis meses à frente do cREA-RS,  

tenho procurado agir com discernimento e inteli-

gência no intuito de preservar a defesa das profis-

sões e profissionais perante as pressões e os inte-

resses que vão ao encontro da filosofia e finalidade 

desta instituição.

O bom relacionamento e honestidade dispensados 

com os colaboradores (dito pelos mesmos) no que 

tange às obrigações de contratante são essenciais, 

já que uma instituição que defende profissionais e 

profissões nunca deve minorar aqueles que cum-

prem função de grande envergadura e que fazem 

as coisas acontecer neste conselho.

Procuro atuar com todos, funcionários, conselhei-

ros, inspetores e profissionais, da forma mais ob-

jetiva, honesta e franca possível, dirimindo dúvidas 

e não deixando pendências. De maneira clara bus-

camos as melhores soluções para o cREA-RS e pa-

ra as partes envolvidas.

7Conselho em revista • abril-maio-junho’19



EnTREvISTA

Entrevista: Eduardo leite, 
governador do Rio grande do Sul
POR Jô SANTUCCI | JORNALISTA 

Eleito no segundo turno das eleições de 2018, Eduardo Leite tornou-se um dos gover-
nantes mais jovem da história do Estado. Leite iniciou carreira política no movimento 
estudantil, como presidente do grêmio Estudantil de sua escola. graduado pela facul-
dade de Direito da ufPel, filiou-se ao PSDB e concorreu a vereador em 2004, sem ob-
ter êxito. Logo depois, integrou a administração municipal, chegando ao cargo de che-
fe de gabinete do prefeito. Em 2008, elegeu-se vereador e presidiu a câmara Municipal 
de 2011 a 2013. Eleito prefeito de Pelotas em 2012, Leite permaneceu no cargo durante 
quatro anos, sendo sucedido pela vice-prefeita. Nesta entrevista, o governador fala um 
pouco dos projetos que envolvem a área tecnológica.
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Eduardo leite, governador 
do rio Grande do Sul

Conselho em Revista – Como o senhor avalia uma das 
demandas do CREA-RS com relação à importância 
dos cargos técnicos de seu governo serem ocupados 
por pessoas cuja formação profissional atenda às es-
pecificidades dessas áreas, garantindo a qualidade 
dos serviços prestados à sociedade?
Governador Eduardo leite – Toda e qualquer demanda de 

entidades de classe deve ser respeitada e considerada, já 
que esses órgãos representam importantes categorias pro-
fissionais. O trabalho no Executivo requer a conciliação das 
capacidades técnicas e políticas dos quadros escolhidos pa-
ra desempenhar funções que, no fim das contas, atendem 
aos interesses da sociedade. É isso que estamos fazendo 
desde que assumimos o governo, selecionando e indicando 
profissionais que atendem a essas necessidades. 
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Qual o planejamento estratégico do senhor para a me-
lhoria da saúde, segurança, ensino, infraestrutura e em-
pregabilidade no Estado? 
O governo tem um planejamento que passa pelo controle 
dos gastos públicos, com redução das despesas, reestrutu-
ração de carreiras do funcionalismo e da previdência esta-
dual, e, principalmente, pelo estímulo ao desenvolvimento 
econômico, com parcerias público-privadas, privatizações 
e concessões.
Desde o início do ano, conseguimos retomar o pagamento 
em dia dos repasses às prefeituras na área da saúde, além de 
renegociar um passivo que se arrasta há anos e será quitado 
em 16 meses. Na infraestrutura, anunciamos investimentos 
de mais de R$ 300 milhões em estradas estaduais, além de 
deflagrarmos os processos de concessão de rodovias como 
a RSc-287 e a ERS-324 à iniciativa privada. Devemos anun-
ciar novos lotes de rodovias nos próximos meses. Será a par-
tir dessas parcerias com o setor privado que daremos uma 
nova condição de infraestrutura para o Estado.
Também temos uma extensa agenda de busca por investi-
mentos, tanto no Brasil quanto fora do país, e isso certamen-
te nos dará condições de modificar o ambiente no Estado e 
gerar emprego e renda para os gaúchos. 

Como pretende resolver a dívida fiscal estadual para 
fomentar o desenvolvimento do Estado? 
O nosso governo já conseguiu avançar muito no que diz res-
peito ao processo de adesão ao Regime de Recuperação fis-
cal. A aprovação da emenda que retira da constituição Esta-
dual a obrigatoriedade de plebiscito para privatização da 
cEEE, da cRM e da Sulgás, e, posteriormente, a aprovação 
dos projetos que autorizam as privatizações das companhias, 
foram importantes demonstrações ao Tesouro Nacional de 
que o Estado realmente tem um planejamento sério para sair 
dessa situação difícil em que se encontra. Enviamos à Assem-
bleia uma Lei de Diretrizes Orçamentárias realista, com pre-
visão de déficit. Isso também foi muito bem visto pelos téc-
nicos do Ministério da Economia. Estamos otimistas e acre-
ditamos que vamos aderir em breve ao RRf. O regime é fun-
damental para que possamos equilibrar as contas e promover 
mudanças estruturais no Estado.

Como o senhor vai tratar a questão dos benefícios fis-
cais do Estado?
com transparência. No início de junho, lançamos um plano 
com 30 medidas para modernizar a administração tributária, 
o Receita 2030. As propostas envolvem simplificação do sis-
tema e redução da burocracia. Desde o início do governo, 
determinei à Secretaria da fazenda que estudasse iniciativas 
para otimização e eficiência das receitas do Executivo. Por 
isso, vamos implementar um processo de gestão das deso-
nerações fiscais para melhorar a política tributária de renún-
cia fiscal e podermos monitorar os seus efeitos a partir de 
relatórios periódicos. 

Como o CREA-RS poderá contribuir nessas discussões 
técnicas para proposição de soluções que corroborem 
para o desenvolvimento do Estado?
Queremos que toda a sociedade, empresas, profissionais, 
pesquisadores, etc., contribuam com as mudanças e as pro-

postas que temos para o Estado. De forma mais específica, 
o cREA-RS e seu quadro de profissionais já têm contribuí-
do para o desenvolvimento do Rio grande do Sul. Lança-
mos o RS Parcerias, um programa para incentivar as par-
cerias público-privadas e concessões, além de privatizações 
em andamento. Toda ajuda possível para que tenhamos os 
melhores projetos é bem-vinda.

Quanto é destinado pelo Executivo Estadual para pes-
quisa de novos projetos da área tecnológica? E há al-
gum segmento prioritariamente trabalhado?
Anunciamos, no fim de maio, quatro editais, totalizando in-
vestimento de R$ 21 milhões, em parceria com outras entida-
des, de incentivo à pesquisa científica e à inovação tecnoló-
gica, além de apoiar o empreendedorismo no Estado. O total 
previsto para 2019 em termos de pesquisa é de R$ 28,1 mi-
lhões. Importante ressaltar que esse montante vem se man-
tendo nos últimos anos, apesar da grave crise fiscal pela qual 
o RS vem passando, a pior da nossa história. com isso, esta-
mos deixando claro que essa é uma prioridade da nossa ges-
tão, tanto é que recriamos a Secretaria de Inovação, ciência 
e Tecnologia, comandada por um ex-pró-reitor de Pesquisa 
da ufRgS, o nosso secretário e pesquisador Luís Lamb, jus-
tamente para reforçar as políticas públicas e aumentar a par-
ceria com o setor privado. Aliás, estamos finalizando a segun-
da edição do Tecnova, um programa de incentivo e fomento 
ao desenvolvimento de produtos, serviços ou processos ino-
vadores voltado a empresas, que vão contar com apoio e 
acompanhamento dos seus projetos, incluindo diagnósticos 
e qualificação. Quanto à priorização, podemos dizer que a 
nossa prioridade é inovação, independentemente dos seto-
res. Mas olhando os editais já lançados no site da fapergs é 
possível ver com mais detalhe as áreas que serão atendidas, 
tem desde Tecnologia da Informação, Biotecnologia e Robó-
tica, até Transporte, Logística e Mobilidade.

É dever do Estado proporcionar a infraestrutura ne-
cessária para atender às mais variadas necessidades 
da população, tais como saúde, transporte, energia, 
saneamento, habitação. Ao privatizar as estatais, co-
mo o Estado poderá garantir a cobertura da prestação 
dos serviços essenciais? Quais estatais da área tecno-
lógica estão no rol de privatizações e o impacto que 
trará para o Estado?
Acreditamos que a parceria com a iniciativa privada aper-
feiçoará o serviço prestado no Estado em áreas deficitárias, 
como essas citadas acima. Tenho a firme convicção de que 
o serviço privado pode oferecer competência, infraestrutu-
ra e recursos para atender as demandas do Estado e prestar 
um serviço de maior qualidade, além de viabilizar caixa pa-
ra o governo, uma vez que as privatizações são essenciais 
para a adesão ao Regime de Recuperação fiscal. Já obtive-
mos a autorização da Assembleia Legislativa para desesta-
tizar a cRM, a cEEE e a Sulgás. O Estado manterá o seu pa-
pel de regulador dos serviços, por meio da Agergs, mas te-
mos convicção de que os investimentos nessas áreas serão 
muito maiores a partir da iniciativa privada. Em um segundo 
momento, novas PPPs, na modelagem de concessões, serão 
avaliadas pelo governo, em áreas como educação, cultura, 
saúde e infraestrutura.
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ESPEcIAL ELEIÇãO

local da eleição: Auditório do Senge-RS (Sindicato dos Engenheiros do RS),  
Avenida Erico Veríssimo, 960 – Menino Deus, Porto Alegre (RS).

Horário da eleição: O pleito ocorrerá no horário das 16h30min às 17h30min.

Público-alvo: conselheiros presentes que compõem o Plenário do conselho.

Dúvidas ou esclarecimentos podem ser obtidos através dos contatos abaixo:  
E-mail da cER-RS: cer-rs@crea-rs.org.br ou telefone fixo: (51) 3320-2166.

Obs.: A ordem da relação acima está de acordo com a protocolização dos processos de registro de candidatura.

Eleição para Diretor 
Financeiro da Mútua-RS

Ordem requerente

01 Engenheiro civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Astor José Gruner

02 Engenheiro Industrial Mecânico Ivo Germano Hoffmann

03 Engenheiro civil Guilherme Toniolo

Registros de candidatura deferidos
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Comissão eleitoral em reunião

CoMPoSIÇÃo DA CER-RS 
Membros Titulares
• Engenheiro Civil Mario Cezar Macedo Munró (Coordenador); 
• Engenheira Agrônoma Denize Cristina Leite Frandoloso (Coordenadora-adjunta);
• Engenheira Química Cibele Elaine Vencato;
• Engenheiro Químico e Engenheiro de Segurança do Trabalho Luiz Henrique Rebouças dos Anjos;
• Engenheiro Metalurgista Marcelo Franzkowiak Stahlschmidt.
Membros Suplentes
• Engenheiro Eletricista Gilmar José Zwirtes;
• Geólogo Antônio Pedro Viero;
• Engenheiro Florestal Pedro Roberto de Azambuja Madruga;
• Engenheira Mecânica e Engenheira de Segurança do Trabalho Cynthia Vieira Bonatto;
• Engenheiro Agrônomo Valmor Christmann.
Para o desempenho das atividades, a comissão Eleitoral Regional (cER-RS) conta com o apoio administrativo do funcionário 
Mateus Rosa garcia e assessoria jurídica do advogado Luiz Jacomini Righi.

Ocorre, no dia 09/08/2019, durante Sessão Plenária 
do conselho, o processo eleitoral para a escolha do di-
retor financeiro da caixa de Assistência dos Profissio-
nais do cREA-RS (Mútua-RS), para o mandato de 
10/08/2019 a 31/12/2020. 

Os processos de registro de candidatura protocoliza-
dos junto ao cREA-RS já foram analisados pela comissão 
Eleitoral, em cumprimento ao calendário eleitoral e con-
correm ao cargo os profissionais abaixo, que tiveram seus 
registros DEFERIDoS, até o presente momento.
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Abrangidos pela Lei 4.950-A/1966, 
que instituiu o salário mínimo profissional 
para Engenheiros, Engenheiros Agrôno-
mos, Arquitetos, médicos veterinários e 
químicos, foram negativamente surpreen-
didos no dia 12 de junho, com a apresen-
tação do Projeto de Lei 3.451/2019. O PL 
é de autoria do deputado federal ubira-
tan Sanderson (PSL-RS) e tem o objetivo 
de revogar uma lei que está em vigor há 
mais de 50 anos e que representa uma 
conquista histórica desses profissionais.

Desde a promulgação da referida lei 
o Sistema confea/crea, ao lado de sin-
dicatos ligados às categorias profissio-
nais, tem lutado pelo seu amplo e efeti-
vo cumprimento o que se tornou um de-
safio permanente. Ao longo dos anos, 
tem-se buscado também ampliar o es-
copo da legislação que não contempla 
os profissionais do serviço público, das 
esferas federal, estaduais e municipais.

De acordo com o Eng. civ. Joel Krüger,  
presidente do confea, o país atravessa 
um momento de baixíssimos investimen-
tos, de desvalorização sem precedentes 
do seu conteúdo local e de sério risco de 
depressão, após vivenciar períodos de 
recessão com poucas perspectivas de 
serem superados.

“Transformar a Engenharia e a Agro-
nomia em bodes expiatórios para esse 
universo de crise pode ser um fator a 

mais para enfraquecer a confiança, os 
investimentos e a economia como um 
todo. um país com credibilidade valoriza 
seus profissionais, sobretudo, sua mão 
de obra qualificada, que representa a se-
gurança necessária para a estabilidade 
do espectro social”, destaca.

O conselho federal de Engenharia e 
Agronomia (confea), os 27 conselhos Re-

gionais de Engenharia e Agronomia (creas) 
e a caixa de Assistência dos Profissionais 
do crea (Mútua) unem-se à federação In-
terestadual de Sindicatos de Engenheiros 
(fisenge), à federação Nacional de Enge-
nheiros (fNE) e a entidades de classe de 
todo o país em respeito aos profissionais 
vinculados ao Sistema confea/crea e Mú-
tua e em defesa da sociedade.

Atendendo a uma solicitação do con-
selho Estadual de Segurança, Proteção e 
Prevenção contra Incêndio do Rio gran-
de do Sul (coesppci), o cREA-RS realizou 
uma reunião tendo como pauta a prorro-
gação do prazo limite para adequação à 
legislação de Segurança, Prevenção e Pro-
teção contra Incêndios (PPcI). Previstas 
para as edificações do RS, por meio do 
Decreto Estadual 51.803, de 10 de setem-
bro 2014, as adequações devem ser feitas 
até o dia 27 de dezembro de 2019.

Após amplas discussões entre os pro-
fissionais que trabalham com Prevenção 
e Proteção contra Incêndio, o posiciona-
mento unânime foi contrário à ampliação 
do prazo de adequações das edificações. 
O fator principal foi a ausência de dados. 
Não se tem do Estado a estatística do 
quão distante se está da totalização de 
adequação das edificações.

O entendimento é de que a prorroga-
ção do prazo para atendimento à Lei Kiss 
poderá trazer riscos à sociedade, na me-
dida em que expõe ao perigo os ocupan-
tes de edificações não adequadas à le-

gislação. O reflexo imediato, em uma even-
tual prorrogação do prazo, seria o rela-
xamento e procrastinação, por parte dos 
proprietários de edificações não regula-
rizadas, simplesmente postergando a re-
solução dos problemas para o futuro.

há um gargalo na adequação dos pro-
jetos, principalmente em prédio públicos, 
como escolas e presídios, por omissão 
dos gestores. A falta de implantação de 
segurança contra incêndio não pode ser 
justificada pela falta de dinheiro, visto que 
se acontecer algum sinistro, pode ser mui-
to pior o cenário, vide caso Boate Kiss. 
Vamos virar o ano de 2019 com a ameaça 
de interdição de diversas escolas e outros 
órgãos públicos, porém tenho plena con-
fiança na cadeia produtiva, de que temos 
profissionais capacitados para absorver 
a demanda de planos, projetos e execu-
ção de PPcI que ainda virá.

Defendemos que seja adotado outro 
mecanismo em substituição à prorroga-
ção, ou seja, a criação de um mecanismo 
administrativo similar a um Termo de Ajus-
te de conduta (TAc ou outro nome gené-

rico), criando essa previsão no decreto es-
tadual. Todos os prédios que não se ade-
quarem até o dia 27 de dezembro de 2019 
deverão solicitar, através de um profissio-
nal legalmente habilitado, a dilação de pra-
zo com a apresentação de um plano de 
trabalho/ação para implantação das me-
didas de segurança até a obtenção do  
APPcI, cabendo assim ao corpo de Bom-
beiros validar ou não os prazos propostos.

Sistema confea/crea e Mútua em defesa 
da lei do salário mínimo profissional

cREA-RS se manifesta contra a prorrogação da Lei kiss

O entendimento é de que a prorrogação 
do prazo para atendimento à lei Kiss 
poderá trazer riscos à sociedade
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lNo dia 6 de junho, a Eng. civ. e Seg. 
Trab. Alice coelho Scholl, 1ª vice-presiden-
te no exercício da Presidência, e o Eng. civ. 
ubiratan Oro, 2º diretor administrativo, vi-
sitaram o Badesul Desenvolvimento, Agên-
cia de fomento vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento e Turismo do Estado do 
Rio grande do Sul. foram recebidos pela 
diretora-presidente do Badesul, Jeanette 
halmenschlager Lontra.

O objetivo foi iniciar as tratativas para 
a formação de uma parceria com vistas a 
desenvolver um projeto de assessoramen-
to às prefeituras do Estado para a elabora-
ção de Planos de Desenvolvimento Integra-
do, contemplando um conceito de susten-
tabilidade, segundo os aspectos ambiental, 
social, político, econômico e cultural-tec-
nológico. A proposta foi bem recebida com 
vistas à continuidade dos contatos e à ela-
boração do projeto.

Dirigentes do conselho visitam o Badesul

Parceria entre as entidades pautou o encontro 

com a parceria, o confea, os creas 
e a Mútua tornaram-se assinantes do 
ABNTcoleção, serviço para forneci-
mento e gerenciamento de coleções 
de normas técnicas, totalmente via web, 
que se caracteriza pela segurança, efi-
ciência e rapidez. De âmbito global, 
oferece acesso a cerca de 250 mil do-
cumentos normativos dos principais 
organismos de normalização do mun-
do e possibilita que os clientes consul-
tem suas coleções em qualquer lugar 
que estejam, por meio de dispositivos 
móveis como smartphones e tablets. 
As normas sobre construção civil e ele-
tricidade têm sido as mais procuradas.

O acesso se dá por login e senha 
individuais, na plataforma www.abnt-
colecao.com.br. Entre os principais 
benefícios, os assinantes contam com: 
visualização ilimitada e multiusuário 
do acervo completo das Normas Téc-
nicas Brasileiras (NBR) e Mercosul 
(NM); atualização diária; baixa dos ar-
quivos das normas em PDf seguro 

(24h); direito a impressão do texto 
completo ou de parte das normas; re-
latórios dos acessos efetuados; e vi-
sualização por um tempo determina-
do das normas técnicas dos principais 
organismos de normalização mundiais.

