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Editorial

 Chega em suas mãos o nosso mais novo instrumento de comunicação: 

a REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS. Com um projeto gráfico arrojado e uma 

linha editorial diversificada, centrada nos principais assuntos de interesse dos 

profissionais da área tecnológica, a revista se propõe a ser um veículo de 

informação, formação e fonte de consulta.

 A partir de agora, trimestralmente, estaremos levando até você matérias, reportagens e artigos

técnicos sobre assuntos sintonizados com os avanços tecnológicos e com a importância do trabalho dos 

profissionais ligados ao Sistema Confea/Crea para o desenvolvimento do nosso País. 

 A publicação estreia num momento importante para os profissionais da área tecnológica e para 

o Brasil. Após superar a crise financeira que afetou todo o mundo, o País chega ao final de 2009 vi-

vendo um grande momento, apresentando um saldo de 1 milhão de empregos com carteira assinada 

nos primeiros dez meses e retomada do crescimento econômico com projeção para ultrapassar os 5% 

em 2010. Os investimentos nas obras do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento continuam 

abrindo novas oportunidades de emprego e de negócios para os profissionais das mais diversas áreas 

tecnológicas, principais responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico do País. 

 Além da importância eleitoral de  2010 - quando estaremos elegendo novos representantes para 

o poder executivo federal e estadual e também para as Assembleias Legislativas e Câmara Federal - os 

profissionais do Sistema Confea/Crea estarão envolvidos com a 67ª Semana Oficial da Engenharia, da 

Arquitetura e da Agronomia – SOEAA e com o VII Congresso Nacional de Profissionais – CNP que serão 

realizados durante o mês de agosto, em Cuiabá-MT. 

 Com o tema Construindo uma Agenda Estratégica para o Sistema Profissional: Desafios, Oportu-

nidades e Visão de Futuro, o VII CNP promoverá uma grande mobilização dos profissionais em eventos 

preparatórios nas inspetorias, regionais e sedes dos Conselhos a partir de fevereiro. Estão previstos pelo 

menos 270 eventos e 27 congressos estaduais no País, movimentando cerca de 25 mil profissionais.

 Por acontecerem em um ano eleitoral, tanto o VII CNP como a 67ª SOEAA se revestem de uma 

importância maior, já que os profissionais estarão discutindo propostas para um projeto de nação visando 

o desenvolvimento local, regional e nacional. Em Minas Gerais, será uma oportunidade para debatermos 

e formatarmos propostas que poderão ser encaminhadas aos candidatos a cargos do executivo e do 

legislativo, envolvendo-os na defesa de nossos interesses.  

 A sua participação é de grande importância para que possamos contribuir para a construção de um 

projeto de País baseado no desenvolvimento sustentável, na ampliação das oportunidades de trabalho e na 

valorização das nossas profissões.  

 Um próspero ano novo e boa leitura.

 Gilson Queiroz

 Presidente do Crea-Minas

Novos desafios 
em 2010
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Saneamento - Plansab-Plano 
Nacional de Saneamento vem ocupar 

lacuna deixada pelo Planasa

Cidade - Legislação precária é 
desafio para gestão do 

lixo eletrônico
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Fiscalização - Novo sistema 
possibilitará ao Crea-Minas ter um 

cadastro de fiscalização consistente de 
obras, serviços e empreendimentos 
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Anuncie na REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS 
Objeto Direto Comunicação 
Contato (31) 3371 3077

Leitor, 
este espaço é seu. 

Escreva-nos, opine, 
critique e dê sugestões.

Os artigos assinados desta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.
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Ambiente - Produtores são responsáveis

pelo cultivo de hortaliças e frutas
que representam fonte de emprego e renda

Ge
or

ge
to

n 
Si

lve
ira

M
at

he
us

 M
ac

ie
l



Fiscalização

Sistema Integrado otimiza 
ações de fiscalização
Novo sistema possibilitará ao Crea-Minas ter um cadastro 
de fiscalização consistente de obras, serviços e empreendimentos 

Fiscalização
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 O AINWEB terá interface com o GEFisc 

para a inserção dos dados da autuação, 

permitindo a consulta do extrato do AIN 

(Auto de Infração) com visualização de 

todos os dados em uma única tela. O 

programa também protocola e registra no 

histórico do processo a defesa e os recur-

sos, além de atualizar, emitir e expedir a 

decisão do órgão julgador.

 As etapas do Processo de Infração, 

conforme a Resolução 1008/04 do Con-

fea têm três fases distintas - fiscalização, 

julgamento e execução. Para cada uma 

delas, o Crea-Minas terá um aplicativo. A 

primeira etapa já está informatizada, com a 

utilização do GEFisc. Em novembro/2009, 

a etapa de instauração e condução do 

processo de infração também foi auto-

matizada. A última etapa, quando todos 

os sistemas estarão integrados, está pre-

vista para o início de 2010.

Para atender seu plano de modernização, o Crea-Minas investiu em programas e computadores de mão

Integração dos sistemas informatizados

Decisão Condenatória 
Transitada em Jugado➡

Execução Fiscal

Interface com GEFiscFiscalização Móvel

GEFisc AINWEB Dívida WEB

➡➡

➡

Interface c/ banco de dados

Fiscalização Web

➡

➡

Condução antes do 
julgamento

Condução após julgamento

➡ Inscrição do Auto de 
infração em Dívida Ativa

➡

 Para atender um dos pilares de seu 

plano de modernização administrativa, 

o Crea-Minas desenvolveu o Sistema de 

Fiscalização Móvel (GEFisc) e integrou 

um conjunto de ações desenvolvidas nos 

últimos anos para a reestruturação do 

processo de fiscalização. O investimento 

foi de aproximadamente R$ 500 mil, em 

programas e equipamentos. O GEFisc tem 

módulos para a Web e para os PDA (com-

putadores de mão) utilizados pelos agen-

tes fiscais no trabalho de campo. 

 Este ano, como parte do plano de ação 

para o período 2009/2012, o Conselho 

deu mais um passo para informatizar todo 

o fluxo do processo de infração, antes e 

após o julgamento, incluindo a inscrição 

automática dos autos de infração em Dí-

vida Ativa, em conformidade com a Reso-

lução 1.008/04 do Confea, com o projeto 

de Informatização dos Procedimentos 

da Diretoria Técnica e de Fiscalização. A 

meta é tornar o sistema informatizado de 

fiscalização integrado e inteligente.

 De acordo com o diretor técnico e de 

fiscalização, engenheiro civil e de segu-

rança do trabalho Carlos Henrique Rossi, 

o sistema permite que todo o processo 

seja gerido de forma eficaz: “a fiscalização 

passa a ser regional e os fiscais, que estão 

recebendo treinamento, trabalharão em 

grupos, possibilitando uma atuação mais 

efetiva e padronizada em todo o Estado”. 

 Já o engenheiro eletricista Paulo Crepal-

di, gestor do projeto, justifica a necessida-

de de informatização de todo o processo 

de fiscalização como consequência da 

implantação do Sistema de Fiscalização 

Móvel, utilizado pelos agentes fiscais da 

Capital e do interior, desde março deste 

ano. Ele explica que com a integração dos 

dois programas, GEFisc e do sistema de 

condução após instauração do processo 

de infração (AINWEB), o Crea-Minas terá 

um cadastro de fiscalização consistente 

de obras, serviços e empreendimentos; 

com a capacitação do agente fiscal para 

uso das ferramentas informatizadas e do 

banco de dados, será possível o acesso às 

informações, hoje não disponíveis para a 

Fiscalização. Há ainda a expectativa de di-

minuição dos custos fixos da fiscalização, 

através de ações previamente planejadas 

e executadas com eficiência e eficácia; a 

melhoria na qualidade de instrução dos 

processos de infração; padronização das 

ações em todo o Estado; e reconhecimen-

to da comunidade profissional e da socie-

dade em geral, na prestação dos serviços 

de fiscalização pelo Crea-Minas.

 Com o GEFisc, os agentes fiscais podem 

consultar e enviar informações ao servidor 

por um sistema de comunicação de dados 

e voz, diretamente do local fiscalizado. O 

programa possibilita também o registro das 

rotas e das atividades dos agentes fiscais, 

através do georreferenciamento das obras 

e empreendimentos fiscalizados. Outros 

recursos importantes são a possibilidade 

de troca de mensagens entre os agentes 

fiscais e a consulta on-line ao banco de 

dados de profissionais, empresas e ARTs, 

durante a ação de fiscalização. 

 Também já foi implantado o AINWEB, 

que possibilita a instauração e condução 

dos processos de infração, antes e após 

o seu julgamento. O primeiro e segundo 

módulos do AINWEB já foram testados e 

implantados em novembro/2009. Na últi-

ma etapa haverá integração dos dois sis-

temas com um terceiro, o Dívida Web, para 

a inscrição automática em Dívida Ativa dos 

autos de infração não quitados. 

Etapas do Processo de Infração - Resolução 1.008/2004

Verificação

Constatação de Infração

Notificação

➡

Autuação

➡
➡

Análise da defesa ou 
recurso➡

Relato e Voto
Fundamentado➡

Decisão do órgão 
julgador

Decisão Condenatória 
Transitada em Jugado

➡

Inscrição do Auto de 
infração em Dívida Ativa

Notificação

Autuação

➡
➡

Fiscalização Julgamento Execução



 Quem assistiu à comédia Saneamento 

Básico: O Filme, de 2007, viu um retrato 

fiel das dificuldades que envolvem a oferta 

de esgoto tratado nos municípios brasilei-

ros como também os entraves financeiros e 

administrativos que impedem o acesso aos 

recursos públicos que deveriam ser destina-

dos ao saneamento.

 O roteiro, escrito e dirigido pelo cineasta 

brasileiro Jorge Furtado, conta a história de 

um grupo de moradores de uma pequena 

vila de descendentes de colonos italianos 

na Serra Gaúcha que se mobiliza para con-

seguir a construção de uma fossa para o 

tratamento de esgoto em sua comunidade, 

demanda antiga, sempre ignorada pelas 

autoridades. Uma comissão resolve pleitear 

a obra através dos recursos da subprefei-

tura. No entanto, é informada de que não 

há verba para saneamento básico, mas que 

sobra dinheiro para a produção de um ví-

deo. O grupo resolve então fazer um filme de 

ficção sobre a construção de uma fossa, o 

que rende várias situações hilárias e muitas 

gargalhadas do público.

 Trazendo a história do filme para a reali-

dade, são constatadas várias situações que 

revelam as distorções que hoje envolvem 

o saneamento no País. O cenário do filme 

é a cidade de Bento Gonçalves, situada no 

Universalizar saneamento
é desafio do Plansab
Plano Nacional de Saneamento vem a ocupar lacuna deixada pelo Planasa
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estado do Rio Grande do Sul, onde as ta-

xas de acesso ao esgoto tratado é uma das 

mais baixas do país. Um estudo realizado 

pelo Instituto Trata Brasil em parceria com 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizado 

em 2007, aponta que a oferta desse serviço 

atinge apenas 14,77% da população gaú-

cha contra, por exemplo, 84,24% do estado 

de São Paulo, o líder nacional. Apesar da 

proximidade dos dois estados e dos indica-

dores de desenvolvimento econômico e so-

cial quase equivalentes, o estudo revela que 

o acesso a esgoto tratado na Região Sul do 

Brasil é de apenas 26,86%, superando só a 

Região Norte e correspondendo a um terço 

do Sudeste. Essa discrepância se dá porque, 

apesar da companhia de saneamento que 

presta serviço na região apresentar um alto 

índice de atendimento no que diz respeito 

ao abastecimento de água, a sua cobertura 

é mínima no quesito tratamento de esgoto.

 A situação apresentada no filme foca uma 

realidade regional, mas revela os principais 

desafios apresentados quando o assunto é 

a implantação de uma política de sanea-

mento básico no Brasil. A começar pela de-

sigualdade na distribuição dos serviços nas 

grandes regiões do país. Enquanto a região 

Sudeste se destaca com os melhores ser-

viços, a região Nordeste apresenta os me-

nores índices de cobertura de saneamento 

básico e maior precariedade na existência 

de instalações hidrossanitárias. Existe uma 

disparidade enorme de oferta dos serviços 

e infraestrutura entre as diferentes faixas 

de renda, sendo que quanto menor a renda, 

maior o déficit. 

