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Artigo Técnico

Ordem Brasileira de Engenheiros Civis

A

Engenharia Civil, como ciência e profissão,
por força de uma legislação regulamentadora obsoleta e manipulada por interesses nem
sempre justos e legítimos, vem sendo descaracterizada com conseqüências danosas aos seus
profissionais.
O engenheiro civil, no desenvolvimento de
sua prática profissional e humana, seja na área
empresarial ou técnica, na vida acadêmica, nas
ações políticas e sociais ou nas atividades associativas, alcança verdadeiramente sua realização integral quando dignifica a profissão,
não apenas bem a exercendo, mas, também,
promovendo-a e defendendo-a.
Como exemplo de prática exemplar na defesa da profissão, tem-se a ação do colega
Senador da República do Brasil César Borges
que, através do Projeto de Lei do Senado
Nº 708/2007, propôs a criação da Ordem
Brasileira de Engenheiros Civis – OBENC.
Com a criação da OBENC, os engenheiros
civis passarão a ter seu próprio conselho de regulamentação e fiscalização profissional. Isto
significa que apenas engenheiros civis decidirão
sobre a atuação profissional da classe.
Reconhecendo a grande importância dessa
iniciativa, isto é, a apresentação do PLS autorizando a criação da
OBENC, a Associação
Brasileira de Engenheiros Civis – Departamento
da
Bahia,
ABENC-BA, tem divulgado a mesma permanentemente, suscitando
sua discussão. Por esse
fato, também prestou
ao ilustre colega César
Borges merecida homenagem, pela sua atitude, na sua última reunião anual.
A ABENC-BA pretende, com homenagens
desse tipo, incentivar os colegas de formação
que se encontram em condições de influenciar
nas ações ou decisões que redundem na
preservação do prestígio social e do mercado
de trabalho dos engenheiros civis a adotarem
atitudes semelhantes.

Enéas Cardoso
de Almeida Filho
Presidente
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Controle Tecnológico
do Concreto

A

pós 2003, com a mudança da
NBR6118, “norma mãe” do
concreto, toda uma nova
cadeia de procedimentos entrou em
vigor, envolvendo o projeto, a produção e o controle do concreto aplicado em estruturas.
Particularmente no caso dos edifícios comerciais, residenciais de médio
e grande porte, estas modificações
foram significativas e o compromisso
com elas, por parte dos profissionais
de engenharia e demais envolvidos em
obras, é compromisso legal.
Entretanto as naturais dificuldades de reestudar, compreender e
adaptar os novos conhecimentos aos
procedimentos do dia a dia das obras
está ainda incipiente em muitas
obras, e temos percebido que os calculistas têm reclamado muito de
serem chamados a atenderem nãoconformidades, especialmente baixas
resistências do concreto.

Naturalmente o profissional responsável pelo cálculo tem que trabalhar junto às suas obras e colaborar
com elas, especialmente com o responsável pela execução, no sentido
de fornecer informações de projeto
completas e sanar dúvidas sobre este
projeto, para que a execução flua
com correção.
Continua na página 2. u

Norma de Desempenho para Edificações vigora e um novo mundo se
apresenta para a Engenharia Civil.
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or sua vez cabe ao responsável
pela execução organizar-se de
modo a respeitar o projeto de
forma total na execução, buscando informações e adotando procedimentos
que garantam a qualidade da obra
como definida.
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sala 1.208 Itaigara - Salvador - Bahia
CEP 41.800-700
Tels.: 71 3354 4776
www.abenc-ba.com.br
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Isto significa que o concreto da estrutura deve ser corretamente elaborado, seja por terceiros contratados,
seja pela própria equipe na obra, e devidamente controlado inclusive com
toda a documentação que comprove, a
qualquer tempo, a qualidade do concreto em todas as partes da estrutura.
O controle é parte integrante, importantíssima não apenas para a comprovação cabal da qualidade da obra,
mas também para o próprio andamento da mesma, com respeito às
ações construtivas e seus efeitos (esforços) sobre a estrutura, que precisam ser respeitados para evitar
fissuras e deformações originadas
nesta fase.
Até meados dos anos 70 todo o
concreto era feito em obra, sob a supervisão direta do engenheiro responsável pela execução, que providenciava
o traço, sempre com apoio de um laboratório de controle e/ou assessoria de
um engenheiro tecnologista de concreto. Desta forma, o traço e todo um
programa de controle eram organizados para permitir conhecer e atestar a
qualidade do concreto a qualquer
tempo, bem como apoiar as decisões
de movimentar escoramentos, retirar
formas, liberando e aprovando a estrutura no devido tempo.
A partir de 1978, com a reformulação da NB1/60, surgiu a NB1/78,
logo depois a NB1/80, que trouxe modificação significativa na interpretação
de resultados do concreto, introduzindo
os conceitos semi-probabilísticos e
neles o surgimento dos estimadores de
fck como forma de verificar o atendi-