Por sua vez, o centro de Informa-
ção Tecnológica e para Negócios (cIT) 
permanece à disposição para atendi-
mentos como indicação da norma téc-
nica aplicável a uma determinada ne-
cessidade, por exemplo.

No endereço www.abntcatalogo.
com.br/confea, os profissionais re-
gistrados e adimplentes com o Siste-
ma confea/crea e Mútua adquirem 
Normas Brasileiras (NBR) e do Mer-
cosul (NM) com desconto e têm di-
reito à pré-visualização do acervo des-
ses documentos, por tempo prede-
terminado.

Os Engenheiros e Agrônomos tam-
bém podem utilizar os serviços de 
capacitação da ABNT, com desconto 
de 15% nos preços praticados em cur-

sos da grade. Atualmente há mais de 
150 títulos, agrupados em 32 temas, 
ministrados por cerca de 60 diferen-
tes instrutores altamente reconheci-
dos em suas áreas de atuação e es-
pecialistas em normalização.

Os creas ainda podem indicar pro-
fissionais para serem instrutores dos 
cursos da ABNT nos seus estados, co-
mo forma de redução de custos. Es-
ses profissionais têm preferência na 
avaliação de sua qualificação.

Durante a vigência do contrato, o 
confea, os creas e a Mútua são inscri-
tos como sócios na condição de co-
laborador Mantenedor da ABNT, o que 
permite, entre outras atribuições, to-
mar parte nas assembleias gerais, vo-
tar e ser votado para os cargos eleti-
vos dos conselhos Deliberativo e fis-
cal, Superintendência dos comitês 
Brasileiros e conselho Técnico, indicar 
profissionais para participar da nor-
malização internacional e sediar se-
cretaria técnica de comitês Brasileiros.

ABNT e Confea: uma parceria 
pela difusão do conhecimento

Na sessão 1.028, ocorrida no dia 26 de abril, os 
conselheiros da câmara Especializada de Agronomia, 
aprovam o “Modelo Sugestão de Atesto de Visita à 
Propriedade”, de que trata a Norma 002/2015 da câ-
mara (Receituário Agronômico). Este modelo traz os 

itens mínimos que deverão constar no atesto de visi-
ta, documento cujo preenchimento e guarda são de 
responsabilidade do profissional e que deve ter a as-
sinatura também do produtor rural. Saiba mais em: 
www.bit.ly/2l7fYHE

ceagro aprova sugestão de Atesto de 
visita à Propriedade da Norma 002/2015
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A “baixa” de responsabilidade téc-
nica por um projeto, obra ou serviço 
é uma exigência legal e deve ser há-
bito de todo profissional. É esta a 
maneira pela qual o profissional in-
forma ao cREA-RS a conclusão da 
obra ou distrato de um contrato.

Para os efeitos legais, somente se-
rá considerada concluída a participa-
ção do profissional em determinada 
atividade técnica a partir desta ação, 
caso contrário o profissional se man-
tém como responsável técnico da obra 
ou serviço até que a ART seja baixada.

“O término da atividade técnica 
desenvolvida obriga à baixa da ART 
de execução de obra, prestação de 
serviço ou desempenho de cargo ou 
função”, explica o gerente de Acervo 
Técnico e ART do conselho, Eng. de 
Minas Sandro Schneider.

A ART deve ser baixada em função 
da conclusão da obra ou serviço, quan-
do do término das atividades técnicas 
descritas na ART; interrupção da obra 
ou serviço, quando da não conclusão 
das atividades técnicas descritas na 
ART, de acordo com a rescisão contra-
tual, substituição do responsável téc-
nico; ou paralisação da obra e serviço.

Além disso, é uma forma de o pro-
fissional manter o seu acervo técnico 
atualizado para garantir a certidão de 
Acervo Técnico, o instrumento que cer-
tifica, para os efeitos legais, que cons-
ta dos assentamentos do crea a ano-
tação da responsabilidade técnica pe-
las atividades consignadas no acervo 
técnico do profissional. É um instru-
mento que possibilita que o profissio-
nal possa concorrer a uma licitação que 
interesse ao seu nicho de negócio.

Baixa de ART é exigência legal

O cREA-RS informa com pesar o 
falecimento no dia 9 de junho do En-
genheiro Agrônomo Antônio carlos 
gonçalves de gonçalves, conselhei-
ro do cREA-RS, representante da As-
sociação de Engenheiros Agrônomos 
de Pelotas (Aeapel).

O cREA-RS se solidariza com a 
família do Engenheiro gonçalves, que 
tanto trabalhou pela valorização da 
profissão e que deixará saudades en-
tre os seus colegas.

Batalhador nas questões da Agro-
nomia no Sistema confea/crea, o Eng. 
gonçalves foi um dos 30 Engenheiros 
Agrônomos que receberam o diplo-
ma de graduação no final do ano pas-
sado, meio século depois da conclu-

são do curso de Agronomia na uni-
versidade federal de Pelotas (ufPel).

Os Engenheiros fizeram a facul-
dade na década de 60 e terminaram 
o curso de Agronomia na universi-
dade federal de Pelotas em 1968, 
mas não puderam fazer a cerimônia 
de formatura. Na época, o paraninfo 
escolhido pela turma era o então pre-
sidente Juscelino Kubitschek, mas 
segundo o atual diretor da universi-
dade, a homenagem teria desagra-
dado o regime militar, que vetou a 
solenidade um dia antes.

Na última edição da conselho em 
Revista de 2018, na seção Memória, 
contamos esta história com o depoi-
mento do Engenheiro gonçalves.

Nota de falecimento: conselheiro 
Antonio Carlos de Gonçalves de Gonçalves

Conselheiro Antonio Gonçalves de 
Gonçalves deixará saudades
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foi publicada no Diário Oficial 
da união (DOu) em maio a tão es-
perada Resolução 1.116 do conselho 
federal de Engenharia e Agronomia 
(confea), que estabelece que as 
obras e os serviços no âmbito da 
Engenharia e da Agronomia são clas-

sificados como serviços técnicos es-
pecializados. 

A resolução considera que obras 
e serviços de Engenharia e de Agro-
nomia, por serem objeto de soluções 
especificas e tecnicamente comple-
xas não podem ser definidos a partir 

de especificações usuais de mercado. 
Essas obras e serviços, na medida em 
que exigem para habilitação a emis-
são de Anotação de Responsabilida-
de Técnica (ART), são considerados 
serviços técnicos especializados e não 
serviços comuns.

Resolução estabelece que serviços de 
Engenharia não são serviços comuns
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No dia 06 de junho, o vereador Moi-
sés Barboza (PSDB) esteve no cREA-RS 
para apresentar as duas leis complemen-
tares, sancionadas pelo prefeito de Por-
to Alegre, Nelson Marchezan Júnior, que 
dispõem sobre supressão, transplante ou 
poda de espécies vegetais na capital.

Proposta pelo vereador, a nova lei 
mantém as secretarias na fiscalização, 
mas permite ao cidadão contratar o 
manejo (poda, transplante, supressão) 
dentro de sua propriedade, após 60 

dias da solicitação à prefeitura, caso 
não haja retorno.

No entanto, é necessária a apresen-
tação de laudo técnico atestando a ne-
cessidade do serviço. Além disso, res-
peitando o mesmo prazo e contratando 
profissional especializado para o serviço, 
ele poderá realizar o manejo dos vege-
tais na calçada em frente à sua residên-
cia quando houver risco iminente. Em 
áreas públicas apenas a prefeitura pode 
realizar o serviço.

“Atualmente, o tempo entre abertura 
de protocolo, vistoria e autorização de-
mora meses ou até anos”, argumenta o 
vereador. Segundo ele, a intenção da no-
va legislação irá contribuir para agilizar 
um serviço que pode impactar na segu-
rança das pessoas, além de combater a 
poda clandestina, mediante a contrata-
ção de serviços técnicos especializados. 
Informou, ainda, que o município de Por-
to Alegre tem mais de um milhão de ár-
vores e cerca de 7 mil protocolos abertos 
de solicitação de serviços.

Presente à reunião, o Eng. Agr. gus-
tavo André Lange, 2º vice-presidente em 
exercício, considerou importante este re-
gramento para a capital, principalmente 
no tocante à segurança da sociedade, en-
fatizando que o cREA-RS contribuirá dan-
do ampla divulgação aos profissionais.

A Eng. florestal Miriam Souza, pre-
sidente da Associação gaúcha dos En-
genheiros florestais (Agef), sugeriu a 
realização de um evento para debater 
com os profissionais a aplicabilidade e 
responsabilidade técnica prevista na no-
va legislação.

Participaram da reunião, ainda, o Eng. 
Agr. Dulphe Machado Neto, coordenador 
da câmara Especializada de Agronomia, 
e os analistas Eng. Agr. Márcio Schneider 
e Eng. ftal. Roberta Klafke.

Vereador Moisés Barboza visita cREA-RS 
e apresenta legislação que trata de podas

nOTÍcIAS DO cREA-RS

vereador barboza conta com apoio do CrEA-rS para ampla divulgação 

A
r

q
u

iv
O

 C
r

E
A

-r
S

Dois profissionais gaúchos serão 
homenageados com honraria na 76ª Soea

Na Sessão Plenária 1.495, do confea, os con-

selheiros aprovaram os 27 indicados para 

receber a Medalha do Mérito, Menção hon-

rosa e os a serem homenageados in memo-

riam, com a inscrição de seus nomes no Li-

vro de Mérito, na abertura da 76ª Semana 

de Engenharia e Agronomia (Soea), que 

ocorrerá em Palmas, em Tocantins, de 16 a 

19 de setembro.

O cREA-RS indicou o Eng. civil Telmo Bren-

tano, que receberá a Medalha do Mérito; 

e o Engenheiro civil Mecânico e Eletricis-

ta Eddo hallenius de Azambuja Bojunga, 

que faleceu em 2018, terá seu nome ins-

crito no Livro de Mérito e a entrega de ho-

menagem para seus familiares.
O Eng. telmo foi homenageado no evento de 85 anos do CrEA-rS

recentemente, o Eng. Eddo também 

foi homenageado pelo CrEA-rS. 

A sua esposa, marilene Pretto 

Stangherlin, recebeu a honraria

facebook.com/creagauchocrea-rs.org.br twitter.com/creagaucho14



Congresso Estadual de Profissionais aprova 
propostas e elege delegados para cNP

O 14º cEP é a última etapa antes do congresso Na-

cional dos Profissionais (cNP), que ocorrerá de 19 a 21 de 

setembro, em Palmas, no Tocantins. A Mútua-RS é apoia-

dora institucional de todas as etapas deste evento.

Realizado no Auditório Dante Barone, da Assem-

bleia Legislativa do Rio grande do Sul, em Porto Ale-

gre, dia 30 de maio, o cEP promoveu a discussão das 

propostas oriundas dos 11 congressos Distritais, apro-

vando 13 propostas. 

Também foram aprovadas quatro moções sobre 

Educação a Distância, Sistema de Votação do Sistema 

confea/crea, Implantação das Propostas Aprovadas 

nos cNPS e Atuação Profissional.

Além disso, foram eleitos 23 delegados, com e sem 

mandato, além do presidente da comissão Organizadora 

do 14º cEP, Eng. civil ubiratan Oro.

Veja quem são os delegados eleitos em:

www.bit.ly/2IYkcPp

Comissão 
Organizadora Autoridades 

prestigiaram 
o evento

As propostas foram 
amplamente debatidas

delegados eleitos 
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cOngRESSO ESTADUAL DOS PROfISSIOnAIS
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O Brasil está em um momento de oportunidade única, pois 
tem um governo com viés desenvolvimentista, com prioridades 
financeiras a definir e, portanto, com necessidade de qualificar ao 
extremo todo e qualquer recurso investido em infraestrutura pú-
blica, tornando-o efetivo e não sem retorno como a grande maio-
ria dos atuais investimentos estratégicos do País.

Ocorre que a cultura do investimento público em infraestru-
tura segue a lógica inversa de todos os investimentos planejados 
(públicos ou privados), os quais demandam análise prévia de 
viabilidade, plano de negócio, taxa de retorno prevista, valor a 
investir em bases consistentes (projetos e orçamentação), pra-
zos factíveis, funding, etc. 

Ao se contratar projetos de Engenharia por leilão/pregão, 
ou obras por RDc, está o poder público comprometendo o pre-
sente e o futuro destes investimentos, por absoluta falta de 
consistência e de incertezas vinculadas à ausência plena de 
planejamento prévio, licenças ambientais prévias, empenhos 
e/ou fontes de recursos, bem como “economizando” sobre os 
5% da estruturação do investimento (projetos e licenciamen-
to), comprometendo o saldo de 95% atinente às obras efetivas 
de implantação, com o agravante de serem os investimentos 
em infraestrutura de prazo secular, logo estendendo-se por 
gerações. Assim, assiste-se no Brasil um ciclo vicioso de insu-
cesso em investimentos estratégicos, cujos custos não são co-
brados da sociedade apenas em valores pecuniários, mas em 
vidas perdidas e desperdiçadas por esta realidade de implan-
tação desqualificada.

A oportunidade presente citada em epígrafe passa pela va-
lorização, capacitação, qualificação e efetivação dos investimen-
tos em projetos de Engenharia e licenciamentos prévios para os 
investimentos em infraestrutura, os quais não oneram o Estado 
brasileiro nem a sociedade, pois representam valores de até 5% 
dos investimentos previstos somente. com estes irrelevantes 5% 
bem investidos em projetos e licenciamentos desenvolvidos por 
empresas de consultoria de Engenharia e meio ambiente quali-
ficadas, o Poder Executivo terá bases consistentes para constru-
ção das alternativas futuras de funding, sejam por meio de re-
cursos públicos federais arrecadados por tributos, pelo uso de 
entidades financeiras nacionais e internacionais ou ainda pelo 
financiamento privado de infraestrutura pública, nos institutos 
previstos na legislação brasileira, ou seja, o setor privado sendo 
o gestor, financiador e executor desta infraestrutura que o Brasil 
tanto carece, preenchendo a lacuna onde o poder público não 
possa ser o agente financiador.

Se o Executivo federal incentivar, financiar, fomentar, inves-
tindo em consultoria de Engenharia nos dois primeiros anos de 
governo para as novas obras, em supervisão qualificada para as 
obras em andamento, construirá bases sólidas para levar a ter-
mo estes investimentos até o final da atual gestão, colhendo a 
sociedade finalmente os resultados de aplicação de recursos em 
infraestrutura hoje perdidos ou desperdiçados em obras não con-
clusas ou simplesmente abandonadas por um processo perni-
cioso que precisa ser revisto. A oportunidade de se implantar 
este viés é agora!

fóRUM DE InfRAESTRUTURA DAS EnTIDADES DO RS

Investimento Estruturado 
passa por Consultoria de 
Engenharia Qualificada

Cylon Rosa Neto 
Engenheiro Civil • Coordenador do Fórum de Infraestrutura • 
Vice-presidente do Sicepot-RS • E-mail: cylon@bourscheid.com.br

No dia 4 de julho, a Eng. civil e Eng. Seg. Trabalho 
Alice Scholl participou da abertura da reunião do gT 
de Barragens do cREA-RS, criado em março deste 
ano com o objetivo de elaborar uma Norma de fisca-
lização conjunta que vise estabelecer a responsabili-
dade técnica, no âmbito das profissões abrangidas 
pelo Sistema confea/crea, sobre as questões direcio-
nadas a projeto, construção, operação e manutenção 
de barragens (terra ou concreto) no RS.

Na ocasião, a Eng. Alice solicitou mais informa-
ções sobre o andamento dos trabalhos do gT e da 
importância da missão no sentido de definir a res-
ponsabilização técnica e as atribuições dos profis-
sionais em barragens. “Diante de eventos como o de 
Brumadinho, de Mariana, temos por competência pro-
mover, junto aos poderes públicos estudos e enca-
minhamento de soluções de problemas relacionados 
às áreas de atuação das profissões abrangidas pelo 
Sistema confea/crea”, destacou.

Para o Eng. civil fernando Martins Pereira da Sil-
va, coordenador do gT de Barragens, todas as discus-
sões foram feitas. “Já elaboramos um manual com os 
vários tipos de barragens e os profissionais envolvi-
dos”, adiantou.

complementando, o geo. Adelir José Strieder, coor-
denador-adjunto da câmara de geologia e Engenha-
ria de Minas do cREA-RS e do gT Barragens, afirmou 
que agora é necessário, junto com a gerência de fis-
calização, aperfeiçoar o programa de fiscalização, pa-
ra facilitar a atividade dos agentes fiscais, definindo 
as atribuições e as responsabilidades técnicas. “Esta-
mos trabalhando para elaborar uma base que instrua 
a fiscalização em campo. Maior detalhamento das res-
ponsabilidades técnicas nos projetos; buscar 'fiscali-
zar quem fiscaliza', para que haja formação técnica 
necessária”, avaliou.

compõe ainda o grupo o conselheiro Eng. Agr. Jo-
sé Patrício Melo de freitas, junto aos profissionais Eng. 
civil e Eng. de Segurança do Trabalho carlos André 
Bulhões Mendes e o Eng. civil fernando Ronaldo fur-
tado fagundes.

GT discute procedimentos 
de fiscalização para 
barragens 

nOTÍcIAS DO cREA-RS

O objetivo é elaborar um manual de fiscalização 
com as responsabilidades técnicas definidas
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Investimento Estruturado 
passa por Consultoria de 
Engenharia Qualificada

cURSOS & EvEnTOS

Gerenciamento de Projetos: Uma 
Competência Estratégica – 5ª edição – Ijuí
A unijuí em parceria com o Sindicato dos Engenheiros 
do Rio grande do Sul (Senge) realizará entre os dias 
2 e 3 de agosto de 2019, a quinta edição do curso de 
gerenciamento de Projetos. O programa tem por 
objetivo trazer a gestão de Projetos das áreas da ciência 
da Administração apoiando a Engenharia .  Mais 
informações em http://bit.ly/2Zu7wGs ou pelo telefone 
(51) 3230-1622 .

Infraestrutura de Transportes e Rodovias
 O Instituto de Pós-graduação e graduação (Ipog) 
promoverá o MBA sobre Infraestrutura de Transpor-
tes e Rodovias. A especialização terá início no dia 23 
de agosto na unidade de Porto Alegre. Para mais in-
formações acesse poa@ipog.edu.br ou pelos telefo-
nes: (51) 3225-3501/3225-2402 . 

Método dos Elementos Finitos – 
MEF 1 Análise Estática
O Núcleo de cálculos Especiais (NcE) realizará o curso 
de Métodos dos Elementos finitos MEf 1 – Análise Es-
tática. A qualificação ocorrerá nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 
de setembro na universidade de caxias do Sul. Inscri-
ções e informações podem ser solicitadas pelo e-mail 
cursosulmef@gmail.com ou no site www.nce.com.br.

