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A engenharia nacional vive um momento delicado, um dos mais difíceis 
de toda a sua história. Grandes construtoras estão com seus dirigentes 
presos por conta da Operação Lava Jato e diversas obras paralisadas, 
deixando milhares de profissionais sem trabalho. Na Bahia, o exemplo 
mais evidente é a Enseada Indústria Naval, em Maragogipe, que já 
desligou mais de mil trabalhadores de novembro do ano passado até 
julho deste ano, entre eles, técnicos e engenheiros.

A reportagem de capa traz um panorama dessa situação, ouvindo 
sindicalistas, empresários e gestores de entidades de classe, cada um 
mostrando sua visão do problema. O Crea-BA está fazendo sua parte, 
liderando um processo de coleta de sugestões dos diversos atores 
envolvidos na Bahia para levar ao Fórum Permanente criado pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos 
Deputados.

O objetivo é defender as empresas e os profissionais da Bahia, 
oportunizando principalmente a exigência mínima de conteúdo local. 
Hoje, diversos equipamentos que poderiam ser produzidos aqui são 
importados, prejudicando a indústria nacional.

O leitor vai encontrar também uma reportagem sobre a defesa 
intransigente do Crea-BA dos engenheiros, resguardando o direito 
desses profissionais de assinarem projetos, como sempre aconteceu. Há 
alguns meses, prefeituras e cartórios de registro de imóveis de todo o 
país vêm recebendo correspondências que podem levar administradores 
e prepostos públicos ao erro. O fato é que prefeituras e órgãos que 
não queiram receber projetos assinados por engenheiros podem ser 
questionados judicialmente.

Outra reportagem mostra as oportunidades oferecidas pelos cursos 
técnicos para os jovens que querem ingressar nessa carreira, assim 
como a situação da Bahia nesse contexto.

Boa leitura!  

Marco Amigo
Eng. mecânico, presidente do Crea-BA
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Elogios à revista
Parabenizo nosso presidente Marco Amigo e, em particular, 
a equipe da Assessoria de Comunicação do Crea-BA, pela 
qualidade técnica e pelas informações relativas a temas 
da mais alta importância para a engenharia e para os 
brasileiros em geral, publicadas na revista do Conselho do 
segundo trimestre de 2015. Não lembro de haver lido outra 
edição de nossa revista, desde sua criação, tão abrangente, 
objetiva e equilibrada no seu conteúdo. Enfim, gente que 
luta por um Cadastro Territorial Multifinalitário (palavra 
nova para mim), num país em que planejamento é palavrão, 
necessitará de muita disposição, coragem e persistência.

Moacyr Schwab Menezes
Engenheiro

Somos uma empresa do Parque Tecnológico de Salvador 
e gostaríamos de parabenizá-los pela edição do primeiro 
trimestre da revista do Crea-BA.

 Sebastião Cartaxo
Arquiteto de software

Sugestão de reportagem
O mercado de trabalho necessita dos profissionais de nível 
técnico, especialmente em agropecuária. Nesse sentido, 
solicito à Revista do Crea-BA uma reportagem falando do 
trabalho desses profissionais, que têm papel importante 
para o agronegócio brasileiro. Possuo registro ativo no  
Crea-BA e título profissional de técnico em agropecuária.

Marcelo de Jesus Santos 
Técnico em agropecuária

Qual o piso salarial dos 
profissionais registrados no Crea?

Edmundo Silva
Estudante de engenharia

Segundo a Lei Federal nº 4950-A/66, os profissionais de nível 
superior que têm jornada de até 6 (seis) horas diárias devem 
receber o equivalente a 6 (seis) salários mínimos por mês. Os 
profissionais que trabalham 8 (oito) horas por dia devem receber 
o equivalente a 8,5 (oito e meio) salários mínimos mensais.

A Lei nº 4950-A/66 deve ser aplicada somente aos profissionais 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

O tecnólogo, de acordo com a mesma Lei, até 6 horas diárias 
de trabalho deve receber o equivalente a 5 (cinco) salários 
mínimos mensais.

Geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos: A Resolução 
nº 397/95, do Confea assegura aos Geólogos, Geógrafos, 
Meteorologistas e Tecnólogos o cumprimento do salário mínimo 
profissional conforme a Lei Federal nº 4950-A/66.

Os técnicos de nível médio não possuem salário mínimo 
regulamentado por lei, sendo de livre acordo entre as partes 
ou, em alguns casos, definido conforme piso estabelecido em 
acordo coletivo com o sindicato de classe.

Assessoria Técnica do Crea-BA
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ENGENHEIROS PODEM 
TRABALHAR COM PROJETOS
Sistema Confea/Crea mostra que categoria 
tem várias garantias em lei para o pleno 
exercício da profissão

H
á alguns meses, prefeituras e cartórios de registro de imóveis de todo o país vêm 
recebendo correspondências que possuem conteúdo  que pode levar administradores 
e prepostos públicos ao erro. De forma unilateral, Conselhos Regionais de Arquitetura 
e Urbanismo assinam textos nos quais “advertem” as prefeituras de que existiria, em 
favor dos arquitetos, uma exclusividade na elaboração de projetos em áreas diversas. 

Notificado desse fato, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e os Conselhos 
Regionais (Creas) vêm agindo fortemente em todo o país no sentido de assegurar a verdade, 
reafirmando que engenheiros são capacitados por lei para essa tarefa. A defesa do Confea/Crea 
elenca amplo amparo jurídico para descredenciar qualquer tentativa contrária ao exercício pleno 
das atividades de engenheiro.

prontas para agir em caso de descum-
primento da legislação. 

Preocupado com o profissional, o Conselho 
abriu um canal de comunicação direto, 
através da sua ouvidoria e do e-mail 
canalcrea@creaba.org.br, para receber 
denúncias e esclarecer dúvidas sobre 
essa questão.

“Fazemos um alerta às prefeituras e car-
tórios de registro de imóveis que aten-

Na Bahia, uma série de ações estão 
sendo feitas com objetivo de garantir 
que os engenheiros se mantenham 
exercendo suas atividades. O Crea-BA 
vem esclarecendo, por meio de ofícios, 
a legitimidade das atribuições dos en-
genheiros na elaboração de projetos 
junto às prefeituras e cartórios. Além 
de manter todas as suas 26 inspetorias 
espalhadas pelo Estado informadas e 
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tem para as atribuições dos engenheiros 
e outros profissionais habilitados e não 
se restrinjam apenas  ao documento 
expedido pelo CAU, que é ilegal, pois a 
instituição não pode restringir a atuação 
dos profissionais vinculados ao Sistema 
Confea/Crea nem exigir qualquer docu-
mento ou projeto elaborado por profis-
sional da engenharia, com o intuito de 
fiscalizar o exercício da atividade, com-
petência exclusiva do Confea e Creas”, 
afirma o chefe de gabinete do Crea-BA, 
engenheiro químico Herbert Oliveira.

Segundo Luís Edmundo Prado de 
Campos, engenheiro civil, professor 
da Ufba e coordenador da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil do 
Crea-BA, prefeituras e órgãos que não 
queiram receber projetos assinados por 
engenheiros podem ser questionados 
judicialmente. “E o serão, caso se faça 
necessário”, comenta ele.

“Na área da construção civil, projetos 
sempre foram atribuições compartilha-
das por engenheiros e arquitetos. Agora, 
Conselhos de Arquitetura passaram a 
enviar correspondência para todo o país 
alegando que as atividades ligadas a 
projetos seriam prerrogativas dos ar-
quitetos. Isso não existe e tal anúncio 
carece de qualquer respaldo legal, uma 
vez que só após uma resolução dos 
Conselhos (COBFRE e CAU), conforme 

consta na Lei de criação do CAU, se po-
derá definir as atribuições exclusivas e/
ou compartilhadas entre as profissões”, 
comenta Luís Edmundo.

É importante deixar claro que “projeto”, 
no contexto dessa discussão, é o somató-
rio dos elementos conceituais, técnicos, 
executivos e operacionais abrangidos 
pelas áreas de atuação, pelas atividades 
e pelas atribuições dos profissionais da 

engenharia e da agronomia, nos termos das leis, 
dos decretos-lei e dos decretos que regulamen-
tam tais profissões, como o Decreto 23.196, de 
1933; o Decreto 23.569, de 1933; o Decreto-Lei 
8.620, de 1946; a Lei 4.076, de 1962; a Lei 4.643, 
de 1965; a Lei 5.194, de 1966; a Lei 6.664, de 
1979; a Lei 6.835, de 1980; a Lei 7.410, de 1985; 
e a Constituição Federal de 1988, como elenca a 
Decisão Normativa nº 106, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 23 de abril de 2015.

PROJETOS

É muito importante que todos  
saibam que engenheiros não podem 

ser impedidos de realizar suas 
atividades, garantidas em lei

Professor Luís Edmundo Campos, coordenador da  
Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-BA

Leis reconhecem atribuições

Das leis citadas, vários parágrafos 
e artigos poderiam ser destaca-
dos, todos reconhecendo a com-

petência de engenheiros para a criação 
e gerenciamento de projetos, em suas 
diversas etapas. Seria exaustivo aden-
trar a todas essas garantias legais que 
apoiam a posição do Sistema Confea/
Crea nesse recente embate com alguns 
Conselhos Regionais de Arquitetura 
e Urbanismo. Mas, a título de exem-
plificação, vale destrinchar o Decreto 
23.569, de 1933, no qual são inseridas as 
competências do engenheiro civil para 
trabalhos topográficos e geodésicos; 
estudo, projeto, direção, fiscalização e 
construção de edifícios, com todas as 
suas obras complementares; o estudo, 
projeto, direção, fiscalização e constru-
ção das obras relativas a portos, rios e 

canais e das concernentes aos aeroportos; o 
estudo, projeto, direção, fiscalização e cons-
trução das obras peculiares ao saneamento 
urbano e rural; além da realização de projeto, di-
reção e fiscalização dos serviços de urbanismo.

O Sistema Confea/Crea tem mantido posição 
forte sobre a questão. Na defesa de seus profis-
sionais, colocou esse tema em pauta nas três reu-
niões nacionais de coordenação de câmaras espe-
cializadas de Engenharia Civil, realizadas este ano 
no país. “Entendemos que toda essa discussão 
cause dúvidas nas diversas cidades brasileiras. 
Estamos orientando a todas as prefeituras para 
que enviem essa questão para os seus departa-
mentos jurídicos, visando esclarecer os fatos, pois 
estes saberão reconhecer que os engenheiros 
têm o respaldo da lei. Não aceitamos qualquer 
ingerência em nossas garantias. Os Conselhos 
Regionais de Engenharia e Agronomia estão 
atentos à questão e atuantes”, diz Luís Edmundo.

Competência do Sistema Confea/Crea
Conforme a Lei Federal 5.194/1966, compete exclusivamente ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) 
e aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) fiscalizar e regulamentar o exercício profissional relativo a 
serviços e empreendimentos de engenheiros e agrônomos. É competência do Confea definir e fiscalizar, através dos Creas, 
atribuições e atividades da Engenharia, Agronomia, Agrimensura, Geologia, Geografia, Meteorologia e Urbanismo, tanto em 
nível superior quanto médio. Nenhuma outra instituição pode restringir a atuação dos profissionais vinculados ao Sistema 
Confea/Crea. Nenhuma outra instituição pode exigir qualquer documento ou projeto elaborado por profissional da engenharia 
para fiscalizar o exercício da atividade. Essas competências cabem exclusivamente ao Confea e aos Creas.
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#UMA INSPETORIA PERTO DE VOCÊ

FRUTICULTURA 
IMPULSIONA ECONOMIA 
DE JUAZEIRO 
Atividade agrícola na região impacta na 
área da construção civil e gera demanda 
em cursos técnicos e universitários

A fruticultura cria muitos 
empregos. Do plantio até o 

segundo ano, a uva exige uma 
média de 700 pessoas por hectare

Inspetor Luciano Miranda

Luciano César Dias Miranda
Engenheiro agrônomo e 

inspetor do Crea-BA
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L
ocalizada às margens do Rio São Francisco, a cidade de Juazeiro tem esse nome por 
conta da árvore, abundante na região. A sua economia deu uma guinada a partir da 
década de 1990, quando os investimentos em irrigação e fruticultura fizeram aflorar 
a vocação agrícola do local, multiplicada a cada ano a ponto de torná-la uma das 
maiores produtoras de frutas do Brasil. Tudo isso modificou muito a cidade, que hoje 

possui diversas empresas, nacionais e estrangeiras, além de vários produtores independentes, 
gerando emprego e renda, e fazendo o município crescer em infraestrutura. Há dificuldades, 
mas essa aposta na área da agricultura irrigada, que se mostrou certeira, vem dando nova 
perspectiva à região, impulsionando, também, vários outros ramos econômicos.  
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INSPETORIA

A Inspetoria do Crea-BA viu toda essa 
transformação acontecer. Instalada na 
cidade de Juazeiro desde 1977, organi-
zou e organiza as relações de produção e 
trabalho, em relação à sua área. “Nossa 
atuação é grande na agronomia, pois a 
região de Juazeiro se notabiliza, princi-
palmente, pela fruticultura, segmento 
que movimenta algo  em torno de R$ 35 
milhões por mês somente no Mercado 
do Produtor (Ceasa) de Juazeiro. Essa 
riqueza também impacta na área da 
construção civil, com construções de 
empreendimentos residenciais, e esse 
é outro campo de atuação do Crea”, 
comenta o inspetor responsável pela 
região, o engenheiro agrônomo Luciano 
César Dias Miranda. A região de Juazeiro 
possui 153 técnicos e 211 engenheiros 
agrônomos registrados no Crea-BA.

O empenho da equipe de Juazeiro vem 
ajudando a mudar as relações de tra-
balho na região, no que diz respeito às 
profissões que o Crea verifica, orienta 
e fiscaliza. “Depois de anos de trabalho, 
percebemos como as relações entre 
empresas e empregados mudaram 
para melhor por aqui, até devido a 

Água e tecnologia: as chaves do sucesso
como grande produtora agrícola”, 
comenta o engenheiro.

O inspetor Luciano Miranda traz nú-
meros que dimensionam esse gigan-
tismo. Segundo ele, cerca de 90% da 
produção de uva e manga da região 
está destinada à exportação, e há os 
plantios de melancia, melão, coco e ba-
nana. A cebola é um legume que ocupa 
vasta área plantada e é outro produto 
agrícola importante para a economia 
de Juazeiro.

“A fruticultura cria muitos empregos. Do 
plantio até o segundo ano, a uva exige 

uma média de 700 pessoas por hectare em 
seu trato. A partir do segundo ano, o número 
de empregos diretos sobe para mil por hectare. 
Isso traz renda à cidade e faz girar forte a roda 
econômica de toda a região”, destaca Miranda.

Nos momentos de pique na produção, o ae-
roporto da região, localizado em Petrolina, 
cidade pernambucana que faz fronteira com 
Juazeiro, ganha um grande movimento. Envia 
frutas para vários estados do Brasil e países 
do mundo. “Nosso clima favorece muito. Aqui 
temos, por exemplo, duas safras de uva, e se 
puxar chegamos a até três. No Rio Grande do 
Sul, por exemplo, os produtores só têm uma 
safra”, compara Valdemir Pinheiro.