mento à qualidade.
Em 1992 surgiu a NBR12655,
Norma de Preparo e Controle do Concreto, que estabeleceu as diretrizes que
vigoram até hoje sobre os aspectos relativos à Tecnologia do Concreto nas
obras. Esta Norma deveria ter sido divulgada – e infelizmente não o foi - pois
contrariava e tornava caducos os conceitos da NB1/80, em vigor, sobre a determinação da qualidade do concreto.
Neste ínterim, surgiram e dominaram os procedimentos de execução
do concreto para obras grandes e médias, as empresas de serviços de concretagem, mais conhecidas por
concreteiras, passando a fornecer o
material nas obras com co-responsabilidade sobre a qualidade da estrutura.
O advento das concreteiras, um
avanço tecnológico desejável, trouxe,
entretanto duas necessidades que, se
não completamente atendidas, resultariam - como vêm resultando em
grande parte do mercado – em problemas de qualidade para o concreto,
quais sejam:
1. Interagir sob a supervisão do
engenheiro responsável pela execução;
2. Participação do laboratório de
concreto como terceira parte, no
fornecimento dos resultados do
controle.
Infelizmente as coisas não aconteceram assim, em grande parte das
obras que, ao contrário, tiveram um
afastamento do engenheiro responsável pela execução no preparo e no
controle do concreto, além da inexistente ou deficiente contratação do laboratório de controle, considerada
erroneamente como um custo
desnecessário por muitas construtoras/incorporadoras, que buscam
minimizá-lo, com grande prejuízo tecnológico às obras.
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Muitos problemas podem ser enumerados como resultantes desse estado de coisas:
•
alienação do engenheiro da
obra em relação ao concreto desde
sua contratação, tratada como um
negócio e realizada na área de
suprimentos, retirando a autoridade
do profissional da execução,
mesmo quando constata e comprova os erros cometidos pela concreteira, de trocar de fornecedor;
•
inexistência de tecnologia de
concreto na obra, ao lado do engenheiro de execução, pela falta do
laboratório de controle;
•
esvaziamento do papel dos
laboratórios de controle – que é um
serviço caro e especializado, precisa de muitos contratos para se viabilizar – relegando-os ao papel de
meros “rompedores de corpos de
prova”, sem participação nas
questões tecnológicas do concreto;
•
“controle” inadequado pela
NBR 7212 (norma de produção, específica das concreteiras) aplicado
à obra pelas concreteiras, ou outros
“improvisos” (moldagem na obra
por funcionários não-qualificados,
p. ex.) com a conivência dos contratantes donos da obra, sujeitando
a estrutura ao controle tecnológico
ineficiente e fora de padrões de
Norma;
•
falta de evolução tecnológica
nas obras.

Todas estas graves ocorrências
estão disseminadas, com honrosas
exceções, no mercado atual. Colegas
calculistas estão se manifestando de
que recebem inúmeras solicitações
de revisão de projeto em função de resultados baixos de concreto, que
chegam às suas mãos sem um
critério adequado de apresentação,
sem localização em lotes, muitas
vezes já com corpos de prova extraídos – sendo que esta atribuição de
identificar as áreas e decidir por extrações é atribuição do calculista –
sem consultá-los, e já, afoitamente,
pedindo sua opinião, sem maiores
critérios.