8º Seminário Cidade Bem Tratada
No dia 12 de setembro, Porto Alegre recebe o 8º Seminário 
cidade Bem Tratada. Os debates abordarão políticas e ini-
ciativas voltadas à gestão de resíduos sólidos, águas e ener-
gias renováveis, trazendo participantes engajados e expe-
riências de destaque no cenário da sustentabilidade so-
cioambiental. O evento ocorrerá no auditório Mondercil de 
Moraes do MP, em Porto Alegre (RS). Para mais informa-
ções acesse: www.cidadebemtratada.com.br. 

Curso de Patologia das Edificações 
Promovido pelo Instituto gaúcho de Engenharia Legal 
e Avaliações (Igel), entre os dias 8 e 9 agosto, o curso 
Patologia das Edificações tem o objetivo de capacitar 
os participantes à identificação de danos patológicos, 
sintomatologia, mecanismos de agressão dos elemen-
tos construtivos, técnicas de reparo, reabilitação e res-
tauro. Para inscrições e demais informações acesse: 
http://bit.ly/2Rm6Fop.

Modelagem Hidráulica para Sistemas 
de Abastecimento de Água
Promovido pelo Senge-RS, entre os dias 20 e 21 de agosto, 
o curso visa apresentar a ferramenta de modelagem hidráu-
lica computacional para sistemas de abastecimento de água, 
com demonstração da importância do uso do sistema. Mais 
informações em qualificacao@senge.org.br ou telefone:  
(51) 3230-1622.



ESPEcIAL 85 AnOS

Os 85 anos do conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio grande 
do Sul (cREA-RS) foram registrados no 
grande Expediente da Sessão Plenária, 
da Assembleia Legislativa do Rio gran-
de do Sul, pelo deputado gerson Bur-
mann (PDT), no dia 22 de maio.

Presidida pelo deputado Luis Au-
gusto Lara, a mesa foi composta pela 
Eng. civil Alice helena coelho Scholl, 
1ª vice-presidente no exercício da Pre-
sidência do cREA-RS; pelo Eng. Luiz 
Antonio Rossafa, chefe de gabinete do 
confea; por José Luiz Stédile, secre-
tário estadual de Obras, Saneamento 

e habitação; Engenheiro civil Nelson 
Kalil Moussalle, vice-presidente da So-
ciedade de Engenharia do RS, entida-
de precursora. Acompanharam ainda 
a cerimônia ex-presidentes, diretores, 
funcionários.

O cREA-RS reúne mais de 80 mil pro-
fissionais, entre Engenharia civil, geo-
grafia, Agrimensura, geologia, Agrono-
mia e outras categorias dessa área, e dis-
põe de 44 inspetorias para fiscalizar o 
exercício profissional.

Ex-secretário estadual de Obras, Sa-
neamento e habitação, o deputado ger-
son Burmann – que é Engenheiro civil 

formado pela ufSM – discorreu sobre 
o trabalho do cREA-RS nestas oito dé-
cadas e meia de atuação. 

A entidade congrega mais de 80 mil 
profissionais, cuja regulamentação re-
monta ao período imperial, quando em 
1.800 Dom Pedro II definiu através de 
decreto os limites de atuação de Enge-
nheiros civis, geógrafos, Agrimensores 
e bacharéis formados em matemática. 
Mas foi em 1966 que o congresso na-
cional definiu as diretrizes do exercício 
profissional das Engenharias, da Arqui-
tetura e Agronomia e, também, da geo-
logia, Meteorologia e Tecnólogos.

grande Expediente da 
Alergs homenageia os 

85 anos do CREA-RS
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Parlamentares, diretores, profissionais e funcionários 

dep. Gerson burmann foi o proponente da homenagem aos 85 anos do CrEA-rS na Alergs 
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Engenharia: matéria-prima da inova-
ção. Por trás de cada inovação, existe 
muito trabalho. Tudo começa com o em-
penho de um profissional da área tecno-
lógica, que vai dar forma a uma ideia que 
faz a sociedade evoluir. É pensando no 
futuro do nosso Estado que o cREA-RS 
comemora seus 85 anos. Afinal, o papel 
dos nossos profissionais é transformar 
sonhos em realidade.

Melhorar a qualidade de vida das pes-
soas faz parte do dia a dia dos profissio-
nais do Sistema confea/crea. E garantir 
o exercício legal de cada atividade faz 
parte do nosso trabalho, que tem que 
ser tão grande quanto as categorias que 
o cREA-RS representa.

A instalação do cREA, no Rio grande 
do Sul, em 30 de maio de 1934, em muito 
beneficiou a sociedade gaúcha no que diz 
respeito à fiscalização das obras de cons-
trução, à fiscalização do exercício profis-
sional e à exigência da ética profissional. 
Essas ações se traduzem em uma única 
palavra: segurança para a sociedade.

Os profissionais do cREA-RS são com-
prometidos com o Estado, não apenas com 
a segurança, mas também com a eficiên-
cia e com a economicidade das obras e 
serviços que realiza. E agrega-se, ainda, a 
estes compromissos, o de promover o de-
senvolvimento sustentável para preservar 
o meio ambiente às futuras gerações.

E neste maio de 2019, o conselho gaú-
cho completou 85 anos de história, cum-
prindo a cada ano com a meta de valo-
rizar a área tecnológica, garantindo a se-
gurança da população. E, em toda essa 
trajetória, os representantes do conselho 

– diretoria, inspetores e conselheiros - 
estiveram empenhados em trazer a pú-
blico o debate de temas essenciais ao 
desenvolvimento do Estado, sempre des-
tacando a importância do olhar técnico 
sobre as questões de infraestrutura, meio 
ambiente e segurança.

Esta história que se renova a cada 
ano, foi e continua sendo escrita pelas 
mãos dos profissionais do Sistema con-
fea/crea e Mútua. Em ato comemorativo 
na Assembleia Legislativa, no dia 30 de 
maio, o cREA-RS fez uma homenagem 
a profissionais e funcionários.

As distinções in memorian foram con-
cedidas a dois profissionais. O Engenheiro 
civil Mecânico e Eletricista Eddo hallenius 
de Azambuja Bojunga, que faleceu 2018. 
O profissional atuou no conselho por oito 
mandatos, sendo que o primeiro deles foi 
no ano de 1957. Durante esses 21 anos, foi 
indicado como representante da Socieda-
de de Engenharia do Estado do Rio gran-
de do Sul. Recebeu em sua representação 
a esposa Marilene Pretto Stangherlin.

O Engenheiro civil Néd Medina Quin-
tana, falecido no ano de 2002, teve im-
portante participação na profissão, tendo 
sido um dos fundadores do Núcleo de 
Engenheiros e Arquitetos de Bagé (Neab), 
em 1968, e integrado à Inspetoria de Ba-
gé. Participou, ainda, de grandes projetos 
em Bagé como na rede de esgoto, água, 
pavimentação e trabalhos de construção 
de pontes, na Infraestrutura de candiota 
II e de hulha Negra. Esteve presente a fi-
lha do homenageado, Engenheira civil Lia 
Maria herzer Quintana, conselheira da câ-
mara de Engenharia civil do cREA-RS e 

reitora da universidade da Região da cam-
panha (fAT/urcamp), além de ter tam-
bém presidido o Neab.

foram homenageados o Engenheiro 
Mecânico e Engenheiro de Segurança do 
Trabalho Laurence Ricardo Adorno. com 
a vida profissional dedica iniciado no III 
Polo Petroquímico, seguindo atuando na 
empresa, como responsável por obras e, 
após, como Engenheiro de Segurança 
do Trabalho. Após saída do fórum cal-
cou suas atividades na abertura da em-
presa de assessoria em segurança do tra-
balho. Desde 2003 atua na PucRS, como 
professor na disciplina de segurança na 
graduação. Sua empresa de consultoria 
foi a primeira do segmento no RS a con-
quistar a certificação ISSO-9001/1001 e 
OShAS-18001 em 2013.

Não esteve presente, mas também 
foi homenageado, o Engenheiro civil Tel-
mo Brentano. Sempre atuante na área 
do ensino, coordenou os cursos de En-
genharia civil nas faculdades de Enge-
nharia da PucRS e da ufRgS. Também 
é ministrante de palestras e tem desta-
que pela apresentação de trabalhos em 
congressos nacionais e internacionais de 
Engenharia nas áreas de ensino e tecno-
logia de instalações hidráulicas. É, ainda, 
autor de dois livros técnicos um deles 
estando em sua 5ª edição.

Funcionários do CREA-RS
Também receberam homenagens os 

funcionários que completaram 20, 25, 30, 
35 e 40 anos de conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. Veja os nomes 
no site do cREA-RS.

85 anos do CREA-RS 
é comemorado com homenagem 
a profissionais e funcionários

funcionários homenageados

A
r

q
u

iv
O

 C
r

E
A

-r
S

19Conselho em revista • abril-maio-junho’19



POR DEnTRO DAS InSPETORIAS

Sob o tema Legislação Profis-
sional e Procedimentos Adminis-
trativos, ocorreu entre 16 e 17 de 
janeiro, na sede do Senge-RS, em 
Porto Alegre, o evento de posse 
dos novos inspetores , gestão 
2019/2020. O encontro teve como 
objetivo o treinamento aos profis-
sionais que irão ficar à frente da 
representação do conselho no in-
terior do Estado, onde o cREA-RS 
conta com 44 Inspetorias.

Na abertura do evento, com a con-
dução dos trabalhos dos coordena-
dores, titular e suplente, das Inspe-
torias, Engenheira Ambiental Nanci 
Walter e Eng. Eletricista Luis henri-
que Nunes Motta, estavam presentes 
a Engenheira civil e Seg. Trab. Alice 
Scholl, 1ª vice-presidente no exercí-
cio da Presidência; o geólogo e Eng. 

Seg. Trabalho Pablo Souto Palma, 
diretor-geral da Mútua-RS.

A Eng. Amb. Nanci afirmou que o 
foco do evento era que todos saíssem 
com mais conhecimento sobre o Sis-
tema confea/crea. “Queremos mo-
tivá-los e tê-los comprometidos. Se 
não sabemos de algo, temos obriga-
ção de procurar mais informações pa-
ra que possamos exercer da melhor 
forma as funções para as quais fomos 
eleitos por nossos colegas.” De acor-
do com ela, a coordenadoria está à 
disposição para apoiar a todos que 
decidem ser inspetor.

O Eng. Eletricista Luis henrique 
Nunes Motta destacou os novos de-
safios e metas "que nos movem pa-
ra seguir com uma atuação forte pa-
ra qual trazemos como nossa base 
a vivência e experiência do dia a dia 

das Inspetorias”, dando a garantia 
de buscar resolver e encaminhar à 
resolução todas as demandas vin-
das dos colegas do Interior.

Por fim, a Eng. civil e de Seg. do 
Trabalho Alice Scholl, vice-presiden-
te no exercício da Presidência, des-
tacou em sua fala a união. “Temos 
que nos unir mais para fazer com que 
o Sistema seja bem visto pela socie-
dade, que sejamos valorizados como 
conselho e como profissionais. Meu 
lema nesta pequena gestão para a 
qual fui conduzida, pois é um man-
dato temporário, é buscar a união. Es-
tou aberta a trocar ideia com todos 
vocês para apaziguarmos nosso Sis-
tema. Não temos lado, queremos to-
dos um Sistema fortalecido lá fora.”

O treinamento contou com pa-
lestras das áreas que mais atuam 
junto aos inspetores, como as de 
contabilidade, financeiro, fiscaliza-
ção e gerência Executiva das câ-
maras, que explicaram seus funcio-
namentos e os principais padrões 
operacionais. A reunião também foi 
palco de debates e troca de expe-
riências. A Mútua caixa de Assistên-
cia dos Profissionais marcou presen-
ça com a apresentação do “Projeto 
Boas-vindas”, que teve seu piloto 
realizado junto com a Inspetoria de 
Lajeado, tendo êxito na aproxima-
ção dos recém-formados ao Siste-
ma confea/crea e Mútua.

As lideranças entregaram os ter-
mos de posse dos representantes 
de zonal, mandato 2019, e dos ins-
petores regionais, chefe, secretário 
e tesoureiro, biênio 2019/2020.

Inspetores empossados passam por capacitação 
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Coordenadora das inspetorias, Eng. Amb. 
Nanci Walter, e o coordenador-adjunto, 
Eng. Eletric. luis henrique Nunes motta

Novos inspetores ficam até 2020 à frente das 44 inspetorias do CrEA-rS
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Os inspetores de São Leopoldo Eng. civ. 
Ari Borges dos Santos (chefe) e Eng. Prod. Mec. 
e Eng. Seg. Trab. fabio Roberto chaves (se-
cretário) fizeram uma visita aos órgãos públi-
cos do município de Portão. O objetivo foi apre-
sentar a diretoria da Inspetoria de São Leopol-
do para o biênio 2019/2020. foram recebidos 
pelo prefeito, José Renato, pelo presidente da 
câmara de Vereadores, vereador Diego Mar-
tins; e pelo Ten. do 4º Pelotão do corpo de 
Bombeiros, Edson germiniani.

Aproveitaram a visita para convidar as au-
toridades para o ato comemorativo alusivo 
aos 85 anos do conselho, no dia 2 de julho, 
às 18 horas, na câmara de Vereadores de São 
Leopoldo. A Inspetoria de São Leopoldo do 
cREA-RS foi criada em 1982 e atende os mu-
nicípios de São Leopoldo e Portão. São apro-
ximadamente 1.200 profissionais atuando nes-
ta área de abrangência.

Nos dias 5, 6 e 7 de junho ocorreram na Inspe-
toria de Alegrete ações em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de 
conscientizar os participantes sobre os principais 
cuidados e proteção ao meio ambiente. As ativi-
dades aconteceram no auditório da Regional e 
contou com a participação dos alunos de duas 
instituições de ensino: Escola Divina coração, com 
alunos do 6º ano; e também os alunos da univer-

sidade federal do Pampa (unipampa). De acordo 
com a Eng. Agrônoma Kátia Anacleto, inspetora-
-chefe de Alegrete, o trabalho de Educação Am-
biental tem como foco colaborar com a comuni-
dade escolar para a conscientização da correta 
separação dos resíduos e com isso garantir um 
resultado positivo para implantação da coleta Se-
letiva do município, que já está com o processo 
em andamento.

Inspetores de São Leopoldo visitam 
autoridades do município de Portão

inspetores de São leopoldo 
e o prefeito josé renato

Alunos das escolas 
municipais participaram 
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Inspetoria de Alegrete promove atividades 
alusivas ao Dia do Meio Ambiente
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O titular da coordenadoria de 
câmaras Especializadas de Agro-
nomia do confea (cceagro), Eng. 
Kleber Souza, esteve na comissão 
de Direitos humanos da câmara dos 
Deputados, no dia 17 de junho, pa-
ra debater a pesquisa “Por trás do 
alimento”, que reúne dados levan-
tados pelas ONgs Repórter Brasil, 
Agência Pública e Public Eye. O es-
tudo aponta que foram encontra-
dos resíduos de agrotóxicos nas 
águas consumidas por moradores 
de 1.396 municípios brasileiros.

O estudo foi baseado em dados 
de 2014 a 2017 do Sisagua, o siste-
ma de informação de vigilância da 
qualidade da água, coordenado pe-
lo Ministério da Saúde. Dos 27 agro-
tóxicos encontrados na água, 16 se-
riam altamente tóxicos, segundo a 
classificação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). cân-
cer, malformação congênita e dis-
túrbios hormonais e neurológicos 
são alguns dos riscos para a popu-
lação submetida à exposição con-
tínua dos agrotóxicos.

A Engenheira Agrônoma Andrea 
Brondani, coordenadora estadual 
do cDER-RS, estava presente e 
acompanhou o lançamento do Pla-
no Safra Agrícola 2019. 

Na ocasião, a comitiva do Sis-
tema confea/crea, formada pela 

Eng. Andrea, Eng. Kleber e pelo 
Eng. Agrônomo Matheus Mazon 
(cREA-Sc), foi recebida pelo se-
cretário nacional de Agricultura fa-
miliar e cooperativismo, o Enge-
nheiro florestal gaúcho fernando 
Schwanke. 

ESPAÇO cDER-RS

Presidente da Searca vence a 
11ª edição do Desafio Cesb

coordenadora do cDER-RS participa 
de debates na Câmara dos Deputados

O Engenheiro Agrônomo Mauricio de Bortoli, presidente 
da Associação dos Engenheiros Agrônomos de cruz Alta e 
Região, cruz Alta (RS), venceu pela segunda vez o Desafio de 
Máxima Produtividade de Soja do comitê Estratégico Soja 
Brasil (cesb). O prêmio valoriza destaques da agricultura do 
País. Ele obteve a maior média entre 863 propriedades de so-
jicultores auditadas pelo comitê. É mais do que o dobro da 
média nacional, 53,4 sacas por hectare, de acordo com a com-
panhia Nacional de Abastecimento (conab).

O destaque desta edição de 2018/2019 fica para o aumen-
to de área plantada, em hectares. Neste ano, o Desafio con-
seguiu atingir 11,5% das plantações de soja, o que representa 
4,14 milhões de hectares. No total, o Brasil conta atualmente 
com cerca de 36 milhões de hectares.

"um dia muito importante para a Searca", destacou a Eng. 
Agrônoma Andrea Brondani da Rocha, coordenadora estadual 
do cDER-RS sobre a entidade registrada no cREA-RS. "O re-
sultado de 123 sacas de soja por hectare prova que produzir 
com assistência técnica de Engenheiro Agrônomo é sinônimo 
de sucesso. Vitória da Agronomia, do cREA-RS. Alegria do 
cDER-RS", ressaltou.

O Eng. florestal fernando Schwanke, secretário de Agricultura familiar recebeu a comitiva do 
Sistema Confea/Crea, Eng. Andrea (CdEr-rS), Eng. Kleber Souza (Cceagro) e o Eng. Agrônomo 
matheus mazon (CrEA-SC)
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O Engenheiro Agrônomo maurício de bortoli (à esq.) e o irmão, 
Eduardo (à direita), da Sementes Aurora, são os grandes campeões 
da 11ª edição do desafio Cesb de máxima Produtividade de Soja
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Projeto Troca Solidária, Sustentável e Social 
da AEAA recebe recursos da Sicredi

A Sicredi Pampa gaúcho aprovou o 
Projeto Troca Solidária, Sustentável e 
Social da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Alegrete (AEAA) para 
integrar o programa Valor S da coope-
rativa. A AEAA receberá o valor de  
R$ 10.000,00 para execução do projeto.

O Valor S é uma iniciativa da Sicre-
di Pampa gaúcho RS para investir re-
cursos em projetos de educação, cul-
tura, saúde, segurança e empreende-
dorismo na região, com o objetivo de 
contribuir com a qualidade de vida dos 
associados e da comunidade.

De acordo com o Engenheiro Agrô-
nomo Leonardo gonçalves cera, pre-
sidente da AEAA, a ideia da entidade 
é desenvolver e executar um projeto 
piloto e pioneiro na cidade de Alegre-
te, por meio de ações que prezem pe-
la sustentabilidade social e ambiental 
e que busquem mostrar soluções para 
dois problemas da região, como a bai-
xa produção de alimentos hortifruti-
granjeiros na região e a falta de coleta 
seletiva do lixo urbano.