O engenheiro agrônomo Valdemir 
Pinheiro diz que a irrigação “mu-
dou completamente a região de 

Juazeiro”.  Segundo ele, a chegada de 
pesquisadores e de empresas multina-
cionais colaborou na obtenção de proce-
dimentos e tecnologias, hoje aplicados 
com êxito nos diversos plantios. “Antes, 
quando havia irrigação era por sulco, 
gastando muita água, salinizando o solo 
e produzindo frutas e verduras com mui-
tas doenças e pragas. A possibilidade de 
se irrigar por aspersão e gotejamento, 
com controle, mudou tudo, aumentou 
a produtividade e viabilizou a cidade 

uma cultura que foi se desenvolvendo a 
partir de nossas fiscalizações”, comenta 
Alisson Teles, fiscal do Crea-BA na 
região há quase seis anos.

Uma das atividades frequentes do Crea 
em Juazeiro é visitar projetos de irriga-
ção, desde os que estão em implantação 
até os antigos em operação. “Nesse par-
ticular, verificamos se cada trabalho é 
realizado por profissionais qualificados, 

distinguindo as demandas de enge-
nheiros agrônomos e dos técnicos em 
agropecuária, que possuem os limites 
de sua atividade elencados no Decreto 
90.922/85”, comenta Alisson.

A presença do Crea é festejada por 
profissionais da região. O engenhei-
ro agrônomo Valdemir Pinheiro des-
taca, por exemplo, a importância da 
fiscalização junto às empresas. “Não 
é justo que uma empresa contrate um 
técnico, ganhando valores menores, 
para fazer o trabalho que caberia a 
um engenheiro. A presença do Crea 
inibe isso e é assim que tem que ser“,  
comenta Valdemir.

As relações entre empresas e 
empregados mudaram para melhor

Alisson Teles, fiscal do Crea-BA
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30 ANOS DE MERCADO
Está entre as 10 melhores instituições do 
país em Pós-Graduação/MBA, de acordo 
com a Business Review Brasil.

MÓDULO INTERNACIONAL
Módulo internacional, opcional, realiza-
do na Universitat Autònoma de Barcelo-
na, a primeira no ranking da Espanha.

ABIPG
Somos associados da ABIPG, entidade 
que defende os interesses das escolas de 
pós-graduação, cujo presidente é o Dire-
tor Geral da ESAD Marcelo Saraceni.

CREDENCIADO MEC
Todos os nossos cursos de Pós-Gradua-
ção/MBA são credenciados pelo MEC – 
Ministério da Educação.
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#INSPETORIA

Desenvolvimento alavanca 
a construção civil

Juazeiro sempre foi uma cidade 
de destaque no cenário baia-
no. Mas seu crescimento com 

a implantação de todo um mercado 
produtor de, principalmente, cebola e 
frutas obtidas através de processos 
de irrigação, é inquestionável. Isso 
impulsionou toda uma cadeia de de-
senvolvimento. A região hoje possui, 
por exemplo, várias unidades de ensino 
superior, com destaque para o campus 
da Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb) e o da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (Univasf). 
A Uneb, aliás, possui um curso de 
Engenharia Agronômica que em mui-
to ajudou a todo o desenvolvimento 
de Juazeiro, formando profissionais na 
área há mais de 50 anos. A Univasf, 
por sua vez, oferece cursos superiores 

das engenharias Agrícola e Ambiental, 
Elétrica, Civil, Mecânica, de Produção e 
de Computação, em campus espalhados 
por Juazeiro (BA), Petrolina (PE), Senhor 
do Bonfim (BA), Paulo Afonso (BA) e  
São Raimundo Nonato (PI).

“Por aqui sempre há obras de infraes-
trutura e construções variadas. É cla-
ro que estamos em meio a uma crise, 
mas Juazeiro é um lugar onde sempre 
se está construindo algo”, comenta o 
engenheiro civil Paulo Adriano, desta-
cando que, nos últimos anos, obras do 
programa federal Minha Casa Minha 
Vida movimentaram a construção 
civil na região. “Isso devido ao mon-

tante, por serem sempre projetos de  
muitas unidades”, diz.

Baiano de Macururé e morador de 
Juazeiro desde 1983, Paulo Adriano 
já foi secretário de obras do muni-
cípio e da Coelba, atuando agora 
como superintendente de Obras da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação de Juazeiro. Com sua ex-
periência na área e na região, destaca 
a presença do Crea-BA. “O Conselho 
valoriza o profissional, aquele que 
está apto a exercer determinada fun-
ção. Garantir isso é bom para o pro-
fissional e também para a sociedade,  
pois a protege também”.

destaca a importância de os estudantes 
de profissões ligadas ao Crea, sejam de 
cursos profissionalizantes ou de nível 
superior, conhecerem a estrutura, a mis-
são e os procedimentos do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia. 
“Penso que o próprio Crea deve investir 
em palestras dentro de cursos e gradu-
ações para que os alunos tenham co-
nhecimento sobre seu funcionamento, 
sua importância. Acredito que o Crea 
deva sempre e cada vez mais informar 
sobre suas atividades. Somos parceiros 
da sociedade e precisamos estar sempre 
incentivando esse contato”, conclui o 
inspetor do Crea em Juazeiro.

O raio de 300 km que está sob 
a responsabilidade dos fiscais 
do Crea de Juazeiro traz a eles 

demandas diversificadas. Há um tra-
balho contínuo em empresas que ma-
nipulam defensivos agrícolas, galpões 
de beneficiamento e armazenamento 
de frutas e da cebola, além dos empre-
endimentos no campo propriamente 
dito. Ainda há as  indústrias nacionais 
e multinacionais que fazem usos varia-
dos de frutas e sementes.  E, somado a 
tudo, existem as demandas tradicionais 
da construção civil e dos projetos de  
infraestrutura urbana e rural.

“A intenção é fazer 
cumprir a lei, mas 
também colaborar”

Uma das grandes preocupações da 
Inspetoria do Crea em Juazeiro é garan-
tir que as variadas funções profissionais 
exercidas na área de sua competência 
sejam ocupadas por profissionais ap-
tos. “É o exercício de se implantar uma 
cultura. Por isso, além da fiscalização e 
eventuais autuações, desenvolvemos 
um trabalho de esclarecimento. Sempre 
temos contato com gestores públicos e 
administradores de empresas para levar 
informações, trocar ideias. A intenção 
é fazer cumprir a lei, mas também co-
laborar”, comenta o fiscal Alisson Teles.

Dentro desse contexto, Luciano Miranda 
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Pós-Graduação/MBA
em Gestão de Marketing

Gestão Pública com ênfase 
em Licitações e Contratos

Gestão Pública com ênfase
em Auditoria e Controles

Gestão Pública com ênfase em 
Orçamento e Finanças

Gestão Pública com ênfase em
Convênios e Prestação de Contas

Gestão Pública com ênfase em 
Administração de Material e 
Patrimônio

Pós-Graduação/MBA
em Gestão de Projetos

Pós-Graduação/MBA
em Gestão Empresarial

Pós-Graduação/MBA
em Recursos Humanos

Pós-Graduação/MBA
em Finanças

Pós-Graduação/MBA
Executivo Internacional

Pós-Graduação/MBA
em Controladoria

Pós-Graduação/MBA
em Gestão de Saúde

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO / MBA

MBA&
PÓS-GRADUAÇÃO

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

POR QUE ESTUDAR NA
ESAD/INSTITUTO PESSOA

30 ANOS DE MERCADO
Está entre as 10 melhores instituições do 
país em Pós-Graduação/MBA, de acordo 
com a Business Review Brasil.

MÓDULO INTERNACIONAL
Módulo internacional, opcional, realiza-
do na Universitat Autònoma de Barcelo-
na, a primeira no ranking da Espanha.

ABIPG
Somos associados da ABIPG, entidade 
que defende os interesses das escolas de 
pós-graduação, cujo presidente é o Dire-
tor Geral da ESAD Marcelo Saraceni.

CREDENCIADO MEC
Todos os nossos cursos de Pós-Gradua-
ção/MBA são credenciados pelo MEC – 
Ministério da Educação.
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#CAPACITAÇÃO

ção essencialmente técnica e isso impli-
ca em necessidade de contratação, seja 
para suprir substituições, seja por conta 
de renovação natural do quadro devido 
a aposentadorias de nossos integran-
tes. Então, optar por um curso técnico 
ainda é uma boa escolha para jovens 
que procuram caminhos de inserção no 
mercado de trabalho”, comenta Nadja 
Mello, gerente de Educação Industrial 
da Braskem, empresa que tem seis mil 
empregos no país. “Dos nossos postos 
de trabalho, 45% são ocupados por téc-
nicos”, dimensiona Nadja.

H
á um momento em que o jovem tem que optar:  
ou segue os estudos em um curso técnico ou escolhe 
uma graduação universitária. Uma decisão difícil 
que agora ganha ainda maior importância frente ao 
momento econômico do Brasil. Há muitas incertezas 

colocadas sobre o futuro, mas, da mesma forma, também existem 
dados que podem alicerçar decisões.

OPORTUNIDADE PARA JOVENS 
QUE BUSCAM ENTRAR NO 
MERCADO DE TRABALHO
No Brasil, o número de profissionais de nível médio 
ainda é pequeno em relação a países desenvolvidos

“Estamos em um momento de avaliação 
do mercado, é fato, mas a Braskem não 
pretende reduzir sua constante deman-
da de técnicos. Nossas operações são 
compostas por profissionais de forma-

Foto: Edson Ruiz

O curso técnico me 
deu uma profissão e a 

possibilidade financeira de 
pagar uma faculdade

David Nazareno, técnico em Segurança do Trabalho
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Existem opções de cursos gratuitos
Dados da pesquisa Retratos da Sociedade 
Brasileira: Educação Profissional (CNI), 
divulgada em 2014, indicam que 43% 
dos entrevistados que frequentam ou 
frequentaram cursos de educação pro-
fissional no Brasil o fizeram, ou fazem, 
no chamado Sistema S, que reúne or-
ganizações e instituições como Senai, 
Senac, Sesc, Sesi, dentre outras. É im-
portante frisar que são dados nacionais, 
pois cada estado possui sua realidade. 
Na Bahia, por exemplo, segundo o 
Superintendente de Desenvolvimento 
à Educação Profissional da Secretaria 

de Educação (Suprof), Almerico Biondi 
Lima, o estado é responsável por cerca 
de 71% do total de matrículas de cursos 
técnicos de nível médio.

Os cursos oferecidos por secretarias de 
educação ou são gratuitos ou se paga 
uma pequena taxa, geralmente na ins-
crição. No caso do Senai, os cursos têm 
foco no setor industrial e podem ser gra-
tuitos (Cursos de Aprendizagem de Nível 
Técnico), com o perfil dos beneficiados 
definido pela gratuidade regimental, ou 
pagos. O Senai também oferece cursos 
pelo Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
com características específicas. O Senai 
possui dois processos seletivos por ano, 
admitindo, só na Bahia, mais de 2.500 
alunos a cada certame, entre pagos e 
gratuitos, tendo hoje mais de 20.000 
alunos em cursos técnicos.

“Apesar do momento econômico, o Senai 
manteve sua oferta de vagas e, em al-
guns casos específicos, até a ampliou. 
E a procura das empresas por técnicos 
qualificados também continua sendo 
grande”, diz Patrícia Evangelista.

CAPACITAÇÃO

O universo de técnicos qualificados 
ainda é pequeno no Brasil. No início 
de 2014, pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) indicou 
que apenas 6% dos jovens brasilei-
ros com idades entre 16 e 24 anos 
estavam matriculados em cursos de 
educação profissional. A Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) fez pesquisa seme-
lhante e seus dados indicam que, nas 34 

nações mais desenvolvidas do planeta, 
a percentagem média de matrículas no 
ensino técnico entre jovens de 15 a 24 
anos é de 35%. Há, então, um grande 
vale a ser atravessado.

“Há particularidades de cada país que 
devem ser levadas em consideração, é 
claro, mas é fato que no Brasil ainda é 
pequena a parcela dos jovens que op-
tam pela educação profissional. Ao meu 
ver, trata-se de uma opção interessante 
para uma grande camada da sociedade, 
oferecendo a possibilidade de ampliação 
de competências e mais rápido acesso 
ao mercado de trabalho para o jovem”, 
comenta Patrícia Evangelista, geren-
te de Educação Profissional do Senai.

A educação profissionalizante auxilia 
na mudança de vida de gente como 
David Nazareno. Depois de desistir da 
carreira de jogador de futebol, na qual 
apostou durante os períodos da infância 
e adolescência, ele se viu com o segundo 

No Brasil ainda é pequena a 
parcela dos jovens que optam 

pela educação profissional
Patrícia Evangelista, gerente de Educação do Senai

Foto: Rogério Theodorovy/Agência Fiep

grau na mão e uma grande necessidade 
de entrar no mercado de trabalho. A sa-
ída imediata foi aceitar uma colocação 
como operador de telemarketing. “Mas 
logo vi que queria outra coisa e busquei 
um curso de Técnico em Segurança 
do Trabalho na Escola de Engenharia 
Eletro-Mecânica da Bahia. Após a con-
clusão, consegui uma colocação como 
técnico de Segurança do Trabalho na 
construção civil, passando depois para a 
indústria, onde fiquei por quatro anos”, 
comenta David, que hoje, aos 26 anos 
de idade, trabalha como consultor de 
Segurança do Trabalho. O certo conforto 
financeiro propiciado por sua atividade 
como técnico também o animou a alçar 
outros voos. Em 2015, David concluiu 
sua graduação de nível superior em 
Meio Ambiente. “O curso técnico me 
deu uma profissão e a possibilidade fi-
nanceira de me propiciar uma faculdade, 
ampliando meus horizontes.”
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O mercado de 
trabalho exige 

qualificação
Sérgio Santos,  

presidente do Sintec-BA

#CAPACITAÇÃO

Constante necessidade 
de aprimoramento

passam por um curso de complemen-
tação de cinco meses, antes de serem 
integrados ao cotidiano da empresa.  
“Procuramos auxiliar com cursos que 
ofertamos a nossos profissionais, prin-
cipalmente os iniciantes, na busca por 
aproximar os conteúdos adquiridos por 
eles nos seus cursos de origem com a 
realidade de nossas demandas”, diz Nadja 
Mello, que ressalta que na Braskem o pos-
tulante a uma vaga tem que ter, no míni-
mo, curso técnico. (veja quadro abaixo).

Na rede estadual da Bahia, o curso téc-
nico de menor duração tem dois anos. 
O superintendente da Suprof, Almerico 
Biondi Lima, entende que o tempo de 
duração do curso é importante, mas 

avalia que ainda mais determinante é 
o planejamento desse curso, o seu cur-
rículo e o nível de seus professores. “Um 
curso de três anos que não apresentar 
isso pode ser pior que o de dois anos”, 
diz o professor Almerico.