Ora, todos deveriam saber minimamente que o trabalho do calculista se encerra com a elaboração
e a responsabilidade técnica sobre o
projeto estrutural. E que portanto, solicitar ao calculista a análise de resultados “suspeitos” é um trabalho
adicional, que precisa ser contratado
com todos os ritos dessa contratação. E mais. Interpretar resultados de concreto envolve, mais do que
o calculista, a contratação de um engenheiro tecnologista do concreto experiente, capaz de avaliar a
consistência do controle realizado e
resultados obtidos na fase de
moldagem, e, já que as extrações
foram feitas, também estes resultados e procedimentos. Este profissional determinará a qualidade do
concreto fornecendo o laudo com as
informações – organizadas e consistentes – que o calculista adotará em
sua revisão.
Após estas etapas surgirá um novo
projeto para as regiões não-conformes, segundo as recomendações
da NBR 6118: reforço estrutural, uso
restringido, demolição e refazimento
das partes não-conformes.
Como se pode perceber, avançar e
extrair corpos de prova sobre uma estrutura que demonstra - com resultados que precisam ainda ser avaliados
– resultado aparentemente não-conformes é uma precipitação que no
mínimo pode colocar em maior risco
a estrutura, e que, portanto só pode
ser realizada sob a ordem e supervisão do engenheiro responsável pelo
projeto.
Em conclusão a este artigo, afirmamos a importância de seguir, para
o correto controle tecnológico, os
seguintes passos, que exige o atual
estado da arte, representado e em
vigor através de nossas Normas Técnicas vigentes:

1. Definir em projeto todas as
características do concreto, se
necessário com estudos específicos dos materiais, realizados por
laboratório de controle idôneo.
2.

Organizar o fornecimento do
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concreto à obra contratando uma
empresa concreteira através de
critérios técnico-econômicos, preferencialmente já contando com o
apoio de uma empresa de controle
tecnológico e com a supervisão do
engenheiro responsável pela execução, assessorado por engenheiro tecnologista de concreto
experiente.
3. Ajustar os procedimentos de
controle, as responsabilidades e
sanções quanto aos resultados do
concreto, restabelecendo a hierarquia do laboratório contratado
pela obra, sobre a interpretação
desses resultados.
4. Acionar o engenheiro responsável pelo projeto estrutural na
eventualidade de surgimento de
lotes com resultados não-conformes, já devidamente organizados e interpretados pela empresa
de controle em comum acordo
com o engenheiro responsável
pela execução, para que este tome
a decisão cabível, que poderá iniciar-se pela simples aceitação dos
resultados, seguindo por eventuais necessidades de extração e
ruptura de corpos de prova e interpretação dos resultados, podendo
prosseguir
para
a
realização de provas de carga, reforços estruturais, até mesmo demolição e refazimento.

Sempre que entender necessário
e especialmente no surgimento de
não-conformidades, o engenheiro
calculista deverá solicitar o apoio de
um engenheiro tecnologista de concreto para fornecer-lhe, através de
estudos especializados requeridos,
os resultados do concreto devidamente organizados e consistentes,
condição básica para tomadas de
decisões ne cessárias nesta grave
situação. q
EGyDIO HERVé NETO
ENGENHEIRO CIVIL
VENTuSCORE - PORTO ALEGRE/RS
www.VENTuSCORE.COM.BR
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Norma de Desempenho para Edificações em vigor