 Segundo dados da Pnad (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios, do IBGE), 

divulgada em setembro deste ano, apenas 

73,3% da população brasileira conta com 

redes para coleta de esgotos ou fossa sépti-

ca e cerca de 2,2 milhões de casas não con-

tam com nenhum tipo de escoamento para 

esgoto. Nada menos que 80% dos resíduos 

gerados são lançados diretamente nos rios 

sem nenhum tipo de tratamento, compro-

metendo a saúde, a qualidade de vida da 

população e do meio ambiente. A mesma 

pesquisa revela que se a maior parte dos 

brasileiros, 83,9%, tem acesso a água en-

canada e coleta de esgoto em casa, mora-

dores de 9,2 milhões de residências ainda 

dependem de poços, nascentes, carros-pipa 

ou da chuva para beber, cozinhar e tomar 

banho. Entre os 5.507 municípios do País, 

a maioria enfrenta problemas com enchen-

tes, deposita seus resíduos em lixões a céu 

aberto, nos cursos d’água e uma minoria 

afirma ter coleta seletiva.

 Apesar de as pesquisas mostrarem que 

a tendência seja de gradual melhora para o 

setor, está claro também que para alcançar 

a universalização do acesso a um sanea-

mento básico de qualidade é necessário in-

vestir tanto na ampliação e melhoria das in-

fraestruturas existentes como na qualidade 

dos serviços prestados aos usuários. Com 

essa intenção, foi promulgada em janeiro de 

2007, a Lei 11.445, que estabelece as dire-

trizes nacionais para a prestação de serviços 

de saneamento e para uma política federal 

de saneamento básico, processo que está 

em construção, a partir do desenvolvimento 

do Panorama do Saneamento Básico para 

subsidiar o Plano Nacional de Saneamento 

Básico - Plansab.

 O Plansab tem como princípio a univer-

salização do saneamento, a integração de 

políticas, cooperação federativa e a melhoria 

da gestão dos serviços de saneamento, vi-

sando mais saúde, maior qualidade de vida 

e inclusão social. Nele estão estabelecidos 

os objetivos e metas nacionais e regionaliza-

das, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento 

em todo o território nacional.

 O novo plano vem ocupar uma lacuna 

deixada no setor desde o fim do Plano Nacio-

nal de Saneamento - Planasa, que foi extinto 

na década de 1980, e propõe constituir um 

sistema com organicidade suficiente para 

capitalizar os recursos e evitar a dispersão, 

dando visibilidade aos gastos efetivamente 

realizados com saneamento. Sugere tam-

bém uma fonte de recursos permanente e 

sustentável, evitando a descontinuidade ou 

os contingenciamentos que provocam para-

lisação e perda efetiva de dinheiro público. 

Além disso, propõe identificar rigorosamen-

te os indicadores para liberação de recursos 

federais e o fortalecimento do Sistema Na-

cional de Informação em Saneamento Am-

biental para servir de instrumento de avalia-

ção e alocação de recursos, acompanhando 

e induzindo ações.

 Outra correção que o novo plano terá que 

fazer é em relação à perda de água. Dentre 

as redes de distribuição dos sistemas públi-

cos de abastecimento, as perdas de água 

implicam em prejuízo tanto do ponto de vista 

financeiro quanto do desperdício da energia 

que é utilizada em todas as etapas do pro-

cesso, desde a captação até as ligações 

domiciliares. Segundo dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamen-

to, em 2007 as perdas chegaram a aproxi-

madamente 45%.

 Um  plano possível

 Apesar de reconhecerem os avanços do 

Plansab, os críticos da Lei 11.445 veem o 

novo plano não como o ideal, mas como o 

possível, já que o governo federal teve que 

ceder para viabilizar a sua aprovação. Para 

o engenheiro sanitarista e coordenador do 

estudo Panorama do Saneamento Básico no 
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Especial Especial

O Crea-Minas 
na nova era do 
saneamento
 | Cláudia Júlio Ribeiro✯|

 Está em discussão em todo o país a 
elaboração do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico – Plansab. O Brasil  só teve 
uma política nacional de saneamento, o 
Planasa - Plano Nacional de Saneamen-
to, elaborado na década de 1970 e que 
perdeu sua espinha dorsal quando da 
desativação, em 1986, do BNH, banco 
que era o sustentáculo do modelo do 
Plano. Após mais de três décadas, a ex-
pectativa é que novos conceitos sejam 
incorporados à política de saneamento a 
partir do Plansab.
 Uma parcela significativa padece da 
falta dos serviços de saneamento ou da 
precariedade na prestação destes.
 A velha forma de fazer saneamento 
assentada em tecnologias do século 
XlX, com decisões centralizadas e sem 
participação da população, já não aten-
de mais às novas demandas sociais, 
ambientais e sobretudo a um mundo 
que se transforma a cada dia em alta 
velocidade.
 O saneamento também precisa 
avançar para conseguir atender a todo 
cidadão brasileiro e superar essa dívi-
da histórica e lamentável de décadas, 
que levam nossos concidadãos a viver 
a humilhação social de ter seus dejetos 
lançados debaixo das suas janelas ou 
na porta da sua casa.
 E neste aspecto, o profissional do 
saneamento precisa também alterar 
sua visão, superar conceitos antigos e 
incorporar outros. O direito universal ao 
saneamento, a democratização das de-
cisões e participação da população na 

gestão dos serviços, incorporação de 
tecnologias inovadoras e adequadas à 
nossa realidade, aproveitando inclusive 
experiências de comunidades antigas, o 
saneamento integrado ao planejamento 
urbano, dentre outros conceitos, deve-
rão estar intrinsecamente ligados aos 
projetos e obras de engenharia. E isto é 
só uma parte da grande novidade que o 
Plansab e a implementação da Lei Na-
cional de Saneamento poderão trazer à 
sociedade.
 Este novo momento exige que o pro-
fissional da área tecnológica de fato 
vá “engenhar”, criar, fazer engenharia 
no seu dia a dia e não apenas repetir 
modelos que vêm sendo copiados há 
séculos. Para isso, deverá se capacitar 
de modo a superar velhos conceitos e 
contribuir para a construção de uma 
nova forma de fazer saneamento. 
 O Crea-Minas tem um papel impor-
tante junto aos profissionais da área 
tecnológica que constituem este Siste-
ma e que deverão, junto com a socieda-
de, planejar e executar os planos de sa-
neamento, tanto na área pública quanto 
privada. Nesse sentido, o Conselho já 
começa se articular para contribuir na 
qualificação dos profissionais ligados ao 
saneamento e discutir a questão junto 
às instituições de ensino que também 
integram o Sistema.
 O Crea-Minas tem participado e 
apoiado irrestritamente a formulação do 
Plansab em Minas Gerais. Juntamente 
com diversas entidades e instituições 
parceiras seguirá nesse apoio, fomen-
tando e oferecendo instrumentos de 
capacitação aos profissionais e à socie-
dade para construção deste novo tempo 
para o saneamento em nosso país. 

✯ Engenheira Civil e Sanitarista, asses-
sora em Saneamento do Crea-Minas.

Brasil, Léo Heller (leia entrevista nas páginas 

12 e 13), a lei foi fruto de 20 anos de debates 

envolvendo um setor que tem várias visões 

e interesses diferentes. Para ele, a maior 

derrota na tramitação da lei foi não estipular 

uma política nacional de saneamento que 

poderia gerar um sistema nacional. “Alguns 

setores adotaram o discurso legalista de que 

o governo não teria autoridade para criar 

uma política nacional de saneamento, pois 

isso iria interferir na autonomia dos Estados 

e municípios. Esse é um discurso falso, já 

que temos várias leis que criam sistemas 

nacionais como o Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Política Nacional de Meio Ambiente, 

dentre outras, mas esse discurso prevale-

ceu”, afirmou.

 O engenheiro civil e especialista em 

saneamento, Marcos Helano Montenegro, 

lembra que no período de discussão das 

propostas da lei formou-se “uma estranha 

aliança entre empresas privadas, governos 

estaduais e suas companhias, e ainda se-

tores cooptados do movimento sindical dos 

trabalhadores das empresas estaduais de 

saneamento básico que, por razões diver-

sas, se colocaram frontalmente contra o 

anteprojeto”.

 Para Montenegro, que foi diretor da Se-

cretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

no período de 2003/2007, os setores pri-

vados e as maiores companhias estaduais 

construíram sua intervenção a partir do con-

ceito de saneamento como negócio. “Eles 

propunham um esquema de regulação con-

vencional, por meio de agência independen-

te e descartando qualquer papel relevante 

para os mecanismos de participação e con-

trole social”, ressalta.

 Apesar das críticas, Montenegro também 

reconhece os avanços da lei, principalmente 

em relação à definição ampliada de sanea-

mento básico, incluindo as quatro tipologias 

de serviço: abastecimento de água, esgota-

mento sanitário e limpeza urbana, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem urbana, 

além de manejo das águas pluviais. Lembra, 

entretanto, que a lei é um fato social que 

expressa a correlação de forças entre os di-

versos segmentos sociais em uma determi-

nada conjuntura. “Precisamos ter claro que 

a implementação da lei nas realidades locais 

também vai ser fortemente influenciada pelo 

grau de mobilização dos segmentos sociais 

que defendem interesses e visões diversas. 

Por isso, faz parte da luta pela construção, 

seja no plano local, seja no plano regional, 

de políticas públicas de saneamento bási-

co que privilegiem os interesses populares, 

rumo a serviços universalizados, integrais, 

de qualidade e a custos módicos e que haja 

um aprendizado crítico da lei, de seus pon-

tos positivos e de suas fragilidades”, alerta.

 O Plansab chega em um momento em 

que os investimentos do PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento buscam priori-

zar o saneamento básico na maioria dos 

municípios. De acordo com a Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental do Mi-

nistério das Cidades, enquanto nos últimos 

sete anos a aplicação anual de recursos 

nessa área variou de R$ 3,9 bilhões para 

R$ 4,8 bilhões, para o período de 2007/2010, 

o Governo Federal programou investimentos 

de R$ 40,0 bilhões. Desse total, R$ 21,8 bi-

lhões serão disponibilizados do Orçamento 

da União e de fontes de financiamentos para 

obras de saneamento integrado em favelas 

e palafitas, água, esgoto, destinação final 

de lixo e drenagem urbana em cidades de 

grande e médio porte e para municípios com 

até 50 mil habitantes.

 Incentivo a alunos e profissionais

 Para o diretor de articulação institu-

cional da Secretaria de Saneamento do 

Ministério das Cidades, Sérgio Gonçal-

ves, além de regulamentar a política de 

saneamento básico no País, a implanta-

ção do Plansab trará uma nova realidade 

para os estudantes e profissionais da área 

tecnológica com a ampliação da pesqui-

sa. “Nos últimos anos, devido à falta de 

investimentos no saneamento, a procura 

dos cursos ligados à área vinha perdendo 

espaço. Com a retomada do crescimen-

to vimos que essa realidade mudou, pois 

temos acompanhado a criação de novas 

escolas e a volta de vestibulares para a 

área de engenharia civil, ambiental e sa-

nitária. O Plansab buscará recursos para 

investir no desenvolvimento tecnológico e 

isso com certeza irá refletir na academia”, 

enfatiza.

 Para os profissionais que já atuam no 

mercado, espera-se que o novo plano de 

saneamento básico abra novos empregos 

e crie oportunidade de negócios. O presi-

dente do Crea-Minas, Gilson Queiroz, faz 

um alerta quanto a importância do Plansab 

valorizar os profissionais do Sistema Con-

fea/Crea. “Esperamos que o novo plano de 

saneamento valorize o trabalho dos nossos 

profissionais. É preciso ter claro que nem 

sempre o menor preço é a melhor forma 

de contratação. É necessário estabelecer 

normas de como vão contratar o servi-

ço, se o projeto apresentado é o melhor 

tecnicamente e oferece a melhor qualida-

de de serviços prestados à sociedade. O 

Plano deve oferecer salários competitivos 

e atrativos para que possamos escolher 

os melhores profissionais. Caso contrário 

corre-se o rico de rebaixar a qualidade do 

serviço”, frisou.Ampliação da rede de esgoto é um dos principais desafios para universalizar o saneamento no Brasil

De
bi

 S
ar

m
en

to



 O engenheiro sanitarista, professor e pesquisador da Universida-

de Federal de Minas Gerais (UFMG), Léo Heller é coordenador do 

estudo Panorama do Saneamento Básico no Brasil que traça as dire-

trizes para a implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico 

– Plansab. Com larga experiência na área de saneamento básico e  

importantes trabalhos nas áreas de interface do saneamento, como 

a epidemiologia, saúde ambiental e políticas públicas, Léo Heller con-

cedeu a seguinte entrevista para a REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS.

