




Editorial

 Os profissionais da área de Engenharia, Arquitetura e Agronomia iniciaram 

o ano de 2010 vivendo momentos privilegiados de debates e de importantes 

deliberações sobre o Sistema Confea/Crea e o futuro das profissões da área 

tecnológica. 

 O 5º Encontro de Lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua que reuniu, 

entre os dias 22 e 26 de fevereiro, em Brasília, cerca de 500 lideranças para 

discutir as  ações estratégicas do próximo período foi um dos mais produtivos 

dos últimos anos. Além de debater assuntos de suma importância para os pro-

fissionais, como o combate a corrupção na engenharia, mudanças climáticas e a Copa de 2014, que reuniu 

três ministros de estado, o Encontro deliberou sobre importantes temas de interesses dos profissionais.

 Um dos pontos altos do Encontro foi o lançamento do Movimento Anticorrupção na Engenharia que 

reuniu engenheiros, arquitetos, agrônomos, políticos, magistrados e advogados que uniram esforços no sen-

tido de propor medidas efetivas para enfrentar a corrupção no setor. O aperfeiçoamento dos processos de 

contratação e fiscalização de obras e serviços, mais transparência nos editais de licitação e financiamento 

público de campanha foram alguns dos caminhos apontados para enfrentar a questão. Outra medida seria 

criar mecanismos consistentes de controle e eliminar a prática da denúncia fácil e irresponsável.

 É importante a iniciativa, principalmente para desvincular essa imagem antiga, entranhada no seio da 

sociedade, de que o setor é só corrupção.  Nessa campanha devemos mostrar o lado positivo da engenharia, 

o setor que planeja, projeta e constrói esse país. 

 Outro destaque ficou por conta da primeira reunião de 2010 do Colégio de Presidentes, realizado 

paralelamente ao Encontro de Liderança, que chamou a atenção dos 27 presidentes dos Creas presentes 

para a importância do engajamento de cada um na mobilização da categoria profissional para o 7º Congresso 

Nacional de Profissionais (CNP) e seus eventos preparatórios.

 No caso de Minas Gerais, o processo de discussão para o CNP/CEP começou em janeiro com a defi-

nição da Comissão Organizadora do Congresso e planejamento de todo o processo que envolve uma série de 

eventos em inspetorias, regionais até a realização do Congresso Estadual em maio. Já está tudo preparado 

para a realização dos  60 encontros nas inspetorias espalhadas pelo estado, entre 15 de março e 15 de abril, 

quando debateremos o tema central do CNP Construindo uma Agenda para o Sistema Profissional: desafios, 
oportunidades e visão de futuro, aprovaremos propostas  e teses e elegeremos os delegados para  a etapa 

regional. A previsão é de envolvermos em torno de 4 mil profissionais que irão pensar e deliberar sobre temas 

fundamentais para  as ações do Conselho nos próximos três anos.

 Portanto, este foi um bom começo de ano. Principalmente em se tratando de um importante ano 

eleitoral, quando estaremos decidindo, em outubro, nosso futuro político em nível estadual e nacional. Daí 

a importância da participação de todos. Para reafirmamos a nossa responsabilidade como profissionais da 

área tecnológica responsáveis por 70% da produção do país e assumirmos o compromisso de investir no 

futuro das nossas profissões e num projeto de desenvolvimento sustentável para a nação. 

 Gilson Queiroz

 Presidente do Crea-Minas

   Um bom começo
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Parabéns pela nova revista 
do Crea-Minas. A publicação 
quiçá represente uma nova 
face e fase do Conselho.

Engenheiro Civil Altamir
em mensagem pelo celular.

Prezado Editor,
 
Li com bastante interesse os diversos as-
suntos desse veículo do Crea-Minas em 
nova forma, motivo de grande satisfação.
Com referência ao artigo Pedro Leopoldo 
abriga empresa pioneira na reciclagem de 
lâmpadas, seria bom deixar registrado que 
outra  empresa mineira já atua no setor 
desde 2002, que tive a oportunidade de 
visitar em Junho de 2002, portanto anterior 
ao do artigo mencionado. 
Chama-se HG Descontaminação, localizada 
no Jardim Canadá - Nova Lima, às margens 
da BR-040 saída para o Rio de Janeiro em 
frente ao Posto Chefão.
Para registro, o endereço é rua Niágara, 89 
- Jardim Canadá - Nova Lima -
 CEP: 34.000-000 - 
telefone: 31-3541-8696 ou 3541-8725.
É interessante ressaltar que a tecnologia 
utilizada por essa  empresa foi totalmente 
baseada em processos desenvolvidos pela 
UFMG, conforme nos foi informado àquela 
época.
Atenciosamente,