A

Norma de Desempenho para Edificações
já está em vigor. Seu
objetivo básico é o atendimento das necessidades
dos usuários das moradias.
Ela define os requisitos mínimos que a edificação deve
possuir para tal atendimento. Agora a forma como
alcançá-los deixa de ser
problema do consumidor,
mas, sim, dos responsáveis
pela sua produção que são
remetidos a 157 outras normas prescritivas.
Com a entrada em vigor da
NBR 15575, em 12 de maio
de 2010, os produtos da construção civil definitivamente
passaram a ter o mesmo
tratamento dispensado a
qualquer outro item de consumo. Terão a garantia de um
desempenho mínimo de uso,
conforto e de durabilidade.
Portanto, segundo o 2º vice-presidente da ABENC-BA,
Valter Sarmento, os produtos,
além de continuarem obedecendo às atuais normas de prescrições técnicas, terão também
que atender questões relacionadas à vida útil, funcionalidade e prazos de garantia.
“Todos os projetos que forem registrados a partir de 12 de novembro
deste ano já terão que obedecer a
Norma de Desempenho. Em outras
palavras: doravante a construção civil
terá que garantir um padrão mínimo
de qualidade aos seus produtos e
materiais”, alerta Sarmento.
Segundo ele, a nova norma tem
uma característica bastante interessante sob o ponto de vista do consumidor. “Ela estabelece condições
mínimas de conforto e de durabilidade
para cada item ou sistema da edificação, inclusive sugerindo prazos de
garantia, sem ter que envolvê-lo em aspectos unicamente técnicos”.
Assim, o projeto terá que, por exemplo, especificar a vida útil da estrutura de
concreto, o nível mínimo de ruídos internos em uma habitação, além de outros
cuidados. “Será como ter uma etiqueta
especificando seu desempenho”, ob-

serva o dirigente da ABENC-BA.
A nova norma também define as
responsabilidades dos envolvidos no
empreendimento durante toda sua
vida útil, desde o projetista até o proprietário ou administrador da obra
pronta sem esquecer, é óbvio, dos incorporadores e construtores.
Para melhor estabelecer critérios
e métodos de avaliação de desempenho e disciplinar sua aplicação a
norma foi dividida em seis partes correspondentes aos principais sistemas
componentes de uma edificação predial. São elas: requisitos gerais, sistemas estruturais, pisos internos,
vedações verticais externas e internas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários.
Cada sistema será ana lisado
quanto ao atendimento das necessidades do usuário nos seguintes aspectos:
segurança
estrutural,

segurança contra incêndio;
segurança no uso e na operação; estanqueidade; desempenho
térmico;
desempenho acústico, desempenho lumínico; durabilidade e manutenibilidade;
saúde, higiene e qualidade
do ar, funcionalidade e
acessibilidade, conforto tátil
e antropodinâmico e adequação ambiental
Para Sarmento, a Norma
de Desempenho tende a
transformar e qualificar o mercado habitacional brasileiro
em curto prazo, pois todos os
entes envolvidos terão que
rever conceitos e atitudes. Segundo ele, uma série de
efeitos positivos ocorrerão.
Os investidores e incorporadores farão prospecção de
mercado e concepções de
projetos mais apurados para
atender a um consumidor
mais informado, mais exigente e mais protegido pela
legislação; os projetistas arquitetônicos, estruturais e de
instalações dedicarão às
novas soluções mais detalhamentos nos seus projetos;
os construtores e fabricantes
de materiais desenvolverão
novos procedimentos produtivos e
novas tecnologias para obterem orçamentos mais competitivos e com menor
agressividade ao meio-ambiente; os administradores e proprietários se obrigarão ao cumprimento de programas
de manutenções corretivas e preventivas e, principalmente, os engenheiros
civis – principalmente eles - se qualificarão para enfrentar esta nova fase da
construção civil no Brasil, sejam como
projetistas, orçamentistas, fiscais, construtores, peritos, analistas, coordenadores, gestores, administradores,
consultores, professores, tecnologistas,
pesquisadores, etc, etc e etc.
“A reengenharia da construção civil
no Brasil tornou-se imperativa. Surge
uma grande oportunidade para os engenheiros civis se requalificarem intelectual e tecnicamente e crescerem
em prestígio aos olhos da sociedade”,
afirma Valter Sarmento. q
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Aplicações da Curva Normal

Para a Distribuição Normal, a proporção de valores caindo
dentro de um, dois, ou três
desvios padrão da média é:

ma das maneiras do profissional se valorizar é dominar o uso das ferramentas disponíveis para o seu trabalho. Em algumas atividades o engenheiro civil se
defronta com situações em que o conhecimento da Curva
Normal é essencial para a tomada de decisões. Como é o
caso da determinação ou do controle da resistência do concreto de uma estrutura ou da análise de modelos estatísticos do mercado imobiliário.
A formulação original da Curva Normal foi apresentada
por Abraham de Moivre, um matemático francês exilado na
Inglaterra, publicada em 1733 como uma função densidade
de probabilidade que tinha a média μ e a variância σ2 como
variáveis da função.