O fato é que o técnico deve entender 
que o mercado de trabalho atualmente 
é exigente, competitivo e dinâmico. Por 
isso é muito importante estar informado 
sobre as possibilidades de sua profissão, 
atribuições e competências, legislações 
que regulamentam a profissão de téc-
nicos, seus desafios e suas lutas. Sobre 
isso, o presidente do Sintec-BA chama 
a atenção para a necessária relação 
dos técnicos com seus sindicatos de 
classe profissional. “Essa aproximação 
é imprescindível. De nossa parte, temos 
nosso site (www.sintec-ba.org.br) como 
um portal de comunicação com nossos 
associados, por onde divulgamos nossas 
palestras e reuniões”, diz Sérgio Santos.

Sérgio Santos, presidente do Sintec-BA, 
diz que a educação profissional teve di-
versas conquistas nos últimos anos, mas 

também adverte para pontos que merecem 
atenção. “O mercado de trabalho exige quali-
ficação. Quando me formei em Eletrotécnica, 
em 1987, exigiam-se quatro anos de dedicação 
do aluno. Hoje se oferece o mesmo curso em 
dois anos, e isso é insuficiente”, diz.

A fala de Sérgio Santos faz eco em grandes 
empresas. Nadja Mello, que tem uma década 
de experiência na Braskem, revela que é co-
mum se identificar nos jovens técnicos que 
adentram à empresa uma falta de visão do dia 
a dia dos processos. “Por conta disso, a Braskem 
investe pesado em seu programa de estágio, 
buscando contribuir exatamente nesses itens 
nos quais há perceptível carência dos jovens, 
no tangente às suas futuras atribuições como 
técnicos. Avaliamos que estamos evoluindo, 
mas há ainda muito a se conquistar no tan-
gente à qualidade e pertinência da educação 
profissional”, avalia a gerente.

A Braskem possui programas de estágio que 
vão de seis meses a um ano. Além disso, todos 
técnicos contratados para setores de operação 

Técnico e 
profissionalizante: 
diferenças
Curso técnico não é o mesmo que curso 
profissionalizante, apesar de os dois te-
rem em comum destinar ao aluno uma 
formação objetiva para o mercado de 
trabalho. Veja as principais caracterís-
ticas de cada um:

CURSOS TÉCNICOS

São realizados de três formas: 

• Forma integrada:  o aluno frequenta 
um curso cujo currículo reúne tanto 
conhecimentos do ensino médio 
quanto competências da educação 

profissional; 

• Forma concomitante: há complemen-
taridade entre o curso técnico e o en-
sino médio. O aluno está matriculado 
no ensino médio em uma escola e 
em outra faz somente o ensino pro-
fissional. A depender do curso, essa 
concomitância pode se dar em uma 
série ou mais;

• Forma subsequente: ao se matricular 
no curso técnico, o aluno já concluiu 
o ensino médio.

A carga horária mínima de um cur-
so técnico de nível médio é de 800  
horas, sem contar o estágio profissional  
supervisionado.

Os cursos técnicos oferecidos pelas re-
des estaduais e privadas de ensino são 
autorizados e credenciados pelos órgãos 

estaduais de educação por meio de seus 
conselhos estaduais de educação.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

• Nessa categoria estão os cursos de 
formação profissional e os cursos de 
aprendizagem;

• Não são catalogados pelo Ministério 
da Educação (MEC) e não existem 
pré-requisitos para se inscrever; 

• Apresentam conteúdos estabelecidos 
de acordo com o perfil profissional e 
com as competências requeridas pelo 
mercado de trabalho;

• Têm curta duração.

FONTES: pronatec.mec.gov.br | www.ifes.
edu.br | www.egepe.org.br | www.cetecmg.
com.br
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A educação profissional tem rea-
lidades diferentes, a depender 
do Estado da União. Na Bahia, 

a Secretaria da Educação criou a 
Superintendência de Desenvolvimento 
à Educação Profissional (Suprof) para 
cuidar exclusivamente dessa moda-
lidade educacional. Ela é comandada 
por Almerico Biondi Lima, professor da 
UFRB (licenciado), doutor em Educação. 

“Costumo dizer que há muito mais 
vida na educação profissional que o 
Pronatec. Este é um programa, mas as 
redes públicas ofertam cursos de forma 
regular desde o início do século. Nos 
tempos recentes, a partir de 2007, des-
tacaria a grande expansão, em termos 
de matrículas, diversidade de cursos e 
abrangência territorial da rede estadual 
de educação profissional”, destaca o 
superintendente da Suprof.

Almerico Biondi também diz que, entre 
2007 e 2014, a rede estadual da Bahia 
passou de quatro mil para 76 mil matrí-
culas na área do ensino profissional, tor-
nando-se a segunda maior rede estadu-
al do país nessa modalidade. “Ressalte-
se que 80% do recurso utilizado para 
construir a rede foi do tesouro estadual.” 

O superintendente lembra que os go-
vernos federais sempre atuaram em 

educação profissional, mas, segundo ele, só 
a partir de 2004 se começou a esboçar uma 
política pública articulada e permanente. 
Ele cita como avanços o retorno da educa-
ção profissional integrada ao ensino médio; 
a institucionalização da educação profissio-
nal integrada à educação de jovens e adul-
tos; o catálogo nacional de cursos; o siste-
ma de registro de cursos (Sistec); o sistema 
nacional de avaliação e o sistema nacional 
de certificação profissional (estes já ela-
borados, em processo de aprovação final).

Para Almerico Biondi, “a educação profis-
sional é uma política permanente, porque 
a sociedade precisa de técnicos. Mesmo em 
situação de crise é necessária a formação 
de pessoas para o mundo do trabalho”.  Por 
isso, ele não acredita que a crise econômica 
que atravessa o país venha a impedir in-
vestimentos governamentais na área, ou, 
por outro lado, desestimular jovens que 
veem na educação profissional um caminho 
possível para sua formação e inclusão no 
mercado de trabalho.

Ainda sobre o ensino técnico como op-
ção para o jovem estudante, o superin-
tendente da Suprof lembra que não é a 
qualificação que gera emprego, e sim o 
desenvolvimento. “É uma ilusão achar que 
uma maior qualificação (a graduação) lhe 
garantirá uma situação melhor em qualquer 

Atenção às políticas 
de qualificação

CAPACITAÇÃO

situação econômica. Tradicionalmente se 
fala da regra de um (01) engenheiro para 
cada 10 técnicos. Se assim for, a chance 
de se conseguir emprego é bem menor 
entre os graduados que entre os técnicos. 
E se estes tiverem uma formação sólida e 
generalista, podem transitar nas diversas 
esferas da produção e da circulação, o que 
uma formação mais especializada impede.”
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A educação profissional é 
uma política permanente

Almerico Biondi, Superintendente  
de Educação Profissional – SEC



#PROFISSÕES Foto: Embrapa
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ENGENHARIA FLORESTAL

Na Bahia existem três instituições de 
ensino superior que oferecem o cur-
so: a Faculdade Pitágoras de Teixeira 
de Freitas, a Universidade Estadual de 
Vitória da Conquista e a Universidade 
Federal do Recôncavo de Cruz das 
Almas. Pelo sistema Crea-BA, existem 
hoje aproximadamente 416 profissio-
nais registrados, a maioria em Salvador 
e no sul da Bahia.

De acordo com Izabel Cristina Ceron de 
Paula, Engenheira Florestal formada na 
Universidade Federal de Santa Maria 
(RS), a recuperação de áreas degradadas 
é outro campo importante de atuação 
desse profissional, assim como a silvi-
cultura, inventário florestal, biotecno-
logia e viveiros florestais.

É um profissional capacitado também 
para trabalhar em perícia, planejamen-
to, desenvolvimento e administração 
de programa ou projetos voltados para 
a produção de florestas com fins co-
merciais; proteção da biodiversidade; 
manejo de bacias hidrográficas, avalia-
ção de impactos ambientais; educação 
ambiental e ecoturismo; unidades de 
conservação; manejo de fauna silvestre 
e sistemas agroflorestais.

“Podemos atuar ainda na área urbana, 
auxiliando em equipes multidisciplina-
res na elaboração de Planos Diretores 

ENGENHEIRO FLORESTAL TEM 
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES  
DE ATUAÇÃO
Profissional deve ser um dos mais requisitados nos próximos anos

P
rofissional cada vez mais requisitado, o engenheiro florestal tem um vasto 
campo para trabalhar. Ele pode coordenar desde a concepção da semente, ou 
da muda clonada, até a finalização de um projeto florestal, que inclui transporte 
e beneficiamento nas indústrias, promovendo a exploração sustentável de  
recursos florestais.

e de Saneamentos Municipais”, com-
pleta Izabel, que representa o oeste da 
Bahia na Ceagro - Câmara Especializada 
de Agronomia do Crea-BA e também 
é representante da Bahia na Plenária 
da Coordenadoria das Câmaras 
Especializadas de Engenharia Florestal 
Nacional - CCEEF.

A especialista explica que a principal 
diferença para o engenheiro agrônomo 
é o aprofundamento, durante o curso, 
em algumas disciplinas, especialmente 
as ligadas ao manejo florestal, biome-
tria e inventário florestal. Além disso, 
é preciso conhecimento profundo nas 

áreas de engenharia econômica e gestão da 
produção florestal.

Eventualmente o Engenheiro Florestal tem 
sua atuação confundida com a do Engenheiro 
Ambiental, já que muitas vezes suas funções 
estão ligadas à natureza. Enquanto o primeiro 
é incumbido de conservar e recuperar recursos 
naturais renováveis, o segundo atua na área 
de saneamento, que envolve questões relacio-
nadas a água e esgoto.

Para trabalhar, o Engenheiro Florestal precisa  
estar registrado no Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia (Crea). Segundo o Conselho, 
os salários variam entre seis a oito e meio sa-
lários mínimos, a depender da carga horária. 
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Na Bahia, as grandes empresas de 
celulose e papel absorvem parte do 

contingente formado nas universidades
Izabel Cristina Ceron de Paula, Engenheira Florestal

Mercado de trabalho tende a crescer
no como professor, pois está apto a atuar 
na pesquisa, na extensão e no ensino; 
e, como profissional autônomo, em as-
sessoria, consultoria na elaboração de 
laudos técnicos e ambientais, e receituá-
rios florestais, ou ser um empreendedor. 

A engenheira destaca ainda que a im-
plantação de novos empreendimentos 
de celulose e papel no Nordeste e no 
Centro-Oeste também promete abrir no-
vas vagas. “No Sul e no Sudeste do Brasil 
está iniciando a demanda para atuação 
em extensão rural, planejamento e con-

profissional faça uma pós-graduação, ou 
algum tipo de qualificação que o desta-
que no mercado de trabalho, ou se atua-
lize constantemente por meio de cursos.

“Como é uma profissão com muitas es-
pecificações, o estudante tem amplo 
campo para estágio. O mercado tende 
a crescer, devido ao atual momento de 
grande preocupação com o meio am-
biente”, comenta Izabel.

Questionada sobre os prejuízos causados 
ao meio ambiente pela monocultura, 
Izabel reconhece que o cultivo de uma úni-

O Engenheiro Florestal deve ser 
um dos profissionais mais re-
quisitados nos próximos anos, 

devido ao aumento da consciência 
ecológica e da implantação do Código 
Florestal. Para abraçar a carreira, o 
interessado deve gostar de mate-
mática – disciplina clássica dos cur-
sos de engenharia – e da experiência 
prática de campo junto às florestas.

O Brasil é mencionado como exemplo da 
conservação e preservação das florestas 
e na redução das emissões de carbo-
no. “Essa preocupação cria um fértil 
campo de trabalho para o Engenheiro 
Florestal, que se dedica a orientar a ex-
tração de madeira, com técnicas de me-
nor impacto e a conservação da flora e  
fauna”, diz Izabel.

Na área de reflorestamento, os melhores 
empregos estão no setor privado, nas 
médias e grandes indústrias madeireiras 
e de celulose e papel. Izabel destaca 
que na Bahia as grandes empresas de 
celulose e papel absorvem parte do con-
tingente formado nas universidades.

Há segmentos mais estáveis, como ór-
gãos públicos que contratam por concur-
so público. O profissional pode atuar no 
Ibama, Inema e prefeituras, bem como 
nas universidades e instituições de ensi-
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#PROFISSÕES

sultoria através das ATER´s e EMATERs, 
e no Norte já existe a demanda devido à 
extensa área de preservação ambiental 
da Floresta Amazônica”, destaca. 

Além disso, o governo trabalha com a 
concessão de florestas públicas para a 
produção de madeira. “O mercado está 
em alta e sente falta de profissionais 
com essa formação”, afirma a engenhei-
ra, lembrando que é importante que o 

ca espécie de árvore ou plantação agrícola 
diminui a biodiversidade de fauna e flora.

Mas existe legislação para mitigar esse 
impacto que é o Código Florestal, onde 
toda área rural deverá ter pelo menos 20% 
de reserva legal composta por vegetação 
nativa. “Além disso, deverão ser manti-
das também as Áreas de Preservação 
Permanente, que devem ser intactas, 
independente do tamanho do imóvel.”
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ENGENHARIA FLORESTAL

Curso dura no mínimo 5 anos
Alessandro de Paula, Engenheiro Florestal formado pela Universidade Federal de 
Viçosa, com doutorado pela Universidade de São Carlos (SP), acrescenta outras 
possibilidades de atuação, como na produção de aglomerados, movelaria e serraria.

Professor da Uesb e membro da Câmara Especializada de Agronomia – Ceagro 
do Crea-BA, Alessandro lembra que a Engenharia Florestal é uma das profissões 
mais completas, cujo curso tem duração, no mínimo, de cinco anos.

Por ter uma atuação diversificada, o professor enxerga um campo promissor na 
Bahia. “A legislação ambiental é hoje muito mais restritiva e isso gera a necessi-
dade de projetos e de consultoria ambiental”, afirma.

Sobre o plantio de eucalipto, o enge-
nheiro, lembra que o Brasil tem apenas 
6 milhões de hectares plantados da 
espécie, muito menos do que a área 
destinada ao pasto e à cana-de-açúcar, 
por exemplo. A madeira oriunda de flo-
resta plantada pode ser usada para a 
ocupação de áreas abandonadas e im-
produtivas, afirma ele.