Solução apresentada
"A proposta é realizar um trabalho 

de assistência pelos sócios da AEAA, 
principalmente dos colegas aposenta-
dos e que já estão fora do mercado de 

trabalho, buscando a valorização, pois 
possuem muito conhecimento para so-
mar junto aos produtores de hortifruti-
granjeiros do município, para que eles 
possam qualificar e aumentar sua pro-
dução agrícola com o intuito de produ-
zir um alimento sob orientações técni-
cas, que contenham qualidade e segu-
rança alimentar, além de criar um canal 
para distribuição e comercialização da 
produção", explica o Eng. Leonardo.

Segundo ele, ao mesmo tempo, ou-
tro grupo de Engenheiros Agrônomos 
ligados à área ambiental realizará, em 
algumas comunidades carentes selecio-
nadas, uma campanha pela separação 
do lixo nas residências, com trabalhos 
que permitam mostrar o aproveitamen-
to do lixo orgânico (cascas de frutas, 
restos de comida, erva-mate, etc.) por 
meio da compostagem e posterior apro-
veitamento como adubo para hortas e 
jardins, além da separação do lixo sele-
tivo (plástico, metal, vidro e papel), evi-
tando que estes resíduos sejam depo-
sitados em locais inadequados como 
terrenos baldios, beiras de estradas, cór-
regos, arroios, rios e até mesmo ocu-
pando espaço no aterro municipal, o qual 
terá sua vida útil prolongada.

"Então, em períodos estipulados 
serão organizadas feiras da agricultu-

ra familiar nos bairros carentes, e os 
moradores poderão trocar os materiais 
separados por verduras, legumes e fru-
tas produzidos pelos produtores, ali-
mentos que proporcionarão comple-
mento para alimentação saudável das 
famílias participantes", detalha.

Ressalta ainda que, no local da fei-
ra as cooperativas ou associações de 
recicladores ficarão com o material se-
parado e, por esse motivo já possui 
valor agregado, pois deverão revendê-
-lo para indústrias de reciclagem, ob-
tendo lucro e renda para seus sócios. 
"uma parte do valor será usado para 
pagar agricultores, isso pode propor-
cionar a geração de novos empregos 
e investimentos no setor", avalia.

"Outra possibilidade interessante 
é que, pessoas externas ao projeto po-
derão separar o lixo em casa e entre-
gar o material seletivo para a coope-
rativa de reciclagem e, assim, gerarem 
créditos para alguma entidade filan-
trópica cadastrada, que reverterá os 
créditos em alimentos produzidos pe-
los agricultores assistidos", defende.

As pessoas e empresas que queiram 
se somar por meio de parceria ou patro-
cínio ao projeto serão bem-vindas, bas-
ta entrar em contato pelo e-mail enge-
nheirosagronomosalegrete@gmail.com

A proposta da entidade é desenvolver e executar um projeto piloto e pioneiro na cidade de Alegrete
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ESPAÇO cDER-RS

1o Encontro Nacional dos Colégios 
de Entidades Regionais (cDERs) 

Ocorreu, no dia 2 de julho, na sede do Sindicato dos En-
genheiros no Estado do Paraná (Senge), o 1º Encontro Na-
cional dos colégios de Entidades Regionais (cDERs) do Sis-
tema confea/crea e Mútua, evento que visou elucidar aos 
diversos representantes de creas do Brasil (ES, BA, MS, RJ, 
RS, SP, Sc e PR) como o cREA-PR trabalha os Editais de 
chamamento Público e quais são suas principais ações com 
foco nas Entidades de classe (Ec).

Para a coordenadora do cDER-RS e coordenadora Na-
cional do cDER, Eng. Agr. Andréa Brondani da Rocha, a de-
cisão de o primeiro encontro ser realizado no Paraná foi cor-
reta, e complementa dizendo quais serão os próximos pas-
sos da coordenação Nacional. “A iniciativa foi louvável, pois 
pôde gerar essa troca de experiências com o Paraná com a 
possibilidade de vislumbrarmos uma unificação nacional de 
procedimentos. Pudemos ver hoje que todos vivem a mes-
ma realidade, com algumas dificuldades e que, juntos, po-
demos aprimorar essa nossa assistência às Ec, driblando 
esses obstáculos. Já temos diversos encontros definidos e 
para a nossa próxima reunião, em setembro, na Soea, tere-
mos um norte bem bacana para seguir, visando o avanço no 
tratamento à sustentabilidade das Entidades de classe”, fi-
naliza a coordenadora.

Segundo o coordenador do cDER-PR, geógrafo Danilo 
giampietro Serrano, o encontro, que nasceu de uma inicia-

tiva do ex-coordenador do cDER Nacional, Eng. Amb. hel-
der Nocko, cumpriu o seu objetivo de sanar dúvidas e auxi-
liar os outros cDERs. “A ideia de trazer este evento nacional 
para o Paraná foi ótima! O compromisso, iniciado pelo hel-
der e continuado pela atual coordenadora, a Eng. Andréa, 
teve como objetivo estimular uma maior capilarização dos 
cDERs junto às pequenas Ec de cada região do Brasil, en-
fatiza Danilo sobre o grande trabalho feito entre os cDERs 
Estaduais e o cDER Nacional.

 FontE: ComunICação CREa-PR
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cREA-RS prestigia Sessão em
homenagem aos 50 anos do Neab

O Legislativo bajeense realizou Sessão Solene, no dia 8 
de julho, em homenagem aos 50 anos do Núcleo de Enge-
nheiros e Arquitetos de Bagé (Neab). A agenda, proposta 
pelo presidente da câmara, vereador carlos Adriano car-
neiro, do PTB, foi aberta às 9h na presença do presidente 
da entidade, Eng. civ. Antonio Luis Arla da Silva, e do pre-
feito Divaldo Lara. Entre as autoridades presentes, desta-
camos ainda os representantes do cREA-RS, Eng. civ. e 
Eng. Seg. Trab. Alice helena coelho Scholl, 1ª vice-presi-

dente no exercício da Presidência, o coordenador da câ-
mara Especializada de Engenharia civil do cREA-RS, Eng. 
civ. e Eng. Seg. Trab. Márcio Marun gomes; a Eng. Agr. Elia-
na Antônia Valente Silveira, conselheira da câmara de Agro-
nomia do cREA-RS.

Ao longo destes 50 anos, o Núcleo teve uma atuação mui-
to significativa na região, tendo conquistado o reconhecimen-
to da comunidade. A atual diretoria, durante a cerimônia, pres-
tou homenagem aos ex-presidentes da entidade.
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Câmara de vereadores de bagé homenageia Neab por seus 50 anos

Evento reuniu representantes de todos os Estados
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nOvIDADES TÉcnIcAS

 contato: airton.kunz@embrapa.br; ricardo.steinmetz@embrapa.br

 contato: le.zipolli@hotmail.com

Tecnologia utiliza bactérias na 
purificação de biogás para uso veicular

Drone marítimo para reforçar 
a segurança dos terminais portuários

O Engenheiro Agrícola Airton Kunze e o Engenheiro Quí-
mico Ricardo Luís Radis Steinmetz criaram uma tecnologia 
que utiliza bactérias na purificação do biogás gerado a par-
tir do esterco de suínos. O produto criado é compatível com 
o conceito de energia renovável e utiliza resíduos da produ-
ção de animais. O resultado do procedimento com baixo teor 
de enxofre pode ser utilizado para gerar calor, eletricidade 
e até mesmo combustível para veículos como uma substitui-
ção de gasolina ou diesel. “A dessulfuração do biogás utili-
zado diretamente tanto para aquecer as caldeiras, quanto 
para gerar eletricidade, e também favorecer a purificação 
adicional no caso do biometano e do uso do veículo, que é 
o caso de demonstração que estamos implementando na 
Embrapa”, declara o Eng. Ricardo, um dos membros respon-
sáveis pelo desenvolvimento da tecnologia.

O equipamento que está sendo validado em escala de 
produção faz parte da unidade de Produção de Biometa-
no, conhecida como Biogasfort, e foi apresentado pela 
Embrapa ao público em 30 de outubro de 2018. “O obje-
tivo da unidade é demonstrar a rota tecnológica e a opor-
tunidade de usar o biogás gerado a partir de resíduos de 

suinocultura como matéria-prima para produzir combus-
tível veicular”, explica o Eng. Airton Kunz, chefe de Pes-
quisa e Desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves e res-
ponsável pelo projeto. 

Os Engenheiros Eletricistas henrique cunha, Jefferson 
Santos, Leandro zipolli, Leonardo Azevedo e William Silva 
desenvolveram um drone marítimo para reforçar a segu-
rança dos terminais portuários. O grupo de engenheiros 
identificou durante uma pesquisa que os terminais portuá-
rios possuíam uma serie de medidas de proteção como 
câmeras, equipes de segurança, scanner e detectores de 
metal, mas não se tinha nenhum recurso para detectar em-
barcações sem autorização do lado oposto, onde o navio 
esteja atracado. 

“começamos a perceber que o Porto de Santos, em 
São Paulo, estava sempre em evidência nos jornais por 
conta do tráfico internacional de drogas e os números de 
apreensões chamaram a nossa atenção. Diante disso, pas-
samos a estudar caso a caso e entender quais métodos os 
criminosos utilizavam para realizar o embarque e quais 
deles já possuíam recursos que podem inibir a prática cri-
minosa”, conta o Eng. Leandro zipolli. 

Todos os equipamentos foram estudados juntamente 
com fabricantes especialistas em barcos e alguns órgãos 
de segurança. foi levando em conta a utilização de ener-
gia limpa e também seguindo algumas normativas inter-
nacionais, como o ISPS code que trata da proteção de na-
vios. “fizemos os estudos necessários para o desenvolvi-
mento de um barco com a possibilidade de suportar os 
equipamentos tecnológicos para inibir a prática criminosa. 
Pensamos também em algo que não deixasse ninguém ex-
posto ao lado do navio, visto que os criminosos fazem 
ameaças e poderiam de alguma forma "burlar" a atuação 
do equipamento”, declara Leandro zipolli. 

Segundo o Eng. Leandro zipolli, na pesquisa eles des-
cobriram as técnicas utilizadas pelos criminosos. “chega-

mos a uma técnica chamada içamento (passou em vários 
jornais, incluindo o fantástico), onde os criminosos se apro-
ximam do lado oposto em que o navio está atracado no 
terminal e com a ajuda de tripulantes fazem o içamento 
das malas de drogas. Percebemos também que em alguns 
casos, para evitar de se aproximar com uma embarcação, 
os criminosos usaram mergulhadores para não serem per-
cebidos pelas autoridades e equipes de vigilância”, explica 
o Eng. Leandro. 

O projeto foi apresentado para algumas autoridades do 
porto, mas para que seja executado os engenheiros aguar-
dam por parceiros para a finalização. “Neste momento, es-
tamos em busca de parceiros para o desenvolvimento do 
equipamento por completo. A apresentação do nosso pro-
jeto no Tcc, acabou chamando a atenção de alguns veículos 
de comunicação da região, pelo fato de sempre publicarem 
sobre o narcotráfico no porto de Santos, porém, ainda esta-
mos correndo atrás da verba para o desenvolvimento final 
do equipamento e comercialização”, conclui o Engenheiro.
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biogás purificado para utilização como combustível veicular

Equipe drone marítimo
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 contato: guistacruz@gmail.com

 contato: marcos.lourenzoni@fiocruz.br

Dispositivo emite um 
alarme em quedas de idosos

Biotecnologia para reduzir o custo 
na produção de papel

O Engenheiro Eletricista guilherme Torres desenvolveu 
um dispositivo que realiza a detecção de queda de idosos. 
com a ideia de encontrar soluções eficientes e sustentá-
veis para resolver essa adversidade da terceira idade, o 
Engenheiro criou essa ferramenta em sua dissertação de 
mestrado. O sistema funciona como uma rede de disposi-
tivos sem fio, capaz de fazer a identificação das quedas, 
mediante sensores adaptados a um sistema de casas inte-
ligentes que possam reunir inúmeros dispositivos conec-
tados a internet. 

O monitoramento da pessoa é realizado por meio 
de um acelerômetro e um giroscópio de três eixos. Aco-
plados à roupa do usuário (perto do peito), são capa-
zes de detectar quedas utilizando um algoritmo de aná-
lise dos dados do aparelho. “com base nos dados des-
se acelerômetro, fazemos uma fusão desses sinais e, a 
partir disso, geramos uma série de dados dos movimen-
tos do usuário como: caminhar, correr, pular e sentar’’, 
explica o Eng. Torres. com a detecção automática das 
quedas e da interligação com o sistema de casas inte-
ligentes, a ferramenta auxilia no monitoramento do ido-
so e no acionamento de alarmes emergenciais. Ao todo, 
o dispositivo foi testado para quatro tipos de movimen-
tos de quedas e quatro tipos de movimentos que não 
caracterizam quedas.

A respeito dos resultados da pesquisa, além de validar 
a tecnologia EnOcean para uso em dispositivos vestíveis, 

o protótipo desenvolvido não indicou nenhum falso posi-
tivo nos testes realizados com dois usuários de caracterís-
ticas corporais diferentes. foram reproduzidos cem vezes 
cada um dos oito tipos de movimentos. ‘‘como conhece-
mos os movimentos que não são de queda, comparamos 
esses com os de queda e conseguimos descobrir certos 
padrões que identificam a ambos. Quando o usuário cai, 
se identifica qual é o sinal que aparece e, dessa forma, 
quando acontece uma queda, o dispositivo emite um alar-
me que é recebido pela casa inteligente e pode ser subido 
à internet’’, declara o Engenheiro. 

A Verdartis, empresa especializada em biotecnologia, 
desenvolveu, em parceria com o programa Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe) e do Programa de Apoio 
à Pesquisa em Empresas (Pappe), um processo de produ-
ção de proteínas que desempenham a função de catalisa-
dores capazes de tornar o processo de refino de celulose 
mais sustentável, reduzindo o impacto ambiental da produ-
ção de papel. Os Engenheiros Químicos Marcos Lourenzo-
ni e Álvaro de Batista Neto, sócios da empresa, contribuíram 
para a produção da biotecnologia. 

No processo de produção de papel, a pasta de celulose 
obtida no processo físico-químico Kraft por meio de cava-
cos de madeira passa por refinadores que provocam mu-
danças estruturais nas fibras, tornando-as mais flexíveis. 
Esse processo é mecânico e, por isso, consome uma consi-
derável quantidade de energia elétrica. A ação das enzimas 
ajuda a degradar as fibras de celulose, acelera o processo 
e diminui, assim, a energia elétrica gasta na produção. 

O Eng. Lourenzoni explica que o processo de refino de-
pende do tipo de papel que se deseja obter e do tipo de 
madeira utilizada em sua produção. “Nesse último aspec-
to, o uso de enzimas produzidas fora do país apresenta um 

problema. O processo de fabricação usa madeira de coní-
feras, enquanto no Brasil a árvore mais utilizada pela in-
dústria de papel e celulose é o eucalipto, o qual a enzima 
importada não se mostra tão eficiente. Ainda segundo o 
Eng. Lourenzoni, o plano é buscar o apoio da fapesp para 
o desenvolvimento do escalonamento da produção. “Exis-
te uma alta demanda por esse produto e não há produção 
nacional: as enzimas utilizadas atualmente são importa-
das”, finaliza o Engenheiro Álvaro Batista.
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Sensores são adaptados a um sistema de casas inteligentes

O objetivo é buscar o apoio da fapesp para o desenvolvimento do 
escalonamento da produção
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RAIO x DA fIScALIzAÇãO

Reunião Técnica de fiscalização em curitiba 
define os próximos passos da 
fiscalização do Sistema confea/crea

De 2 a 4 de julho, curitiba sediou 
a 1ª Reunião Técnica de fiscalização, 
encontro promovido pelo confea 
com o intuito de discutir e alinhar as 
ações e procedimentos de fiscaliza-
ção dos creas de todo o país. O even-
to que, nesta primeira etapa teve co-
mo participantes somente os creas 
dos estados do Sul do Brasil (Para-
ná, Santa catarina e Rio grande do 
Sul), objetivou debater também al-
gumas boas práticas realizadas por 
esses conselhos Regionais, sendo 
uma oportunidade única para trocar 
experiências e melhorar os proces-
sos fiscalizatórios.

Delegação gaúcha
A gerente da fiscalização do 

cREA-RS, Eng. civ. cristiane de Oli-
veira, realizou uma apresentação so-
bre os procedimentos do Setor e o 
programa Infofisc, sistema de rela-

tórios da fiscalização que tem como 
objetivo facilitar o mapeamento dos 
próximos passos dos agentes fiscais, 
um dos principais ajudantes da ge-
rência de fiscalização. 

“Este programa nos dá uma ras-
treabilidade de nossas fiscalizações 
e dos autos de infração, ou seja, um 
mapeamento de tudo que o depar-
tamento está fazendo no Estado. Por 
exemplo, com esses dados em mãos, 
nós podemos verificar qual área es-
tá com uma maior intensidade de fis-
calizações e realizar uma mudança 
de estratégia, atingindo áreas que 
não estão recebendo tantas ações 
assim”, completa cristiane.

Pelo cREA-RS, além da gerente 
de fiscalização, cristiane de Oliveira, 
participaram os supervisores de fis-
calização Alessandra Borges, Mauro 
Brião, Pedro Ost e Luiz claudemir, e 
o chefe do Ncop, Jaime Leandro.

Evento reuniu representantes da fiscalização dos Creas da região Sul

Gerente e supervisores de fiscalização do CrEA-rS
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Cristiane Oliveira, gerente 
de fiscalização do CrEA-rS

jaime leandro, chefe do Ncop
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Grêmio e Internacional recebem 
relatório de fiscalização em alojamentos de base

Dando retorno às ações de fiscali-
zação em centros de treinamentos e 
alojamentos esportivos de base do grê-
mio, localizado em Eldorado do Sul, e 
do Internacional, em Alvorada, ocor-
ridas em maio, o cREA-RS entregou, 
no dia 25 de julho, os relatórios da ação 
aos departamentos de Patrimônio dos 
dois clubes para providências.

Ambos os relatórios apontam al-
gumas inconsistências a serem sana-
das, principalmente nas empresas ter-
ceirizadas contratadas para serviços 
técnicos, algumas sem registro no con-
selho ou com registro diferente do ser-
viço contratado.

As entregas foram realizadas pela 
gerente do departamento de fiscali-
zação, Eng. civil cristiane de Oliveira, 
acompanhada pelo responsável pelo 
setor de Planejamento e controle, Jo-
sé Eduardo Macedo.

No Internacional a equipe foi re-
cebida pelo gerente de Patrimônio, 
Matheus da costa e Silva, que des-
tacou que os alguns dos itens apon-
tados no momento da fiscalização 
já se encontram em processo de re-
gularização. 

“Esta ação foi ótima pois nos aju-
da a encaminhar as pendências que 
tínhamos. Agora, a partir do relató-

rio, vamos entrar em contato com vo-
cês para regularizar o que não está 
correto”, afirmou.