entre
μ±1σ
μ ±2σ
μ ±3σ

é igual a
68,27%
95,45%
99,73%

Com a curva padronizada, tornou-se possível a confecção de uma tabela para uso geral na aplicação da curva
normal, onde são tabeladas as probabilidades de ocorrências de um evento entre duas situações.
COMO USAR A TABELA
A tabela dá a probabilidade de ocorrência de um evento entre
0 e z. Não esqueça que ela é simétrica em relação ao ponto 0.
Na coluna esquerda temos o valor de z com um decimal e no
topo da tabela a segunda casa decimal, se necessária.
No interior da tabela têm-se as probabilidades.
Para calcular a probabilidade de z entre -1 e 1, em torno da
média, procura-se inicialmente na margem esquerda a linha
correspondente a z = 1,0 e na coluna 0,00 se localiza o valor
0,3413. Significa que a probabilidade de se encontrar um
valor de x entre a média zero e z=1,0 é 0,3413 ou 34,13%.
Como a curva é simétrica, a probabilidade entre 0 e -1 é a
mesma. Logo a probabilidade procurada é de 68,26%.

Suas principais características são: a) a variável X pode
assumir qualquer valor entre -∞ e +∞;b) é uma curva
simétrica, unimodal e com dois pontos de inflexão x=μ - 1σ
e x=μ + 1σ; c) os valores da função são assintóticos em relação ao eixo X (eixo das observações). Obtida a curva de
cada fenômeno estudado, que é uma função de distribuição
de probabilidade contínua, torna-se possível predizer a probabilidade de ocorrência de determinadas situações.
Por exemplo,a probabilidade da ocorrência de um evento
entre dois valores observáveis
(a e b) é represenada pela
área vermelha delimitada
pela curva e pelas ordenadas
dos pontos consideados.

DISTRIBuIÇÃO DE Z.
Áreas sob a curva normal padrão. De 0 até Z. (Para os valores negativos de z as áreas são obtidas por simetria)
z 0,00
0,0 0,0000
0,1 0,0398
0,2 0,0793
0,3 0,1179
0,4 0,1554
0,5 0,1915
0,6 0,2257
0,7 0,2580
0,8 0,2881
0,9 0,3159
1,0 0,3413
1,1 0,3643
1,2 0,3849
1,3 0,4032
1,4 0,4192
1,5 0,4332
1,6 0,4452
1,7 0,4554
1,8 0,4641
1,9 0,4713
2,0 0,4772
2,1 0,4821
2,2 0,4861
2,3 0,4893
2,4 0,4918
2,5 0,4938
2,6 0,4953
2,7 0,4965
2,8 0,4974
2,9 0,4981
3,0 0,4987
3,1 0,4990
3,2 0,4993
3,3 0,4995
3,49 0,4997
3,6 0,4998
3,9 0,500

A função apresentada nesta forma faz com que se tenha
uma curva específica para cada estudo, pois os parâmetros
μ e σ variarão para cada população considerada, isto
é, não se poderá generalizar os resultados de um
estudo particular e nem as
propriedades da curva.
Para se contornar
estas dificuldades trabalha-se na prática com a Curva Normal
Padronizada ou Curva Normal Reduzida. Todas as curvas normais representativas de distribuições de freqüências podem
ser transformadas em uma curva normal padrão, usando o
desvio padrão (σ) como
unidade de medida indicativa dos desvios dos
valores da variável em estudo (x), em relação à
média (μ).
Esta transformação é
obtida quando se faz coincidir o eixo das ordenadas com o
valor de μ e no eixo das abscissas os valores são representados pela quantidade de desvios padrões σ.
Assim, faz-se: z = (X – μ) / σ
A Distribuição Normal Padrão é caracterizada pela média
(μ) igual a zero e desvio padrão (σ) igual a 1 e nela se
destaca o seguinte:

0,01
0,0040
0,0438
0,0832
0,1217
0,1591
0,1950
0,2291
0,2611
0,2910
0,3186
0,3438
0,3665
0,3869
0,4049
0,4207
0,4345
0,4463
0,4564
0,4649
0,4719
0,4778
0,4826
0,4864
0,4896
0,4920
0,4940
0,4955
0,4965
0,4975
0,4982
0,4987
0,4991
0,4993
0,4995
0,4997
0,4998

0,02
0,0080
0,0478
0,0871
0,1255
0,1628
0,1985
0,2324
0,2642
0,2939
0,3212
0,3461
0,3686
0,3888
0,4066
0,4222
0,4357
0,4474
0,4573
0,4656
0,4726
0,4783
0,4830
0,4868
0,4898
0,4922
0,4941
0,4956
0,4967
0,4976
0,4982
0,4987
0,4991
0,4994
0,4995
0,4997
0,4999

0,03
0,0120
0,0517
0,0910
0,1293
0,1664
0,2019
0,2357
0,2673
0,2967
0,3238
0,3485
0,3708
0,3907
0,4082
0,4236
0,4370
0,4484
0,4582
0,4664
0,4732
0,4788
0,4834
0,4871
0,4901
0,4925
0,4943
0,4957
0,4968
0,4977
0,4983
0,4988
0,4991
0,4994
0,4996
0,4997
0,4999

0,04
0,0160
0,0557
0,0948
0,1331
0,1700
0,2054
0,2389
0,2703
0,2995
0,3264
0,3508
0,3729
0,3925
0,4099
0,4251
0,4382
0,4495
0,4591
0,4671
0,4738
0,4793
0,4838
0,4875
0,4904
0,4927
0,4945
0,4959
0,4969
0,4977
0,4983
0,4988
0,4992
0,4994
0,4996
0,4997
0,4999

0,05
0,0199
0,0596
0,0987
0,1368
0,1736
0,2088
0,2422
0,2734
0,3023
0,3289
0,3531
0,3749
0,3944
0,4115
0,4265
0,4394
0,4505
0,4599
0,4678
0,4744
0,4798
0,4842
0,4878
0,4906
0,4929
0,4946
0,4960
0,4970
0,4978
0,4984
0,4989
0,4992
0,4994
0,4996
0,4997
0,4999

0,06
0,0239
0,0636
0,1026
0,1406
0,1772
0,2123
0,2454
0,2764
0,3051
0,3315
0,3554
0,3770
0,3962
0,4131
0,4279
0,4406
0,4515
0,4608
0,4686
0,4750
0,4803
0,4846
0,4881
0,4909
0,4931
0,4948
0,4961
0,4971
0,4979
0,4985
0,4989
0,4992
0,4994
0,4996
0,4997
0,4999

0,07
0,0279
0,0675
0,1064
0,1443
0,1808
0,2157
0,2486
0,2794
0,3078
0,3340
0,3577
0,3790
0,3980
0,4147
0,4292
0,4418
0,4525
0,4616
0,4693
0,4756
0,4808
0,4850
0,4884
0,4911
0,4932
0,4949
0,4962
0,4972
0,4979
0,4985
0,4989
0,4992
0,4995
0,4996
0,4997
0,4999

0,08
0,0319
0,0714
0,1103
0,1480
0,1844
0,2190
0,2517
0,2823
0,3106
0,3365
0,3599
0,3810
0,3997
0,4162
0,4306
0,4429
0,4535
0,4625
0,4699
0,4761
0,4812
0,4854
0,4887
0,4913
0,4934
0,4951
0,4963
0,4973
0,4980
0,4986
0,4990
0,4993
0,4995
0,4996
0,4997
0,4999

0,09
0,0359
0,0753
0,1141
0,1517
0,1879
0,2224
0,2549
0,2852
0,3133
0,3389
0,3621
0,3830
0,4015
0,4177
0,4319
0,4441
0,4545
0,4633
0,4706
0,4767
0,4817
0,4857
0,4890
0,4916
0,4936
0,4952
0,4964
0,4974
0,4981
0,4986
0,4990
0,4993
0,4995
0,4997
0,4998
0,4999
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Ano III