VÉRTICE:  Aprovada em janeiro de 2007, a Lei 11.445, que esta-

belece a Política Federal de Saneamento Básico e institui o Plano 

Nacional de Saneamento Básico - Plansab, fortalece o poder pú-

blico, cria mecanismos de participação popular, diminui a tecno-

cracia de gestão e fortalece o planejamento. Em que medida a 

nova lei altera o quadro atual?

Léo Heller:  É importante registrar que a Lei foi resultado de cerca de 

20 anos de debates, com uma intensificação maior durante os anos 

que antecederam à sua edição, e envolveu um setor que tem muitas 

diferenças, muitas visões particulares, muitos interesses diferencia-

dos. A Lei traz avanços e todos os segmentos do setor reconhecem 

isso. Porque nós saímos de uma situação de total vácuo legal e ins-

titucional para uma situação de maior regulação, de definições mais 

claras. Mas há um princípio que não saiu tão fortalecido assim, que 

foi a participação popular. No seu artigo sobre os princípios do sa-

neamento básico, a Lei define muito bem o que é controle social 

em saneamento e é uma definição muito avançada, muito adequada. 

Entretanto as determinações da Lei que detalham os mecanismos 

de controle social são absolutamente tímidos e o estabelecem como 

facultativo e não obrigatório, deixando claro como transcorreu o de-

bate sobre a Lei, em que alguns segmentos tiveram que ceder em 

favor de outros. O texto original do governo federal propunha um forte 

controle social sobre os serviços, mas o texto final não contemplou 

da mesma forma.

VÉRTICE:  Isso não seria reflexo do pouco interesse de participa-

ção por parte dos representantes dos movimentos sociais neste 

debate sobre saneamento?

Léo Heller: Eu penso que há hoje um desinteresse de participação 

de uma maneira geral na sociedade brasileira, e mais particularmen-

te no saneamento. O desinteresse pelo saneamento pode ter várias 

explicações, mas certamente uma explicação importante é a falta de 

cultura de participação. Além disso, sempre houve uma resistência 

por parte de importantes forças do setor de valorizar o controle social, 

porque é mais fácil para este segmento, que lida com muitos recur-

sos e que faz muitas obras, não ter o olho da população. Porém, uma 

novidade que temos observado é um crescente interesse de alguns 

setores organizados, como o movimento pela moradia e pela reforma 

urbana, nas lutas pelo saneamento.

VÉRTICE:  Apesar da importância para a saúde e para o meio am-

biente, o saneamento básico no Brasil está longe de atender as 

necessidades da maioria dos brasileiros já que mais da metade 

da população sequer conta com redes para coleta de esgoto e 

80% dos resíduos são lançados diretamente nos rios sem nenhum 

tratamento. Que impacto o Plano Nacional de Saneamento terá na 

transformação desta realidade?
Léo Heller:  A existência de um plano nacional metodologicamen-

te sólido, consistente e legitimado pelos atores sociais do setor é 

a nossa ideia fundamental. Ele tem o potencial de retirar o setor de 

uma situação em que as decisões são relativamente arbitrárias, des-

coordenadas, desarticuladas, não enxergando o país como um todo 

e sem visão de futuro. Se o Plano Nacional de Saneamento Básico 

for efetivamente aprovado em 2010, como se espera, e os próxi-

mos governos o respeitarem e o tiverem como diretriz para orientar 

as políticas de saneamento, poderemos sim ter uma reversão deste 

quadro. Os recursos tenderão a ser mais canalizados para as priori-

dades e poderá haver maior racionalidade na sua aplicação, inclusive 

atualizando nosso paradigma tecnológico. É importante ressaltar que 

as soluções para o saneamento das nossas cidades hoje são solu-

ções concebidas no século XIX. Para se ter a ideia da gravidade da 

situação, é bom lembrar que usamos quase 40% da água da nossa 

Por um saneamento sustentável

Léo Heller: Plano mapeará diferença no setor de saneamento 
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casa, uma água tratada com os melhores padrões de qualidade, para 

dar descarga no vaso sanitário. Então, é um sistema que desperdiça 

água, não recicla matéria orgânica, despreza uma fonte de água que 

é muito essencial, de uso econômico, abundante e de ótima quali-

dade, que é a água de chuva. Estes, entre outros anacronismos da 

matriz tecnológica atual. 

VÉRTICE: Há, hoje, uma grande desigualdade na distribuição dos 

serviços de saneamento pelas grandes regiões do país. A região 

Sudeste se destaca com os melhores serviços de saneamento, 

enquanto as regiões Nordeste e Norte são as que apresentam os 

piores índices. Como o Plansab pretende sanar esta desigualdade?

Léo Heller: Primeiramente, o Plano trará o mapeamento mais claro e 

preciso possível sobre esses diferenciais sociais, regionais, geográfi-

cos e de toda ordem, que é infelizmente uma marca característica do 

setor de saneamento. Nós temos alguns estudos que mostram clara-

mente isso. O Plano vai mapear com a maior clareza e rigor possível 

esta situação e, ao mapear e fazer suas propostas, será orientado 

pela crescente equidade no acesso ao serviço. Desde que o Plano 

seja observado, a tendência é que essas desigualdades gradativa-

mente diminuam e que se proporcione mais igualdade no acesso. 

Pessoalmente, vejo que a política pública de saneamento deverá co-

locar uma visão prioritária nas regiões, ocupações e estratos sociais 

que tradicionalmente vêm sendo alijados dos benefícios dos recursos 

públicos, como as menores cidades, vilas e favelas e área rural. In-

vestir nesses segmentos, de forma sustentável, acompanhada por 

consistente apoio para a gestão adequada dos serviços, será o me-

lhor caminho para sua universalização, com equidade.

VÉRTICE: O Plansab vem sendo elaborado desde fevereiro de 

2009 com previsão para ser concretizado em maio de 2010. Além 

da formalização do Pacto pelo Saneamento Básico, que busca a 

adesão e compromisso de toda a sociedade em relação à elabora-

ção do Plano, já estão sendo realizados seminários regionais, ofi-

cinas, consultas e audiências públicas como forma de proporcio-

nar a efetiva participação da sociedade. Como andam os trabalhos 

na região Sudeste e, em especial, em Minas Gerais?

Léo Heller: Na verdade começamos o estudo Panorama em maio 

deste ano e devemos terminá-lo em maio de 2010. A partir daí, o 

Ministério das Cidades planeja, de posse desta versão preliminar do 

Plano, abrir o debate público para finalmente ter sua aprovação. Te-

remos audiências públicas, seminários, discussões muito intensas no 

País e sobretudo no interior do Conselho das Cidades, já que é ele 

que afinal de contas vai aprovar o Plano. Realizamos o Seminário 

Regional Sudeste na sede do Crea-Minas, no último mês de outubro, 

e foi muito participativo, trazendo qualificadas contribuições para o 

Plano, com a visão específica da região Sudeste.

VÉRTICE:  A implantação do Plansab envolverá milhares de pro-

fissionais das mais diversas áreas tecnológicas. Qual a previsão 

do impacto do Plano no exercício das profissões da Engenharia, 

da Arquitetura, da Agronomia e de outras profissões ligadas ao 

Sistema Confea/Crea?
Léo Heller: Nossa expectativa é de que seja muito positivo, com 
geração de muito trabalho e emprego e o envolvimento de muitos 
profissionais. É importante chamar a atenção para um aspecto im-
portante: o Plansab vai requerer um profissional diferente. Não aquele 
engenheiro que só sabe fazer obras, que faz um projeto dentro do 
seu escritório como se estivesse nos Estados Unidos, sem colocar o 
pé na realidade. A política de saneamento desenhada pela nova Lei é 
uma política que enxerga o saneamento de uma maneira muito mais 
ampla e avançada do que meramente a execução de obras. Isto, por-
que ele supõe, como pré-requisito para iniciar qualquer investimento 
em saneamento, o planejamento, que exigirá engenheiros, arquite-
tos, urbanistas para se pensar o futuro do saneamento, sobretudo 
nos municípios. A Lei exige consulta à população, imagina que as 
soluções devem passar pelo crivo da população, por audiências pú-
blicas. Exige o que nós chamamos de intersetoriaridade, já que o 
setor de saneamento não é um setor que se encerra nele mesmo. Ele 
precisa dialogar com outros setores, como o de meio ambiente, da 
saúde, planejamento urbano e recursos hídricos. Outra novidade que 
a Lei traz é a figura do regulador. A partir de agora, todas as ações 
de saneamento passarão pelo crivo dessa instância, que não existe 
na maior parte dos estados e municípios e, quando existe, é muito 
incipiente e sem participação da sociedade. Então, esperamos que 
as soluções de engenharia que venham a partir do Plansab sejam 
soluções que passem pelo crivo de várias esferas públicas: a esfera 
técnica, a esfera popular, os movimentos sociais e vários outros se-
tores. Os engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos, agrônomos 
e técnicos que se envolverão com o saneamento precisarão perce-
ber essa nova realidade, terão de trabalhar de forma diferenciada. 
Teremos que trabalhar por um saneamento mais sustentável, mais 
ecológico, mais racional, que leve em conta a proteção de riscos para 
a saúde e o meio ambiente.

Entrevista

 “A política de saneamento 
desenhada pela Lei, é uma política 
que enxerga o saneamento de uma 
maneira muito mais avançada do que 
meramente execução de obras”



A mudança da postura ambiental 
Áreas com alterações socio espaciais em função da implantação de uma 
pequena central hidrelétrica: o caso de Érvalia - Minas Gerais
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 Introdução

 Ao se tratar de ruptura ambiental, es-

pecificadamente por Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH), deve-se salientar que 

estas são uma concepção diferente e 

mais simples de uma central hidrelétrica 

pois resulta em instalações que provocam 

menores impactos ambientais, prestam-

se à geração descentralizada e também 

possuem fator social importante, pois, por 

muitas vezes representa uma alternativa de 

atendimento a consumidores instalados em 

locais isolados, afastados da rede conven-

cional de distribuição de energia elétrica.

 No ato da ruptura ambiental, provoca-

se também uma ruptura na qualidade de 

vida dos indivíduos inseridos no contexto. 

Nesse sentido, Tuan3 menciona que a vida 

está intimamente ligada ao seu meio de 

sustentação, das condições físicas, quími-

cas e biológicas que a mantém, ao mesmo 

tempo que as necessidades humanas tam-

bém requerem o sustentáculo do ambiente 

humano e social para sobreviver. 

 Burton4 diz que:
   “A qualidade ambiental não deve es-
tar restrita a natureza ou ecossistema, 
pois engloba elementos da atividade 
humana com reflexos diretos na vida do 
homem” (p.473).

 De acordo com Mazetto5, a qualidade do 

ambiente está ligada diretamente à quali-

dade de vida e, nesta perspectiva, Santos6 

coloca que o significado do espaço ou am-

biente do homem compreende a paisagem, 

que é o resultado de uma acumulação de 

tempos. Ainda de acordo com autor, no 

funcionamento da totalidade, pode-se de-

finir que os lugares são combinações de 

variáveis sociais que mudam de papel e de 

valor ao longo da história.

 Os lapsos temporais refletidos na pai-

sagem fazem com que a população envol-

vida diretamente passe por processos al-

ternados e nestes, a percepção ambiental 

muitas vezes se desencontra no recorte da 

paisagem temporal. Estes desencontros ou 

inconsistências dá-se o nome de “disso-

nância cognitiva”, que indica o desencontro 

entre aquilo que é percebido pelo indivíduo 

e a realidade7.

 A percepção, segundo Wolpert8, pode 

apresentar distinções, pois esta pode ser 

fracionada em espaços distintos, molda-

dos de acordo com as vivências dos indi-

víduos. Neste sentido, o espaço pode ser 

estratificado como espaço de ação (que 

representa o conjunto de locais em rela-

ção aos quais os indivíduos têm alguma 

familiaridade) e o espaço de atividade, que 

representa o espaço no qual os indivídu-

os vivem o dia a dia, constituindo-se um 

recorte do espaço de ação com o qual o 

indivíduo interage com maior frequência. 

Portanto, segundo o autor, existe uma 

hierarquia de espaços de atividade para a 

maioria das pessoas. 

 Os espaços alterados pela implanta-

ção de PCH geralmente são áreas rurais 

e neste caso a percepção muitas vezes se 

faz enraizada na cultura. Tuan9 utiliza-se 

de alguns conceitos da escola humanista 

consideráveis para análise deste contexto. 