Marcos B. Xavier

Mala Direta
Postal

9912227413 - DR/MG
Crea-MG

CORREIOS



 Os preparativos para o Carnaval de 

2010 nas cidades mineiras começaram 

mais cedo para o Crea-Minas. Antes mes-

mo dos foliões saírem às ruas, os fiscais do 

Conselho entraram em ação para ressaltar 

a importância da contratação de profissio-

nais para as montagens de palcos, sono-

rização e iluminação, além de inspeção 

veicular, no caso dos trios elétricos.

 Em Ouro Preto, por exemplo, antes da 

festa começar, o fiscal Francisco Lima 

visitou os locais onde se concentrariam 

os foliões e solicitou a apresentação das 

Anotações de Responsabilidade Técnica 

(A.R.T.s) correspondentes. Por reconhecer 

a importância do trabalho de orientação e 

prevenção realizado pelo Crea-Minas, a 

prefeitura de Ouro Preto já prevê a parti-

cipação de profissionais habilitados nos 

editais de licitação para montagem de 

eventos. “Com a participação de profis-

sionais, garantimos segurança para quem 

participa da festa”, analisa André Simões, 

diretor de Eventos da Secretaria Municipal 

de Turismo. 

 Mas não são apenas as grandes festas 

que têm fiscalização do Crea-Minas. Fei-

ras, seminários, congressos e outros even-

tos também são vistoriados. Um evento 

requer um projeto arquitetônico, sonoriza-

ção, iluminação, geradores, sanitários quí-

micos, dentre outros. “Essas atividades re-

querem a participação de profissionais das 

áreas tecnológicas e por isso o Conselho 

fiscaliza a realização de eventos com o in-

tuito de garantir segurança aos envolvidos, 

evitando possíveis incidentes causados 

por problemas como curto-circuitos, erros 

de montagem de palco e instabilidade es-

trutural”, esclarece o gerente de fiscaliza-

ção do Crea-Minas, Renato Rodrigues. 

 A fiscal Marília Mendes observa que às 

vezes quem está participando de um even-

to nem sempre se dá conta da participa-

ção dos arquitetos, engenheiros e técnicos 

Fiscalização

Fiscalização de eventos ganha 
reconhecimento da sociedade
Ações do Crea-Minas reafirmam a importância de vistorias na busca de segurança 
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Fiscalização

e essa pode ser uma das explicações da 

resistência inicial em relação a esse tipo de 

fiscalização que se tornou sistemática em 

meados de 1990, com o Carnabelô (1993) 

e com a CasaCor (1994). “Em alguns ca-

sos, a única diferença entre uma casa e um 

estande é que a casa precisa de fundação”, 

completa o fiscal Mário de Carvalho, res-

saltando que, embora os eventos sejam rá-

pidos, o número de pessoas que participam 

é muito grande, reforçando a necessidade 

de bons projetos para assegurar ou dimi-

nuir os riscos para aqueles que frequentam 

aquele local.

 Outro fator que contribuía para a resis-

tência era a crença de que um evento que 

recebia a visita dos fiscais seria embarga-

do. “O Crea não embarga um evento, não 

é uma ameaça. Nós fazemos as vistorias e, 

quando necessário, explicamos como deve 

ser feita a regularização”, explica a fiscal 

Marília Mendes. 

 Hoje a situação é bem diferente. Alguns 

espaços e organizadores de eventos já in-

cluíram nos seus manuais a necessidade 

de cada expositor contratar engenheiro ou 

arquiteto para elaboração dos projetos parti-

culares e informam sobre a necessidade de 

deixar uma via da A.R.T. no local para o caso 

de uma fiscalização do Crea.

 O arquiteto Luiz Gustavo Vieira trabalha 

na CasaCor há nove anos e vivenciou essa 

mudança. “No início eu não entendia porque 

devia pagar o Crea e anotar A.R.T.. Faltava 

informação e o entendimento de que o Crea 

está a favor e não contra o profissional”. 