O Eng. civil fernando Radin, geren-
te de Patrimônio do grêmio, também 
falou sobre a importância da fiscaliza-
ção, pois contribui com que as inter-
venções necessárias sejam realizadas 
com mais presteza pelo clube. 

“Depois da visita de maio, contra-
tamos o serviço de troca de todas as 
instalações elétricas dos alojamentos 
e também foram feitos todos os laudos 
e relatórios que estavam com a perio-
dicidade pendente, e assim eliminarmos 
os problemas”, destacou.

visita no Grêmio

reunião na sede do internacional
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RAIO x DA fIScALIzAÇãO

cREA-RS fiscaliza 
escolas e lar de idosos em Esteio

conselho gaúcho fiscaliza 
Penitenciária de Sapucaia do Sul

Em ação realizada pelo cREA-RS 
na tarde no dia 6 de junho a supervi-
sora de fiscalização Alessandra Bor-
ges e o agente fiscal Rafael Berquó, 
acompanhados do inspetor-chefe Ru-
bem Machado Silveira, visitaram duas 

escolas e um lar de idosos em Esteio. 
A fiscalização faz parte de um progra-
ma realizado ao longo de junho e ju-
lho, no qual o cREA-RS fiscaliza es-
colas, lares de idosos, universidades, 
cursos pré-vestibulares e cursos de 

idiomas abrangidos pela jurisdição da 
Inspetoria de Esteio. O objetivo da ação 
é garantir que as atividades técnicas 
sejam acompanhadas por profissionais 
e empresas devidamente habilitadas, 
garantindo, desta maneira, o cumpri-
mento da legislação vigente. A Deci-
são Normativa 5/2012 determina os 
princípios que a fiscalização deve agir 
“em ações que possam colocar em ris-
co um grande número de pessoas ou 
bens em detrimento de outras ações 
cuja abrangência seja menor”.

Em virtude disso, a fiscalização do 
cREA–RS irá atuar de forma preventiva 
e orientativa nesses empreendimentos 
para verificar equipamentos existentes 
na cozinha, se possuem plano de pre-
venção contra incêndio e se realizam 
manutenção predial, elétrica, em play-
grounds e em elevadores, para que pos-
sam evitar pôr em risco alunos e funcio-
nários e para que tragam segurança e 
tranquilidade às famílias atendidas.

No dia 18 de junho uma equipe do cREA-RS, formada 
pelo agente fiscal Rafael grieleb Berquó, pela supervisora 
de fiscalização Alessandra Maria Borges e a gerente de 
fiscalização Eng. civil cristiane de Oliveira, promoveu uma 
ação de fiscalização nos canteiros de obras da construção 
da Penitenciária Sapucaia do Sul.

A equipe do conselho verificou as documentações relati-
vas à obra, aos contratos e ARTs, assim como o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e demais documen-
tos relativos às questões de saúde e segurança do trabalho.

Toda a documentação apresentada está sendo anali-
sada pela área de fiscalização, que ainda poderá solicitar 
outras documentações, caso necessário.

O presídio está sendo construído pela empresa Verdi 
Sistemas construtivos Ltda., através de contrato de Pro-
messa de Permuta de Imóvel por Área construída, e terá 
uma área total construída de 8.847,29 m2, comportando 
vagas para 600 detentos do regime fechado.

O valor estimado da obra é de R$ 44 milhões. A previ-
são de entrega da obra é para outubro de 2019.

Equipe de fiscalização no canteiro de obras

a supervisora de fiscalização alessandra Borges, o agente fiscal Rafael Berquó, 
acompanhados do inspetor-chefe rubem machado Silveira

Canteiro de obras do Presídio Estadual de Sapucaia do Sul

f
O

t
O

S 
A

r
q

u
iv

O
 C

r
E

A
-r

S

facebook.com/creagauchocrea-rs.org.br twitter.com/creagaucho30



viveiros de mudas de Montenegro 
recebem fiscalização do cREA-RS

A ação com foco na área de Agrono-
mia e florestal, ocorrida entre os dias 29 
a 31 de maio, visitou 84 estabelecimentos 
de plantio e venda de mudas na região da 
Inspetoria de Montenegro. Os agentes Al-
ceu Maggi, José Pinto e João henrique 
Schneider fetter participaram da ação, 
sob supervisão de Pedro Estevam Ost.

A fiscalização em viveiros no Vale do 
caí resultou na emissão de 55 Termos de 
Requisição de Documentos e Providências 
por falta de assistência técnica de profis-
sional Agrônomo ou Engenheiro florestal. 

O objetivo é fiscalizar o exercício pro-
fissional e garantir à sociedade que so-
mente profissionais tecnicamente habi-
litados sejam responsáveis pela assistên-
cia técnica em produção de mudas. Na 
blitz, foi verificada a existência de pro-
fissionais habilitados na assistência téc-

nica ao produtor rural e o registro das 
pessoas jurídicas produtoras de mudas 
perante o cREA-RS.

O supervisor de fiscalização esclarece 
que foi uma operação educativa, na qual 
os proprietários que não puderam apre-
sentar a ART foram apenas notificados e 
orientados. “A maioria não tinha a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica (ART) 
no momento da fiscalização”, afirma Ost. 
Somente, então, em caso de persistência 
desta falha, será aplicada multa.

Ost esclarece ainda que a grande maio-
ria dos produtores rurais possui pessoa ju-
rídica habilitada apenas para o comércio. 
Somente aqueles cujo objeto social é a pro-
dução de mudas precisam do cadastro ou 
registro. “As pessoas jurídicas que verifica-
mos atuando estavam com o registro re-
gular perante o cREA-RS”, explica.

A ação também foi orientativa

grupo de Agentes fiscais do fórum 
debate ações de fiscalização conjunta

O cREA-RS sediou, no dia 24 de junho, a reunião do 
grupo de Agentes fiscais do fórum (gAf-RS), do fó-
rum dos conselhos Regionais e Ordens das Profissões 
Regulamentadas do Estado do Rio grande do Sul (fó-
rum-RS). coordenado pelo farmacêutico Everton Bor-
ges, assessor de Relações Institucionais do cRf-RS, o 
encontro, que contou com a presença de 14 conselhos 
de fiscalização Profissional, busca organizar ações fis-
calizatórias integradas, assim como qualificar a ação 
dos conselhos.

Abrindo o encontro, Éverton Borges destacou a im-
portância das reuniões mensais do grupo para troca de 
experiências e para melhor conhecer as peculiaridades 
de cada conselho. Destacou que o objetivo é que a ca-
da conselho possa receber, ao menos uma vez, as reu-
niões. “Definimos que nossos encontros serão sempre 
na última segunda-feira de cada mês e é interessante 
que circulemos e conheçamos todos os conselhos para 
assim melhorarmos nossa fiscalização e potencializar-
mos nossas ações conjuntas”, afirmou, explicando que 
cada conselho anfitrião tem um espaço para apresentar 
seu modelo de fiscalização. 

Responsável pelo setor de Planejamento e controle, 
José Eduardo Macedo mostrou o funcionamento da fis-
calização do cREA-RS, apresentando os mapas georre-
ferenciados, onde os relatórios de fiscalização de todo o 
Estado podem ser verificados em tempo real. Os dados 
contribuem para melhor análise da fiscalização, porque a 
informação não se limita apenas na quantidade das ações, 
mas também na sua distribuição geográfica. falou sobre 
o sistema de monitoramento de veículos, o funcionamen-
to das comissões das inspetorias e a participação dos ins-

petores nas definições das ações fiscalizatórias. Abordou 
ainda o funcionamento dos Programas Intensivos de fis-
calização e das Blitzes.

Também presente, a gerente da fiscalização, Eng. ci-
vil cristiane Oliveira, falou sobre o papel das câmaras 
Especializadas, que dão suporte técnico, quando neces-
sário, à equipe de fiscalização. Mencionou metas estabe-
lecidas em relatórios, mas lembrando que buscam mais 
a “qualidade” dos relatórios do que a "quantidade". “A 
meta é apenas um dos parâmetros que medimos, porque 
a qualidade do que está relatado é o que vai embasar 
uma multa ou um auto de infração ou qualquer outro pro-
cesso posterior. Não adianta realizar dez relatórios por 
dia e não ter o detalhamento necessário para o trâmite 
na câmara”, explicou.

Encontro reuniu representantes de 14 Conselhos de fiscaliza ção Profissional
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Recursos de conhecimento 

compartilhados para informações 

sobre uma instalação, enquanto a 

colaboração dos participantes é 

uma outra característica básica.
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Em 2008, o Instituto Nacional de Padrões e 
Tecnologia divulgou um relatório mostrando 
que cerca de 40% do tempo de um Enge-
nheiro é desperdiçado na busca pela valida-
ção das informações. Mas parece que esta 
prática vai sofrer grandes transformações. 
Obrigatório a partir de 2021 nos projetos e 
construções brasileiras, o sistema BIM apre-
senta toda informação necessária aos dese-
nhos, à expressão gráfica, à análise constru-
tiva, à quantificação de trabalhos e tempos 
de execução, desde a fase inicial do projeto, 

até a conclusão da obra. com isso, os dados 
para a validação do projeto são automatica-
mente associados a cada um dos elementos 
que o constituem. A plataforma BIM pode 
revolucionar os índices de produtividade, re-
duzir custos e aumentar a participação do 
setor no PIB. Atualmente a Autodesk é líder 
de mercado e possui diversas ferramentas 
BIM, como o Revit, Revit Architecture para 
arquitetura, Revit Structure para Engenharia 
Estrutural e Revit MEP para Engenharia Me-
cânica, Elétrica e hidráulica.

Já bem familiar em países como Es-
tados unidos, México, canadá, Rússia, 
china, Portugal, frança, chile e Argen-
tina, no Brasil somente 9,2% das em-
presas do setor da construção utilizam 
a Modelagem de Informação da cons-
trução (BIM) em suas rotinas de tra-
balho, segundo números do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da fun-
dação getúlio Vargas (fgV). 

De acordo com a subsecretária de 
Desenvolvimento Produtivo, de Rede 
e Industrial do Ministério da Econo-
mia, Talita Tormin Saito, o governo fe-
deral vai implementar várias medidas 
para a dispersão do BIM no Brasil, co-
mo consta na publicação da Estraté-
gia BIM BR que traz os objetivos, as 
diretrizes e ações para a disseminação 
da plataforma. 

Entre as ações estão incluídas: o lan-
çamento da Plataforma BIM BR e da 
Biblioteca Nacional BIM em parceria 
com a ABDI; a criação do grupo BIM 
de governos latino-americanos; o es-
tabelecimento do comitê gestor BIM 
(cg-BIM); a implementação de uma 
agenda de trabalho com o governo do 
Reino unido; a publicação do mapa es-
tratégico e de um Roadmap; além da 
divulgação da estratégia de exigência 
do BIM nas licitações governamentais. 

“Muito já foi feito. No entanto, há 
muito ainda a ser realizado. Esforços 
adicionais estão sendo direcionados 
para a sensibilização dos tomadores 
de decisão quanto à importância da 
adoção do BIM e à necessidade de mu-
danças estruturais. Podemos citar, ain-
da, o estabelecimento de objetivos de 
aprendizagem e competências BIM pa-
ra cada nível de atuação de modo a 
orientar o mercado a ofertar cursos; 
capacitação em BIM de gestores e ser-
vidores públicos; estímulo à inserção 
do BIM nas disciplinas de graduação 
e pós-graduação em Engenharia e Ar-
quitetura; e publicação de documen-
tos e referências técnicas para supor-

tar a exigibilidade do BIM”, detalha a 
subsecretária.

Para ela, a adoção do BIM possibi-
lita ganhos expressivos em produtivi-
dade na construção civil; economici-
dade nas compras públicas e mais trans-
parência nos processos; confiabilidade 
no planejamento, como cronograma 
e custos; redução de aditamentos con-
tratuais; redução de desperdícios e da 
pegada de carbono; mais rigor técni-
co; possibilidade de customização e 
redução de prazos de entrega.

Salienta que um dos obstáculos à 
adoção do BIM é justamente a dificul-
dade de entendimento e a compreen-
são correta dos benefícios dessa mu-
dança. “Da mesma forma que o setor 
industrial está passando pela Revolu-
ção da Indústria 4.0, a construção civil 
precisa incorporar novos paradigmas 
com o amplo uso das tecnologias da 
informação e a digitalização de seus 
processos”, defende. 

“foram previstas atividades para 
comunicação, capacitação e remoção 
de barreiras técnicas e legais. A partir 
de 2021 o governo federal começará 
a exigir nos seus processos de com-
pras públicas. Assim, é muito impor-
tante o governo comunicar de manei-
ra clara como fará essa exigência, que 
será realizada de forma gradual e es-
calonada. Isso permite ao mercado se 
preparar para a grande demanda que 
está chegando”, alerta, ressaltando que 
o Poder Público, como o maior deman-
dante de obras, pode assumir o pro-
tagonismo promovendo programas 
pilotos e estimulando o mercado bra-
sileiro como um todo.

Maior transparência 
nas obras públicas 

A subsecretária ressalta que o uso 
do BIM concorre para dar mais trans-
parência nos processos envolvidos na 
execução das obras públicas. “Infor-
mações que antes eram fragmentadas 

e divididas em diferentes formatos de 
dados e arquivos agora podem ser in-
tegradas e verificadas até mesmo de 
maneira automatizada, por softwares 
BIM, que podem trabalhar como ges-
tores de bancos de dados”, aponta. 

Também cita outras iniciativas co-
mo as pesquisas sobre o nível de ma-
turidade BIM Brasil, que apontaram re-
sultados interessantes. “A produção de 
dissertações de mestrados e teses de 
doutorado que abordam a temática 
BIM, por exemplo, é um ponto que me-
rece destaque, mesmo quando com-
parada aos números de economias mais 
maduras que o Brasil”, revela. 

Para Talita Tormin Saito, os Estados 
brasileiros como um todo estão se mo-
vendo rapidamente em busca da implan-
tação do BIM. “Santa catarina desenvol-
veu as primeiras referências de docu-
mentos para a exigência do uso do BIM 
nos três Estados que compõem a Região 
Sul do país. Rio de Janeiro desenvolveu 
e publicou uma estratégia para adoção 
do BIM em 2018. A Bahia está desenvol-
vendo uma solução para aprovação de 
projetos legais, baseados em BIM”, com-
plementa, com entusiasmo. 

talita tormin Sato, subsecretária 
de desenvolvimento Produtivo
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cAPA

o impacto do BIM na 
construção civil

O Eng. civil cícero Rodrigues Sal-
laberry, head of Academy of Design na 
Ambar Tech, que atua como gerente 
de projetos, é responsável técnico pe-
las áreas de compatibilização de pro-
jetos e planejamento 4D, acredita que 
o BIM impacta na construção civil por 
se tratar de uma tecnologia onde é pos-
sível reunir todas as informações de um 
projeto de forma integrada. “É uma pla-
taforma que permite envolver etapas 
do planejamento das construções, pro-
jeto, construção e utilização. O uso da 
tecnologia traz rapidez aos processos, 
permite antecipar possíveis erros que 
viriam a acontecer em obra, além de 
gerar dados mais corretos de quantifi-
cação, gerando assim menos desper-
dício de insumos”, ensina.

De acordo com o Engenheiro, que 
ministra palestras na área de sistema 
BIM, os casos mais comuns no uso do 
sistema no setor da construção civil 
são na modelagem. “A plataforma ge-
ra automaticamente dados de dese-
nho, como cortes e elevações, permi-
tindo que o projetista disponha de mais 
tempo para criação e elaboração dos 
projetos, diminuindo as chances de er-
ros e permitindo entregas de projetos 
com mais qualidade. Assim como na 
compatibilização de projetos interdis-
ciplinares, pois permite que as diferen-
tes disciplinas sejam analisadas no mes-
mo modelo tridimensional, prevendo 
interferências. E ainda na extração de 
quantitativos, diminuição de gastos ex-
cedentes com materiais desperdiçados 
por gerar dados mais precisos através 
do planejamento 4D”, conta.

Portanto, segundo ele, o uso do BIM 
oferece diversos benefícios aos pro-

fissionais e empresas que se permitem 
utilizar a plataforma, dentre eles estão 
a redução de 20% de custos em obras 
e aumento de 10% da produtividade 
no setor da construção civil, de acor-
do com a Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI). 

A consolidação da metodologia BIM 
traz consigo uma profissionalização da 
indústria da Engenharia, construindo 
um elo muito mais forte e confiável 
entre projeto e construção. “Além das 
facilidades de entendimento espacial 
de projetos proporcionado pela visua-
lização tridimensional, a tecnologia uti-
lizada na criação e manipulação de mo-
delos permite que se trabalhe com um 
volume muito maior de informações, 
de maneira que podemos visualizar o 
impacto de decisões de Engenharia 
para todas as fases do ciclo constru-
tivo antecipadamente”, explica, escla-
recendo ainda que, por automatizar 
processos, o BIM permite que os pro-
fissionais tenham foco nas soluções de 
Engenharia muito mais do que na sim-
ples operação de softwares.

“Isso redefine não apenas o nível 
de qualidade de informações na En-
genharia, mas também as relações pro-
fissionais entre construtores, incorpo-
radores, Engenheiros e Arquitetos, me-
lhorando, principalmente, a qualidade 
do produto final entregue ao consu-
midor”, registra.

De acordo com o Eng. cícero, quan-
do falamos em BIM, falamos de muita 
informação associada a elementos tri-
dimensionais. focamos em padronizar 
as informações e garantir que o mode-
lo tenha todos os dados necessários 
para seu objetivo final, seja orçamento, 
planejamento ou simples visualização. 
“fazemos a vinculação do modelo com 
softwares de gerenciamento e para is-
so desenvolvemos plugins específicos. 
Além de tudo isso temos uma equipe 
técnica que faz a construção virtual e 
analisa os modelos garantindo que não 
haja interferências espaciais e técnicas 
entre as disciplinas”, finaliza.

Canteiro de obras
Para o Eng. civil fernando Martins 

Pereira da Silva, mestre e doutorando 
em Planejamento urbano e Regional, 
conselheiro do cREA-RS e diretor do 
Senge/RS, a plataforma de desenvolvi-
mento de projetos em BIM traz uma sé-
rie de conceitos que ajudam a resolver 
as interferências projetuais das diversas 
disciplinas, trazendo a resolução antes 
da execução.

O Engenheiro explica que o BIM não 
é um software específico. Ele é uma 

metodologia de projeto assistido por 
computador. Os softwares que utili-
zam esta metodologia podem ser da 
Autodesk (Revit) ou outros, conforme 
tabela disponível ao final da matéria.

“Os BIMs são frequentemente vis-
tos como a nova geração de ferramen-
tas cAD. A necessidade de criar um 
modelo central representativo dos pro-
cessos de construção levou a que se 
percebesse a importância em abando-
nar a simples representação de elemen-
tos por meio de linhas, formas e texto, 
e se passasse a representar um mode-
lo como uma associação de elementos 
individuais, através de uma modelação 
orientada por objetos”, destaca.