Segundo este, a topofilia10 representa o 

sentimento de afeição em relação a de-

terminados lugares, “um elo afetivo entre 

a pessoa e o lugar ou ambiente físico”. 

Em contraposição, a topofobia represen-

ta a aversão a determinados lugares. A 

percepção é fundamental ao processo de 

construção de topofilias e topofobias, re-

presentando tanto resposta mecânica dos 

sentidos aos estímulos externos, como 

uma atividade proposital, na qual certos 

fenômenos são ressaltados e registrados, 

enquanto outros preteridos ou totalmente 

bloqueados.

 A suscitação das dissonâncias é o foco 

principal deste trabalho, pois este visou 

testá-las nos residentes envolvidos após 

a instalação da PCH Ervália. Sendo assim, 

a sistemática deste estudo consistiu em 

analisar a relação do quesito perceptivida-

de utilizando-se como parâmetro o “Antes 

x Depois” das famílias residentes na área 

diretamente afetada (ADA) e na área de 

influência (urbana) relevando a adaptabili-

dade ambiental e suas implicações, estas 

que certamente foram obscuras ao saber 

técnico antes da implantação do empreen-

dimento.

 Material e método

 A sistemática consistiu em verificar e 

avaliar as condições dos residentes (ADA) 

após a implantação do empreendimento 

utilizando-se como indicadores a adaptabi-

lidade ambiental, as modificações em rela-

ção ao novo local, as questões dos direcio-

namentos econômicos em razão da maior 
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disponibilidade de água e energia elétrica, 

a reestruturação econômica na produção 

familiar em função dos cultivos e as impli-

cações sobre a área de influência. Para o 

alcance dos resultados, trabalhou-se com 

questionários estruturados e aplicados aos 

proprietários residentes na ADA, sendo 

remanescentes ou não e proprietários de 

terras relocados para outro espaço na área 

rural, próximo ao antigo local de moradia.  

Além destes, pesquisou-se também junto 

aos antigos proprietários de terras que se 

mudaram para outros locais como a área 

urbana do município, turistas que frequen-

tavam o lago e a cachoeira que abastece a 

represa, além de questionários abrangen-

do saúde, educação, comércio, produção, 

transporte e emprego aplicados a mora-

dores do distrito de Dom Silvério situado 

à jusante do barramento e pertencente ao 

município de Guiricema. 

 Foram coletadas informações de campo 

e laboratoriais utilizando-se de metodo-

logia censitária (8 proprietários atingidos 

pelo alagamento residentes no local – zona 

rural), somadas a pesquisas qualitativas 

também aplicadas aleatoriamente a mem-

bros da sociedade civil de Ervália (malha 

urbana) como representantes comerciá-

rios, civis, supervisor da Companhia For-

ça e Luz Cataguases-Leopoldina (CFLCL), 

representantes do poder público municipal 

como secretário de Meio Ambiente, secre-

tária de Educação e residentes a jusante do 

empreendimento.

  Considerações finais

 Após análise dos resultados, evidenciou-

se a existência do fator dissonância cogni-

tiva na percepção da população envolvida 

direta e indiretamente pela construção da 

Pequena Central Hidrelétrica. A análise 

dos resultados revelou um desdobramento 

natural dos espaços de atividade em fun-

ção do maior conhecimento e vivência no 

entorno imediato das unidades familiares 

visto a utilidade espacial de cada uma. 

Ao se analisar as amostragens separada-

mente (rural, urbana e amostras a jusante), 

constatou-se a existência de topofobias 

e topofilias sendo que na percepção dos 

entrevistados rurais (ADA), notou-se que a 

construção não alterou significadamente a 

vivência dos mesmos, isto devido aos fa-

tores de proximidade e interatividade com 

o ambiente em questão (topofilia) aliado a 

quesitos como a disponibilidade de energia 

elétrica, valorização das terras e usufruto 

do lago (utilidade espacial).

 Na condição urbana, percebeu-se a 

presença de aversão a tal empreendimento 

(topofobia), mas isto agravado pela dis-

tância do lago em relação à malha urbana 

(aproximadamente 6 km) fazendo com que 

tais envolvidos não deleguem ao mesmo 

uma utilidade espacial desconectando 

quase que totalmente a utilidade funcio-

nal. Já na análise amostral do distrito de 

Dom Silvério, ressalta-se a utilidade espa-

cial percebida pelos habitantes no espaço 

de ação associada à utilização funcional 

do empreendimento. Esta interatividade 

torna-se justificável uma vez que, para esta 

população, torna-se quase que obrigatório 

o contato direto com o lago e sua funcio-

nalidade, uma vez que este é caminho 

obrigatório para acesso a malha urbana do 

município de Ervália.

 Ao que se conclui, as dissonâncias cog-

nitivas são “fatos” oriundos do processo de 

ruptura socioambiental que a região expe-

rimentou e, desta maneira, fez-se por gerar 

distinções perceptivas principalmente no 

que diz respeito à utilidade espacial e a 

funcionalidade dos mesmos. 
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 Quando Gordon Moore, na década de 

1970, disse que a partir dali o poder de pro-

cessamento dos computadores dobraria a 

cada 18 meses, o então presidente da Intel 

enunciava uma profecia autorrealizável que 

deu ao conceito de obsolescência planeja-

da uma nova dimensão. O que era apenas 

uma observação transformou-se em meta 

para o setor. Sob o prisma da pesquisa e 

do desenvolvimento, a corrida tecnológica 

é positiva. O problema é o que fazer com 

as sobras, já que a lata de lixo não é um 

desintegrador mágico de matéria. 

 O chamado e-lixo, lixo eletrônico, tecno-

lógico ou Resíduos de Equipamentos Elétri-

cos e Eletrônicos (REEE) é um dos tipos de 

lixo que mais cresce no mundo. Segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma), anualmente são gera-

das entre 20 e 50 toneladas de e-lixo no 

mundo e a tendência é de crescimento. 

 Segundo o Diagnóstico da Geração de 

Resíduos Eletroeletrônicos, divulgado em 

junho pela Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (Feam), entre computadores, 

celulares, geladeiras, televisores e ou-

tros eletroeletrônicos, cada brasileiro gera 

anualmente 3,4kg deste tipo de resíduo. 

Em Minas Gerais, o volume cai para 3,3 kg/

habitante/ano. Já na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH), cada pessoa é 

responsável por 3,7 kg. Se mantido o nível 

de consumo e descarte destes equipamen-

tos, a partir destas estimativas, calcula-se 

que, em 2030, haverá aproximadamente, 

para disposição, 22,4 milhões no Brasil, 

2,2 milhões em Minas Gerais e 625 mil to-

neladas de REEE na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. 

 O Diagnóstico, realizado em parceria 

com a instituição suíça de pesquisa Empa 

- Swiss Federal Laboratories for Materials 

Testing and Research, foi uma das ações 

do projeto 3RsPCs - Resíduos Eletroeletrô-

nicos, iniciativa do Governo de Minas por 

meio da Feam e do Centro Mineiro de Re-

ferência em Resíduos. O objetivo do projeto 

é buscar soluções ambientalmente ade-

quadas para os resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos.

 Entre os desafios na gestão deste tipo 

de resíduo estão a precária legislação e de-

ficiente normalização no país. Justamente 

por isso, a busca por uma regulamentação 

nacional tem sido uma das ações do projeto 

3RsPCs. Tendo como referência a Diretiva 

Européia 2002/96/CE (conhecida como 

WEEE - “Waste Electrical and Eletronic 

Equipment”), um grupo de trabalho discute 

minuta para regulamentação desse tipo de 

resíduo que será encaminhada ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (Conama), até 

o final de 2009, para que tenha validade 

nacional. “Se as normas são locais, cria-

mos barreiras econômicas, além de termos 

problemas de gerenciamento ambiental”, 

observa Susane Portugal, coordenadora do 

projeto.

 Os três “Rs”
 Apesar de serem três os “R” - reduzir, 

reutilizar e reciclar - os primeiros dois Rs 

são pouco enfocados quando se fala sobre 

tratamento de resíduos, embora haja diver-

sas iniciativas para apoiar a concepção de 

produtos que garantam vida útil mais lon-

ga aos produtos, de forma que possam ser 

atualizados, ao invés de substituídos e que 

permitam melhor reutilização e renovação. 

 Em alguns casos, há metas de remoção 

de elementos tóxicos. Para Susane Portugal, 

ao responsabilizar também os produtores 

pelo lixo gerado, a legislação deve criar um 

interesse em fazer produtos que sigam essas 

diretrizes. “É um processo”, alerta. Ou seja, 

se não dá para esperar produtos com “eco 

design” aparecendo nas prateleiras logo após 

a aprovação de uma norma sobre os REEE, 

eles vão ganhar cada vez mais espaço.

E-lixo: o que fazer com ele ?
Legislação precária é desafio para gestão do lixo eletrônico

 A reutilização pode ser um caminho 

para diminuir o volume dos REEE. Entretan-

to, pode ser uma desculpa para transferir 

o problema para o outro. “Tem gente que 

doa até sem funcionar. A classe média faz 

muito isso. Se você doa uma geladeira anti-

ga, doa uma conta de luz elevada”, observa 

Rosana Franco, analista ambiental da Fun-

dação Israel Pinheiro no Programa Minas 

sem Lixões. Para ela, a questão dos REEE 

exige uma mudança de postura em relação 

ao lixo que pode ser impulsionada por uma 

legislação que preveja responsabilidade 

compartilhada. “Ninguém calcula quanto 

custa gerenciar o lixo e parece que todos 

pensam que ele simplesmente desaparece. 

Lavosier deve se revirar no túmulo”, brinca. 

 Segundo Rosana Franco, um dos maio-

res problemas é que cada vez mais se 

descarta produtos nos lugares errados. “A 

quantidade de matéria-prima que a gente 

joga no lixo é muito grande. O que pode ser 

reciclado vira lixo, quando é jogado no lixo 

comum”, ressalta. Ela argumenta que ape-

sar de uma parcela dos REEE ter potencial 

tóxico, a maior parte tem potencial de reci-

clagem.

 E o mais conhecido dos Rs, a recicla-

gem, pode ser um bom negócio. Uma tone-

lada de celulares usados, ou cerca de 6 mil 

aparelhos, contém cerca de 3,5 quilos de 

prata, 340 gramas de ouro, 140 gramas de 

paládio e 130 quilos de cobre. Trocando em 

cifras, esses metais representam aproxima-

damente US$ 15 mil. A questão nesse caso 

é ter tecnologia, para que se tenha renda e 

não problemas ambientais e de saúde. 

 No Brasil já existem empresas de desca-

racterização de resíduos de equipamentos 

eletro-eletrônicos que realizam a reciclagem 

de maneira segura. Entretanto, no mercado 

informal, há muita gente trabalhando com 

esses resíduos sem ter noção do grau de 

perigo que representam, que os depositam 

em qualquer lugar e que não sabem se-

pará-los para agregar valor. Considerando 

essa situação, o projeto 3RsPCs pretende 

iniciar um curso de gestão de REEE para 

catadores. Em 2010 deve ser realizado um 

piloto para conhecer melhor as opções de 

se trabalhar com os REEE e analisar a viabi-

lidade econômica, ambiental e social.
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Anualmente são gerados entre 20 e 50 toneladas de e-lixo no mundo

   Muita vida pela frente

 O projeto 3RsPCs mantém um 

curso de Manutenção e Montagem 

de Computadores, cujo foco é a reu-

tilização de micros. O curso, com 

duração de três meses, é realizado 

no Centro Mineiro de Referência em 

Resíduos (CMRR). Lá, jovens de 16 a 

29 anos aprendem a trabalhar com 

hardware enquanto recondicionam 

máquinas consideradas obsoletas.

 As aulas são ministradas por Hel-

muth Adriano Souza, coordenador 

tecnológico da Fábrica de Cidadania 

do Comitê de Democratização da In-

formática (CDI). A Fábrica começou 

em 2004 e o modelo de ensino que 

mescla o conhecimento técnico com 

questões mais amplas tem sido apli-

cado nos cursos ofertados dentro do 

projeto 3RsPCs. Os resultados têm 

sido positivos. 

 Exemplificando como a relação 

com os resíduos é tão trabalha-

da quanto os conhecimentos so-

bre placa-mãe, memória e outros 

componentes, Jonathan Bryan, que 

cursa o 3º período de Sistema de 

Informações, avalia que o fato de 

ser realizado no CRRM já é um di-

ferencial para o curso: “A gente se 

acostuma a fazer a coleta seletiva. 

