
Jornal Minuto Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária
Centro de Estudos do Mar ● V.2, n.1, Outubro de 2016 ● Pontal do Paraná

Programação
Dia 05/10/2016

09:00 - 12:00 Minicurso: Latex
Ministrante: Prof. Eduardo Bacalhau
Local: CEM - Pontal do Sul

09:00 - 12:00 Minicurso: Aplicação da neurociência em estudos ambientais
Ministrante: Prof. Cesar Silva
Local: CEM - Mirassol
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l 13:30 - 14:00 Abertura

14:00 - 15:00 Projeto de Dessalinização (Sanepar)
15:00 - 16:00 Oportunidades e experiências na Engenharia Ambiental (Giacomo G.

Wosniacki)
16:00 - 16:15 Coffee Break

16:15 - 17:15 Relatos profissionais (Gabriele Vanessa Tschöke)
Dia 06/10/2016

07:00 Saída do ônibus de Pontal para visita técnica no Canyon Guartelá
07:30 Saída do ônibus de Mirassol para visita técnica no Canyon Guartelá

13:30 - 14:30 Energia das Marés (Maurício Noernberg)
Local: CEM - Pontal do Sul

Dia 07/10/2016
14:00 Visita técnica para Projeto de Dessalinização - Sanepar: Praia de Leste.

Inscrições abertas. Procure um membro do CAENAS.
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Palestras e Minicursos

● Projeto de Dessalinização na Estação de
Tratamento de água de Praia de Leste
Palestrante: Ronald Gervasoni

O projeto envolve a Sanepar, Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa, University of North Texas e a
University College London. Faz parte do programa
Global Innovation Initiative e o nome do projeto é:
Implantação e Monitoramento de um Sistema Sus-
tentável de Dessalinização de Água Salobra em Praia
de Leste - Litoral do Paraná. O objetivo deste pro-
jeto é implantar e monitorar um sistema sustentável,
em escala piloto, de dessalinização de água salobra
em Praia de Leste - litoral do Paraná, que fornecerá
água potável.

● Energia das Marés
Palestrante: Maurício Noernberg

A energia das marés, também conhecida por
energia maremotriz, é o modo de geração de ener-
gia por meio do movimento das marés. Dois tipos
de energia maremotriz podem ser obtidos: energia
cinética das correntes devido às marés e energia po-
tencial pela diferença de altura entre as marés alta
e baixa.

Oportunidades e experiências na
Engenharia Ambiental

Os Engenheiros Ambientais Giacomo G. Wosni-
acki e Gabriele Vanessa Tschöke nos contarão um
pouco de suas experiências profissionais como enge-
nheiros ambientais.

● Palestrante: Giacomo G. Wosniacki
Graduado em Engenharia Ambiental pela UFPR

(2010), possui especialização em Engenharia de Se-
gurança do Trabalho pela UTFPR (2014), é aluno
do Programa Internacional de Mestrado Profissio-
nal em Meio Ambiente Urbano e Industrial, sócio na
Envisol Engenharia Ltda e supervisor de projetos na
Cia Ambiental. Atua na área ambiental desde 2007 e
tem experiência na elaboração de estudos para licen-
ciamento ambiental e na execução ou coordenação,
técnica e administrativa, de programas ambientais
de empreendimentos dos setores de infraestrutura de
transportes (sobretudo ferroviário, portuário e rodo-
viário), de geração de energia e industrial (totali-
zando mais de 80 responsabilidades técnicas formais
junto a CREAs desde o ano de 2011). Atualmente
coordena a execução de serviços de apoio técnico

à gestão de meio ambiente, segurança e saúde da
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
(APPA).

● Palestrante: Gabriele Vanessa Tschöke
Gabriele Vanessa Tschöke é Engenheira Ambien-

tal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente de Rio Negro/PR, professora no curso de
Engenharia Civil da Universidade do Contestado, no
campus de Mafra/SC, e está se doutorando no Pro-
grama de Pós Graduação em Engenharia de Recur-
sos Hídricos e Ambiental da UFPR. Possui gradua-
ção em engenharia Ambiental pela UFPR (2011) e
mestrado em Ciências pelo ITA (2015).