A legislação ambiental é hoje muito 
mais restritiva e isso gera a necessidade 
de projetos e de consultoria ambiental

Alessandro de Paula, engenheiro florestal
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#COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

O Brasil é cortado 
pelo asfalto e a 

expansão rodoviária 
no Brasil, a partir dos 
anos de 1950, gerou 

uma necessidade 
crescente, por parte 
dos engenheiros, de 

conhecer esse cenário. 
O revestimento 

das rodovias 
requer constante 

manutenção, 
tendo em vista que 

nem sempre são 
utilizados os melhores 
materiais. Os autores 

têm experiência, 
tanto acadêmica 

quanto profissional, 
em tecnologia de 

ligantes asfálticos no 
ramo rodoviário. O 

livro reúne aspectos 
teóricos e práticos 

sobre o tema.
Autores: Salomão Pinto e 

Isaac Eduardo Pinto

Páginas: 284

Ano: 2015

Editora: LTC

FUNDAÇÕES POR 
ESTACAS - PROJETO 

GEOTÉCNICO

Obra voltada 
para estudantes 
de engenharia 
civil, aborda de 

forma inovadora 
os conceitos de 
segurança e da 

probabilidade de 
ruína aplicados 

às fundações por 
estacas, além de 

tratar das principais 
variáveis em obras 

com fundações 
por estacas, como 

capacidade de carga, 
carga admissível 
e recalques. Ao 

final de cada um 
dos 4 capítulos, há 

exercícios resolvidos 
para melhor 

compreensão dos 
conceitos abordados, 

como fórmulas 
teóricas, metodologias 
de projeto e margem 

de segurança. 
Autores: José Carlos A. 

Cintra e Nelson Aoki

Editora: Oficina de Textos

Páginas: 96

Ano: 2010

MANUAL DO 
ENGENHEIRO  

RECÉM-FORMADO

O livro, de autoria 
do engenheiro e 

professor Ênio Padilha, 
é resultado de um 
trabalho de sete 

anos de pesquisas, 
análises e entrevistas 

envolvendo 
profissionais, 

empresas, entidades 
de classe, professores 

e estudantes da 
área. A obra é um 

manual para a 
gestão da carreira 
dos profissionais 
de engenharia do 

século XXI e responde 
a questões como 
as possibilidades 
da carreira de um 

engenheiro; o 
modelo de atuação 

profissional; as 
especialidades e 
áreas de atuação 
no Brasil; como 

elaborar um plano de 
aprendizagem e qual 
a posição na cadeia 

produtiva.
Autor: Ênio Padilha

Editora: OitoNoveTrês 
Editora

Páginas: 162 

Ano: 2015

MANUAL DE GESTÃO 
DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS PARA 
MUNICÍPIOS DE 

PEQUENO E MÉDIO 
PORTE

O livro foi elaborado a 
partir da experiência 

profissional do 
autor, engenheiro 
civil e professor, 
na elaboração e 

implantação do PDLU 
(Plano Diretor de 

Limpeza Urbana) e 
do PGLU (Plano de 
Gestão de Limpeza 

Urbana e Programas 
de Educação 

Ambiental, em 
municípios da Região 

Metropolitana de 
Salvador e no interior 
do estado de pequeno 

e médio porte. No 
livro, o professor fala 
sobre como elaborar 
um diagnóstico do 
sistema de limpeza 

urbana e aponta 
alternativas de 

modelos de gestão 
comumente adotados 

pelos municípios. 
Autor: Ubiratan Félix

Páginas: 150

Ano: 2014

Editora: Senge

TECNOLOGIAS 
ADAPTADAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
DO SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO
Volume 2

O livro contém 
técnicas voltadas 
para o produtor 
rural, ensinando 

alternativas de lidar 
com os desafios 
da agricultura 

no semiárido. As 
técnicas foram 

selecionadas através 
de alguns critérios 
como: materiais de 
fácil acesso, baixo 

custo, durabilidade 
e sustentabilidade. 

A pesquisa foi 
feita através de 
livros, cartilhas, 

artigos científicos e 
internet. Esta obra, 

que faz parte do 
projeto de pesquisa 

intitulado “Difusão de 
tecnologias sociais 
adaptadas para o 
desenvolvimento 

sustentável do 
semiárido brasileiro”, 

financiado pelo CNPq.
Organizadores: Dermeval 

Araújo Furtado, José 
Geraldo de Vasconcelos 
Baracuhy, Paulo Roberto 
Megna Francisco, Silvana 
Fernandes Neto e Verneck 

Abrantes de Sousa

Editora: Epgraf

Ano: 2014

Páginas: 309

DISJUNTOR DE ALTA 
TENSÃO

O e-book apresenta 
uma descrição dos 

tipos de disjuntores 
de alta tensão (na 

faixa de tensão 
de 13,8 kV a 550 

kV), características 
elétricas (incluindo 
cálculos), ensaios 
e alguns tópicos 
sobre transporte, 
armazenamento, 

documentos 
técnicos, desenhos e 

ferramentas especiais. 
O e-book pode ser 
adquirido através 
do site da Livraria 
Saraiva. Seguir os 
seguintes passos: 

www.saraiva.com.br. 
No retângulo onde 

está escrito:  
O que você procura? 
digite: Disjuntor de 
Alta Tensão. Siga as 
orientações do site 
para a aquisição do 

e-book. 
Autor: Luiz Fernando 
Motta Nascimento

Ebook
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Usina solar 
flutuante
Uma empresa japonesa resolveu aproveitar 
a luz do sol incidente sobre uma lagoa e 
construiu uma espécie de fazenda solar 
flutuante. O equipamento cobre duas lagoas 
na cidade de Kato. A primeira gera 1,7 MWh 
(megawatts/hora), e a segunda gera 1,2 MWh, 
o suficiente para abastecer cerca de mil casas. 
São 11.256 painéis solares no total, cada um 
com capacidade de 255 watts. Além de evitar 
a perda de água das lagoas pela evaporação, 
os painéis solares instalados sobre a água 
produzem mais energia por causa do efeito de 
resfriamento induzido pela água - as células 
solares operam de forma mais eficiente a 
temperaturas mais baixas. Construídas em 
polietileno, as plataformas foram projetadas 
para suportar até mesmo tufões.

#NOVIDADES TECNOLÓGICAS

Turbinas eólicas sob pontes
Pesquisadores da Universidade Kingston, de Londres, estão desenvolvendo 
estudos com turbinas eólicas instaladas sob o vão de pontes e viadutos. Eles 
concluíram que esses equipamentos não precisam ser instalados sempre 
em postes, podem aproveitar a força do vento em outros locais. Partindo de 
informações reais, modelos e simulações de computador, concluíram pela 
viabilidade de turbinas em formato de disco e de pequenas dimensões.  Os 
pesquisadores recomendam o uso de pares de turbinas idênticas, de forma a 
maximizar o potencial gerado por área e minimizar o custo das instalações. 
Cada ponte ou viaduto possui características diferentes, mas, no caso da 
ponte analisada (nas Ilhas Canárias), o potencial foi estimado em 0,5 MW 
para cada par de turbinas.

Placas de trânsito 
usam tecnologia 
de tablets
As placas de trânsito de Sydney, na 
Austrália, estão usando a mesma tec-
nologia empregada em tablets e o mais 
interessante: consomem pouca energia 
e são autossustentáveis, já que painéis 
solares instalados no poste produzem 
a eletricidade que a placa precisa para 
mudar os sinais. Quando está estática, 
a placa não consome eletricidade.

Cada uma das placas está conectada, por 
meio de 3G, aos servidores do órgão do 
governo australiano que cuida das ruas e 
estradas do país, podendo ser atualizadas 
a qualquer momento. Os equipamentos 
possuem uma luz interna que permite 
que os motoristas consigam ler as placas 
durante a noite. Outra vantagem dessas 
placas é que elas consomem pouca energia 
e possuem fácil legibilidade, tornando-se 
uma opção sustentável e prática.
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Sensores economizam água
A maioria das plantações no Brasil não utiliza mecanismos 
adequados para irrigação. Foi pensando nisso que pesquisadores 
da Embrapa desenvolveram novos sensores que medem a 
umidade do solo e indicam ao produtor se está ou não na hora 
de irrigar. Os aparelhos podem ser adaptados à necessidade d’água 
de cada espécie de planta e também estão previstas versões para 
o uso doméstico, que poderão ser instaladas em vasos de flores 
ou pequenas hortas. O uso desses equipamentos permite uma 
economia de pelo menos 50% da água quando instalados numa 
plantação que não usava nenhum método de manejo.  Quando 
não possui nenhum aparelho de medição, o produtor às vezes 
irriga o solo sem necessidade. Com o sensor, ele confere 
a umidade não na superfície, mas sim nas raízes, 
que é onde importa, e só irriga quando a planta 
realmente precisa de mais água.

TECNOLOGIA

Universidade 
desenvolve robô 
impresso em 3D
Um grupo de engenheiros de Harvard (Estados 
Unidos) desenvolveu um robô totalmente 
impresso em 3D que consegue saltar e cair em 
pé, além de ser maleável. Os que são apenas 
rígidos geralmente são mais velozes, já que a 
parte mecânica propicia que eles se movam mais 
rapidamente. Por outro lado, robôs maleáveis 
são mais duráveis, já que podem se deformar 
sem se quebrar e geralmente são lentos. Os 
pesquisadores afirmam que conseguiram unir os 
dois tipos, construindo os componentes internos 
rígidos e a parte externa mole, feita de um plástico 
flexível e impresso em 3D, que se deforma quando 
sofre algum tipo de pressão, protegendo o interior 
que é mais frágil. Algo semelhante à proteção que 

os músculos e tendões fornecem 
para os ossos humanos. O que 

alimenta os saltos do robô são 
três pernas pneumáticas, que 

inflam para direcionar o 
corpo até seu alvo.  É uma 
máquina perfeita para 

resgates, por exemplo.

O próspero Emirado de Dubai, localizado na costa do Golfo Pérsico, 
vai ter o primeiro edifício de escritórios do mundo totalmente com 
impressão 3D.  A impressão do edifício comercial de 185 m² de 
área vai ser feita camada por camada, utilizando um equipamento 
de seis metros de altura, montado no local. Toda a mobília, 
detalhes e componentes estruturais do interior serão também 
construídos com impressão 3D.  A estimativa dos idealizadores 
é de que a tecnologia de impressão em 3D reduza o tempo de 
construção entre 50 a 70%, os custos de mão de obra entre 50 

a 80% e o desperdício nas construções entre 30 e 60%.

3D na construção civil
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Pesquisa usa 
subproduto 
do carvão na 
indústria do 
cimento
Pesquisadores do Parque Cien-
tífico e Tecnológico da Unesc 
(Santa Catarina) inauguraram 
uma planta piloto que vai utilizar 
um dos subprodutos do carvão na 
indústria cimenteira, garantindo 
assim o uso de menos energia 
na fabricação de cimento e 
conferindo mais durabilidade às 
construções. A proposta integra 
o Projeto Pozolana, desenvolvido 
pelo Laboratório de Valoração de 
Resíduos (LabValora).

Pozolana é o nome dado a todo 
tipo de material que desenvolve 
características de cimento na pre-
sença de cal. A pozolana estudada 
no laboratório da Universidade é 
derivada de um subproduto do 
carvão, os argilominerais, que são 
separados do carvão no processo 
de “lavagem” após a retirada da 
mina. O nome das pozolanas é 
originário de rochas vulcânicas 
encontradas na região de Pozzuoli, 
perto do Monte Vesúvio, no Sul da 
Itália. Misturadas e moídas com 
cal, elas se transformam em um 
material cimentício. O Projeto 
Pozolana tem duração de dois 
anos – um deles para a pesquisa, 
já concluído, e outro para o estudo 
de viabilidade econômica, que será 
encerrado em julho de 2016.

#NOVIDADES TECNOLÓGICAS

Lei francesa obriga painéis solares 
em prédios comerciais

Enquanto no Brasil os consumidores 
sofrem com os aumentos constantes nas 
contas de energia elétrica, outros países buscam soluções 
alternativas, como o aproveitamento da luz do sol.  Na França, o parlamento 
aprovou uma lei que determina que todos os novos edifícios comerciais construídos 
no país tenham telhados verdes ou com painéis solares para a geração de 
eletricidade. A intenção é reduzir a dependência das usinas nucleares, que 
atualmente suprem 75% da demanda de energia do país. Com os painéis 
solares, será possível gerar energia elétrica para usar nos próprios edifícios, 
enquanto os telhados verdes formarão um isolamento de ruído e calor, reduzindo 
a necessidade de instalação de sistemas automatizados de refrigeração durante 
o verão e de aquecimento no inverno. Compostos por uma cobertura de diversas 
espécies vegetais, os telhados ecológicos também atuam contra a poluição e  
retêm água pluvial. 

Bolas de plástico impedem  
que água evapore
Para manter a água limpa, impedindo que ela evapore durante a seca, a prefeitura 
de Los Angeles (Estados Unidos) encontrou uma solução criativa. Despejou  
20 mil “bolas de sombra” no reservatório local, um investimento que custou  
US$ 34,5 milhões. O dispositivo reduz a evaporação, protegendo a água de 
animais e sujeira e custa meros 36 centavos de dólar cada. As “bolas de sombra” 
também são úteis para controlar o crescimento de algas e prevenir a ação de 
reações químicas que podem ocorrer entre o sol e o cloro.
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#VALORIZAÇÃO DA ENGENHARIA Foto: Agência Petrobras de Notícias
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ENGENHARIA

EMPRESAS E  
ENTIDADES SE  
UNEM PARA MINIMIZAR 
IMPACTO DA OPERAÇÃO  
LAVA JATO
Crea-BA está liderando processo e 
propondo soluções para a crise

O 
fechamento de postos de trabalho na Bahia, por conta dos efeitos da Operação 
Lava Jato, tem preocupado não só os trabalhadores, mas também sindicatos, 
empresas e entidades ligadas ao setor produtivo. O Crea-BA está liderando um 
processo envolvendo os atores atingidos visando propor ações que minimizem 
os impactos na Bahia. Em todo o Brasil, entidades ligadas ao setor (como o Clube 

de Engenharia) estão se mobilizando pela valorização da profissão e para buscar alternativas 
que revertam o quadro atual.

Marco Amigo,  
presidente do Crea-BA

“O presidente do Crea-BA, Marco Amigo, toma uma 
posição de vanguarda ao reunir esse grupo de entidades 
e empresas para propor alternativas à atual situação”, 
destaca o engenheiro civil Ubiratan Félix, presidente 
do Sindicato dos Engenheiros da Bahia (Senge-BA). 
Para Bira (como é mais conhecido) a crise atual está 
afetando não só as empresas que têm contrato com as 

empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, mas 
toda a cadeia produtiva, que inclui áreas como segurança, 
limpeza, transporte e alimentação. “As construtoras 
terceirizam diversos serviços e com a paralisação, muitas 
famílias estão sendo atingidas”, destaca o sindicalista, 
que lembra ainda o impacto no comércio em diversas 
cidades, como Madre de Deus.

Foto: João Alvarez
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#VALORIZAÇÃO DA ENGENHARIA

ção do mundo, mas, depois da crise e 
dos escândalos, a meta foi reduzida para 
2,8 milhões”, informa Deyvid.

A gerente da Web Nordeste, Viviane 
Oliveira, destaca a importância da união 
das empresas nesse momento difícil. 
Segundo ela, é louvável essa ação do 
Crea-BA de reunir entidades, sindicatos 
e empresários para buscar soluções para 
o problema.

Ela conta que sua empresa, que fabrica 
válvulas para a área de petróleo e gás, 
foi impactada pela crise. Do início do 
ano para cá, o quadro de pessoal foi re-
duzido em cerca de 20%, consequência 
da queda na produção.