Quando chego no meu estágio, fico 

procurando o lugar certo de jogar 

cada coisa”.
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Ambiente

 Quem vai para a cidade de Ibirité pas-

sando por São Joaquim de Bicas com certe-

za admira a beleza verde das imensas hor-

tas e pomares que são avistados nos vales 

próximos à rodovia. Ibirité e São Joaquim de 

Bicas são apenas dois dos cerca de 40 mu-

nicípios que compõem o chamado Cinturão 

Verde de Belo Horizonte. Abrangendo um 

raio de 80 quilômetros destacam-se outros 

municípios como Igarapé, Sarzedo, Mário 

Campos, Mateus Leme, Pará de Minas, Rio 

Manso, Bonfim, Brumadinho, Jaboticatu-

bas, Santa Luzia, Caeté e Esmeraldas. As 

hortas e pomares cultivados oferecem mais 

de 60 produtos diferentes, orgânicos e não 

orgânicos, que são consumidos em todo o 

estado, mas principalmente na Região Me-

tropolitana de BH. 

 A exemplo de outras grandes cidades, 

o Cinturão Verde de Belo Horizonte nasceu 

da expansão desordenada dos municípios, 

e em especial das grandes cidades, antes 

da obrigatoriedade dos Planos Diretores. 

Com a ocupação irregular de áreas ante-

riormente destinadas a agricultura e o con-

sequente aumento da pressão imobiliária, 

foi criada uma competição entre o espaço 

urbano e o rural, levando a fronteira das 

propriedades rurais a ficarem bem próxi-

mas das cidades. Estas áreas rurais pro-

dutivas e localizadas nas proximidades do 

mercado consumidor, foram denominadas 

de cinturões verdes. 

 Segundo dados da Ceasa Minas - Cen-

trais de Abastecimento, os municípios que 

compõe o Cinturão de Belo Horizonte ofer-

taram ao mercado mineiro, durante os 12 

meses do ano de 2008, cerca de 128 to-

neladas. O valor comercializado dessa pro-

dução chegou a aproximadamente R$ 118 

milhões incluindo hortaliças como tomate, 

alface, couve de folha, couve-flor, cenou-

ra, batata-doce, beterraba, taro, vagem, 

abobrinha, salsa, mandioca, milho-verde, 

repolho, mostarda e frutas como limão, la-

ranja, goiaba, manga, maracujá, tangerina 

e uva.

 Os produtores que atuam nos cinturões 

verdes fornecem alimentos, em grande 

parte perecíveis, em função da proximidade 

com as Ceasas. Eles são responsáveis pela 

produção de hortaliças e frutas que repre-

senta uma das principais fontes de emprego 

e renda para a população onde a agricultura 

familiar predomina e garante a sustentabi-

lidade e perseverança da cadeia produtiva. 

No caso específico da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, a média de produtores 

por município calculada pela Emater, é de 

150, totalizando 4.950 agricultores familia-

res na atividade de produção de hortaliças e 

frutas, gerando cerca de 30.000 empregos 

diretos e indiretos.

 Além disso, os agricultores urbanos tam-

bém compõem fatia significativa da produ-

ção no Cinturão Verde de Belo Horizonte. O 

trabalho da agricultura urbana tem papel 

importante na mudança de comportamento 

das populações das cidades, relacionadas à 

inclusão social, ao resgate das pessoas pela 

geração de emprego e renda e a ocupação 

sustentável dos espaços urbanos vagos. 

 Esta forma de sistema produtivo tem ob-

tido sucesso em municípios onde a parceria 

estado, município e produtores é efetiva, 

como é o caso de Sete Lagoas, que estimu-

la a produção de hortaliças nestes espaços 

urbanos. Estima-se que a produção de hor-

taliças hoje, em Sete Lagoas, seja de 900 

toneladas anuais e cerca de 300 famílias 

têm sua renda advinda dessa atividade.

 Assim, Estados e produtores criaram 

mecanismos para convivência com a rea-

lidade urbana. É interessante que a forma 

produtiva dos cinturões verdes, também 

seja discutida e essas discussões, avancem 

no sentido de possibilitar que os agricultores 

forneçam alimentos com a segurança ali-

mentar desejada.

 O serviço de Extensão Rural, pela pro-

ximidade encontrada junto aos agriculto-

res familiares, tem papel fundamental na 

realização e acompanhamento de projetos 

produtivos sustentáveis. Para que haja uma 

ampliação das ações de assistência técni-

ca e extensão é necessária uma maior in-

tegração dos segmentos público e privado, 

na troca de experiências, subsidiando as-

sim os órgãos de Extensão Rural, na busca 

de elementos que tornem a produção de 

hortaliças nos cinturões verdes viáveis e 

atrativas aos produtores.

 De acordo com o Censo Agropecuário de 

2009 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a agricultu-

ra familiar emprega 75% da mão-de-obra 

no campo e é responsável pela segurança 

alimentar dos brasileiros. Apesar de ocupar 

apenas um quarto da área, a agricultu-

ra familiar responde por 38% do valor da 

produção (ou R$ 54,4 bilhões) desse total, 

produzindo 70% do feijão, 87% da mandio-

ca, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 

50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 

21% do trigo consumidos no país.
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Agricultura familiar garante produção 
do Cinturão Verde de BH
Produtores são responsáveis pelo cultivo de hortaliças e frutas que 
representam principal fonte de emprego e renda para estas famílias

Plantio direto 
beneficia produtor
 
 A Empresa de Assistência Técnica e Exten-

são Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-

MG) em parceria com o Centro Nacional de 

Pesquisa de Hortaliças (CNPH) da Embrapa Hor-

taliças estão desenvolvendo, junto aos produ-

tores do Cinturão Verde de BH, o plantio direto 

de hortaliças. O método, que é utilizado com 

sucesso no plantio de grãos, tem se mostrado 

viável no cultivo de várias hortaliças como bró-

colis, cebolinha, alface, dentre outras. Há uni-

dades demonstrativas do sistema em Sarzedo 

e Mário Campos e dentre as vantagens está a 

redução de doenças e pragas, males que vem 

comprometendo a produtividade na Grande BH.

 O coordenador técnico de Olericultura da 

Emater-MG, engenheiro agrônomo Georgeton 

Silveira, recomenda o uso de 150 quilos de 

milheto por hectare. “O produtor deve jogar a 

semente a lanço e incorporá-la ao solo com 

uma grade leve. Depois, ele deve esperar um 

período de 40 a 50 dias e jogar o herbicida. A 

gramínea vai tombar e com a palhada acamada, 

o agricultor faz o plantio das mudas, fazendo 

pequenos buracos no solo em linha”, explica. 

 O sistema de plantio direto reduz o revolvi-

mento do solo, o que impede processos dano-

sos como a erosão e oferece vários benefícios 

para o produtor rural. Dentre eles destaca-se a 

redução de utilização maquinário em até 50%, 

diminuindo assim o consumo de derivados de 

petróleo. 

 O agricultor Carlos Alberto Damasceno, de 

Sarzedo, abriga uma unidade demonstrativa 

em sua propriedade desde o ano passado. Ele 

explica que “com o plantio direto, eu não faço 

a capina, reduzindo a mão-de-obra. Também 

diminuí a molhação e o gasto de energia”. Leia Mais

www.emater.mg.gov.br
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Hortas e pomares oferecem mais de 60 produtos orgânicos e não orgânicos



 Concluída em quatro anos, Brasília deu 

forma ao desejo de moldar um imaginário 

de nação ligado ao desenvolvimento eco-

nômico pela industrialização e serviu como 

inspiração para o engenheiro civil Renato 

Dourado buscar processos de construção 

inovadores. Ele trabalhou nas obras da nova 

capital e voltou para Minas Gerais com uma 

visão clara da necessidade de industrializa-

ção e de se ter um processo de construção 

mais racional, mais veloz e sem desperdí-

cio. Suas ideias foram concretizadas quan-

do fundou, em 1959, a Premo Construções 

e Empreendimentos, que em 1961 instalou-

se no Barreiro, em Belo Horizonte, numa 

área de 26.000 m2. 

 Após 15 anos, a área ficou acanhada 

para a produção, que passou a incluir tam-

bém a fabricação de estruturas completas 

de galpões industriais, o que obrigou a Pre-

mo a mudar para uma área de 100.000 m2, 

em Vespasiano, na Região Metropolitana. 

A empresa, que chegou a ser confundida 

com a sua “laje Premo”, lançada na década 

de 1960, foi pioneira em Minas Gerais na 

produção de pré-fabricados e se tornou re-

ferência no setor.

 Na Premo desde 1982, o economis-

ta Hélio Dourado, presidente da empresa, 

avalia que a responsabilidade de dirigir um 

empreendimento cinquentenário é muito 

grande, mas ao mesmo tempo, “conduzir 

uma empresa fundada por meu pai, com 

perspectiva de crescimento e consolidação 

de sua marca é muito gratificante”, ressalta. 

Hélio faz questão de enfatizar, no entanto, 

Produção

que esta não é uma tarefa de um homem 

só. “Não faço isso sozinho. A Premo tem 

executivos competentes em todas as áreas 

e uma equipe muito dedicada”, destaca.

 Os números confirmam. Apesar de a úl-

tima crise financeira ter feito muita empresa 

ver a linha de lucro passar de azul para ver-

melha, a Premo não viu nem mesmo uma 

“marolinha” e cresceu, em 2008, mais de 

40% em relação ao ano anterior. 

 Apostando na diversificação das áreas 

de atuação, a expectativa é que a empresa 

cresça 20% por ano até 2016. A meta, se-

gundo Hélio Dourado, “não chega a ser con-

servadora, é realista”, lembrando que nos 

últimos cinco anos a média foi de 30% ao 

ano. O presidente da Premo assegura que o 

momento é ideal para investir na expansão 

da produção. “As oportunidades oferecidas 

pela Copa de 2014 e pelas Olimpíadas de 

2016 não podem passar em branco. Ain-

da temos as obras do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento) e o programa 

Minha Casa, Minha Vida”, enumera. 

 Com uma produção controlada e efi-

ciente, em 1999 a Premo obteve o cer-

tificado ISO 9001 da primeira à última 

etapa da construção. Atualmente seu mix 

de produtos e serviços inclui pilares, vigas, 

painéis de laje, painéis de vedação, telhas, 

escadas, mobiliário urbano e peças es-

peciais fabricadas sob encomenda. Além 

disso, não se limita a entregar as peças 

pré-fabricadas, incluindo nos seus serviços 

as fundações e outras obras estruturais e 

de acabamento. Ou seja, operam como um 

Além de entregar as peças pré-fabricadas, a Premo realiza obras estruturais e de acabamento
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Premo: 50 anos moldados com 
inovação e sustentabilidade

turn key estrutural. 

 O desenvolvimento de soluções indus-

trializadas para atender ao mercado da 

construção é uma busca constante, segun-

do o presidente da Premo. Ele brinca que 

a inovação faz parte do “DNA da empresa 

fundada pelo pai”. Por isso, estão sempre 

repensando o negócio, investindo em equi-

pamento, treinamento e gestão.

 Quando a localização tornou-se uma 

barreira geográfica para expansão da em-

presa, a Premo passou a trabalhar com 

canteiros móveis, montando minifábricas e 

pré-moldando as estruturas na própria obra. 

Essa foi a solução para driblar o problema 

de logística, possibilitando atender clientes 

em qualquer região. Os canteiros móveis 

ressaltam outra característica da Premo: 

valorizar os aspectos da sustentabilidade. 

 Essas minifábricas diminuem custos 

com transporte, evitam a formação de 

resíduos e entulhos, reduzindo o impacto 

ambiental e melhorando as condições de 

trabalho. “Estimamos que o custo total de 

uma obra que utilize esse sistema seja 

50% mais baixo, considerando que há 

menos desperdício de materiais e menos 

emissão de CO
2
”, avalia Hélio Dourado. Ou-

tras vantagens são o melhor gerenciamen-

to dos custos e o controle efetivo de todo o 

processo. 

 “Quando falamos em pré-fabricados, 

estamos sempre pensando em ganho de 

tempo e redução de custos, mas para isso é 

necessário que a obra seja bem planejada”, 

enfatiza Hélio Dourado. 