Minicursos

● LATEX (Prof. Eduardo Bacalhau)
O LATEX é um editor de textos que reúne um con-

junto de macros para o processamento do sistema de
tipografia TeX. Atualmente é muito utilizado na pro-
dução de textos científicos e matemáticos devido a
sua alta qualidade tipográfica. Além disso, também
é muito útil na construção de livros e apresentações.
O presente jornal, por exemplo, foi escrito em LATEX.

Nesse minicurso serão utilizados somente pro-
gramas gratuitos: conjunto de macros apresentados
pelo MikTeX, a interface gráfica para a edição do
texto chamada TexnicCenter e um visualizador de
pdf.

Na primeira sessão serão apresentadas as princi-
pais características, comandos, caracteres e funções
do programa. Na segunda sessão será desenvolvido
um exemplo de texto matemático abordando todos
os tópicos apresentados.

● Aplicação da neurociência em estudos ambientais
(Prof. Cesar Silva)

O minicurso tem o objetivo de mostrar aos aca-
dêmicos como a neurociência pode contribuir para a
avaliação de impactos ambientais devido às substân-
cias capazes de provocar danos às células cerebrais,
e tornando-se, pois, uma ferramenta de gestão am-
biental.

Conheça a ementa do minicurso:
Conceitos sobre neurotoxicologia; poluentes e

substâncias neurotóxicas; estudos in vivo; estudos in
vitro e cultivo primário de neurônios; noções sobre
imunocitoquímica e biomarcadores; bioensaios in vi-
tro; aplicações; estudos sobre a célula alvo; estudo
de caso. ∎
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Visita Técnica

O Canyon Guartelá é considerado o 6○ maior
canyon do mundo em extensão. Está situado no mu-
nicípio de Tibagi - PR, cidade eleita a “Melhor ci-
dadezinha do Brasil” pela revista Viagem e Turismo
em 2007 e premiada pelo Ministério do Turismo em
2010 na categoria Sustentabilidade Ambiental.

O Cânion do Guartelá pertence ao Parque Esta-
dual do Guartelá. Tem cerca de 30 km de extensão
e desnível de aproximadamente 450 metros.

Vamos conosco para esta visita técnica. Faça a
sua inscrição com os membros do CAENAS (Aldrey
Pianaro, Matheus Kopp e Alan Correa). Iremos no
dia 06/10/2016 e retornaremos no dia 07/10/2016.
A estadia será no Parque Pousada Canyon Guar-
telá.∎

O restaurante La Bodeguita de Praia de
Leste apoiou a nossa semana acadêmica.

O CAENAS ganhou um jantar com acompa-
nhante no restaurante La Bodeguita. Os estudan-
tes do curso rifaram o jantar, e conseguiram vender
quase mil números. O valor arrecadado foi destinado
à viagem para o Canyon Guartelá.

Agradecemos a equipe do restaurante pelo ótimo
atendimento aos vencedores do prêmio de número
186 e ao maravilhoso cardápio servido.
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Entrevista
Você já pensou em uma Pontal do Paraná Sustentável?
A sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, quase sempre é o palanque de diversos discursos

políticos, especialmente em época de campanha, mas o que será que isso significa na prática?
A professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Cíntia Miua Maruyama, nos forneceu

uma entrevista especial sobre este assunto.

Prof. Cíntia Miua Maruyama
Graduada no curso de Arquitetura e Urbanismo pela FAU/USP - Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, possui mestrado
em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá e está se dou-
torando na Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, área de concentração Paisagem e Ambiente. Atua nas
áreas de Transportes (ênfase em cicloviário), projeto de infraestrutura verde,
expressão gráfica, desenho técnico e computação gráfica.

EAS UFPR — Qual é o conceito de sustenta-
bilidade e de cidade sustentável?

CMM — Em 1983 as Nações Unidas criaram
o termo Desenvolvimento Sustentável, como aquele
que procura “atender as necessidades da geração
atual sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazerem as próprias necessidades”.
Elkington (1987), acrescentou a esse conceito os três
pilares da sustentabilidade: econômica, social e am-
biental.