A Enseada, formada pela união de 
quatro empresas de atuação global: 

Ainda segundo Deyvid, os grandes 
projetos de exploração off-shore de 
petróleo estão na América Latina e 
África, envolvendo empresas como OAS, 
Odebrecht e Camargo Corrêa, envolvi-
das na Lava Jato. “Como as companhias 
norte-americanas perderam espaço 
para as nossas, vejo tudo isso como um 
jogo articulado para que elas possam 
entrar no país e explorar essa riqueza, 
que inclui as reservas de pré-sal.”

Para o sindicalista, garantir o controle 
da produção por meio da Petrobras é 
assegurar a contratação da engenharia 
nacional, desenvolvendo tecnologia lo-
cal. “Até 2020 a Petrobras iria produzir  
4,2 milhões de barris de petróleo e en-
trar na disputa mundial do setor, tor-
nando o Brasil o quarto país em produ-

Algumas empresas, segundo Bira, não 
estão conseguindo concluir suas obras 
porque não estão recebendo dos con-
tratos com a Petrobras e isso acaba 
impactando no fluxo de caixa. “A solução 
é um acordo de leniência que estabeleça 
uma programação de pagamento, que 
a Justiça puna quem cometeu delitos 
e não prejudique as empresas.”

Opinião parecida tem o coordenador 
geral do Sindipetro, Deyvid Bacelar. Para 
ele, a punição tem que ser para a pessoa 
física e não para a jurídica. “O juiz Sérgio 
Moro tomou uma decisão arbitrária ao 
bloquear o contrato de empresas com 
a Petrobras sem evidência de desvio na 
maioria delas”, destaca o sindicalista, 
acentuando que a engenharia nacional 
está sendo punida.

Tipo MOD MOI Total geral

BAHIA 550 544 1094

ENGENHARIA 60 60

Outros 550 484 1034

NÚMERO DE DESLIGAMENTOS DA ENSEADA DE NOVEMBRO DE 2014 A JUNHO DE 2015

Gerente industrial, engenheiro 
Mário Moura, mostra projeto para 
trainees da Enseada
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ENGENHARIA

Receio que as 
oposições passem a 
pedir a privatização 

da Petrobras
Jairo Rodrigues, diretor  

do Sindiquímica

Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki, foi 
uma das que mais sofreram com a Lava 
Jato na Bahia, tendo que demitir e pa-
ralisar alguns projetos. Com foco na 
construção e integração de unidades 
offshore, a Enseada constrói platafor-
mas e navios na Unidade Paraguaçu, 
boa parte com mão de obra local.

Segundo o gerente industrial Mário 
Moura, cerca de 90% do efetivo é da 
Bahia e os jovens oriundos das uni-
versidades são aproveitados. Ele conta 
que dos três drillships (embarcações 
equipadas com aparelhagem de perfu-
ração de poços) que estavam previstos 
serem construídos, quando aconteceu 
a Operação Lava Jato, um estava 65% 
concluído, o outro com 25% e o terceiro 
já ia ser iniciado. Atualmente a empresa 
aguarda uma definição para retomar os 
projetos. “O estaleiro é uma indústria 
permanente, por isso é preciso apos-
tar nos talentos da região”, destaca o 
gerente, ele próprio um ex-trainee 10 
anos atrás e que hoje coordena uma 
equipe de jovens engenheiros.

Para Marcelo Jezler, diretor da empresa 
ETEP, a situação atual e as perspecti-
vas são as piores possíveis no setor de 
exploração e produção de petróleo. “A 
redução das compras pela Petrobras 
no Brasil, a retirada dos investimentos 
nos campos onshore da Bahia, as es-
peculações sobre as vendas dos ativos 
e a queda do valor do petróleo fazem 
com que as empresas tomem decisões 
para se preparar para o pior”, diz, lem-

brando que já demitiu 20% do quadro e tem  
mais 10% no aviso prévio.

“Reduzimos o faturamento neste primeiro se-
mestre em 19% e a perspectivas até o final 
do ano é de 30% de redução de faturamento”, 
destaca Marcelo, cuja empresa fabrica peças 
e equipamentos para completação de poços, 
pescaria e sondas de perfuração.

Crise política
Na opinião do diretor do Sindiquímica, Jairo 
Rodrigues de Jesus, a origem desse problema 
está na crise política iniciada com a derrota 
das oposições nas eleições presidenciais. “Foi 
uma irresponsabilidade da oposição atacar 
a Petrobras para enfraquecer o governo”,  
acredita Jairo.

Segundo ele, a crise que está instalada no País 
afeta investimentos e passa a ser de todos os 
brasileiros e não apenas das empresas envol-
vidas na Lava Jato. “Receio que as oposições 
passem a pedir a privatização da Petrobras 
para ela voltar a ser rentável, o que será um 
retrocesso, pois os países desenvolvidos de-
fendem suas riquezas.”

Na mesma linha, Iglésias Brasil Cabalero, 
também do Sindiquímica, destaca que o se-
tor químico sofre por osmose, pois a crise na 
Petrobras impacta no preço da nafta, derivado 
de petróleo utilizado principalmente como 
matéria-prima da indústria petroquímica. Além 
disso, o desemprego faz diminuir o número de 
consumidores de plásticos, componente essen-
cial à vida moderna, presente nos automóveis, 
nos brinquedos, nos utensílios domésticos e 
em milhares de outras coisas.

Ubiratan Félix, engenheiro 
civil e presidente do 

Sindicato dos Engenheiros 
da Bahia (Senge-BA)
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Entidades fazem defesa 
da engenharia 
No dia 17 de agosto, representantes de várias en-
tidades reunidos no Rio de Janeiro lançaram um 
documento intitulado “Pela Engenharia, a favor do 
Brasil”, no qual apoiam o movimento de combate 
à corrupção em curso, mas alertam para o “gravís-
simo efeito colateral que já se observa, tal seja a 
crescente paralisação de obras de infraestrutura 
estratégicas para o país, o desemprego de profissio-
nais capacitados, a desorganização da construção 
pesada, a fragilização de importantes empresas 
como a Petrobras e a Eletronuclear.”

O documento destaca ainda que a situação atual 
tem reflexos perversos em toda a cadeia produtiva, 
que inclui não só as indústrias, mas também milha-
res de pequenos e médios fornecedores. “O Brasil 
é um País por construir. Não podemos prescindir 
da capacidade gerencial e do acervo tecnológico 
acumulado nos últimos 60 anos pelas empresas 
brasileiras de construção pesada, de montagens 
e de engenharia consultiva, sob pena de colocar a 
perder o patrimônio que diferencia a engenharia 
brasileira e a destaca em um mundo cada vez mais 
globalizado e competitivo.”

É ressaltado ainda que não se justifica a interrup-
ção dos principais investimentos da Petrobras 
em diversos estados do País. “Seus efeitos já se 
fazem sentir: fechamento de empresas e de vagas 
qualificadas de engenheiros, técnicos e demais 
trabalhadores e perda da capacidade de gerar co-
nhecimento, repercutindo até nas universidades, 
além da desvalorização dos investimentos reali-
zados e do desgaste e elevação subsequente do 
custo de obras paralisadas, algumas em estágio 
final de construção.”

#VALORIZAÇÃO DA ENGENHARIA

Presidente do Crea-BA
propõe que empresas
sejam preservadas

O presidente do Crea-BA, engenheiro mecânico Marco Amigo, acha 
correta a investigação da Operação Lava Jato, mas defende a 
punição para as pessoas e não para as empresas. O Crea-BA, 

inclusive, participa da campanha do Ministério Público Federal, “Dez 
Medidas Contra a Corrupção”, que tem como objetivo o recolhimento de 
1,5 milhão de assinaturas para encaminhar ao Congresso, via Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular, visando aprimorar o combate à corrupção no país. 

Segundo Marco Amigo, pessoas que não têm relação alguma com a 
Lava Jato estão sofrendo os efeitos da operação, como funcionários de 
pequenas e médias empresas que atuam na cadeia da construção civil. O 
presidente do Crea-BA cita também o estaleiro de Paraguaçu, que sofre 
com o cancelamento de encomendas de navios por parte da Petrobras. 

Marco Amigo defende que as multas oriundas das empresas que não 
cumprem a cláusula de conteúdo local na área de óleo e gás sejam re-
vertidas para o próprio setor. Além disso, o Estado precisa dar suporte 
às empresas baianas para que elas possam aumentar o conteúdo local. 

“O Brasil não tem um controle adequado do que é comprado no exte-
rior, por isso muitas empresas locais saem prejudicadas”, diz Amigo, 
que defende o Estado como protagonista desse processo, analisando a 
lista de importação das grandes empresas e verificando o que pode ser 
produzido aqui pelo setor de óleo e gás.

O presidente do Conselho acredita que falta uma política integrada do 
setor industrial brasileiro e um planejamento de longo prazo. “Precisamos 
deixar de exportar produtos primários e verticalizar a produção de bens 
industriais”, diz Marco Amigo, que defende ainda a descentralização 
industrial no Brasil, hoje com concentração no Sul e Sudeste.
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ENGENHARIA

“A ENGENHARIA 
BRASILEIRA TEM  
MUITO A CONTRIBUIR  
COM ESSE PAÍS”

O presidente do Confea, o engenheiro civil José Tadeu da 
Silva, participou do evento em defesa da engenharia 

no Rio de Janeiro, dia 17 de agosto, e destacou que quando 
olhamos em nosso entorno, tudo que nossa vista pode al-
cançar são obras e realizações de engenheiros. “Precisamos 
juntar forças nesse movimento suprapartidário, articulado 
pelo Clube de Engenharia, para defender a profissão”, disse. 

César Prata, presidente do Conselho de Óleo e Gás da Abimaq 
(Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos), que 
representa 7 mil indústrias de máquinas no país, falou da 
importância desse movimento de valorização da enge-
nharia. “O Brasil está importando projetos enlatados em 
outras línguas, com outros padrões, e isso acaba alijando 
a indústria nacional”, disse. 

Clóvis Francisco Nascimento Filho, presidente da Fisenge 
(Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros) 
ressaltou que o Brasil vive um momento preocupante. 
“Somos favoráveis à prisão de quem cometeu atos ilícitos, 
mas as empresas não podem ser punidas por atos cometi-
dos pela alta direção das empresas”, ressaltou, enfatizando 
que a sociedade não pode permitir que as empresas de 
engenharia do Brasil sejam destruídas. “Estamos reuni-
dos para dizer que a engenharia brasileira tem muito a 
contribuir com esse país e que nós queremos preservar 
as empresas nacionais para retomarmos toda a cadeia 
produtiva brasileira.”

José Tadeu da Silva, 
presidente do Confea 

e engenheiro civil
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#VALORIZAÇÃO DA ENGENHARIA

É preciso uma revisão da legislação 
que rege licitações para a contratação 

de obras e serviços de engenharia

“Estamos sob o risco de  
perder o patrimônio gerencial 
e tecnológico acumulado  
nos últimos 60 anos”

O engenheiro Pedro Celestino é o 
mais novo presidente do Clube 
de Engenharia do Brasil. Ele as-

sumiu o cargo com um grande desafio 
pela frente: lutar pelo restabelecimento 
dos negócios envolvendo empresas do 
setor, muitas delas paralisadas desde 
a deflagração da Operação Lava Jato. 
Na entrevista a seguir, concedida 
com exclusividade para a Revista do  
Crea-BA, ele fala da situação atual e 
aponta o chamado acordo de leniência 
como um caminho para uma solução 
rápida do problema.

Quais os efeitos para a engenharia da 
Operação Lava Jato?

As principais empresas de construção 
pesada do País estão envolvidas na Lava 
Jato. Não são elas mais simples emprei-
teiras. São organizadoras de negócios, 
responsáveis técnica, administrativa e 
financeiramente por grandes empreen-
dimentos. Delas dependem milhares de 
médios e pequenos fornecedores, das 
áreas de engenharia consultiva, cons-
trução civil, metalmecânica, elétrica, 
sistemas (acústicos, ar condicionado, 
comunicações, etc.), ambiental, monta-
gens, abrangendo praticamente todos 
os setores da engenharia e empregando 
cerca de 1 milhão de profissionais de 
nível universitário e técnicos.

2. De que forma a engenharia nacional 
pode sair dessa situação?

Respeitado o devido processo legal, as 
empresas e profissionais responsáveis 
pelos desmandos devem ser punidos, 
sem que, contudo, as empresas sejam 
levadas à falência, sob pena de colo-
carmos a perder o patrimônio gerencial 
e tecnológico acumulado nos últimos 
60 anos. A providência que se impõe é 
regulamentar os chamados acordos de 
leniência, para que se definam, além das 
penalidades, as regras de procedimento 
futuro das empresas, para que se apri-
morem a governança e a transparência, 
de modo a dificultar a ocorrência de 
novos desmandos.

3. Em sua opinião, o que o Governo 
Federal poderia fazer?

Em primeiro lugar, sem prejuízo da apu-
ração das responsabilidades em curso, 
é fundamental retomar as obras parali-
sadas. Os profissionais que nelas atuam 
nada têm a ver com os desmandos ‘de 
cima’. Obras paralisadas, ainda mais as 
em estágio avançado de construção, 
significam desmonte de equipes e de-
semprego. Nada justifica o que se vê 
na Petrobras, por exemplo. Paralisar a 
construção da Renest em Pernambuco, 
do Comperj no Rio de Janeiro, da Fábrica 
de Fertilizantes em Mato Grosso do Sul, 
de obras em curso em diversos estalei-
ros, inclusive na Bahia, é um compo-
nente importante da crise econômica  
que ora vivemos.

A revisão da legislação que rege licitações 
para a contratação de obras e serviços de en-
genharia é necessária. Deve-se restabelecer 
o princípio segundo o qual quem projeta não 
executa, quem projeta supervisiona, deve 
se exigir capacitação técnica não só dos 
profissionais, como também das empresas, 
e restabelecer como critério de julgamento 
a modalidade “técnica e preço”. Hoje, dono 
de padaria com responsável técnico contra-
tado apenas para participar de determinada 
licitação ganha serviço com preço 30%, 40% 
ao orçado pelo contratante. Aí, das duas 
uma: ou quem orçou errou, ou quem propôs 
errou. E o que ocorre com frequência é a 
vencedora da licitação receber a mobilização 
e abandonar o serviço, causando prejuízo à 
administração pública e à população.

4. Como novo presidente do Clube de 
Engenharia, quais medidas a entidade vai 
tomar para tentar reverter esse quadro?

Darei continuidade às ações dos meus 
antecessores. O Clube de Engenharia, a 
mais antiga entidade representativa dos 
engenheiros brasileiros, pois tem 135 anos, 
busca permanentemente se articular com 
as entidades congêneres para apresentar à 
sociedade a visão da engenharia em relação 
às grandes questões nacionais. No caso 
vertente, o acordo de leniência resolve o 
passado, e a revisão da legislação sobre 
licitações é o caminho para o futuro.