Numa típica aplicação BIM, a con-
cepção do edifício é feita por meio da 
agregação dos elementos construtivos 
tanto em 2D como em 3D. Para cada 
elemento construtivo, por exemplo uma 
parede, é possível especificar não só 
os parâmetros geométricos como a es-
pessura, o comprimento e a altura, co-
mo também outros parâmetros como 
o material da parede, as tramas de su-
perfície, propriedades térmicas e acús-
ticas, custos de material e custos de 
construção, entre outros, permitindo 
inclusive ao utilizador a introdução de 
parâmetros ao seu critério.

Salienta ainda que o BIM é diferen-
te de cAD 3D. “No BIM a informação 
encontra-se interligada por via de re-
lações paramétricas o que significa que 
as alterações são processadas em tem-
po real em todo o modelo, evitando a 
propagação de erros e dinamizando 
os processos de atualização”, detalha.

Explica que a automatização da pro-
dução das peças automáticas de um 
projeto é uma das grandes bandeiras 
da modelação BIM, com as vistas a se-
rem obtidas automaticamente a partir 
do modelo do edifício. “Esta funciona-
lidade tira partido das relações para-
métricas entre os elementos do mode-
lo na medida em que permite trabalhar 
em qualquer uma das vistas sem a preo-
cupação de ajustar as restantes. O mo-
delo executa as alterações automati-
camente. Por outro lado, sendo o utili-
zador a definir que vista pretende ex-
trair, consegue-se retirar pormenores 
que de forma manual são demasiado 
complexos para desenhar”, pontua.

um BIM engloba várias especiali-
dades da construção. Assim, as apli-
cações mais correntes permitem a con-
cepção de modelos de Arquitetura, 
modelos de estruturas e modelos de 
redes. certas aplicações, como por 
exemplo o Autodesk Revit, separam 
os módulos por diferentes aplicações, 

Eng. Civil Cícero Rodrigues Sallaberry, 
Head of academy of Design na ambar 
tech, com certificado nos cursos Autodesk 
revit Avançado, Autodesk revit mEP, 
Autodesk Navisworks manage e 
Gerenciamento bim

d
iv

u
lG

A
ç

ã
O

facebook.com/creagauchocrea-rs.org.br twitter.com/creagaucho34



no entanto, este tipo de sistemas vem 
preparado para sincronizar os vários 
modelos de modo a centralizar a in-
formação e a permitir a sobreposição 
de projetos com vista à detecção de 
erros. No caso da Autodesk e para es-
te efeito, existe uma outra aplicação, 
o NavisWorks, cuja função é a com-
patibilização de projetos e identifica-
ção de conflitos.

Gerenciamento de dados
A compatibilização de modelos é 

uma das bandeiras do BIM, possibilitan-
do a compatibilização dos elementos, 
a identificação de erros e omissões, a 
produção de vistas e pormenores com-
plexos e a extração de quantidades glo-
bais. “No entanto, esta função obriga a 
requisitos de interoperabilidade entre 
sistemas, isso é a capacidade de dois 
ou mais sistemas trocarem dados entre 
si, representando um dos mais fortes 
motivos para as derrapagens orçamen-
tais, com estudos a apontarem valores 
na ordem dos bilhões de dólares gastos 
por ano”, alerta.

Ressalta ainda que a adoção de 
ferramentas BIM ainda se encontra nu-
ma fase inicial, impedindo a identifi-
cação dos utilizadores em nível de apli-
cação BIM, logo, os problemas de in-
teroperabilidade subsistem. 

Nos últimos tempos, de acordo com 
ele, um formato, mais do que todos 
os outros, tem sobressaído conside-
ravelmente no que diz respeito à in-
teroperabilidade entre sistemas, o mo-
delo Industry foundation classes (Ifc). 
“Desenvolvido pela buildingSMART, 
uma associação não lucrativa compos-
ta por profissionais ligados à constru-
ção, pretende-se que o modelo Ifc 
funcione como a ponte de ligação en-
tre aplicações BIM, operando não só 
como formato de interoperabilidade, 
mas também como sistema de classi-
ficação para organizar e definir o mo-

do de representação da informação 
da construção”, detalha. Para ter su-
porte neste conceito é preciso utilizar 
modelagem 3D. Na prática nenhuma 
obra é igual, porém, todas necessitam 
de materiais, serviços e providências 
para que sua execução seja perfeita.

“Em um projeto gerenciar esta co-
laboração multidisciplinar pode ser 
complexo, pois é preciso planejamen-
to, programação e outros fatores pa-
ra finalizar o mesmo. Mas, por meio 
do BIM, é possível obter todas as in-
formações integradas em uma única 
plataforma”, enfatiza.

Destaca também que quando o 
projeto é feito com o BIM, é possível 
agregar todas as partes, organizando 
as etapas da construção. 

Mas ressalta que o BIM não se re-
sume apenas a modelador de objetos 
em 3D, pois ele pode ser utilizado pa-
ra desenvolvimento de projetos e in-
tegração das disciplinas, pois projeta 
para criar uma simulação e modelo 
ideal, conforme as características do 
que você pretender construir.

com a tecnologia, o BIM traz pre-
cisão e capacidade para trabalhar com 
diversas informações. O item traz a 
chance de oferecer soluções prévias, 
além de garantir a integridade e ava-
liar algumas questões do projeto, co-
mo custo entre outros parâmetros.

No geral, a definição é permitir uma 
comunicação eficiente entre as par-
tes, trazer fluência entre as informa-
ções de construção, para permitir um 
trabalho integrado e garantir uma en-
trega eficiente e precisa.

Questionado se o gerenciamento 
de informações afetará a entrega do 
projeto, o Eng. fernando explica que 
a modelagem em BIM contém infor-
mações que não são representadas vi-
sivelmente, por exemplo, informações 
de cronograma elucidam a quantidade 
necessária de operários, coordenação 

dentre outros fatores que podem in-
fluenciar na programação do crono-
grama final. “O custo também faz par-
te do BIM e permite ver e estimar o 
valor que o projeto possa ter em qual-
quer etapa durante o projeto. Nem é 
necessário dizer que os dados do mo-
delo BIM não são somente úteis duran-
te o processo de projeto e construção 
do projeto da edificação, mas podem 
ser utilizados durante todo o ciclo de 
vida da edificação, formando um da-
taBook, que ajuda a reduzir o custo 
operacional e de gerenciamento, o que 
é significativamente maior do que o 
custo total da construção”, avalia.

Mão de obra qualificada
De acordo com o Eng. fernando é 

necessário formar profissionais espe-
cialistas em BIM com habilidades e 
competências para atuar com a nova 
plataforma e então encabeçar o pro-
cesso de transformação na indústria 
da construção civil. “Por se tratar de 
uma filosofia nova na forma de proje-
tar, é necessário promover treinamen-
to técnico”, sugere.

PRoGRAMAS PIloToS PARA 
IMPlANTAÇÃo Do BIM

•  Programa de investimento na aviação re-
gional, liderado pela Secretaria de Aviação 
civil (SAc), ligada ao Ministério da Infraes-
trutura.

•  Programa Proarte, para a revitalização das 
obras de arte especiais, pontes e viadutos, 
das rodovias federais sob a responsabilida-
de do Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), também li-
gado ao Ministério da Infraestrutura. 

•  Ações executadas nos móveis jurisdiciona-
dos das forças armadas, ligado ao Ministé-
rio da Defesa. 

Eng. Civil Fernando martins: “o conceito 
bim traz a segurança de termos todos os 
dados em um único modelo, trazendo 
segurança à fidelidade dos dados e as 
atualizações em tempo real”
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Engenharia Prática 23 – BIM MBA – 
Engenheiro Rogério Lima – Professor do Inbec
https://youtu.be/g06pA6Alor0
(14:30)

Para incentivar o desenvolvimento do setor de 
construção, trazer mais economicidade para as 
compras públicas e maior transparência aos processos 
licitatórios, o governo federal lança a Estratégia 
Nacional de Disseminação do BIM – Estratégia BIM BR.
http://bit.ly/2lblb24
(50 páginas) 

conheça a Estratégia BIM BR, seus 
resultados esperados, objetivos, ações, 
indicadores, metas e outros detalhes.
http://bit.ly/2XDnahq
(33 páginas) 

www.mdic.gov.br/index.php/
competitividade-industrial/ce-bim

www.buildin.com.br/
guia-completo-sobre-tecnologia-bim

cAPA

BIM BR
Construção Inteligente

Estratégia Nacional de Disseminação do 
Building Information Modelling – BIM

ESTRATÉGIA  
BIM BR

BIMBR
Construção Inteligente

No Brasil, Santa catarina foi o primeiro estado a definir que até 2019 as licitações de obras públicas se-
jam feitas com a metodologia BIM. Para ajudar construtoras e incorporadoras, o governo local lançou o 
Caderno de Projetos em BIM. O documento, escrito por um grupo técnico criado em 2014, determina 
a padronização e a formatação que orientam o desenvolvimento de projetos em BIM.

SAIBA MAIS

Alguns softwares para visualização de arquivos em plataforma bim 
e extensão IFC são distribuídos gratuitamente. Conheça: 

SOftWArE SitE SiStEmA OPErACiONAl

Archicad (graphisoft) www.graphisoft.com Mac OS X, Windows

Solibri Model Viewer (Solibri) www.solibri.com/solibri-model-viewer.html Mac OS X, Windows

Nemetschek IFC Viewer (Nemetschek) ww.nemetschek.com/ifc Windows

DDS-CAD Viewer (Data Design Systems) www.dds.no/ax11x0.xhtml Windows

IFC Engine Viewer (TNO) www.ifcbrowser.com Windows

IFC Quick Browser (GEM Team Solutions) www.team-solutions.de/?page_id=1 Windows
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LIvROS LIvROS 

Manifestações Patológicas e Reabilitação de Estruturas 
Nos últimos anos, o conhecimento nos domínios da patologia e reabilitação das estruturas 
tem evidenciado um desenvolvimento significativo, por um lado, pela crescente sensibiliza-
ção dos diversos intervenientes no setor da construção e, por outro, pelo surgimento de no-
vos materiais e técnicas. Estatísticas recentes mostram que, em muitas regiões, o investimen-
to no setor da reabilitação tem aumentado consideravelmente. Essa publicação é fruto da 
seleção de 15 artigos de autoria de técnicos e investigadores de reconhecido mérito e apre-
sentados no xIII cinpar e se configura como referência nos domínios das manifestações pa-
tológicas e reabilitação das estruturas e um interessante elemento de estudo. 

Organizadores: Eng. civil Jefferson Luiz Alves Marinho e francisco carvalho de Arruda coelho  
Editora: Íthala | Contatos: www.ithala.com.br | jeff.marinho@urca.br | carvalhoarruda@gmail.com

Mundo Paralelo da Segurança do Trabalho –  
Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho 
A obra aborda diversos enredos que poderiam ocorrer no dia a dia de quase todo pre-
vencionista. Sejam os sentimentos após uma demissão, os romances furtivos durante o 
expediente e até uma triste aventura como estagiário. O leitor também irá encontrar 
histórias extraordinárias presentes apenas nos sonhos ou na imaginação. Vampiros, an-
jos e seres inanimados inspiram situações de humor, crítica e alerta para manter a segu-
rança em qualquer condição. Para arrematar, um conto policial ao estilo do mais famo-
so detetive da história literária, em que a dedução será a principal arma utilizada para 
desvendar os motivos de um acidente fatal ocorrido no chão de fábrica da empresa. 

Autor: Eng. Civil Mario Cabral Jr. | Editora: Independente | Contato: www.jornalsegurito.com

Transposição do Rio São Francisco –  
Os Bastidores da Maior Obra Hídrica da América Latina 
A obra é narrada em primeira pessoa, da perspectiva privilegiada de quem coorde-
nou os Estudos de Planejamento de Engenharia de Recursos hídricos da Transpo-
sição nos governos Itamar franco, fernando henrique cardoso e Luiz Inácio Lula 
da Silva. Dessa forma, o livro se constitui em um documento histórico testemunhal, 
não apenas da luta pela implantação do projeto nas três décadas que antecederam 
o início e desenrolar da obra física, mas, principalmente, das diferenças marcantes, 
percebidas pelo autor, de como o Nordeste brasileiro e suas peculiaridades, geo-
gráficas e humanas, foram trabalhadas pelos três presidentes da República. 

Autor: Eng. civil francisco Jácome Sarmento | Editora: chiado Books  
Contatos: www.chiadobooks.com | www.livrariacultura.com.br

SITES

Teachable Machine
https://teachablemachine.withgoogle.com 

A inteligência artificial já está presente em quase todo a sociedade moderna, co-
mo em assistentes por comandos de voz que conversam com o usuário no Pc ou 
no celular. Mas você sabe como uma máquina "aprende" a reconhecer o linguajar 
humano como se fosse uma pessoa? O Google lançou uma ferramenta que per-
mite justamente isto: que qualquer pessoa treine uma inteligência artificial, usan-
do nada mais do que um navegador e um Pc com câmera. Trata-se do Teachable 
Machine, sistema que pode ser acessado a partir de qualquer browse. 

Radares Meteorológicos
http://bit.ly/2YchThx
A Rede de Meteorologia do comando da Aeronáutica tem como objetivo inte-
grar os produtos meteorológicos voltados à aviação civil e militar, visando tor-
nar o acesso a essas informações mais rápido, eficiente e seguro.
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EngEnhARIA cIvIL

Marcela Nectoux 
Engenheira Ambiental 
• Sala de Situação 
Sema-rS 
(Autora)

Fernando Meirelles 
diretor do departamento 
de recursos hídricos entre 
2015-2018 • Sema-RS 
(Coautor)

Amanda Fadel 
Engenheira 
Hidróloga • 
diout/Sema-rS 
(Coautora) 

Lucas Giacomelli 
Engenheiro Sanitarista 
e ambiental • Sala de 
Situação Sema-rS 
(Coautor)

Projeto Conjunto entre divisão de Outorga e Sala de 
Situação da Sema-rS dá Origem à nova resolução para 
Regular a Instalação de Estações Hidrometeorológicas 
Provenientes do Setor Elétrico no Estado

Em 10 de agosto de 2010 foi publicada a primeira Resolução 
conjunta entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel), de número 03/2010. O objetivo 
foi o de ampliar o escopo do monitoramento dos recursos hídricos 
no Brasil, substituindo a Resolução Aneel 396/1998. Dessa forma, 
ficaram estabelecidas condições e procedimentos a serem obser-
vados pelos concessionários e autorizados de energia elétrica pa-
ra instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas 
visando o monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviomé-
trico, sedimentológico e de qualidade da água, associado a apro-
veitamentos hidrelétricos. A resolução garantiu aos órgãos gesto-
res de recursos hídricos mais um instrumento legal para efetivar a 
cobrança do monitoramento destes empreendimentos.

No Rio grande do Sul, o Departamento de Recursos hídricos 
(DRh), vinculado à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Sema-RS), é o ente estadual responsável pelo pla-
nejamento e gestão de recursos hídricos. O DRh é composto por 
dois setores técnicos: a Divisão de Planejamento e gestão de Re-
cursos hídricos (Dipla) e a Divisão de Outorga e fiscalização 
(Diout). Ainda, em janeiro de 2013, foi instituída no DRh a Sala de 
Situação, vinculada à Agência Nacional de Águas (ANA), cujos 
objetivos são o acompanhamento e a previsão das condições hi-
drometeorológicas do Estado.

Neste contexto de modernização dos processos e informati-
zação do monitoramento hidrometeorológico, foi criado em 2016 
o “Projeto de monitoramento das estações do setor elétrico con-
forme a Resolução ANA/Aneel 03/2010”. Os objetivos do projeto 
foram de realizar um levantamento referente ao atendimento es-
pecífico da condicionante de monitoramento hidrometeorológico 
pelos aproveitamentos hidroelétricos outorgados pelo DRh e, tam-

bém, a incorporação das estações do setor elétrico à rede de mo-
nitoramento e banco de dados da Sala de Situação Sema-RS.

Este levantamento foi de suma importância para a otimiza-
ção da gestão de recursos hídricos no Estado, uma vez que 
atualmente o setor elétrico é responsável pela operação e ma-
nutenção de aproximadamente 210 estações, representando 
quase 70% da rede hidrometeorológica gaúcha. Esta incorpo-
ração, somada às demais estações do Estado, resultou em um 
total de 308 estações ativas, contribuindo para a melhor distri-
buição espacial das medições de chuva, vazão e nível dos rios 
e barramentos do RS (figura 1). 

com isto, não só foi possível aprimorar o modelo hidrometeo-
rológico existente na Sala de Situação, mas também priorizar ações 
em regiões do Estado desprovidas de monitoramento – uma vez 
que o monitoramento pelo setor elétrico abrange boa parte do 
Norte do RS, onde estão localizados os maiores aproveitamentos 
hidrelétricos. Existem ainda cerca de 120 pontos de eixos disponí-
veis para aproveitamentos hidroenergéticos, segundo a Aneel, os 
quais futuramente poderão contar com novas estações.

Somando a incorporação de estações resultante do projeto com 
o quantitativo de 160 estações previstas para serem instaladas ao 
longo de 2018 e acordos internacionais firmados com Argentina e 
uruguai, a perspectiva é que o monitoramento hidrometeorológico 
no RS totalize 468 estações, o que representará uma densidade de 
602 estações por km2, acima da recomendação da OMM.

Novo fluxo para o monitoramento do setor elétrico
como consequência dos produtos gerados pelo projeto des-

crito, foi identificada a necessidade de criar um fluxo formal para 
que o Estado se apropriasse dos mecanismos presentes na  

Figura 1. 
fonte: Autores.
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Resolução 03/2010, bem como criar procedimentos orientativos 
para o monitoramento em todos os empreendimentos hidroener-
géticos, uma vez que aqueles com menor potência instalada (as 
cghs) não estão contemplados no âmbito da resolução federal. 
com o objetivo de aumentar a eficácia do monitoramento hidro-
meteorológico e da manutenção das outorgas – uma vez que o 
atendimento à Resolução 03/2010 é uma das condicionantes tan-
to para a autorização de uso da água quanto para licenciamento 
ambiental, foi elaborada pelos técnicos envolvidos no projeto uma 
proposta inicial deste fluxo.