 No setor, como em outros, a padroni-

zação permite ganho de escala. Isso não 

significa que as obras tenham que ser no 

“padrão caixote”. A associação entre pré-

fabricados e arquitetura uniforme, monóto-

na e rígida é uma herança das realizações 

massivas da reconstrução da Europa no 

período pós-guerras. Entretanto, a fachada 

original do Escritório Central da Açominas, 

em Belo Horizonte, executada nos primór-

dios da Premo já contrariava essa vincula-

ção. Projetada pelos arquitetos Márcio Pin-

to de Barros e Marcos Vinícius Rios Meyer, 

“o efeito das diferenças geométricas e do 

estudo das cores do concreto deram à fa-

chada a aparência de uma obra de arte que 

representa a marca registrada da empre-

sa”, registra Augusto Carlos Vasconcelos, 

autor da série Concreto no Brasil (Ed. Stu-

dio Nobel).

 De fato, é possível erguer praticamente 

qualquer tipo de obra com os pré-fabricados, 

é uma questão de linguagem. “Hoje em dia 

a percepção do mercado já está muito clara 

sobre as potencialidades dos pré-fabrica-

dos. Podemos desenvolver formas, texturas 

e tonalidades que atendam à finalidade de 

cada obra”, observa Hélio Dourado.
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Leia Mais

www.premo.com.br

Premohab amplia 
mercado
 Pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) de 
2007, aponta um déficit de moradias 
no Brasil de 7,2 milhões. Para dimi-
nuir esse volume, o governo federal 
destinou R$ 34 bilhões para o pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, para 
famílias com renda de até 10 salários 
mínimos. 
 Nesse cenário, e antecipando o 
crescimento da demanda, a Premo 
investiu mais de R$ 2 milhões em 
uma solução construtiva que cor-
responde à expectativa do merca-
do de preço, prazo e qualidade: a 
Premohab. Essa tecnologia garante 
uma vantagem competitiva em re-
lação à concorrência. Com ela, é 
possível reduzir à metade o tempo 
para erguer casas e apartamentos, 
permitindo mais rápido retorno do 
capital investido. “Utilizando painéis 
de concreto portante, fizemos um 
prédio de dez andares em seis me-
ses”, exemplificou o empresário.
 Para provar ao mercado as vanta-
gens da utilização de pré-fabricados 
e pré-moldados, a empresa entrou 
como investidora e fornecedora da 
solução industrial. Em parceria com 
construtoras da Região Metropoli-
tana, lançou empreendimentos em 
Vespasiano e em Belo Horizonte. 
Hélio Dourado acredita tanto na 
aceitação do produto no segmento 
habitacional, que projeta uma gran-
de receita para os próximos dois 
anos. Em 2010, a expectativa é de 
que esse nicho de negócio seja res-
ponsável por pelo menos 40% do 
faturamento da empresa.



Crea-Minas fortalece 
entidades de classe
Ações do Conselho geram benefícios para as profissões do Sistema

 O Crea-Minas tem promovido uma série 

de ações com o intuito de fortalecer as enti-

dades de classe, já que parte delas, através 

de seus representantes, compõem o plená-

rio que é o órgão máximo do Conselho. Cabe 

às entidades de classe o papel de auxiliar 

o Crea na proposição de políticas públicas 

para o desenvolvimento econômico-social, 

no aperfeiçoamento das atividades de fisca-

lização profissional e na elaboração de proje-

tos de parceria e programas de capacitação 

profissional. Registradas voluntariamente no 

Conselho, as entidades de classes repre-

sentam as diversas modalidades profissio-

nais. Atualmente são 80 entidades registra-

das, que recebem do Crea-Minas até 6,8% 

do valor bruto dos repasses da arrecadação 

da Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART, mediante indicação do profissional no 

ato de preenchimento da mesma.

 Esse tipo de parceria foi possibilitada 

pela Resolução do Confea 456/01 que re-

gulamentou os convênios entre os Creas de 

todo o Brasil e as entidades de classe, com 

o objetivo de inseri-las nas discussões sobre 

políticas de fiscalização do exercício profis-

sional, especialmente no que diz respeito à 

ART, instituída pela Lei Federal  6.496/77.

 Segundo  a Superintendente de Rela-

ções Institucionais do Crea-Minas, enge-

nheira arquiteta Marília Machado, para a 

entidade receber o repasse ela deve ser 

registrada no Crea e estar em dia com o 

Conselho e com suas obrigações federais. 

“Desde 2009, esse repasse passou a ser 

feito mensalmente e as entidades passa-

ram a prestar contas anualmente. Isso foi 

uma grande conquista e tem sido um im-

portante facilitador”, explica. 

 Marília ressalta que antes, como o re-

passe e a prestação de contas eram tri-

mestrais, a entidade tinha pouco tempo 

para utilizar o recurso.  “Não havia como 

eles economizarem para fazer um projeto 

de maior envergadura porque tinham que 

gastar a verba em três meses. Hoje, as 

entidades prestam conta pelo período que 

vigora o convênio, que é entre 1º de janeiro 

e 31 de dezembro”, acrescentou. 

 Colégio Estadual de Entidades

 O Colégio Estadual de Entidades (CEE), 

órgão consultivo do Crea-Minas foi criado 

em 2000 e é composto pelos presidentes 

de entidades de classes. A sua criação pos-

sibilitou às entidades discutirem com mais 

profundidade  problemas do dia a dia, re-

forçando o compromisso com a valorização 

das profissões e facilitando a chegada das 

normatizações do sistema Confea/Crea até 

os profissionais.

 Ato 4

 Instituído em 16 de setembro de 

2008 em atenção à Resolução do Confea 

456/01, o Ato Normativo 4 é mais uma ação 

do Crea-Minas que fortalece as entidades de 

classe. Ele prevê que a receita do Conselho 

advinda de multas e juros seja repassada 

para as entidades registradas no Crea-Minas 

e para as Instituições de Ensino Superior (IES), 

que podem investir inclusive em Bolsas de Ini-

ciação Científica (BIC). “As entidades podem 

investir em projetos de valorização profissio-

nal e aperfeiçoamento técnico e cultural das 

profissões. Se a proposta das entidades ou 

das IES se enquadrar no Ato 4 ela é aprovada 

e é firmado um convênio para que a entidade 

possa receber a verba e executá-lo”, esclare-

ceu Marília Machado.

 

 

Entidades Inspetorias em Ação

 Dando prosseguimento a sua política de 

interiorização, o Crea-Minas tem firmado, 

através de suas inspetorias, diversos con-

vênios com o objetivo de potencializar as 

ações do Conselho junto às administrações 

municipais. 

 Através desses convênios, o Crea-

Minas apoia as prefeituras na elaboração 

das políticas setoriais, como Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Plano Diretor, Código de 

obras e outras. 

 Além disso, o Conselho conjuga esfor-

ços junto às prefeituras na implantação de 

projetos sociais, tais como moradia popu-

lar, auto-gestão e plano comunitário. 

 O principal foco dos convênios vem de 

encontro a atividade fim do Conselho: a fis-

calização, visando a proteção da sociedade 

e impedindo que leigos atuem ilegalmen-

te nas áreas da engenharia, arquitetura e 

agronomia. 

 É o caso da Inspetoria de Pirapora que 

firmou convênio de cooperação técni-

ca com a prefeitura local. O Conselho foi 

representado no ato da assinatura pelo 

inspetor chefe Celso Luiz Ribeiro França e 

pelo coordenador regional Rodrigo Reis. 

 Também a Inspetoria de Diamantina 

assinou convênio com a prefeitura do mu-

nicípio. No caso da cidade histórica, que é 

Patrimônio Cultural da Humanidade, a par-

ceria prevê, inclusive, trabalhos no sentido 

de fiscalizar e ajudar na preservação de 

monumentos, igrejas e casario.

 

SME possui mais 
tempo de atuação 
 A Sociedade Mineira de Engenhei-

ros (SME) é a entidade registrada no 

Crea-Minas com maior tempo de atu-

ação junto à sociedade civil. Criada 

em fevereiro de 1931, antes mesmo 

do Confea, a SME surgiu para repre-

sentar os interesses da categoria pro-

fissional dos engenheiros, arquitetos e 

agrônomos, visando sua qualificação e 

inserção no mercado de trabalho.

 Nesses 78 anos, a SME sempre 

buscou uma relação responsável e 

comprometida com os interesses so-

ciais. Dentre suas ações em Minas, 

destacam-se o estudo sobre o poten-

cial de desenvolvimento do estado, 

que resultou na criação da Usiminas 

em 1965. A divulgação desse projeto 

no Japão culminou com a vinda de 

diversas empresas para Minas Gerais. 

Participou do Plano de Urbanização de 

Belo Horizonte e da criação da Açomi-

nas e da Cemig.

Convênios e parcerias potencializam 
ações do Crea-Minas

Em Pirapora, o inspetor-chefe Celso Luiz Ribeiro assina convênio com prefeito Warmillon Fonseca

Crea Júnior amplia 
ação em inspetorias
 Várias inspetorias vêm desenvolvendo 

ações conjuntas com o Crea-Minas Júnior 

no sentido de envolver os estudantes das 

áreas que integram o Sistema Confea/Crea. 

Essa parceria se consolidou nas reuniões do 

Colégio de Inspetores realizadas durante o 

ano em várias cidades do interior como João 

Monlevade, Diamantina, Uberlândia, Santa 

Rita do Sapucaí, Juiz de Fora e Governador 

Valadares.

 Para o coordenador do Crea-Minas Júnior, 

Fabrício Tinoco Froes, “essas parcerias têm 

sido muito importante, pois os inspetores têm 

colaborado muito com o nosso trabalho, além 

de serem ponto de referência para os estudan-

tes”. Outro importante aspecto desse trabalho 

conjunto é o fato dos inspetores passarem 

para o Crea-Minas Júnior as demandas locais. 

“O inspetor sabe onde está a maior dificuldade 

do jovem profissional e assim pode ajudá-lo a 

desenvolver suas atividades”, explica Fabrício.

 O trabalho conjunto com as Inspetorias 

aproximam os estudantes do Conselho e 

uma das ações com esse enfoque é O Dia 

da Inspetoria. Na oportunidade o Crea Jú-

nior leva os estudantes que estão em fase 

de conclusão de curso para conhecer as 

inspetorias e obter mais informações sobre 

o Sistema. De acordo com Fabrício, “nossa 

intenção é fortalecer ainda mais as parcerias 

com as inspetorias para que o Crea-Minas 

Júnior continue marcando presença também 

no interior”.



 O Crea-Minas fortalece a sua atuação 

em consonância com os poderes Executi-

vo e Legislativo dos municípios, Estado e 

União e acompanha várias ações parla-

mentares de interesse do Sistema Confea/

Crea e da sociedade de modo geral.

 Uma delas é a discussão na Câmara 

Federal do Projeto de Lei 3.057/00 que 

busca adaptar a legislação da década de 

1970 a uma nova realidade. Por isso, o PL 

é mais conhecido como a Revisão da Lei 

Federal 6.766/79, que dispõe sobre o Par-

celamento do Solo Urbano. 

 Há mais de 30 anos em vigor no Bra-

sil, a Lei de 1979 está desatualizada e não 

condiz com o novo modelo das cidades 

brasileiras. Uma das principais críticas é 

que ela traz exigências urbanísticas e obri-

gações demasiadas, implicando em altos 

preços de lotes, o que acaba por provocar 

informalidade, sobretudo, em áreas públi-

cas de preservação ambiental. As determi-

nações do Uso e do Parcelamento do Solo 

devem ser embasadas nos Planos Direto-

res Municipais, assim como nas diretrizes e 

nos instrumentos definidos no Estatuto das 

Cidades.   

 Segundo o Superintendente da Secreta-

ria Estadual de Desenvolvimento Regional 

e Política Urbana de Minas Gerais (Sedru), 

Sandro Veríssimo, existem várias razões 

para que se faça a revisão da lei. Ela não 

contempla, por exemplo, a prática crescen-

te de condomínios fechados, que não têm 

parâmetros adequados de controle. “Uma 

das grandes polêmicas da revisão são os 

condomínios urbanísticos, pois eles não 

têm marco regulatório e pela primeira vez 

esse projeto de lei vai dispor sobre isso”, 

explica.

 Entre os desafios trazidos pelo PL está 

a ideia de o município assumir o licencia-

mento integrado, urbanístico e ambiental. 

“A intenção desse dispositivo é contribuir 

para a celeridade do licenciamento dos 

projetos de parcelamento. Para isso, en-

tretanto, os municípios devem implementar 

seu Plano Diretor, ter conselhos atuantes e 

deliberativos e ter corpos técnicos qualifi-

cados para essa missão, o que muitos não 

têm hoje”, enfatiza Sandro Veríssimo. 