Pedro Celestino, presidente do 
Clube de Engenharia do Brasil

Foto: Globonews
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DEPUTADO PROPÕE QUE 
EMPRESAS INVESTIGADAS 
CONTINUEM A EXERCER 
SUAS ATIVIDADES

O deputado Vicente Cândido (PT-SP), presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, apre-

sentou um anteprojeto modificando a Lei Anticorrupção 
brasileira. Ao fazerer acordo de leniência, a empresa pode 
continuar a exercer suas atividades, mas, para isso, deve 
colaborar com as investigações sobre irregularidades, 
devolver o dinheiro desviado e pagar multas. Além da 
colaboração com a Justiça, segundo o parlamentar, o 
objetivo é evitar abalos na economia do país.

Na opinião de Vicente Cândido, a aprovação da proposta irá 
beneficiar, a médio e longo prazo, o combate à corrupção no 
Brasil. “Primeiro, o impacto é pedagógico. Posteriormente, 
atinge o caixa da própria empresa. São acordos que contam 
com multas elevadíssimas”, afirma ele. O parlamentar 
destaca ainda que é exigida por parte da empresa a adoção 
de medidas de segurança que ajudem o país no combate 
à corrupção.

Para Cândido, a Lei Anticorrupção, apesar de ter sido san-
cionada em 2013, precisa ser atualizada, pois ela não foi 
pensada para os casos de corrupção que atingem o Brasil 
no momento, como os da Operação Lava Jato. 

O estudo inicial, que servirá de base ao projeto de lei, 
será realizado pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados, que posteriormente 
irá dar seu parecer a respeito do assunto.

O deputado lidera atualmente um grupo de trabalho, em 
formato de fórum permanente, para construir conjunta-
mente alternativas aos impactos e efeitos da Operação 
Lava Jato na atividade econômica e no índice de emprego 
no Brasil. Um dos participantes desse grupo é o Crea-BA.

Vicente Cândido, presidente 
da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle

ENGENHARIA
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#CONCURSO

PRÊMIO ARLINDO FRAGOSO
aproxima pesquisa e mercado

O 
Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia e Inovação está em fase de Seleção Intermediária, 
na qual os projetos pré-selecionados passam por análise da documentação e as equipes 
os defendem oralmente, frente à comissão julgadora. Esta fase se estenderá até 
23 de outubro e no dia 3 de novembro serão divulgados os trabalhos classificados.  
A seleção final se dará entre 16 de novembro e 4 de dezembro, com os vencedores sendo 

conhecidos em 11 de dezembro, aproveitando o Dia do Engenheiro. O prêmio é uma iniciativa do 
Crea-BA e do Instituto Politécnico da Bahia (IPB), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Bahia (Secti-BA) e o Sebrae-BA.

Trata-se de um prêmio que já nessa 
sua primeira edição vem chamando 
a atenção de professores, pesquisa-
dores e estudantes de cursos superio-

res da área tecnológica, vinculados ao 
Sistema Confea/Crea. “Estamos esti-
mulando a geração de conhecimento e 
fomentando a cultura empreendedora, 
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PESQUISA E MERCADO

através do desenvolvimento de proje-
tos de pesquisa focados na busca por 
soluções sustentáveis para as áreas de 
energia, saneamento básico, constru-
ção civil, segurança pública, produção 
agrícola e produção mineral”, comenta 
o coordenador da comissão julgadora e 
conselheiro do Crea-BA, o engenheiro 
mecânico Eduardo Sousa.

Os projetos inscritos são propostas 
inéditas que apresentam potencial de 
introdução no mercado ou que conte-
nham característica nova ou diferente 
da atualmente adotada. Há uma per-
ceptível preocupação com a função 
prática do projeto, sua aplicabilidade. 
Propõe, então, uma necessária, e sem-
pre requisitada, aproximação entre as 
instituições de ensino, as organizações 
civis e o mercado.

A intenção é a que as Instituições de 
Ensino Superior fortaleçam o tripé do 
ensino, pesquisa e extensão, incluam 
nas suas grades, mesmo que optativas, 
disciplinas de empreendedorismo, pla-
no de negócios, estudos de viabilidade 
técnica e econômica, gerenciamento 
de projetos, além de incentivarem a 
realização de feiras de tecnologias e 
a participação dos alunos em movi-
mentos de empresas juniores.

Para divulgar o prêmio, o engenhei-
ro químico e chefe de gabinete do  
Crea-BA, Herbert Oliveira, e o enge-
nheiro eletricista Getúlio Marques  
(do IPB) foram a várias instituições de 
ensino superior para realizar apresen-
tações presenciais sobre a iniciativa. 
“O trabalho, junto com a divulgação 
realizada pela equipe de comunicação 
do Crea-BA, surtiu efeito e a boa ade-
são às inscrições reflete isso”, destaca 
Herbert Oliveira.

O Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia 
e Inovação é uma iniciativa pertinente 
ao momento do país. Dados do últi-

Estamos contribuindo diretamente 
com a inovação do nosso Estado

Eduardo Sousa, coordenador da comissão julgadora

mo relatório anual da Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual 
(WIPO), vinculada à Organização das 
Nações Unidas (ONU), mostram que o 
número de patentes válidas no Brasil 
é muito menor do que o de países 
considerados referência em inovação.

Esse levantamento, feito entre os 20 
maiores escritórios de concessão de 
patentes no mundo, traz dados de 
2012 e aponta os Estados Unidos em 
primeiro lugar, com 2,2 milhões de 
patentes, seguido do Japão, que tem 
1,6 milhão. O Brasil está na 19ª po-
sição. No bloco dos Brics, por exem-
plo, todos estão na frente: seguidos 
pela China aparecem Rússia, África  
do Sul e Índia.

O Prêmio Arlindo Fragoso busca mu-
dar esse cenário, fazendo com que a 
pesquisa e a inovação sejam incen-
tivadas nas instituições de ensino e 
seus desdobramentos aproveitados 
no mercado. “Estamos contribuindo 
diretamente com a inovação do nosso 
Estado”, diz Eduardo Sousa.

Premiação
As equipes com os melhores projetos 
(estudantes e professor orientador) re-
ceberão R$ 10 mil (primeiro colocado), 
R$ 5 mil (segundo colocado) e R$ 3 
mil (terceiro colocado). O texto com-
pleto dos três trabalhos premiados, e 
um resumo dos 10 seguintes melhores 
classificados serão publicados em livro 
comemorativo do prêmio. O livro terá 
tiragem de 1.000 (mil) unidades e será 
distribuído entre as entidades e empre-
sas parceiras e as IES participantes. 
Adicionalmente, será também elaborado 
um vídeo com a descrição sintética dos 
dez trabalhos melhor classificados para 
exibição na cerimônia de premiação.

Cada equipe premiada, inclusive o pro-
fessor orientador, também receberá o 
troféu e medalha Arlindo Fragoso de 
Tecnologia e Inovação – Edição 2015. 
Os 10 projetos classificados para a 
seleção final receberão o Certificado 
de Atividades Acadêmicas Relevantes 
emitido pelo CreaJr-BA e o professor, o 
Certificado de Orientação.

Eduardo Sousa, 
engenheiro mecânico e 
Conselheiro do Crea-BA
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TECNOLOGIA AJUDA 
A MONITORAR 
ÁREAS DE RISCO
Salvador vai receber estação 
capaz de detectar até pequenas 
movimentações de terra

O 
monitoramento e alerta de desastres naturais são atividades que têm crescido 
em todo o mundo. O adensamento populacional em regiões que apresentam 
histórico de atividades climáticas extremas tem ocasionado um crescente 
número de mortes. Maremotos e tsunamis, erupções vulcânicas e terremotos, 
inundações e estiagens são perigos constantes, levando a sociedade a cobrar 

de governos atitudes concretas e fazendo com que cientistas e pesquisadores busquem 
soluções eficazes para amenizar o impacto de tais fenômenos climáticos. No Brasil, são 
as inundações, os deslizamentos de terra e as longas estiagens que mais preocupam.

DESASTRES NATURAIS

Osvaldo Moraes,
diretor do Cemaden

No Brasil, chuvas, enchentes 
e desmoronamentos são os 
problemas mais frequentes

Osvaldo Moraes, diretor do Cemaden

deslocamento de terra possibilitará à 
Defesa Civil agir preventivamente no 
local, evacuando a área.

“As ETRs, de forma resumida, são 
equipamentos de leitura e armazena-
mento de dados de deslocamentos, 
a partir da reflexão do feixe de laser 
em prismas instalados ao longo das 
encostas. Havendo deslocamento de 
terra, os prismas de reflexão mudam de 
posição, e isso é identificado e a infor-
mação é passada para a ETR. Esta, por 
sua vez, armazena e envia os dados de 
deslocamentos ao Cemaden, que en-
caminha as informações para a Defesa 
Civil da localidade”, explica Rodolfo 
Moreda Mendes, engenheiro civil com 
doutorado em Engenharia Geotécnica, 
responsável pela implantação das  
ETRs do Cemaden.

O Centro Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) é que acompanha e gerencia 
informações nesse campo, mantendo 
rede de monitoramento, expandindo-a 
e também buscando torná-la mais efi-
ciente. Nove municípios brasileiros, en-
tre eles Salvador, irão receber Estações 
Totais Robotizadas (ETRs), compostas 
de sensores capazes de detectar até pe-
quenas movimentações da área monito-
rada. Em algumas situações geológicas 
específicas, a identificação precoce do 
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 ■ Há vazamentos em sua casa? Conserte. 
Há vazamentos na rua? Informe 
imediatamente à Embasa;

 ■ O poder público deve realizar projetos 
de proteção e monitoramento da área, 
colocar lonas plásticas 1  nas barreiras 
e construir canaletas 2  para o 
escoamento da água. A comunidade 
deve se organizar para pedir isso aos 
órgãos públicos responsáveis;

 ■ Nunca destrua a vegetação e não faça 
cortes 3  ou modifi cações signifi cativas 
nas encostas sem licença da prefeitura, para 
não tirar a estabilidade do terreno;

 ■ O morador deve colocar calhas 4  em seu 
telhado, direcionando a água para as canale-
tas de escoamento. Evite a ação das águas 
diretamente nos terrenos. Toda a água 
deve ser direcionada para as partes baixas 
da encosta;

 ■ Não deixe lixo acumulado no morro. 
Ele deve fi car em local seguro 5  
e ser sempre recolhido;

 ■ Para a criação de barreiras 
naturais, nunca plante 
bananeiras, pois 
suas raízes acumulam 
grande quantidade de 
água. Também evite 
árvores grandes;

 ■ O que plantar para 
construir uma vegetação 
de proteção? Plante 
capim 6  (braquiária, 
gordura, de burro, 
sândalo, chorão...). 
Frutíferas de pequeno 
porte, como a 
acerola, também 
são adequadas.

A participação das comunidades é muito importante 
para se evitar deslizamentos em encostas, ou pelo 
menos diminuir os seus impactos. Veja como contribuir.

A COMUNIDADE PODE AJUDAR

Codesal 
(www.defesacivil.salvador.ba.gov.br)

Defesa Civil de São Paulo 
(www.defesacivil.sp.gov.br)

4º Grupamento de Bombeiro 
(www.4gbm.cbmerj.rj.gov.br)

O Portal do Geólogo 
(www.geologo.com.br)

1

2

3

4

5

6



A expectativa é de que, até abril de 2016, 
possuam ETRs, além de Salvador, as ci-
dades de Angra dos Reis (RJ), Blumenau 
(SC), Mauá (SP), Nova Friburgo (RJ), 
Petrópolis (RJ), Recife (PE), Santos 
(SP) e Teresópolis (RJ). Todas foram 
escolhidas para essa primeira etapa 
do projeto por possuírem áreas de risco 
que já ocasionaram graves acidentes 
em períodos de chuva.

“É importante frisar que a ETR não é uma 
solução isolada, mas uma ferramenta 
que vem se juntar a outras que possuí-
mos, dando maior eficiência a todo nos-
so sistema”, comenta Rodolfo Mendes. 
O pesquisador do Cemaden explica que 
o órgão, atualmente, é capaz de moni-
torar e emitir alertas de movimentos 
de massa através de um sistema que 
soma a previsão meteorológica – “para 
estimar onde e quando vai chover”;  os 
indicativos fornecidos por pluviômetros 
– “para se aferir o quanto efetivamente 
está chovendo”; os sensores de umidade 

de solo – “que nos mostram o quanto de 
água foi introduzido no solo”; e, agora, 
as ETRs – “que detectam em tempo 
quase real os eventuais deslocamentos  
de terra do local  monitorado.” 

As cidades com ETRs constituirão um 
projeto de pesquisa e monitoramen-
to. Após o início das operações em 
cada estação, ainda se passará mais 
de um ano para que se tenham dados 
suficientes para aferir a eficácia desse 
sistema para o monitoramento e emis-
são de alertas. Isso porque as ETRs, 
costumeiramente, são utilizadas para  
outras atividades.

“Em Lisboa (Portugal), por exemplo, esse 
tipo de equipamento foi usado durante 
a construção do metrô, colocando-se 
os prismas de reflexão e os sensores 
ao longo do traçado para monitorar o 
maciço, na busca por identificar des-
locamentos indesejáveis de terra, o 
que levaria à necessidade de estudos 
de reforço na estrutura. Na mineração 

DESASTRES NATURAIS

Estamos analisando diferentes regiões da cidade 
à procura do melhor lugar para essa experiência 

com a Estação Total Robotizada
Rita Jane Brito de Moraes, chefe do setor de Análise de Risco da Codesal
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também é usado com a mesma finali-
dade”, diz Rodolfo Mendes, esclarecendo 
que o Brasil será pioneiro, na América 
Latina, na utilização da ETR para apli-
cação no monitoramento das locali-
dades vulneráveis a deslizamentos na  
área urbana.

Chefe do setor de Análise de Risco da 
Defesa Civil de Salvador (Codesal), Rita 
Jane Brito de Moraes informa que ainda 
estão sendo realizados os estudos para 
se definir a localidade que irá receber 
a ETR. “Estamos analisando diferentes 
regiões da cidade à procura do melhor 
lugar para essa experiência com a 
Estação Total Robotizada. Nesse sen-
tido já foram analisadas áreas que se 
inserem na falha geológica de Salvador, 
como localidades do bairro do Comércio 
e em Água de Meninos”, diz Rita Jane.

A previsão do Cemaden é de que a 
ETR que será implantada em Salvador 
esteja em funcionamento até o mês  
de abril de 2016.
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Atividade desperta 
interesse em todo o mundo

#MONITORAMENTO

O Cemaden é ligado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). Em julho deste ano, to-

mou posse o seu novo diretor, o físico 
Osvaldo Moraes, que tem mestrado e 
doutorado na área pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e  
pós-doutorado no Atmospheric Sciences 
Research Center, dos Estados Unidos. O 
Cemaden monitora as condições mete-
orológicas, hidrológicas e geológicas do 
Brasil e também diversas áreas de risco, 
sendo responsável pelos alertas sobre 
possíveis ocorrências de desastres na-
turais, como inundações, deslizamentos 
de encostas e enxurradas. Esses alertas 
são emitidos para a Defesa Civil nacio-
nal e esta, por sua vez, repassa as infor-
mações para os órgãos locais, para que 
sejam tomadas medidas que possam 
diminuir, ou mesmo evitar, impactos 
nas comunidades moradoras.