Leite e Awad, em seu livro Cidades Sustentáveis,
Cidades Inteligentes (2012), argumentam que a ci-
dade sustentável deve satisfazer os objetivos sociais,
ambientais, políticos e culturais, e as necessidades
econômicas de seus cidadãos. Só assim os pilares da
sustentabilidade são plenamente atendidos. Uma ci-
dade sustentável opera segundo ummodelo de desen-
volvimento urbano que procura balancear de forma
eficiente os recursos para seu funcionamento: os de
entrada e os de saída. Entende-se por recursos de
entrada o ordenamento urbano tais como o uso e
ocupação do solo, disponibilidade de água, energia
e alimentos, entre outros. Já os de saída se referem
à poluição, ao esgoto e aos resíduos gerados. Atual-
mente, um dos grandes desafios das grandes cidades
é conciliar o crescimento urbano com as questões de
drenagem nos municípios, de modo a evitar alaga-
mentos e problemas de saúde pública.

EAS UFPR — Quais os desafios de sustenta-
bilidade no litoral paranaense, mais especificamente
em Pontal do Paraná?

CMM — Refletindo sobre o conceito de cidade
sustentável já comentado, o litoral paranaense tem
muitos desafios a serem transcendidos. É possível
destacar, entre tantos: a ocupação irregular próximo

aos recursos hídricos; lançamento de esgotos sem tra-
tamento em rios; mobilidade urbana tais como a au-
sência de vias cicloviárias e calçadões para pedestres
e deficiência no sistema de transporte público.

EAS UFPR — Quais as possíveis alternativas
que Pontal do Paraná pode buscar para se tornar
sustentável?

CMM — É possível pontuar algumas propos-
tas. Primeiro com relação à ocupação do município
em si, pois é possível estimular com políticas públi-
cas o planejamento de usos múltiplos do solo, com
misturas de funções urbanas tais como habitação,
comércio, serviços, etc., de forma a evitar desloca-
mentos motorizados pela população local e veranis-
tas. Também é necessário resolver o problema das
ocupações irregulares próximas aos recursos hídri-
cos, que é bem preocupante. Como sou conselheira
da cidade de Pontal do Paraná, pretendo levar algu-
mas propostas às reuniões.

Outra proposta é com relação ao transporte. Fo-
mentar a mobilidade urbana não motorizada, tanto
a pé como de bicicleta. Isso poderia ser feito com a
instalação de ciclovias e calçadões, juntamente com
uma remodelação da paisagem da mobilidade, com
arborização urbana e paisagismo. Assim, aproveitar
o potencial da topografia com baixas declividades
da região do litoral, e a atratividade da paisagem de
orla. Além de promover o deslocamento saudável,
ainda ajudaria a expansão do potencial turístico da
região. Neste sentido, está sendo desenvolvido no
CEM/UFPR um projeto de pesquisa para a urba-
nização da orla, nas áreas que ainda são carentes
destas infraestruturas, com a proposta de projeto de
ciclovias, calçadas, paisagismo com parques lineares,
dentro dos pressupostos da infraestrutura verde. ∎
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Engenharia Ambiental e Sanitária

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária é destaque na Feira de Profissões da UFPR
2016

Imagem: Estande do Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, do Centro de Estudos Mar, durante a Feira de
Profissões da UFPR.

Este ano a Feira de Profissões da Universidade Fe-
deral do Paraná foi realizada no campus de Piraquara,
região metropolitana de Curitiba, e atraiu dezenas de
milhares de estudantes. Com visitas pré-agendadas a
universidade inovou na organização do evento e o curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária, do Centro de Es-
tudo do Mar, chamou a atenção pela criatividade e ori-
ginalidade em seu estande.

Além de um vídeo exclusivo de divulgação do curso

produzido pelos acadêmicos Alan D’Oliveira Correa e
Matheus Kopp Prandini, e que em breve estará dispo-
nível nas redes sociais, foram distribuídos gratuitamente
exemplares de jornais, lixeiras para carro, folders e car-
tões QR code para obter rapidamente informações do
portal do curso na internet.