Nº 8

2º Trimestre de 2010

Aposentadoria especial para engenheiros

“

A aposentadoria especial é uma
espécie de aposentadoria por
tempo de contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida em razão do exercício
de atividades consideradas prejudiciais
à saúde ou à integridade física. Ou seja,
é um benefício de natureza previdenciária que se presta a reparar financeiramente o trabalhador sujeito a
condições de trabalho inadequadas."
(Castro, Carlos Alberto Pereira de; João
Batista Lazzari – Manual de Direito
Previdenciário. 8.ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007, p. 499).
O conceito constante do Regulamento
da Previdência Social é de que a aposentadoria especial, uma vez cumprida a
carência exigida, será devida ao segurado
que tenha trabalhado durante quinze,
vinte ou vinte e cinco anos, conforme a
atividade em que ele se enquadre, sujeito
a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
Tais condições de trabalho inadequadas - insalubres, penosas ou perigosas há que ser comprovadas e desempenhadas por um tempo mínimo denominado
de carência, que varia de acordo com as
atividades e condições previstas na le-

gislação da Previdência Social. Tal comprovação envolve, basicamente, declarações dos empregadores e laudos
técnicos além de outros documentos e
procedimentos previstos nas normas de
segurança do trabalho, no momento da
solicitação da aposentadoria.
Saliente-se, porém, que diversos juristas defendem a tese de que a caracterização e a comprovação do tempo
de atividade sob condições especiais
devem obedecer ao disposto na legislação da época em que o serviço foi
prestado. Surge, então, um espaço
bem interessante para os engenheiros
que trabalharam em atividades da construção civil no período de março de
1964 a maio de 1998 se beneficiarem
da legislação da época. é que pela legislação vigente naquele período, segundo diversas declarações emitidas
por profissionais do Direito, existia a
presunção legal de que engenheiros da
construção civil, de minas, de metalurgia e eletricistas, desempenhavam
suas atividades em condições insalubres. Por presunção legal entende-se a
não necessidade de se fazer prova de
que o profissional estivesse ou tenha
sido exposto a condições de riscos ou

Boletim eletrônico da ABENC-BA

O

Boletim Eletrônico da Associação
Brasileira de Engenheiros Civis Departamento da Bahia é mais um importantíssimo instrumento de comunicação da entidade com os engenheiros
civis, associados ou não.
Com circulação exclusivamente
eletrônica, tem a finalidade de divulgar com rapidez notícias de interesse
da classe e outras informações que
mereçam comunicação imediata.
Alcança milhares de engenheiros
civis e diversas instituições em todas as
regiões do Brasil cujos endereços
eletrônicos constem do banco de dados
da ABENC-BA.
Caso você ainda não o tenha recebido é porque seu endereço eletrônico
não consta do cadastro do Portal do
Engenheiro Civil.
Se for este o caso, envie seu endereço
eletrônico para portal@abenc-ba.org.br
com o assunto “Quero Receber o Boletim
Eletrônico da ABENC-BA.” Não é
necessário se associar. Esta atitude é importante para todos nós. Divulgue o seu, o
nosso, Portal do Engenheiro Civil.
www.abenc-ba.org.br
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de insalubridade.
Em decorrência, aos trabalhadores
dessas categorias profissionais basta
apenas provar o exercício das respectivas profissões naquele período para
fazer jus ao benefício da contagem de
tempo da aposentadoria especial o que
significa menor tempo de contribuição
ou acréscimo de adicionais no valor dos
proventos. O tempo de carência para a
aposentadoria integral desses profissionais é de 25 anos.
Assim, os profissionais alcançados
pela legislação da época citada devem
se informar a respeito, tanto para requerer suas aposentadorias, se ainda
for o caso, ou pleitear revisão das mesmas se já aposentados. Ressalte-se
que tais benefícios também podem ser
estendidos por analogia aos servidores públicos sujeitos ao Regime Jurídico Único segundo o STF. Portanto,
os interessados no assunto devem
consultar seus advogados de confiança ou os seus sindicatos para verificarem da possibilidade de se
enquadrarem nesta situação que lhes
pode gerar benefícios legais. q
Valter Sarmento
engenheiro CiVil