A rede de monitoramento do Cemaden 
está espalhada por diversos municípios 
brasileiros. Atualmente conta com cerca 
de quatro mil pluviômetros, nove radares 
meteorológicos, 115 estações hidrológi-

cas, nove estações geotécnicas, 26 esta-
ções agrometeorológicas, 138 sensores 
de chuva e umidade do solo. Somado a 
isso está a implantação das Estações 
Totais Robotizadas (ETRs) e mais as 
informações recebidas das instituições 
parceiras no monitoramento. O Cemaden, 
então, é o centro tecnológico e logístico 
brasileiro que recebe e avalia as informa-
ções sobre monitoramento e alerta no 
país, em relação aos desastres naturais. 
Por isso, além da relação com o MCTI, o 
Cemaden, na outra ponta, possui inter-
faces com os ministérios da Integração 
Nacional (Defesa Civil Nacional), das 
Cidades, das Minas e Energia (CPRM) e 
do Meio Ambiente (ANA).

“Atualmente possuímos um monitora-
mento prioritário em 888 municípios 
brasileiros. São localidades que têm áreas  
de risco e por isso requerem maiores cui-
dados. Mas nosso desafio é ampliar nos-
sa rede de monitoramento através de 
sistemas redundantes, ou seja, possuí-
mos diferentes ferramentas que buscam 
informações diversas, mas que se com-
plementam”, explica Osvaldo Moraes.

Para o diretor do Cemaden, o monito-
ramento dos fenômenos climáticos e 
das áreas de risco é uma atividade de 
grande importância em todo o mundo. 
“No caso do Brasil, chuvas, enchentes 
e desmoronamentos são os problemas 
mais frequentes, mas há países que pre-
cisam ter atenção com terremotos, ou-
tros com tsunamis ou furacões. Então é 
um problema que atinge todo o mundo, 
sendo que cada região do globo possui 
sua peculiaridade. Há um enorme desa-
fio nisso, pois a ciência dos fenômenos 
naturais é muito recente. Entender e 
prever esses desastres naturais exige 
um estudo baseado na transdiscipli-
naridade e é nisso que apostamos”, diz 
Osvaldo Moraes.

Por suas peculiaridades, o Cemaden não 
é apenas um organismo gerenciador 
de informações, mas também 
um espaço que discute e cria 
ciência, pesquisa e tecnologia. 
“Temos parcerias com diver-
sos centros de informação, 
nacionais e estrangeiros, e 
muitas vezes experimen-
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urEducar e fiscalizar, 
esse é um binômio 

importantíssimo
Geólogo Fernando Cunha,  

Conselheiro do Crea-BA
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Antes do 
monitoramento, a 
conscientização

portante ainda. O poder público falha 
na fiscalização continuada das áreas 
de encostas e próximas a vales, rios, 
represas e propícias a inundações. O 
fato é que essas áreas não devem ser 
ocupadas com edificações”, avalia.

Fernando Cunha trabalhou no estado do 
Espírito Santo durante os anos de 2012 
e 2013, quando as chuvas provocaram 
uma série de deslizamentos e muitas 
mortes. “É importante destacar que cada 
lugar, cada estado ou país possui espe-
cificidades que precisam ser levantadas. 
Condições ambientais, de ocupação do 
solo, questões geológicas e sociais, tudo 
influencia. É preciso se trocar experiên-
cia com outros países, outros estados do 
Brasil, mas sempre se preocupando em 
adaptar o programa, o projeto, às condi-
ções específicas do local onde será im-
plantado”, diz o conselheiro do Crea-BA.

Não há como escapar de um ter-
remoto, de um tsunami ou de 
um furacão, mas, no caso bra-

sileiro das questões relacionadas às 
chuvas, o campo de atuação no âmbito 
da prevenção é bem maior. “No Brasil, 
ocupa-se, com construções, as encos-
tas até o topo, e isso é muito perigoso. 
Em países como o Japão, por exemplo, 
ocupa-se apenas a base da encosta e o 
poder público é rígido quanto a isso, o 
que diminui os riscos de deslizamentos 
e mesmo as consequências dos desliza-
mentos que ocorrem”, comenta Rodolfo 
Mendes, do Cemaden.

Conselheiro do Crea-BA, o geólogo  
Fernando Cunha defende que, no 
caso de deslizamentos e alagamen-
tos, o melhor é apostar na prevenção. 
“Monitoramento de áreas de risco é 
importante, mas prevenir é mais im-

Outro dado levantado por Fernando 
Cunha é a grande necessidade de au-
mentar o número de fiscais capazes de 
impedir ocupação em áreas clandesti-
nas. E também destaca a importância 
de se dar condições de trabalho a esses 
fiscais. “Educar e fiscalizar, esse é um 
binômio importantíssimo. Peguemos, 
por exemplo, o programa Minha Casa 
Minha Vida. Há pessoas que são re-
tiradas de áreas de risco de desliza-
mentos e colocadas em unidades do 
Minha Casa Minha Vida e que, depois 
de um tempo, alugam ou arrendam 
seus apartamentos para retornarem à 
área de risco. Isso tem a ver com edu-
cação, mas também com a fiscalização. 
Então, não adianta só monitorar a re-
gião e avisar antes do deslizamento. É 
uma questão bem complexa no Brasil”,  
complementa Cunha.

Sala de
monitoramento

AlertaBlu

DESASTRES NATURAIS

tamos tecnologias novas, ou empregamos tecnologias já existentes de formas 
diferentes, como é o caso desse projeto com as Estações Totais Robotizadas 
(ETRs)”, complementa o diretor do Cemaden.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) 
possui uma página na internet onde disponibiliza todas as suas informações 
coletadas no país, em tempo real. Acompanhe: www.cemaden.gov.br.

Cidades desenvolvem projetos 
complementares e independentes
Há cidades brasileiras que possuem interessantes projetos independentes de 
monitoramento de áreas com risco de deslizamentos. Elas trocam informações 
e tecnologia com o Cemaden, mas possuem também pessoal especializado e 
processos independentes, potencializando sua eficácia. Para citar os casos mais 
conhecidos, há o Alerta Rio (cidade do Rio de Janeiro: alertario.rio.rj.gov.br) e o 
AlertaBlu (cidade de Blumenau: alertablu.cob.sc.gov.br/d/).

O AlertaBlu teve seu embrião quando Santa Catarina ainda contava os mortos da 
catástrofe de 2008, ocasião na qual dois meses de chuvas intensas resultaram 
em 135 mortes, com 40 municípios afetados e muita destruição. Criou-se, então, 
a Diretoria de Geologia, Análise e Riscos Naturais e o Sistema de Monitoramento 

e Alerta de Eventos Extremos de 
Blumenau (AlertaBlu).

“Além dos equipamentos e dados do 
Cemaden, contamos com uma rede pró-
pria  composta por 16 estações pluviomé-
tricas e uma estação pluviométrica e me-
teorológica, além do nosso site, no qual dis-
ponibilizamos informações sobre as áreas 
de risco em tempo real”, informa Rafael 
Lotar Wruck, coordenador do AlertaBlu.

O AlertaBlu também aposta no contato 
direto com as comunidades que vivem 
em áreas de risco. Cadastra os fones de 
moradores e envia mensagens quan-
do as chuvas representam algum tipo 
de risco. “Sabemos que se trata de um 
trabalho contínuo, no qual temos que 
estar atentos às novas tecnologias e 
também ao importante contato com as 
comunidades. Estamos fazendo isso”, 
avalia Wruck.
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“Os imóveis do Centro Histórico

ESTÃO EM SITUAÇÃO 
CRÍTICA”

Em 2007 o Crea-BA  
elaborou um relatório 

por meio de uma 
fiscalização integrada 
com outros órgãos de 

fiscalização apontando 
vários problemas, que 
não foram resolvidos

Arival Cidade
Engenheiro civil

Presidente do Instituto Brasileiro 
de Avaliações e Perícias  

(Ibape Nacional) e professor da 
Unifacs e do MBA da Unijorge

A
s fortes chuvas que atingiram Salvador este ano deixaram um saldo de 21 mortes, uma 
delas em um casarão no Centro Histórico da cidade. A prefeitura resolveu então, com 
a autorização do Iphan, demolir 31 casas e fachadas na região. Para o engenheiro civil 
e ex-conselheiro do Crea-BA Arival Cidade, o problema do Centro Histórico de Salvador 
é que necessita de uma ação mais efetiva das administrações públicas. “É preciso 

uma operação consorciada, como se faz em outros Estados, unindo o poder público e a iniciativa 
privada”, destaca Arival, que é também Presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 
(Ibape Nacional) e professor da Unifacs e do MBA da Unijorge. Contratado por um órgão público, 
ele e sua equipe fizeram, no ano passado, a avaliação de mercado de 970 imóveis no Pelourinho. 
Acompanhe a seguir a entrevista concedida à Revista do Crea-BA para saber o resultado.

#ENTREVISTA
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Qual sua impressão dos imóveis 
avaliados no Centro Histórico? 

Estão em estado bastante preocupante. 
O problema do Centro Histórico é antigo. 
Já em 2007 o Crea-BA elaborou um rela-
tório por meio de uma fiscalização inte-
grada com outros órgãos de fiscalização 
apontando vários problemas, que não 
foram resolvidos. Naquela época já eram 
identificadas a falta de conservação e 
manutenção do casario. A fiscalização 
incluiu a Rua da Igreja da Conceição 
da Praia até a Ladeira da Montanha.

No ano passado, fomos chamados para 
avaliar 970 imóveis no Pelourinho, 
Saúde e Comércio. Fizemos a vistoria 
e verificamos as condições de conser-
vação, manutenção, padrão de acaba-
mento e estado de solidez dos imóveis. 
A constatação que nós chegamos foi 
que existe uma grande quantidade 
de imóveis em estado avançado de 
depredação alguns, inclusive, possuindo 
escoramento metálico para evitar o de-
sabamento. Alguns só têm a fachada e 
outros possuem escoramento há mais 
de 10 anos. Ou seja, o que era para ser 
provisório virou definitivo. Tem alguns 

imóveis em situação crítica, do ponto 
de vista de segurança e solidez.

Qual foi o objetivo dessa avaliação?

Calcular o valor de mercado dos casa-
rões visando efetuar uma intervenção 
que permita a revitalização do trecho 
onde se localiza os imóveis objetos da 
avaliação. Não saberia precisar mas 
acredito seja para desenvolver uma 
parceria como os proprietários ou até 
mesmo com processo de desapropria-
ção. Entretanto, acredito que precisa 
haver ali um plano que contemple: uma 
ação emergencial, para o aqui e agora, 
e outro a longo prazo. 

Qual a maior dificuldade para que 
isso aconteça?

É difícil encontrar o proprietário do imó-
vel. A maioria são usuários. Fizemos 
uma pesquisa nos cartórios de Salvador 
e não achamos a maioria deles. É preciso 
que se forme uma equipe envolven-
do vários órgãos do Poder Municipal, 
Estadual e Federal, para se traçar um 
plano emergencial visando garantir pri-
meiro a segurança das pessoas que es-
tão lá e, paralelamente a isso, identificar 

os proprietários. Seja por meio de uma 
pesquisa mais efetiva nos cartórios, seja 
por meio de um chamamento público. 

Quem vai ao Largo do Pelourinho, nas 
proximidades da Fundação Casa de 
Jorge Amado, tem outra impressão... 

As aparências enganam. Existem alguns 
poucos imóveis que, por estarem ocupa-
dos com atividade comercial, são con-
servados. Mas, mesmo estes, precisam 
de alguns itens importantes, como uma 
melhor acessibilidade, equipamentos 
contra incêndio, instalações elétricas 
adequadas, enfim, vários problemas. 
Muitas vezes, somente a sala principal 
está conservada. 

Fizemos vistoria na Cidade Baixa, 
Conceição, Carmo, Ladeira da Mon-
tanha, Santo Antônio e Pelourinho. 
Constatamos que, quando chove, a 
água penetra entre os paralelepípedos 
e chega até a fundação dos casarões. 
Essa é uma das razões para o desaba-
mento. A água leva o material arenoso 
e compromete a estrutura dos imóveis. 
Além disso, as fundações das casas na 
época em que foram construídas não 

Em outras cidades existem 
operações consorciadas.  

O poder público e a 
iniciativa privada se  
unem e revitalizam o  

sítio histórico
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tinham a mesma segurança de hoje. A rede de esgoto também é precária. Enfim, 
há de se fazer uma ampla inspeção/diagnóstico para depois elaborar um projeto 
de intervenção com a participação de diversos órgãos.

Nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, existem operações urbanas 
consorciadas. O poder público, os proprietários e a iniciativa privada se unem 
e revitalizam o local. O Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, é um exemplo. Em 
Salvador é preciso fazer algo parecido. O Ibape está aqui para contribuir, opinar 
e trazer experiência de outros Estados. O órgão possui, hoje,  entidades Estaduais 
em 24 unidades da Federação. 

O que está sendo feito pelo poder público municipal?

O Plano Salvador 500, por exemplo, é uma iniciativa válida. Já tive a oportunidade 
de ir a duas audiências. É um projeto que sinaliza a necessidade de se fazer um 
planejamento de curto, médio e longo prazo. 

A prefeitura está bem focada nisso. Sugiro que o Centro Histórico tenha um decre-
to especial, ainda que integrado no Salvador 500, que permita uma intervenção 
mais rápida. Do contrário, nas chuvas do próximo ano teremos outros casarões 
desabando. É preciso entender que nenhum espaço urbano se consolida se não 
houver usuários, que são os responsáveis pela manutenção. 

Por que cidades como Olinda e Ouro Preto 
mantêm seus casarões conservados?

Acho que é uma questão de prioridade, 
vontade política mesmo. É preciso ter 
consciência da importância que um 
patrimônio daquele tem para a cidade 
como um todo, para o Estado e para a 
Humanidade. Quem vai à Europa vê 
como o patrimônio histórico, artístico 
e cultural é tratado. Lá eles conservam 
e valorizam o passado.  O nosso Centro 
Histórico não pode entrar no con-
texto geral do orçamento. É preciso  
priorizá-lo. Acho que a Prefeitura e o 
Governo do Estado, juntamente com 
os órgãos envolvidos, tomaram cons- 
ciência disso e estão buscando meios de  
resolver a situação.

Alguns casarões 
só têm a fachada 
e outros possuem 
escoramento há 

mais de 10 anos. Ou 
seja, o que era para 
ser provisório virou 

definitivo
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Fiscalização do 
Crea-BA e outros 
órgãos em 2007 
já alertava para o 
problema
O Crea-BA, juntamente com outros ór-
gãos de fiscalização, participou de uma 
fiscalização preventiva integrada (FPI) 
em 2007 no Centro Histórico de Salvador. 
Integraram o esforço: Codesal, Corpo de 
Bombeiros, Conder, Embasa, Ipac, Iphan 
e Sucom.