 Se esses trâmites ficarem mais rápidos, 

a tendência é que haja uma oferta maior de 

lotes. “É o princípio da economia. A oferta 

maior e a demanda constante vão baratear 

o preço e acabar com a atividade informal. 

A terra urbana está cara e fica cada vez 

mais difícil garantir moradia digna para as 

pessoas”, afirma Sandro Veríssimo. 

 Em outra ação, o Crea-Minas entregou 

mais de 10 mil assinaturas de apoio a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

285/08 - pela Moradia Digna - Uma Prio-

ridade Social - durante sessão plenária 

ocorrida no dia 8 de outubro de 2009.

  O presidente do Conselho, engenheiro 

civil Gilson Queiroz e a coordenadora do 

Grupo de Trabalho de Habitação do Crea-

Minas, arquiteta Marieta Cardoso Maciel 

entregaram para a engenheira arquiteta 

Henriqueta Arantes, da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC) e da 

Coordenação Nacional do Movimento pela 

Moradia Digna e para Marcos Landa, do 

Movimento Nacional de Luta pela Mora-

dia e do Comitê Técnico de Saneamento 

Ambiental do Ministério das Cidades, o 

pacote com as assinaturas. Além dos con-

selheiros e diretores do Conselho, estava 

presente o deputado estadual Carlos Go-

mes, representando a Frente Parlamentar 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais.

 Com essa contribuição do Crea-Minas, 

a campanha já soma mais de 600 mil assi-

naturas em todo o país que serão entregues 

aos deputados e senadores. A participação 

da sociedade fortalece a campanha e refor-

ça a intenção de que a PEC seja aprovada 

sem emendas o mais breve possível. A PEC 

285/08  determina que no mínimo 2% dos 

recursos do Orçamento da União e 1% da 

verba arrecadada em impostos e contribui-

ções por Estados, Municípios e pelo Distri-

to Federal sejam utilizados exclusivamente 

para subsidiar projetos de moradia para a 

baixa renda, a fim de eliminar o déficit ha-

bitacional do país. 

Ação Parlamentar

 O engenheiro civil e presidente da Mascarenhas Barbosa Roscoe 

(MBR) e do Sinduscon, Luiz Fernando Pires é uma dessas pessoas 

que construiu uma sólida carreira vencendo etapas. Nascido em Va-

lença, no interior do Rio de Janeiro, Luiz Fernando mudou-se, com 

a mãe e os irmãos para Barra Mansa (RJ) depois de perder o pai 

aos 12 anos. Lá cursou o primário, ginásio, colegial e trabalhou em 

diversos tipos de comércio, como bar, padaria, mercearia, açougue 

e quitanda para ajudar no sustento da casa. 

 Após cursar o pré-vestibular em Juiz de Fora, Luiz Fernando in-

gressou no curso de engenharia civil na Universidade Federal Flu-

minense (UFF), formando-se em 1972. Ele lembra que quando ter-

minou o colegial, existiam praticamente três profissões: engenharia, 

direito e medicina. “Escolhi a carreira de engenheiro civil por gostar 

de construir e pelo exemplo que via em outros profissionais. Além do 

mais, tinha facilidade em matemática, física e desenho”, conta. 

 Na época da faculdade, Pires foi monitor de topografia e estagiou 

na área de construção de rodovias. Seu primeiro emprego também 

foi nesse ramo da engenharia. Já em 1973, foi para uma construtora 

que atuava dentro da Siderúrgica Paulista (Cosipa) e assim come-

çou sua trajetória na construção industrial. Da Cosipa, Luiz Fernando 

foi para a Internacional de Engenharia S.A. e lá ficou por 17 anos 

atuando principalmente no gerenciamento, gestão e implantação de 

empreendimentos por todo país.

 Em 1994, a história de Pires se encontra com a história da Mas-

carenhas Barbosa Roscoe (MBR), na época uma construtura com 60 

anos de tradição, voltada para a área industrial. A entrada de Luiz 

Fernando para a MBR aconteceu a convite do colega de faculda-

de Luiz Gonzaga Quirino Tannus, do Rio de Janeiro, que adquiriu a 

empresa da família Mascarenhas Barbosa num momento em que a 

construtora passava por um período de dificuldades. 

 Luiz Fernando começou na MBR como diretor executivo, cuidava 

da parte administrativa, financeira e comercial. Sem nunca abando-

nar os canteiros de obras, Pires trabalhou para que a Mascarenhas 

Barbosa Roscoe voltasse a crescer. Em 1999, ele adquiriu o controle 

acionário da empresa e ao assumir a presidência da construtora 

tomou medidas administrativas que fizeram com que a MBR ga-

nhasse ainda mais fôlego. Nesta fase, a empresa fez várias obras de 

destaque, superando os desafios de um período que ficou marcado 

no país pela baixa atividade econômica. Sobre esse processo de mu-

dança e renovação, Pires destaca que “é da natureza das empresas 

e da natureza humana, a vontade de mudar”. 

 Dentre os valores que ele preza e difunde em sua empresa es-

tão o respeito, o foco nos relacionamentos, a simplicidade, poucos 

níveis hierárquicos, melhoria contínua, busca permanente pela evo-

lução nos métodos, processos e novas tecnologias, sustentabilidade 

e comprometimento. “Acredito na força dos relacionamentos. Vim 

para a MBR por causa de uma amizade de escola”, avalia.

 Atualmente, a construtora - que completou 75 anos em abril - é o 

principal negócio da família, que também possui outras empresas em 

áreas distintas. Uma delas é a ETS – Engenharia, Tecnologia e Servi-

ços, focada no aluguel de equipamentos para a própria Mascarenhas 

e também para o mercado de modo geral. O grupo possui ainda uma 

empresa de estacionamento em Niterói (RJ), a Niterói Park, além da 

Charita Concessionária S.A., que tem concessão viária do túnel de 

ligação entre duas regiões da cidade de Niterói, além de uma firma 

que atua no segmento imobiliário, a Pires e Associados, que constrói 

imóveis para as classes C e D em Belo Horizonte e Contagem.

 Com vistas no futuro, Luiz Fernando Pires já prepara a sua su-

cessão e para isso contratou a consultoria da Fundação Dom Cabral. 

Acredita, no entanto, que a empresa ainda tem muito o que cami-

nhar. “Quanto mais alcançamos posições na carreira, mais respon-

sabilidades temos. Tenho uma carreira de sucesso. Comecei como 

qualquer outro e conquistei meu espaço com muito trabalho. Já ga-

nhei salário de estagiário e vivia bem com ele. Agora sou acionista 

e isso só aumenta o meu compromisso com as pessoas que estão 

comigo”, faz questão de ressaltar.

Perfil

Luis Fernando Pires acredita que a MBR ainda tem muito a caminhar

Espaço conquistado com muito trabalhoCrea-Minas intensifica ações 
em defesa da sociedade

Eng. arquiteta Henriqueta Arantes da CBIC, o pres. 
do Crea-Minas Gilson Queiroz e o dep. Carlos Gomes 
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Pedro Leopoldo abriga empresa pioneira 
na reciclagem de lâmpadas
Recitec foi a primeira em Minas Gerais e a segunda no país a fazer reciclagem de lâmpadas

Minas e Gerais

Leia Mais

www.recitec-mg.com.br

 À dolorosa luz das lâmpadas elétricas da 

fábrica / Tenho febre e escrevo. / Escrevo 

rangendo os dentes, fera para a beleza disto, 

/ Para a beleza disto totalmente desconhe-

cida dos antigos. Álvaro de Campos cantou, 

em 1914, em sua Ode Triunfal, a vertigem 

do progresso. Se fosse hoje, provavelmente 

ao invés de febre, o heterônimo futurista de 

Fernando Pessoa teria uma grande dor de 

cabeça. Ou é o que muitas pessoas, empre-

sas e órgãos públicos têm ao tentar equili-

brar a equação dos benefícios das lâmpadas 

fluorescentes e seu custo ambiental. 

 Em relação às incandescentes, elas re-

presentam uma economia de energia de 

aproximadamente 80%. Com o empurrão 

dado pelo “apagão” de 2001, o consumo 

desse tipo de lâmpada dobrou. Passou de 

80 milhões, em 2000, para mais de 160 

milhões em 2007, segundo estimativa da 

Associação Brasileira da Indústria de Ilumi-

nação (Abilux). 

 Entretanto, em sua composição há mer-

cúrio. O metal é altamente tóxico e alguns 

de seus compostos são neurotoxinas poten-

tes que, em alta concentração, podem dani-

ficar o sistema nervoso central. O descarte 

inadequado pode provocar além de danos à 

saúde, contaminação do solo, de corpos de 

água e de ecossistemas, por isso, quando 

as lâmpadas fluorescentes se tornam inser-

víveis, o destino não pode ser a lata de lixo 

mais próxima. Ou seja, requerem tratamento 

específico. É o que faz a Recitec - Recicla-

gem Técnica do Brasil, localizada em Pedro 

Leopoldo. 

 A cidade onde nasceu Chico Xavier, que 

fica na Região Metropolitana de Belo Hori-

zonte (a 46 km da Capital), mais conhecida 

pela fabricação de cimento, é uma das pou-

cas localidades que tem esse tipo de serviço. 

Segundo levantamento da Abilumi - Associa-

ção Brasileira de Importadores de Produtos 

de Iluminação, até junho de 2008, havia 10 

empresas de reciclagem de lâmpadas no 

Brasil, a maioria delas em São Paulo.

 A Recitec foi a primeira em Minas Gerais 

e a segunda no país a fazer a reciclagem 

de lâmpadas, começando a trabalhar com 

elas em 2003. Alguns dos componentes da 

lâmpada são vendidos para outras fábricas. 

O mercúrio, por exemplo, vai para empresas 

que fabricam lâmpadas, termômetros e pro-

dutos elétricos.

 Mensalmente a Recitec recebe 100 mil 

lâmpadas de todo o país. Ou melhor, cole-

ta. Segundo o diretor comercial da empresa 

Renato Barros e Silva, a legislação brasileira 

tem uma forma inteligente de responsabili-

zar o consumidor, o transportador e o recep-

tor das lâmpadas, por isso a Recitec optou 

por uma logística própria para garantir maior 

segurança ao processo.

 A tecnologia para reciclar as lâmpadas 

foi desenvolvida na própria empresa, que 

buscou “modelos mundiais para utilizar o 

que havia de melhor e que permitisse que 

fôssemos referência para a área”, conta 

Renato Barros. Eles utilizam um sistema a 

seco, que não gera efluentes líquidos. Com 

isso é assegurado aos seus clientes que não 

haverá problemas futuros advindos de pas-

sivos. 