Tal encaminhamento basicamente se propôs a definir a ordem 
normal dos processos de outorga de uso da água, licenciamento 
ambiental e atendimento à Resolução 03/2010 em nível estadual 
(figura 2). Para fins de garantir a unidade do fluxo, o texto foi en-
viado formalmente à ANA, recebendo a anuência da agência pa-
ra a participação da gestão estadual em definições básicas, como 
a prévia localização das estações.

foi então que, com a justificativa de formalizar e incorporar as 
diretrizes estaduais a este novo fluxo iniciou-se uma ampla discus-
são no âmbito do conselho Estadual de Recursos hídricos (cRh), 
no qual foi formado um grupo de Trabalho específico para discus-
são deste assunto, composto por técnicos da Sala de Situação, 
Departamento de Recursos hídricos, fundação de Proteção Am-
biental (fepam), Secretaria Estadual de Minas e Energia e os re-
presentantes do setor elétrico por meio da federação das coope-
rativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural (fecoergs). 
Destas discussões, foi elaborada uma proposta de resolução, que 
resultou na aprovação por unanimidade em plenária do cRh, cul-
minando com a publicação da Resolução cRh 263/2018, que “dis-
põe sobre os critérios, condições e procedimentos a serem obser-
vados para a instalação, operação e manutenção de estações hi-
drometeorológicas, pelos empreendimentos de geração de ener-
gia hidrelétrica outorgados de uso de água em rios de domínio 
estadual no Rio grande do Sul”.

um dos pontos-chaves da nova resolução cRh é aplicação 
de regra geral ao monitoramento dos empreendimentos hidroe-
nergéticos, com a particularidade de instalação e manutenção de 
apenas uma estação pluviométrica automática, localizada na área 
de drenagem incremental do barramento, para as centrais de 
geração de Energia hidrelétricas (cghs). Desta forma, ficam es-
tabelecidas as diretrizes, critérios e procedimentos a serem ob-
servados para a instalação, operação e manutenção de estações 

hidrometeorológicas, para todos os empreendimentos do setor 
elétrico outorgados de uso de água em rios de domínio estadual 
no Rio grande do Sul. O texto mantém como base a Resolução 
conjunta ANA/Aneel 03/2010, mas também estabelece procedi-
mentos os quais dão autonomia ao DRh com relação à manuten-
ção da rede hidrométrica Estadual. Desta forma, o RS orienta ini-
cialmente a melhor localização das estações exigidas por lei pa-
ra monitoramento do setor elétrico em consonância com a rede 
estadual; cobrando posteriormente, na forma de condicionantes 
de Outorga de uso da Água, a apresentação dos demais relató-
rios e formalidades exigidas pela ANA, para padronização da re-
de federal. com isto, dá-se maturidade ao elo formado entre a 
gestão de recursos hídricos federal (por meio da ANA) e estadual 
(pelo DRh), através da Sala de Situação.

De ferramenta de gestão à diretriz estadual
No âmbito deste projeto, como primeiro resultado, foi cons-

truído o panorama dos empreendimentos hidroenergéticos fren-
te às obrigações ambientais e o estágio do aproveitamento. Isto 
possibilitou a verificação da situação de todos os empreendimen-
tos tanto junto à fepam quanto ao DRh, bem como priorização 
das ações relacionadas aos empreendimentos com status “em 
operação”, mas com ausência de licença ambiental ou outorga 
de uso da água.

A colaboração dos representantes do setor elétrico também 
foi efetiva para o sucesso da Resolução cRh 263/2018 tanto na 
sua concepção quanto para a próxima fase, na qual empreende-
dores e gestores deverão concentrar esforços para o bom anda-
mento dos processos, ao incorporar as novas diretrizes ao siste-
ma. foi fundamental que a resolução, mais do que estabelecer 
novos procedimentos dentro do fluxo proposto, também trouxe 
clareza e unificação das exigências para o setor elétrico em rela-
ção às estações hidrometeorológicas. 

uma questão importante a ser considerada neste projeto foi 
o estabelecimento de um diálogo direto com a Agência Nacional 
de Águas, responsável juntamente com a Aneel, pela verificação 
do atendimento à Resolução conjunta ANA-Aneel 03/2010. A fim 
de evitar duplicidade na análise dos projetos de instalação de es-
tações, foi reivindicada junto à ANA, a incorporação da avaliação 
locacional das estações dentro das análises de outorgas de uso 
da água pelo RS; assim, fica de responsabilidade do órgão fede-
ral apenas a posterior validação dos projetos e registro oficial das 
estações do setor elétrico na Rede hidrometeorológica Nacional.

As perspectivas para o ano de 2018 são que, com a finaliza-
ção do Sistema de Outorga de Água do Rio grande do Sul (Siout), 
todos os barramentos, trechos de vazão reduzida e estações de 
monitoramento dos empreendimentos hidroenergéticos estejam 
cadastrados no sistema online. Isto não só irá facilitar todo o pro-
cesso de outorgas, mas também possibilitará a fiscalização das 
condicionantes e o acompanhamento em tempo real pela Sala de 
Situação da operação e emissão de dados de toda a rede hidro-
meteorológica do Estado. 

Neste contexto, o monitoramento é o primeiro passo para 
uma gestão eficiente de recursos hídricos e, portanto, a articula-
ção do Departamento de Recursos hídricos e Sala de Situação, 
bem como o cumprimento da Resolução cRh 263/2018 garantem 
para o Estado uma base sólida de obtenção de dados para a efe-
tividade de futuras políticas públicas. 
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Figura 2. Fluxo dos marcos licenciatórios e 
documentação necessário com relação à 

Instalação de estações hidrometeorológicas por 
parte do setor elétrico no RS.

fonte: Autores.
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EngEnhARIA fLORESTAL

Glênio de Jesus Teixeira 
Eng. Florestal • Coordenador 
da Ceef exercício 2018

Guilherme Reisdorfer 
Eng. Florestal • Coordenador 
da Ceef exercício 2019

Roberta klafke Petermann 
Eng. Florestal • analista 
de Processos da Ceef

Relatório de atividades Desenvolvidas pela 
Câmara de Engenharia florestal no Ano de 2018

A câmara de Engenharia florestal do cREA-RS, foi criada no ano 
de 1999 e no ano de 2018 foi composta por cinco conselheiros repre-
sentantes de três entidades de classe de Profissionais da Engenharia 
florestal e duas Instituições de Ensino, tendo como coordenador o 
Engenheiro florestal glênio de Jesus Teixeira e como coordenador-
-adjunto o Engenheiro florestal guilherme Reisdorfer. 

A ceef também conta com o apoio técnico da Engenheira flores-
tal Roberta Klafke Petermann e apoio administrativo a assistente ad-
ministrativa Maria Lúcia gualdi, que pertencem à estrutura auxiliar do 
cREA-RS. No ano de 2018, também contou com o apoio da estagiária 
de Engenharia florestal Isabele Simões da Silveira, a qual colou grau 
pela unipampa em setembro de 2018 e a vaga de estágio não foi re-
novada pela Presidência do cREA-RS.

COmPOSiçãO dA CEEf Em 2018

SituAçãO CONSElhEirO rEPrESEN-
tAçãO mANdAtO

Titular
Eng. florestal Edilberto 
Stein de Quadros

Sosef 2018 a 2020

Titular
Eng. florestal fabio 
charão Kurtz

ufSM 2017 a 2019

Titular 
(coordenador)

Eng. florestal glênio 
de Jesus Teixeira

Sefargs 2016 a 2018

Titular 
(coordenador-
adjunto)

Eng. florestal 
guilherme Reisdorfer

Agef 2017 a 2019

Titular
Eng. florestal Pedro Roberto 
de Azambuja Madruga

unipampa 2016 a 2018

Suplente
Eng. florestal Dimas 
fogiatto Rossi

Sosef 2018 a 2020

Suplente
Eng. florestal José 
Américo de Mello filho

ufSM 2017 a 2019

Suplente
Eng. florestal Diogo 
Adriano Barboza

Sefargs 2016 a 2018

Suplente
Eng. florestal Alexandra 
Augusti Boligon

unipampa 2016 a 2018

Representante 
de Plenário

Eng. Química Damaris 
Kirsch Pinheiro

ufSM 2018

Analista de 
Processos

Engenheira florestal Roberta Klafke Petermann

Assistente 
administrativa

Maria Lúcia gualdi

Estagiária de 
Engenharia 
florestal

Isabele Simões da Silveira

Atividades realizadas
No ano de 2018, foram desenvolvidas diversas atividades visando 

à valorização profissional bem como a intensificação da fiscalização 
das atividades da área da Engenharia florestal em âmbito nacional, 
dentre as quais se destacam:
3.1  Realização de reunião com a fundação Estadual de Proteção Am-

biental (fepam) visando buscar aproximação para dirimir dúvidas 
entre os órgãos.

3.2  Participação efetiva nas reuniões de coordenadores do cREA-RS.
3.3 Participação em todas comissões do cREA-RS.
3.4  Participação do conselheiro fábio charão Kurtz como coordena-

dor-adjunto da comissão de Orçamento e Tomada de contas (cotc).
3.5  Participação do conselheiro Edilberto Stein de Quadros como re-

presentante do cREA-RS no consema.
3.6  Participação da câmara Especializada de Engenharia florestal do 

cREA-RS na coordenadoria Nacional de câmaras Especializadas 
de Engenharia florestal, realizadas em Brasília (BA), dias 21 a 23 
de fevereiro, São Paulo (SP), dais 16 a 18 de maio e Salvador (BA), 
dias 18 a 20 de julho.

3.7  Participação dos representantes da ceef na 75ª Soea (Semana Oficial 
da Engenharia e Agronomia), em Maceió (AL), dias 21 a 24 de agosto.

3.8  Participação do coordenador da ceef no xIII congresso florestal 
de Nova Prata, dias 24 a 27 de setembro.

3.9  Participação dos conselheiros da ceef no xVIII – Encontro Esta-
dual de Entidades de classe (Eesec), em Alegrete/RS, dias 26 a 
28 de setembro.

3.10  Participação de representante da ceef no Seminário das Inspe-
torias do cREA-RS, realizado em Tramandaí (RS), dias 25 a 27 de 
outubro.

3.11  Reunião com o reitor da unipampa, geólogo Marco Antônio fon-
toura hansen, para tratar da formação do profissional Engenhei-
ro florestal pela universidade federal do Pampa, bem como a 
representação desta Instituição junto à ceef.

Processos relatados
Durante o ano de 2018, tramitaram na ceef mais de 750 processos 

de expedientes variados, os quais foram analisados nas 20 reuniões 
realizadas no período, conforme a distribuição constante no gráfico 1.

Destacamos que no ano de 2018 os processos relativos à Registro de 
Pessoa Jurídica, não tramitaram mais pela ceef, por esse motivo houve 
diminuição do número de processos em relação aos anos anteriores.

As atividades apresentadas neste relatório foram destacadas den-
tre aquelas desenvolvidas pela câmara Especializada de Engenharia 
florestal do cREA-RS no decorrer do ano de 2018. 

Também destacamos a elaboração de deliberações diversas, den-
tre as quais a Deliberação 07/2018, que estabelece a tabela para ano-
tação de responsabilidade técnica para registro de empresas com 
responsável técnico na área da Engenharia florestal, estabelecendo 
carga horária mínima de 5 horas semanais para anotação de respon-
sável técnico por pessoa jurídica na área da Engenharia florestal.

Ressaltamos ainda que foi criada proposta de Norma de fiscali-
zação 01/2018, que dispõe sobre a fiscalização de empreendimentos 
florestais, a qual está para análise da gerência Jurídica do cREA-RS.

Este relatório foi apreciado e aprovado pela câmara Especializada de 
Engenharia florestal do cREA-RS na Reunião 409 da ceef de 24/01/2018.

Reunião com o reitor da unipampa, Geólogo marco antonio 
fontoura hansen, no dia 6 de abril de 2018

Gráfico 1. Fluxo de Processos entrada e saída 
no ano de 2018 na Câmara Especializada de 

Engenharia Florestal.
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EngEnhARIA ELÉTRIcA

Taciana Paula Enderle 
Engenheira Eletricista e professora do 
departamento de Ciências Exatas e 
Engenharias da unijuí

Mauro Fonseca Rodrigues 
Engenheiro Eletricista e professor do 
departamento de Ciências Exatas e 
Engenharias da unijuí

Lucas Adiel Escher 
Administrador e analista de 
negócios da Incubadora da unijuí

Espaço Coworking 
e a Engenharia

A edição 127 da conselho em Revista focou na inovação, 
abordando inteligência artificial e indústria 4.0 sob o enfo-
que da Engenharia. Nesse contexto, este artigo analisa a in-
cubadora de empresas como parte importante do sistema 
local de inovação tecnológica, pois permite a transferência 
de tecnologia entre as Instituições de ciência e Tecnologia 
e o setor produtivo, servindo de suporte estrutural para pe-
quenas e microempresas de base tecnológica, que buscam 
a diversificação e a revitalização econômicas. com isso, criam 
novas possibilidades de desenvolvimento profissional autô-
nomo via empreendedorismo e geram novos postos de tra-
balho e renda.

Embora o índice de sobrevivência das empresas no Bra-
sil venha aumentando, ficando em torno de 77% (SEBRAE, 
2017), um dos fatores que influencia é a falta de planejamen-
to para implantação e gestão do negócio para o desenvolvi-
mento da empresa. Na área de Engenharia esse índice chega 
a 80% em até 1 ano (ABEPRO, 2018). Mas, segundo a Anpro-
tec, o índice de sucesso das empresas que passam pelo pro-
cesso da incubação chega a 90%.

A Incubadora de Empresas de Inovação Tecnológica da 
unijuí juntamente com os cursos de Engenharia e Adminis-
tração, constataram a necessidade de estruturar espaços e 
laboratórios, não somente com foco na atividade de pesqui-
sa e ensino, mas no entorno do desenvolvimento de ideias e 
na interação entre empreendedores, pesquisadores e estu-
dantes. Ou seja, transformando conhecimento em negócio 
a partir da interação universidade/empresa, conectando os 
diversos atores em um ambiente propício à inovação.

É neste cenário que surgiram os espaços coworking, ca-
racterizados por uma nova forma de pensar o ambiente de 
trabalho. Seguindo as tendências do freelancer e das  
startups, reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de 
trabalhar em um ambiente inspirador. Todo esse êxito é pro-
duto de uma ideia simples: profissionais independentes que 
procuram um espaço democrático em que possam desen-
volver projetos sem o isolamento do home office ou as dis-
trações de espaços públicos. No coworking, encontra-se am-
bientes especialmente pensados para o trabalho autônomo, 
muito networking com pessoas de diversas áreas e toda a 
estrutura para receber clientes com um custo reduzido  
(cOWORKINg BRASIL, 2018).

Neste sentido, a tendência dos ambientes de inovação 
é ter espaços qualificados que estimulem a criação e o de-
senvolvimento de soluções colaborativas potencializando 
as diversas áreas do conhecimento existentes na incuba-
dora e nos cursos de Engenharia. Este projeto, centrou 
seus esforços na direção de dispor uma estrutura inventi-
va – aqui denominada de Espaços Coworking , Soluções 
criativas, Prototipagem e Testes – diferenciada e devida-
mente equipada com hardware e software e no sentido de 
pavimentar a estrada de ação, dispondo um ambiente úni-
co com metodologias e ferramentas de gestão e marketing 
com facilidades para estabelecer negócios e criar (Espaço 
Coworking e Soluções criativas), desenvolver (Sala de Pa-
lestras e Treinamento) e produzir produtos/processos/ser-
viços inovadores (Laboratório de Prototipagem e Testes) 
para o mercado.

As etapas a serem seguidas com base nos Métodos de 
Projeto de Produto/Serviço:

1. Compreender e observar (problema, contexto, clien-
tes, visitas): identificar as dificuldades/problemas, definir o 
problema contexto/circunstâncias, entender o problema e 
as necessidades a serem supridas.

2. Interpretar (relatórios, análise, mapas comparativos, 
estado da arte): procura-se conhecer o cliente/usuário por 
meio da observação, debates.

3. Sintetizar (alternativas, concepções, seleção): gerar 
ideias propondo soluções.

4. Projetar e simular (desenhos, simulações, ajustes): 
estudos de desenhos técnicos, tolerâncias e simulações em 
computador da concepção escolhida para ser desenvolvida.

5. Prototipar (esboços, esquemas, diagramas, fluxogra-
mas, protótipos, modelo, muckup – eletrônica e/ou físico): 
Produzir modelos em escala adequada para possibilitar aná-
lise de resultados.

6. Testar (estático, dinâmico, curta e longa duração, er-
gonômico, funcional, segurança): realizar testes estáticos, 
dinâmicos, de uso, de segurança, funcional, ergonômico, etc. 
Ajustes de correção e de imperfeições se necessário.

com esta estrutura implantada e validada pela metodologia 
adotada espera-se ser possível atender a demanda oriunda dos 
empreendedores, dos estudantes e da comunidade em geral, 
facilitando os processos inventivos, e ao mesmo tempo dispor 
um sistema de administração e segurança dos projetos de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que se estabeleçam 
no mercado com produtos/processos/serviços inovadores. Além 
disso, busca-se o aumento da base de empreendedores de Tec-
nologia e Engenharia, com índice de sucesso que se aproxime 
das demais áreas empresariais, conforme relatado inicialmente, 
a partir do suporte qualificado da incubadora às empresas.

Figura 1. Concepção metodológica do projeto.
 fonte: Adaptado de Duarte (2010).
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gEOLOgIA E EngEnhARIA DE MInAS

Fernando Alves Cantini Cardozo
Engenheiro de minas • mestre em Engenharia
Laboratório de Processamento mineral (Laprom) 
• Centro de tecnologia (uFRGS)

Diogo Peixoto Cordova
Engenheiro de minas • mestre em Engenharia • 
Laboratório de tratamento de minérios (Latram) • 
universidade federal do Pampa (unipampa)

breves Considerações sobre barragens 
de rejeito da mineração

Introdução
considerando o interesse coletivo ao tema barragens de 

rejeito, devido às recentes e trágicas rupturas das barragens 
nas localidades de Mariana e Brumadinho, este artigo tem por 
objetivo apresentar algumas considerações quanto aos mé-
todos construtivos das barragens de rejeito da mineração.

Barragens de rejeitos têm por finalidade a disposição de 
rejeitos oriundos da mineração. Kossoff et al. (2014) defi-
nem que os rejeitos destinados a barragens como mistura 
de rocha cominuída e os fluidos do processo de beneficia-
mento; então apresentando como característica física, gra-
nulometria fina e forma angular; e composição química de-
pendente da composição da rocha de origem e dos reagen-
tes utilizados no processo.

Diferente das barragens para represamento de água, as 
barragens de rejeito têm sua execução e operação conco-
mitantes à operação de um complexo mineiro (mina e plan-
ta de beneficiamento). Assim sendo, são necessários altea-
mentos do barramento concomitantes à vida útil da barra-
gem, processo que pode perdurar por diversos anos, depen-
dendo de fatores como porte da jazida e viabilidade econô-
mica da exploração. 

um histórico de falhas de barragens analisado entre 1910-
2010, apresentado por Azam e Li (2010), mostra que 1,2% das 
barragens de mineração apresentaram algum tipo de falhas, 
contra 0,01% das barragens civis. Tal dado nos dá uma dimen-
são da complexidade de barragens de rejeito em comparação 
as demais barragens para uso civil.

Métodos Construtivos 
de Barragens de Rejeito

Tipicamente para Barragens de Rejeito, se identificam três 
métodos construtivos básicos (figura 1), considerando ainda 
ser usual a combinação entre dois ou entre os três métodos. 
Estes métodos fazem referência à técnica e direção de altea-
mento empregado, seguindo em direção Montante, Jusante ou 
acompanhando uma Linha de centro. Tais barramentos podem 
ser executado com material proveniente de áreas de emprés-
timo ou com o próprio rejeito do beneficiamento (opção mais 
comum), desde que tratado e que atenda especificações geo-
técnicas de projeto. Para tanto, este rejeito é passível de pro-
cessos adicionais como a ciclonagem, para deslamagem, pas-
sando a ser chamado de aterro hidráulico (MAfRA, 2016).