Mas o que mais atraiu os visitantes foi a distribuição
de mudas de espécies nativas da mata atlântica tais como
Ipê Roxo, Manacá, Pitanga, Guabijú, Sapuva, Guaça-
tunga, entre outras. A grande procura pelos materiais
distribuídos pelos alunos voluntários chegou a congestio-
nar por diversas vezes a área da feira, esgotando centenas
de mudas em questão de minutos.

A feira foi uma experiência singular para os acadê-
micos, uma vez que puderam divulgar o curso ao mesmo
tempo em que os futuros candidatos tiveram contato di-
reto com os alunos que já o frequentam, de modo a sa-
narem suas dúvidas e melhor escolher sua profissão.

A Coordenação, os professores, funcionários e os ve-
teranos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
estarão de braços abertos para receber os futuros ca-
louros, nesta modalidade da engenharia, que é capaz de
mudar o mundo. ∎

Engenharia Ambiental e Sanitária nas Escolas

Durante os meses de agosto e setembro vários
acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental e Sa-
nitária realizaram diversas visitas em escolas públi-
cas e particulares no litoral paranaense. O objetivo
foi, inicialmente, a divulgação do Centro de Estudos
do Mar de modo a incentivar os jovens a se graduar
nos cursos da UFPR disponíveis no litoral, e evi-
tar o êxodo dos mesmos para a capital. A meta é

que todas as escolas do litoral paranaense recebam
os acadêmicos e professores do curso que ministra-
rão palestras na área de saneamento ambiental, além
de temas sobre biodiversidade e de saúde pública.
As escolas públicas também poderão receber apoio
técnico para desenvolver programas ambientais, de
modo a melhorar seu desempenho ambiental e atin-
gir a sustentabilidade. ∎

Imagem: Acadêmicos Wesley Ribeiro, Victor Rocha, Luiz Ricardo Ferreira e alunos do SESI de Paranaguá
durante visita.
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Extensão Universitária CEM

Curso de extensão universitária: “Informática básica para a terceira idade”

O aumento da expectativa de
vida traz consigo novos cuidados,
principalmente na área da saúde,
na qual devem estar previstas me-
didas para promover ao idoso um
envelhecimento saudável. Entre as
ações estão aquelas que estimulam
as atividades mentais e sociais, as
quais podem desacelerar os proces-

sos degenerativos da mente e depressivos devido ao
isolamento. As propostas relacionadas com infor-
mática têm se mostrado de grande relevância para
esta faixa etária, proporcionando muitos benefícios.
Nesse intuito, o curso “Informática básica para a
terceira idade” visa auxiliar os cidadãos da terceira
idade de Pontal do Paraná a usar e manipular os
recursos do computador, contribuindo para que te-
nham a oportunidade de desenvolver novas potenci-
alidades, como também possibilitar o acesso a novas

fontes de informações e a conexão com o chamado
universo on-line.

O curso visa valorizar a participação dos idosos
nas trocas e relações promovidas pelos encontros du-
rante o aprendizado de informática, possibilitar a
oportunidade de manter estes contatos, mesmo que
de maneira virtual, buscando ampliar seus horizon-
tes e expectativas, capacitar a utilização do compu-
tador no seu dia a dia, trocar correspondência eletrô-
nica, utilizar recursos de comunicação instantânea e
levar os idosos a conhecer a Internet como fonte de
pesquisa e curiosidades.

O curso será coordenado pelo Prof. Dr. Pedro
Toledo Netto, contando com a colaboração dos alu-
nos da graduação em Engenharia Ambiental e Sani-
tária, Oceanografia e Licenciatura em Ciências Exa-
tas, e ocorrerá nos dias 19/10, 26/10, 03/11 e 09/11,
no laboratório de informática do CEM, sendo 4 h
por dia, totalizando 16h. ∎

Comitê Editorial

Aldrey Nilha Pianaro Cesar Silva Fernando Armani Morgana Vaz da Silva

Jornal Minuto Ambiental do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária — CEM/UFPR

jornalminutoambiental@gmail.com
Acknowledgements: The Earth’s picture on page 1 and the picture of page 2 were designed by Freepik.
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