O objetivo foi verificar as condições fí-
sicas e de conservação das edificações 
em área sob tombamento do Patrimônio 
Histórico Nacional, atentando para as-
pectos ligados à situação de risco ofe-
recida pelos imóveis, pelo talude e pe-
las contenções. A fiscalização de 2007 
aconteceu na Rua da Conceição da Praia, 
Rua do Corpo Santo, Rua Guindaste dos 
Padres, Ladeira da Misericórdia e Ladeira 
da Montanha e os técnicos verificaram 
itens como estabilidade, manutenção, 
conservação, acessibilidade, equipamen-
tos contra incêndio e segurança. 

A FPI concluiu que “as edificações ali 
existentes possuem grande valor arqui-
tetônico, histórico, artístico e cultural, e 
encontram-se em estado de abandono, 
apresentando precárias condições físi-
cas de uso e conservação, algumas em 
situação de risco”.

Ou seja, a avaliação constatou uma situa-
ção que perdura até os dias atuais. A con-
clusão é muito clara: “Torna-se necessário 
que sejam feitas intervenções urgentes 
nos imóveis, nas encostas e contenções, 
responsabilizando os proprietários e ór-
gãos afins pela conservação dos imóveis, 
a fim de evitar acidentes e a perda do 
patrimônio histórico, tão importante em 
uma cidade com o perfil de Salvador, bem 
como prever a adequação dos espaços à 
acessibilidade”.

PING-PONG

Qual o papel do Iphan nesse 
contexto? Facilita ou dificulta? 

Acho que ele está consciente de seu 
papel, mas tem suas limitações legais 
e burocráticas, da mesma forma que a 
prefeitura tem.  Há de se buscar um con-
senso. Por isso, se for criado um decreto 
específico, desvinculando aquela área 
do resto da cidade, com vários órgãos 
colaborando, é possível que o problema 
seja resolvido. É preciso buscar uma 
solução conjunta. 

O que o Sr. acha desse equipamento 
que Salvador vai receber para 
monitorar as áreas de risco? 

Dois anos atrás o Ibape promoveu uma 
palestra com a participação de profes-
sores renomados da Escola Politécnica 

da UFBA. Na oportunidade, foi dito que 
Salvador tinha em torno de duas mil 
áreas de risco, o que impressionou a to-
dos. Então, quando vejo uma iniciativa 
dessa, só posso elogiar. Estamos numa 
região geológica complicada e não bas-
tasse isso, a ação do homem sobre o 
ambiente cria um desequilíbrio ainda 
maior. É preciso, portanto, monitorar 
as encostas para ações preventivas. Do 
contrário, todos os anos vamos ter que 
executar medidas corretivas, que são 
muito mais caras e envolvem muitas ve-
zes vidas humanas, que não têm preço.

Qual seria a solução para esse  
problema das construções irregulares?

A população pobre ocupa desordenada-
mente o solo e, como a cidade é cheia 
de encostas, ela acaba construindo suas 
casas nesses locais. Sobre esse aspec-
to, o presidente do Crea Bahia, Marco 
Amigo, já declarou que vai criar um es-
critório de engenharia pública gratuita 
para que o cidadão que vai construir sua 
casa receba orientação técnica. 

Quero destacar que já fui diretor e con-
selheiro do Crea. A função precípua do 
órgão é fiscalizar o exercício profis-
sional. A rigor, não teria que fiscalizar 
uma construção irregular, como muitos 
pensam. Mas as demandas da socie-
dade antecedem a legislação. O Crea 
já percebeu isso e tem contribuído, fa-
zendo fiscalizações preventivas junto 
com outros órgãos. Até porque a enge-
nharia passou a ser uma profissão de 
Estado. No momento em que se firma 
um contrato para a construção de uma 
casa, nasce aí um compromisso social, 
pois existe a vizinhança, as diversas 
implicações que um imóvel acarreta em 
uma cidade, entre outros aspectos. O 
Crea faz parte das discussões do Projeto 
Salvador 500, participou da fiscaliza-
ção da construção do estádio da Fonte 
Nova e nos projetos de acessibilidade 
de Salvador. É um órgão importante, 
que serve para defender a sociedade 
contra os profissionais irregulares, mas 
também para contribuir para uma maior 
segurança de todos. 
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#PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O
s profissionais registrados no Crea-BA não sabem, mas dentro da instituição está 
acontecendo um movimento silencioso que visa melhorar os serviços e oferecer 
um atendimento de excelência para quem procura a instituição. O Conselho está, 
desde março deste ano, trabalhando em seu planejamento estratégico, com 
reuniões periódicas e a participação ativa dos funcionários.
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BUSCA PELO MODELO 
DE EXCELÊNCIA
Planejamento estratégico do Crea-BA 
traz ações voltadas para melhorar a 
vida dos profissionais



Além de acesso rápido e 
descomplicado às informações,  

o profissional é beneficiado com 
a transparência da gestão

Luiz Carlos Garcia, consultor

Entenda o que é o GesPública
O Programa Nacional de Gestão Pública foi instituído pelo Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e tem o objetivo 
de contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País. 
A certificação do programa varia do nível 1 ao 10. Até 100 pontos é o primeiro estágio e para chegar ao nível 10 tem 
que obter 1000 pontos.

No Brasil, as organizações públicas mais desenvolvidas estão no máximo no nível 6. Nenhuma empresa no Brasil, 
seja privada ou pública, possui o nível máximo de excelência. Como todo modelo de gestão, o MEGP contém diretrizes 
expressas em seus critérios de excelência gerencial, técnicas e tecnologias para sua aplicação (como, por exemplo, a 
Carta de Serviços ao Cidadão, o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação e o Guia de Gestão de Processos).

O consultor Luiz Carlos Dias Garcia 
explica que a ação tem o objetivo de 
buscar a excelência, pautada a partir do 
MEG, que na área pública acrescenta-se 
um P: Modelo de Excelência em Gestão 
Pública. “Esse é o modelo apregoado 
pela Fundação Nacional da Qualidade”, 
explica o especialista.

Quando se define o planejamento estra-
tégico, detalha o consultor, é especifica-

da também a identidade organizacional, 
composta de quatro esferas: definição 
de negócio, missão, visão e valores ou 
princípios de valores.

Depois dessa etapa, acontece o des-
dobramento da matriz Swot (termo 
inglês cujas iniciais significam forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças). 
A partir dessa matriz, é feita a análise 
dos ambientes interno e externo.

“No interno, identificamos as forças e 
as fraquezas e no externo, as oportuni-
dades e as ameaças. Quando cruzamos 
esses ambientes, identificamos os obje-
tivos estratégicos”, ensina o consultor.

A partir daí, esses objetivos estratégicos 
são desdobrados em planos de ação. O 
consultor destaca que todo esse tra-
balho impacta no profissional porque 
quando a gestão é modernizada, são 
criadas facilidades para o cliente. “Além 
de acesso rápido e descomplicado às 
informações, o profissional é benefi-
ciado com a transparência da gestão”, 
ressalta o consultor.

Entre os planos de ação que já estão 
em andamento e que impactam dire-
tamente nos profissionais registrados, 
destacam-se: ampliar em 50% a ativi-
dade do PEC (Programa de Educação 
Continuada) na capital e interior; 
disponibilizar novos serviços para os 
profissionais e ampliar o programa de 
aproximação com os estudantes.

O consultor explica ainda que existe um 
software acompanhando cada plano 
e identificando as ações: o que fazer, 
quem vai executar, prazo e o que precisa 
ser feito, além do custo.

Segundo Pedro Rios, assessor de pla-
nejamento do Crea-BA, os objetivos 
estratégicos e os planos de ação tiveram 
como base a plataforma de trabalho 
da nova gestão do Conselho. Entre as 
metas, o assessor destaca a atualização 
da base de dados da instituição, a im-
plantação de cinco gerências regionais e 
a busca pela certificação do GesPública, 
que é um programa de excelência do 
Ministério do Planejamento.

PLANEJAMENTO
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Luiz Carlos, 
consultor



#INSPETORIAS DO CREA-BA

ALAGOINHAS

Rua Dantas Bião, s/n, sala 52, Laguna Shopping 
– Centro. CEP: 48030-030
75 3421-5638
creaba.alag@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo 
Luiz Cláudio Ramos Cardoso

BARREIRAS

Rua Maria Mendes Ferreira, nº21, 
Sandra Regina. CEP: 47.802-022
77 3611-2720/3612-3700
creaba.barreiras@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº Civil Edson José Boll

BOM JESUS DA LAPA

Rua Flamengo, nº 300 – Amaralina
77 3481-0301
creaba.bjlapa@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil 
Fábio Lúcio Lustosa de Almeida

BRUMADO

Praça Coronel Zeca Leite, 460, Centro.
77 3441-3326
creaba.brumado@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº Agr. Sinval Xavier de Aguiar

CAMAÇARI

Av. Radial A, nº 67,Centro, Edfício Empresarial 
Pacific Center, salas Q e R, 1º andar. 
CEP: 42.807-000
71 3621-1456 / 3040-5871
creaba.camacari@redecreaba.org.br
Inspetor: Técnico em Eletrotécnica 
Sandro Augusto Vieira da Silva

CRUZ DAS ALMAS

Rua J. B. da Fonseca, nº 137, Centro.
75 3621-3324
creaba.cruz@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Luís Carlos Mendes Santos

EUNÁPOLIS

Rua Castro Alves, 374, Sala 02 e 03. 
CEP: 45820-350
73 3281-2806
creaba.eunapolis@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng° Agrônomo 
José Emarcio Bezerra Torres

FEIRA DE SANTANA

Rua Prof. Geminiano Costa, 198, Centro. 
CEP: 44001-120
75 3623-1524
creaba.fsa@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº  Eletri. Edson José Nunes

GUANAMBI

Av. Presidente Castelo Branco, 495 – 
Aeroporto Velho. CEP: 464300-00
creaba.guanambi@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrimensor  
Wellington Donato de Carvalho

ILHÉUS

Rua Conselheiro Dantas, 81 - Centro. 
CEP: 45653-360
73 3634-1158
creaba.ilheus@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng° Civil Claudio Nepomuceno Pinto

IRECÊ

Avenida Tertuliano Cambuí, n° 350, Centro. 
CEP: 44.900-000
74 3641-3708/1957
creaba.irece@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo 
André Fernando Martinez Rocha

ITABERABA

Praça Flávio Silvany , 130, sala 15,  
Edf. Empresarial João Almeida Mascarenhas - 
Centro. CEP: 46880-000
75 3251-3213
creaba.itaberaba@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista 
Jayme Carneiro Calmon Neto

ITABUNA

Rua Nações Unidas, 625, Térreo.  
CEP: 45600-673
73 3211-9343 Fax: 3211-9273
creaba.itabuna@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº Agrônomo 
José Celso de Santana

JACOBINA

Rua Duque de Caxias, 400A – Estação.  
CEP: 44.700-000
Tel: (74) 3621-5781
creaba.jacobina@redecreaba.org.br
Inspetor: Tecnólogo em Segurança do Trabalho
Sergio Alves Pedroza

JEQUIÉ

Rua Frederico Costa, 61 - Centro.
CEP: 45203630
73 3525-1293
creaba.jequie@redecreaba.org.br
Inspetora: Eng. Civil Deusdete Souza Brito

JUAZEIRO

Rua Paraíso, 97, Centro Médico e Empresarial  
Dr. Olavo Balbino, sala 35, Bairro Santo Antônio
CEP: 48.903-050
74 3611-3303/8186
creaba.juazeiro@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo 
Luciano César Dias Miranda

LAURO DE FREITAS

Av. Brigadeiro Mário Epighaus, 78, Ed. Busines 
Center, sala 115 - Condomínio Porto 3 - Centro
71 3024-3517
creaba.lf@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Telec. Johnson Euclides Pacheco

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Av. JK, nº 1973, Qd. 91, Lote 1, Salas 1 e 3 - 
Centro. CEP: 47850-000
77 3628-6755
creaba.lem@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo 
Paulo Roberto Gouveia

PAULO AFONSO

Rua Carlos Berenhauser, 322 Térreo, Alves de 
Souza. CEP: 48608-080
75 3281-4887
creaba.pafonso@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº Agrônomo 
Arquimedes Ferreira Faria

RIBEIRA DO POMBAL

Av. Dep. Antônio Brito, 132 - Centro. 
CEP: 48.400-000
75 3276-3896
creaba.rpombal@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Jone Souza Santos

SANTA MARIA DA VITÓRIA

Rua 06 de outubro, S/Nº, Centro.
CEP: 47.640-000
77 3483-1090
77 3483-1110
creaba.smv@redecreaba.org.br
Inspetor: Engº Civil Antocelio Ribeiro Teixeira

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Av. Roberto Santos, 88, Ed. Cruzeiro do Sul, 
salas 103 e 104. CEP: 44570-000
75 3631-4404
75 3631-4404
creaba.saj@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista 
Leonel Pereira dos Reis Neto

SEABRA

Rua Jacob Guanaes, 565. 
CEP: 46900-000
75 3331-1327
creaba.seabra@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. de Computação 
Jacques Jefferson Leão Lima

TEIXEIRA DE FREITAS

Av. Presidente Getúlio Vargas, 3421, Centro.
Edificio Esmeralda - Salas 203, 204 e 205.  
CEP: 45995-006
73 3291-3647/7444
creaba.tfreitas@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Exuperio Amaral Souza

VALENÇA

Rua Dr. Heitor Guedes de Melo, nº 111, Ed. Argeu 
Farias Passos, Centro. CEP: 45400-000
75 3641-3111
creaba.valenca@redecreaba.org.br
Inspetora: Engª Sanitarista e Ambiental  
Márcia Cristina Alves do Lago

VITÓRIA DA CONQUISTA

Avenida Otávio Santos, 722 – Recreio.  
CEP: 45.020-750
77 3422-1569
77 3427-8843
creaba.conquista@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil  
Alexandre José Pedral Sampaio
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ANUNCIE NA  
REVISTA DO CREA-BA E FAÇA 

BONS NEGÓCIOS

FORNECEDOR&ENGENHEIRO

Pequenos serviços?
Ache aqui seu fornecedor!

TRICICLO COMUNICAÇÃO (71) 8748-4682
CREA-BA (71) 3453-8912 / (71) 9988-0183

#CLASSIFICADOS

anuncierevistacreaba@gmail.com







O NEOJIBA - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis 

da Bahia é um programa do Governo do Estado, que faz da música 

uma oportunidade de desenvolvimento social para crianças, 

adolescentes e jovens. Mais de 4.600 beneficiados já descobriram 

seu talento e enchem nossa terra de orgulho, em apresentações 

prestigiadas por mais de 240 mil pessoas. Aqui também foi formada 

a primeira orquestra juvenil do Brasil a se apresentar na Europa. 

E, através da parceria com o Programa Pacto pela Vida, são 

realizadas ações musicais e pedagógicas nas Bases Comunitárias 

de Segurança, beneficiando a população mais carente.

Neojiba. É a música tocando vidas.