 Renato Barros lembra que, pela legisla-

ção, “os danos causados pela disposição 

inadequada de resíduos não se esgota com o 

tempo”.  Além da preocupação ambiental, a 

segurança dos funcionários recebe atenção 

especial. Todos utilizam EPIs (Equipamentos 

de Proteção Individual), fazem testes cons-

tantes de contaminação e seguem vários 

procedimentos de seguranças. 
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Indicadores

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010

TAXAS DE SERVIÇO - Resolução 513 de 21/08/2009

Serviços Valor R$

I - Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica 
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc.)
c) Visto de registro (art.58 da Lei 5.194 de 1966)
II - Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira 
a) Valor da inscrição, registro e novo registro
b) Valor da expedição de carteira de identidade profissional 
c) Prorrogação de registro provisório
d) Recadastramento
III - Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194 de 1966)
a) Para profissional com RNP
b) Para profissional sem RNP
IV - 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional  
V - Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) De registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
b) Anotação de curso
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
d) Demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado
e) 1ª  emissão de acervo técnico com registro de atestado
f) Demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
g) Emissão de relação de ART’s - até 20 ART’s
h) Emissão de relação de ART’s - acima de 20 ART’s
i) Registro de Direito Autoral sobre obra intelectual
j) Emissão de quaisquer outros documentos e anotações
k) Análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e no exterior

152,00
152,00
76,00

49,50
31,50

ISENTO
31,50

ISENTO
31,50
31,50

ISENTO
ISENTO
ISENTO

31,50
ISENTO

51,50
31,50
63,00

190,00
31,50

190,00

1

2

3

4

5

6

7

8

até  8.000,00

até  15.000,00

até  22.000,00

até  30.000,00

até  60.000,00

até  150.000,00

até  300.000,00

 

 de 8.000,01

 de 15.000,01

 de 22.000,01

 de 30.000,01

 de 60.000,01

 de 150.000,01

 acima de  300.000,01

31,50

79,00

116,00

158,00

316,00

474,00

632,00

791,00

     

Taxa de ART
(em R$)

Tabela por valor de contrato / obra / serviço
Resolução 512 de 21/08/2009

Classes (Valor do Contrato/Serviço/Obra em Reais)Faixa

Receituário Agronômico em R$

1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas 

ou inspeção veicular
31,50

Graduação

Superior

Médio

Janeiro

219,50

110,00

Fevereiro

232,00

116,00

Março

243,50

122,00

Valores de Anuidade de Profissionais em R$
Resolução 510 de 21/08/2009

  Projetos-Padrão Residenciais 

outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09
janeiro/09
dezembro/08
novembro/08

Padrão / Meses

819,62
819,38
819,78
819,69
821,32
823,84
823,88
827,92
827,58
824,40
801,42
798,11

R-1
Baixo

983,70
982,06
981,33
980,47
982,03
985,48
986,35
990,70
990,57
987,71
961,33
958,06

NormaI
1.221,41
1.216,25
1.214,17
1.212,81
1.213,58
1.215,68
1.217,33
1.221,99
1.222,37
1.219,74
1.197,64
1.193,16

Alto
764,56
764,02
764,76
765,03
766,80
769,52
771,70
778,51
777,40
776,05
756,80
753,76

PP-4
Baixo

938,81
938,06
938,13
937,62
939,68
943,58
943,99
950,62
950,36
947,37
921,01
917,96

NormaI
732,00
731,72
732,43
732,74
734,77
737,80
740,04
747,03
746,37
745,03
727,27
724,23

R-8
Baixo

814,33
813,70
813,31
812,82
814,87
818,43
820,25
826,48
826,35
824,93
802,52
800,07

NormaI
999,23
996,32
995,06
994,43
996,35
998,82

1.000,80
1.007,52
1.007,82
1.006,14

987,53
984,13

Alto
PIS

531,40
531,99
533,27
533,86
534,23
535,68
536,75
542,48
541,66
540,33
525,46
524,39

R-16
Baixo

789,25
788,58
788,89
788,27
790,33
793,75
795,43
801,43
801,22
799,82
778,55
776,27

NormaI
1.025,40
1.026,12
1.026,63
1.026,27
1.029,33
1.034,03
1.037,46
1.045,82
1.045,65
1.044,42
1.016,21
1.013,74

Alto

    

1

2

3

4

5

6

7

8

Faixa Área em m2

31,50

31,50

74,00

116,00

158,00

316,50

474,00

632,50

Execução
direção de obra

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

74,00

74,00

116,00

ARQ

Valores das Taxas em R$
Tabela por área de edificação

Tabela 2 - Edificações Prediais Projetos

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

74,00

EST

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

ELE

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

HID Outros

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

Valor máx. 
por faixa

31,50

79,00

116,00

158,00

316,50

474,50

632,00

791,00

 

 de  40,01

 de  70,01

 de  90,01

 de  120,01

 de  240,01

 de  500,01

até 40,00

até 70,00

até 90,00

até  120,00

até  240,00

até  500,00

até 1.000,00

   1.000,01acima de

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica 
Resolução 511 de 21/08/2009

1
2
3
4
5
6
7
8

Faixa Classes de Capital Social R$

373,50
484,00
632,50
822,50

1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

Anuidade
em R$

Pagamento em cota única e % de desconto 
(em R$)

até 100.000,00
até 360.000,00
até 600.000,00
até 1.200.000,00
até 2.500.000,00
até 5.000.000,00
até 10.000.000,00

 
 de  100.000,01
 de  360.000,01
 de  600.000,01
 de  1.200.000,01
 de   2.500.000,01
 de  5.000.000,01

Janeiro

336,00
435,50
569,50
738,00
958,50

1.246,50
1.620,00
2.107,00

Fevereiro

354,50
460,00
601,00
779,50

1.013,00
1.316,50
1.710,00
2.224,00

Março s/desc.

373,50
484,00
632,50
822,50

1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00acima de  10.000.000,00

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de novembro/08 a outubro/09 - Valores em R$/m2

(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)

Projetos Padrão Galpão Industrial (IGI) e Residência Popular (RP1Q)

Meses RP1Q G1

789,55
791,03
792,79
792,72
793,42
797,50
800,77
805,78
805,65
804,28
777,60
775,39

outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09
janeiro/09
dezembro/08
novembro/08

440,41
440,90
440,72
441,04
442,36
444,60
446,87
451,56
452,40
452,40
441,49
440,26

Projetos-Padrão Comerciais  - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)

outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09
janeiro/09
dezembro/08
novembro/08

Padrão / Meses

932,59
934,83
935,77
935,32
938,13
942,53
944,25
951,73
951,83
950,19
920,77
918,49

CAL-8
Normal

1.010,39
1.012,63
1.013,68
1.013,17
1.015,43
1.019,80
1.021,47
1.028,58
1.028,51
1.026,36

997,29
994,78

Alto
805,65
806,74
807,05
806,68
809,28
813,39
815,39
822,47
822,59
821,48
795,81
793,59

CSL-8
Normal

885,51
886,01
886,28
885,88
887,40
891,55
893,59
900,79
900,78
898,98
874,40
871,93

Alto
1.074,53
1.076,05
1.076,53
1.076,14
1.079,78
1.085,21
1.088,31
1.098,49
1.098,40
1.097,28
1.062,90
1.060,53

CSL-16
Normal

1.179,86
1.180,63
1.180,87
1.180,45
1.182,81
1.188,28
1.191,43
1.201,78
1.201,58
1.199,67
1.167,05
1.164,28

Alto

  



Mercado

 A partir de janeiro de 2010, os cursos 

da área de engenharia terão uma nova no-

menclatura. A iniciativa é do Ministério da 

Educação (MEC) que decidiu reorganizar 

as graduações a fim de facilitar a identi-

ficação das mesmas devido à quantidade 

de designações diferentes que lhe são da-

das, mas que na maioria das vezes tratam 

do mesmo curso. Ao todo são 258 deno-

minações que, com a redução, passarão 

para apenas 20.

 Essas definições em excesso são con-

sequência principalmente do crescimento 

da área e do surgimento de diversas facul-

dades de engenharia que buscam ofertar 

cursos mais específicos - e por isso criam 

novas nomenclaturas. Segundo o assessor 

da Comissão de Educação do Crea-Minas, 

engenheiro mecânico Heliézer Resende, as 

escolas se aproveitam do momento mer-

cadológico para lançar cursos com novos 

títulos. “A cada novidade nos noticiários 

sobre algum assunto, as escolas criam 

esses cursos. Se o Lula anuncia algo so-

bre o biodiesel, vai aparecer o engenheiro 

do biodiesel. Agora só falta termos o en-

genheiro do Pré-Sal. O que interessa na 

verdade são as atribuições, e não as titu-

lações”, afirmou.

 Em junho de 2009, o MEC realizou uma 

consulta pública para analisar propostas 

e fundir as graduações semelhantes em 

um único nome, que se enquadrará no 

contexto dos cursos que sofrerão essa 

mudança. Um exemplo é a engenharia 

elétrica, que vai agregar as engenharias 

elétrica, eletrônica, eletrotécnica, das 

energias e industrial. “Essa ação vai vingar 

e vai facilitar muito as coisas. Nós já tive-

mos a reforma nos cursos técnicos e tec-

nológicos que foi um sucesso e agora com 

a engenharia não vai ser diferente. Pode 

ser que não permaneçam esses 20 nomes 

previstos, mas esses 258 com certeza não 

teremos novamente”, acrescentou Heliézer 

Resende.

 O Confea não só apoia esta iniciativa 

do MEC, como também espera uma maior 

evolução neste plano de redução na no-

menclatura dos cursos.

 A lista preliminar com as denominações 

é a seguinte: Engenharia Aeronáutica, En-

genharia Agrícola, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia de Agrimen-

sura, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

de Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Materiais, En-

genharia de Minas, Engenharia de Pesca, 

Engenharia de Produção, Engenharia de 

Telecomunicações, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Eletrônica, Engenharia Flores-

tal, Engenharia Mecânica, Engenharia Me-

talúrgica, Engenharia Naval, Engenharia 

Química.

Ler e navegar

www.vitruvius.com.br

Portal Vitruvius Brasil pós-crise  
Agenda para a 
próxima década

Fábio Giambiagi e 
Octávio de Barros (org.)
Editora Campus 2009

 A proposta do livro é ampliar o 
debate sobre o que é necessário 
para o país sustentar seu cresci-
mento. O leitor encontrará uma 
agenda para uma nova política 
ambiental, conhecerá propostas 
para encarar os desafios associa-
dos às tendências demográficas, 
entre outros temas.

Cursos de engenharia ganham 
nova nomenclatura em 2010

Leia Mais

www.mec.gov.br

Desafios das 
Megacidades

www.desafiosdasmegacidades.
com.br

O blog, patrocinado pela Sie-
mens, é dedicado ao debate das 
tendências apontadas pelo estu-
do O Desafio das Megacidades, 
desenvolvido pelas consultorias 
GlobeScan e MRC McLean Hazel. 
Um espaço para divulgar e discu-
tir temas que fazem parte do dia 
a dia de quem vive nas grandes 
cidades.

Mapa da 
Reciclagem
www.cempre.org.br

 O Compromisso Empresarial 
para Reciclagem (Cempre) é uma 
associação sem fins lucrativos de-
dicada à promoção da reciclagem 
dentro do conceito de gerencia-
mento integrado do lixo. No site é 
possível consultar o banco de da-
dos com informações sobre pres-
tadores de serviços em um “Mapa 
da Reciclagem no Brasil”, além de 
preços de recicláveis, manuais e 
outros informativos.

Orçamento de 
obras em foco
Um novo olhar 
sobre a engenharia 
de custos 
Roberto Sales Cardoso
Editora Pini 2009

 O livro trata das ações de quali-
dade e sistemas e ferramentas de 
gestão sempre com a atenção volta-
da para o custo das construções. O 
autor aborda questões do orçamen-
to ligadas ao tema das licitações, 
faz uma análise crítica sobre a 
Lei no. 9.648/98 e propõe novo crité-
rio em substituição ao modelo atual.

DVD

CD

DVD

CD

Lina Bo Bardi 
Sutis substâncias 
da arquitetura 

Olivia de Oliveira 
Romano Guerra Editora  
Editorial Gustavo Gili 2006
 

DVD

CD

 A obra de Lina Bo Bardi é apre-
sentada neste livro com grande 
quantidade de desenhos, imagens, 
escritos e projetos inéditos que 
permitem entender a grandeza e 
a atualidade da obra de Lina en-
quanto confrontação crítica com 
uma realidade estabelecida. O livro 
contém 700 imagens entre fotos e 
desenhos.

Águas de Chuva 
Engenharia das 
Águas Pluviais nas 
Cidades
Manoel Henrique 
Campos Botelho
Editora Edgard Blucher 1998

 Este livro descreve as neces-
sidades e funções dos sistemas 
pluviais nas cidades e nas estra-
das. Contém explicações sobre os 
vários componentes dos sistemas 
pluviais (bocas de lobo, tubulações, 
rampas, escadarias hidráulicas 
etc.), fornece as especificações de 
construção dos sistemas pluviais. 
E ainda: diferentes e curiosas so-
luções pluviais, tópicos práticos de 
hidrologia e hidráulica dos canais.

 Vitruvius é um portal especia-
lizado em arquitetura, urbanismo, 
arte e cultura, e disponibilizado 
na rede mundial de computado-
res pela Romano Guerra Editora 
desde o ano 2000. Há revistas 
mensais específicas e seções 
informativas. Ao se cadastrar, o 
leitor tem opção de receber um 
informativo periódico, com links 
para as novidades.

DVD

CD

Geotecnia Ambiental 

Maria Eugenia Gimenez Boscov
Editora Oficina de Textos, 2009

 

DVD

CD

 Partindo da questão “Lixo ur-
bano e resíduos sólidos em geral 
- onde e como depositar?”, o livro 
traz uma contribuição consolidada 
da Engenharia Geotécnica brasilei-
ra às mais contundentes questões 
ambientais urbanas do momen-
to. Projeto, materiais e cuidados 
construtivos são apresentados, 
sem descuidar do monitoramento 
que acompanha a segurança dos 
aterros e auxilia o avanço do co-
nhecimento e do encerramento da 
deposição.
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