Nota-se que diferente do método de alteamento a Jusan-
te, nos métodos de alteamento da Linha de centro e de Mon-
tante, os alteamentos são executados parcialmente sobre re-
jeito já disposto. Dessa forma embora tenham significativa 
economia com movimentação de terra (apresentam menor 
volume de material destinado a execução do barramento), 
trazem certa complexidade quanto ao controle construtivo 
do barramento e quanto a execução e controle de sistemas 
de drenos e filtros, aspectos fundamentais para a estabilida-
de da estrutura. cabe salientar que em todos os métodos ca-
bem diversas soluções para sistema de dreno/filtro.

Segundo Rico at el. (2008), 66% das falhas mundiais ocor-
ridas em barragens de rejeito (com 147 casos analisados) foram 
em barragens que utilizavam o método de montante. 

Figura 1. Métodos construtivos 
de barragens de rejeito.
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A Tabela 1 apresenta um resumo comparativo entre os 
principais métodos construtivos de barragens de rejeitos, des-
tacando suas vantagens, desvantagens, características, pro-
priedades, entre outros. 

Considerações quanto ao tipo de 
alteamento e fatores influentes

Embora haja atualmente grande pressão contra a utiliza-
ção da técnica de alteamento a montante, a exemplo da proi-
bição já imposta em países como canadá, chile e a própria 
tramitação de proibição no Brasil; alguns pontos devem ser 
destacados.

Do ponto de vista da Engenharia, o Método de Montante 
apresenta uma significativa economia de recursos e menor 
área impactada em sua construção, obviamente desde que a 
estabilidade seja garantida, sendo indicado para barragens 
de pequeno porte com alteamentos de 10 m/ano. Especifica-
mente aos menores impactos podemos citar: (i) menor área 
ocupada pelo barramento (em comparação com os outros 
métodos de alteamento), (ii) menor área ocupada pelo rejei-
to (em comparação com a opção de disposição sem barra-
mento), (iii) menores custos e consumo de energia (em com-
paração com as opções de deposição a seco do rejeito, que 
incluem secagem/filtragem), entre outras.

Segundo Barrera, Valenzuela e campaña (2011), no chi-
le o método a montante foi proibido em decreto de 1970, 
após eventos de rupturas de barragens (os principais ocor-
ridos em 1928, mina El Teniente e em 1965, mina El cobre). 
Essas rupturas foram decorrentes de sismos da ordem de 
7,6 a 8 graus de magnitude que atingiram o país. Neste 
mesmo decreto foram ainda estabelecidos, o controle rí-
gido do lago de rejeitos (linha de praia) longe da barragem, 
controles piezométricos e adoção de um fator de seguran-
ça mínimo de 1,2 para análise pseudoestática, que consi-
dera um coeficiente sísmico determinado com base na po-
pulação a jusante do represamento e dentro de algo cha-
mado de distância de risco.

Estudos com modelos analíticos e numéricos (cardozo, 
Peña e zingano, 2018; cardozo e Ruver, 2019) apontam que 

o Método de Montante é adequado e estável desde que res-
peitada geometria adequada dos alteamentos e principal-
mente garantida a eficiência do sistema de filtro/dreno, im-
pedindo acúmulos excessivos de poropressão e gradiente hi-
dráulico. Outra medida que se mostra efetiva no controle do 
fluxo hídrico interno das barragens é o afastamento da praia 
(transição entre fase sólida e líquida do rejeito) ou lâmina 
d'água do barramento.
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Tabela 1. Resumo comparativo dos principais 
métodos construtivos de barragens de rejeito.

montante jusante linha de Centro

Tipo de rejeito
Baixa densidade para que 

ocorra segregação
Qualquer tipo

Areias de lamas de baixa 
plasticidade

Descarga de rejeitos Periférica Independe Periférica

Armazenamento de água
Não recomendável para 

grandes volumes
Bom Aceitável

Resistência a abalos sísmicos Baixa Boa Aceitável

Alteamentos
Ideal menos 

10 m/ano
Nenhuma restrição Pouca restrição

Vantagens
Menor custo, utilizado onde 

há restrição de área
Maior segurança flexibilidade construtiva

Desvantagens
Baixa segurança, 

suscetibilidade à liquefação e 
piping

grande quantidade de material 
requerido, proteção do talude 

a jusante apenas na 
configuração final

Necessidade de eficiente 
sistema de drenagem

fonte: cardozo, Pimenta e zingano (2016) 
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para a indústria metal mecânica

Introdução
O cenário de concorrência acirrada na maioria dos seto-

res exige que as organizações estabeleçam mecanismos pa-
ra que a inovação em produtos e processos seja um exercício 
constante, viabilizando a manutenção e ampliação da fatia de 
mercado (LEVITT, 1990; MOREAu, LEhMANN, MARKMAN, 
2001). Além disso, é importante que indústrias, de grande, 
médio, e pequeno porte, organizem formalmente seus pro-
cessos de desenvolvimento para evitar falhas, retrabalhos, e 
insatisfações do mercado comprador (KOTLER, KELLER, 2012). 
As empresas devem estabelecer mecanismos para que as 
inovações propostas estejam alinhadas às necessidades la-
tentes do mercado, caso contrário, o custo despendido no 
desenvolvimento de uma inovação pode não ter retorno, uma 
vez que o ciclo de vida de vendas do produto provavelmente 
será interrompido antes mesmo do ponto de equilíbrio ser 
alcançado (TAKAhAShI, TAKAhAShI, 2007). Neste cenário, 
a partir do estudo de alguns modelos referenciais, é propos-
to a customização de um destes para aplicação na indústria 
metal mecânica. 

Análise e Escolha do Modelo Referencial
O processo de desenvolvimento de novos produtos cons-

titui uma sequência de passos ou atividades que são realizadas 
por uma organização para conceber, projetar, e comercializar 
um produto. Dessa forma, analisaram-se os modelos de Wheelw-
righth e clark (1992), cooper (2001), e Rozenfeld et al. (2006), 
o qual cada um possui as suas particularidades e atribuições.

Dentre os modelos analisados, o considerado mais com-
pleto e contemporâneo foi o modelo proposto por Rozen-
feld et al. (2006), o qual foi escolhido pelas suas caracterís-
ticas que engloba de forma completa as atividades envolvi-

das em um processo de desenvolvimento de novos produtos, 
desde a geração de ideias até a retirada do produto do port-
fólio da empresa.

Processo de Desenvolvimento Proposto
O modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) tiveram 

selecionadas e definidas as fases e atividades que irão com-
por o processo proposto, conforme mostrado na figura 1. O 
processo de desenvolvimento de novos produtos proposto é 
representado de forma geral na figura 2. A primeira macro-
fase do processo de desenvolvimento proposto é o pré-de-
senvolvimento. Essa macrofase é iniciada pela fase da análise 
estratégica, onde se define o planejamento estratégico do 
desenvolvimento de novos produtos. Ideias, oportunidades, 
e restrições, são mapeados e transformados em um conjunto 
de projetos que futuramente serão desenvolvidos.

O resultado do planejamento estratégico serve de refe-
rência para a geração e seleção de ideias, fase em que essas 
são lançadas em uma planilha, mostrado na figura 3, o qual 
é analisado a cada reunião da equipe envolvida. Nesta reu-
nião é feito o registro da ideia em uma planilha denominada 
registro e acompanhamento dessas, mostrado na figura 4. 
Após o registro, a equipe debate a ideia e define se a mesma 
segue para a próxima fase ou não. caso aprovada, a ideia se-
gue para a fase de avaliação, caso contrário, permanece na 
planilha de registro e acompanhamento de ideias, sendo rea-
valiada em um próximo momento. Na fase de avaliação, a ideia 
selecionada é analisada, interpretada, e priorizada em uma 
nova reunião com a equipe envolvida. Para que se possa fa-
zer a análise e interpretação da ideia, faz-se necessário a en-
trada de informações por meio de um documento denomina-
do de pesquisa de mercado, conforme figura 5.

Figura 1. Macrofases, 
fases e atividades do 
processo proposto. 
fonte: Autores

EngEnhARIA MEcânIcA E METALúRgIcA

mACrOfASE fASE AtividAdES

PRÉ-DESENVOLVIMENTO

Análise estratégica Planejamento estratégico 

geração e seleção de ideias Registro e acompanhamento das ideias 

Avaliação da ideia 
Análise e interpretação das ideias 

Priorização das ideias 

Planejamento do projeto
cronograma de desenvolvimento do projeto 

Avaliação da viabilidade 

DESENVOLVIMENTO

Projeto informacional Análise dos requisitos dos clientes 

Projeto conceitual 
Definição dos requisitos do produto 

Análise dos requisitos do produto 

Projeto detalhado 

Definição arquitetura do produto

Desenvolvimento de fornecedores

Desenhos iniciais 

Validação do protótipo

Preparação para produção

Definição de fornecedores 

Definição de processos 

Definição do cronograma de produção 

Aprovação do produto

Lançamento do produto
Definição da divulgação do produto

Produto lançado 

PóS-DESENVOLVIMENTO
Acompanhar do produto

Acompanhamento

Melhorias

Descontinuar produto Retirada do produto 
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A próxima fase é denominada de planejamento do 
produto, na qual é definido o cronograma de desenvol-
vimento utilizando o gráfico de gantt, conforme figura 
6, que permite uma identificação visual do caminho do 
desenvolvimento do produto.

Para finalizar a fase de planejamento do produto e a 
macrofase de pré-desenvolvimento, é feita a avaliação da 
viabilidade do desenvolvimento do produto. Esta avaliação 
é feita em uma reunião com a equipe envolvida e a Direção. 
Se houver viabilidade do desenvolvimento do produto, se-
gue-se para a macrofase de desenvolvimento, caso con-
trário, a ideia retorna para a fase de avaliação, onde a ideia 
novamente será analisada, interpretada, e priorizada, ou 
podendo ainda ser definitivamente suspensa.

A segunda macrofase do processo de desenvolvi-
mento proposto é, por sua vez, dividida em cinco fases 
distintas: projeto informacional, conceitual, detalhado, 
preparação para produção, e, por fim, o lançamento do 
produto. Essa macrofase é de responsabilidade do ge-
rente e equipe, sendo discutida com os demais envolvi-
dos durante as reuniões de análises críticas.

A terceira e última macrofase do processo proposto é 
chamada de pós-desenvolvimento, a qual é dividida em 
duas fases. A primeira, denominada de acompanhamento 
do produto, é a fase onde o produto é acompanhado pe-
la equipe de pós-vendas durante todo o seu ciclo de vida, 
oferecendo suporte e verificando possíveis manutenções 
de melhorias. Ao verificar uma possível melhoria, a equi-
pe encaminha a sugestão à Engenharia que verificará a 
real necessidade. A segunda fase da macrofase de pós-
-desenvolvimento é a de descontinuar o produto. Nessa, 
o produto que vem sendo acompanhado pela equipe de 
pós-vendas também é acompanhado pela equipe comer-
cial e Direção, sendo que a Direção monitora, em reuniões, 
os indicadores comerciais que são apresentados. Ao ve-
rificar que o produto não está trazendo retorno à empre-
sa, é feito uma avaliação e retirado do portfólio.

Figura 5. Pesquisa de mercado.
fonte: Autores

Figura 6. Gráfico de Gantt.
fonte: Autores

Figura 4. Registro e acompanhamento de ideias.
fonte: Autores

Figura 3. Planilha de ideias.
fonte: Autores

Figura 2. Processo de desenvolvimento proposto.
fonte: Autores
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Preparação para 
produção

Acompanhar produto Descontinuar produto 

Macrofase de desenvolvimento 

Macrofase de pós-desenvolvimento 

Lançamento do 
produto 

Projeto 
informacional 

Projeto 
conceitual

Projeto 
detalhado

Lançamento da ideia

Registro e acompanhamento da ideia

Análise interpretação e priorização das ideias

cronograma do projeto

Viabilidade do desenvolvimento do produto 

PESQUISA DE MERCADo
Protocolo:

1. Descrição objetiva do produto a desenvolver:

2. Dados de Mercado

3. Público Alvo 

4. Dados do produto

5. Concorrência

6. Custo (objetivo)

4.1 Informações técnicas

4.2 Vantagens e limitações do produto

5.1 Principais fornecedores do produto (nacional e internacional)

5.2 Principais produtos disponíveis no mercado

5.3 Preço praticado pela concorrência

5.4 Outros (imagens, etc)

4.3 Outros

Produto: Data: / /

N° data Colaborador Nome 
da ideia

descrição 
prévia da ideia 

Protocolo data 
registro Status Data próxima 

avaliação
Nome 

da ideia Produto Comen-
tários
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EngEnhARIA DE SEgURAnÇA DO TRAbALhO

Cultura de Segurança nas Empresas: 
Considerações para Avaliação

Introdução
há alguns anos as empresas no nosso país têm percebido a ne-

cessidade de melhorar o desempenho de saúde e segurança do tra-
balho. Algumas empresas nacionais, por amadurecimento próprio, 
entenderam que valorizar e proteger as pessoas é condição para a 
sustentabilidade dos negócios. As multinacionais costumam seguir 
diretrizes estrangeiras e desenvolver programas prevencionistas 
avançados e sólidos. há também empresas que apenas reagem a 
pressões governamentais para então iniciarem seus esforços em 
saúde e segurança. 

O fato é que muitas organizações já investiram pesadas somas 
na melhoria dos ambientes de trabalho, com adequações de má-
quinas, substituição de produtos químicos perigosos, programas, 
laudos, treinamentos, e ainda sofrem com frequentes acidentes e 
doenças ocupacionais. Por que os esforços e investimentos não re-
solveram o problema? O que ainda é preciso fazer?

É preciso que as empresas entendam os funcionários, as per-
cepções, os valores, as crenças e o comportamentos no que tange 
à segurança do trabalho. Para que o desempenho nesta área me-
lhore, é necessário encontrar formas de enraizar aspectos de uma 
cultura de segurança na cultura organizacional.

Cultura organizacional 
O tema cultura organizacional tem sido alvo de muita pesqui-

sa nas últimas décadas. Nos anos 70 e 80 o assunto começou a 
receber atenção especial de gestores de operações que vislum-
braram a oportunidade de influenciar os comportamentos da for-
ça de trabalho e melhorar o desempenho da empresa, o que não 
deixa de fazer sentido, embora o processo de mudança de com-
portamentos não seja tão simples.

Schein (1992, p. 12) define cultura organizacional como:

um padrão de suposições básicas compartilhadas que o 
grupo aprendeu enquanto resolvia seus problemas de adap-
tação externa e integração interna, que funcionou bem o 
suficiente para ser considerado válido e, portanto, para ser 
ensinado a novos membros como a forma correta de per-
ceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas.

O autor explica que em organizações com certa estabilidade 
de membros, em que estes tenham passado por situações boas e 
ruins juntos, onde já tenham sido recompensados por bons com-
portamentos ou punidos por maus comportamentos, e onde hou-
ve aprendizado compartilhado pelo grupo com essas situações, 
certamente há formação de uma cultura. contudo, em grupos re-
cém-formados ou com alta rotatividade de pessoas, poucas supo-
sições compartilhadas existem e certamente uma cultura sólida 
ainda não foi formada.

A habilidade de participar ativamente da criação de uma cultura, 
de gerenciar uma determinada cultura ou até mesmo tomar a frente 
na destruição de uma cultura nociva à empresa é o que diferencia 
verdadeiros líderes de gestores que apenas vêm convivendo com a 
cultura preexistente e que acabam sendo impregnados por ela. Além 
disso, os gestores de negócio precisam enxergar que, para o desdo-
bramento de uma visão de sucesso, com o objetivo de desenvolver 
as potencialidades da empresa, a cultura organizacional vigente é a 
fonte primária de resistência à mudança (SchEIN, 1992).

Cultura de segurança
cultura de segurança é um conceito utilizado para descrever 

valores que afetam atitudes e comportamentos de um determina-
do grupo de pessoas ou a postura de uma determina empresa em 
relação à segurança.

De acordo com a teoria de Ahong, Surui e gui (2012), a cultura 
de segurança é a parte mais importante do sistema de gestão ocu-
pacional das empresas, ajudando a companhia a prevenir acidentes 
e melhorar o desempenho nessa área.

Segundo cooper (2000, p. 111, tradução nossa) “muitas indús-

trias ao redor do mundo vêm se interessando pelo conceito de cul-
tura de segurança como forma de reduzir os potenciais desastres 
em grande escala e os acidentes associados a tarefas rotineiras”. 
Ainda, segundo este autor, acredita-se que esta cultura influencia 
as atitudes e comportamentos das pessoas.

Pesquisa de clima de segurança
Segundo flin et al. (2000, p. 178): “o clima de segurança pode 

ser considerado como as características superficiais da cultura de 
segurança discriminados a partir das atitudes e percepções da for-
ça de trabalho em um determinado momento”. Definem, enfim, que 
“o clima de segurança é uma fotografia do estado da segurança, 
que fornece um indicador da cultura de segurança encoberta de 
um determinado grupo, planta ou organização”. 

uma boa forma de iniciar o trabalho de entendimento da cul-
tura de segurança em uma organização é a realização de uma pes-
quisa de clima de segurança por meio de um questionário focado 
nas percepções dos funcionários. 

A pesquisa pode esclarecer qual o grau de maturidade de uma 
organização nesse assunto e fornecer inputs preciosos a respeito 
de quais são as intervenções necessárias para melhorar o desem-
penho de segurança dessa organização. Para que isso aconteça, é 
importante selecionar adequadamente o questionário a ser aplica-
do, dando-se preferência àqueles em que as dimensões a serem 
medidas reflitam assuntos de interesse para a organização e que 
possuam boas avaliações de validade e confiabilidade.

A medição do clima de segurança pode ser especialmente útil 
no sentido que destaca zohar (2000). Segundo o autor, pioneiro 
nesta área, há três principais motivos para as organizações inves-
tirem nessas avaliações:

a) identificar onde a segurança precisa de melhorias;
b) determinar as tendências do desempenho de segurança;
c)  fornecer dados referenciais que podem ser comparados em 

diferentes departamentos ou organizações.
De posse dos resultados da pesquisa, geralmente o pesquisa-

dor utiliza-se de algum software de estatística aplicada às ciências 
sociais, como o IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
para a análise de consistência interna (confiabilidade), estatísticas 
descritivas e análise de variância (Anova).

Considerações finais
A gestão da segurança no trabalho nas empresas atuais apre-

senta diversos desafios e carece de gestão especializada e atuali-
zada. Enquanto cresce a conscientização dos gestores de empre-
sas em relação à necessidade de melhorar o desempenho dessa 
área, a demanda por indicadores capazes de indicar tendências 
cresce também. 

O clima de segurança tem sido considerado um indicador im-
portante nesse cenário, devido à característica preditiva e à capa-
cidade de apontar onde a área segurança precisa de melhorias 
(zOhAR, 2000; ghAhRAMANI; KhALKhALI,2015).
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