O arquiteto acredita que os conflitos iniciais 

em relação à fiscalização do Crea resulta-

vam dessa falta de conhecimento sobre as 

responsabilidades de cada um. “A CasaCor 

foi pioneira em vários aspectos e, em al-

guns casos, a falta de conhecimento levou 

a conflitos”, avalia. Segundo Luiz, a atuação 

dos fiscais foi fundamental nesse processo. 
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 A fiscal Marília Mendes acredita que 

a atuação do Crea contribuiu para ace-

lerar um processo de uma profissionali-

zação cada vez maior no setor de even-

tos. De fato, ao realizar a fiscalização 

de eventos, o Crea-Minas, além de in-

crementar a segurança dos envolvidos, 

amplia as possibilidades de atuação de 

profissionais habilitados já que o setor 

de eventos é uma área em expansão, 

notadamente o chamado Turismo de 

Negócios.

 No ranking de 2008 da Associação 

internacional de Congressos e Con-

venções (iCCA), o Brasil ficou em 7º 

lugar na lista de países que mais se-

diam eventos internacionais. Em 2003 

o país estava na 19º colocação. Além 

de ter subido 12 posições em menos 

de uma década, houve uma descentra-

lização nos locais onde são realizados 

os eventos, saltando de 22 para 42 as 

cidades que receberam eventos. Minas 

Gerais tem presença expressiva na lis-

ta. A capital Belo Horizonte é a sexta 

cidade brasileira no número de eventos 

internacionais e outras três mineiras 

figuram na lista – Ouro Preto, em 10º 

lugar e Tiradentes e Juiz de Fora, em 

11º lugar. 

 Os investimentos têm sido cres-

centes. Em 2008, o governo de Minas 

assinou convênio com o Banco inte-

ramericano de Desenvolvimento (BiD), 

“Eles são claros, nos ajudam a entender o 

que precisa ser feito”, elogia. 

 No Expominas de Belo Horizonte, o en-

genheiro civil Cássio Mol, gerente de ope-

rações desde 2005, às vezes ainda recebe 

questionamentos sobre os procedimentos 

adotados para realização de eventos. Ele 

explica que, embora o centro de convenções 

esteja aprovado junto aos órgãos competen-

tes, cada novo evento precisa ter aprova-

ção específica e apresentar documentação 

própria para que possa ser realizado. “Num 

primeiro momento as pessoas acham que é 

burocracia e questionam o porquê de pagar 

determinada taxa, que em São Paulo não é 

assim, que no Rio de Janeiro é diferente.

Mas, depois entendem que essas exigências 

não são uma burocracia, mas o trabalho de 

profissionais espelhado nos documentos. E 

é um trabalho que dá segurança”, reforça 

Cássio Mol. 

com aporte de U$ 5,6 milhões, e tem 

investido no desenvolvimento do Turis-

mo de Negócios. Estima-se que o setor 

seja responsável por 30% da capacida-

de de turismo no país. Em Minas, além 

da capital, outros cinco polos têm sido 

trabalhados para captação de eventos 

de grande porte: Uberlândia, Uberaba, 

Juiz de Fora, Araxá e Ouro Preto. 

 O retorno pode ser medido em núme-

ros. Levantamento da Prominas aponta 

que, entre 2007 e julho de 2009, foram 

realizados 528 eventos no Minascentro 

e 143 no Expominas de Belo Horizonte, 

que juntos tiveram receita de R$7,5 mi-

lhões no período, o que corresponde a 

um aumento de 23,88% em três anos. 

  Valorizando a profissão



7o CNP mobiliza profissionais 
de todo país
Evento debaterá, em Cuiabá(MT), agenda estratégica do Sistema Confea/Crea 
para os próximos três anos 

 Envolver cerca de 50 mil profissionais 

em pelo menos 500 eventos regionais e 27 

congressos estaduais. Essa é a expectativa 

do 7º Congresso Nacional de Profissionais 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia 

(CNP), que será realizado, em sua primeira 

etapa, entre 24 e 27 de agosto, em Cuiabá 

(MT) e numa segunda etapa, entre 24 e 26 

de novembro, em Brasília.

 Em Cuiabá, o congresso acontecerá por 

ocasião da 67ª Semana Oficial da Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia (SOEAA).

 Organizado a cada três anos pelo Sis-

tema Confea/Crea e pelas entidades na-

cionais, o CNP tem por objetivo discutir e 

propor políticas, estratégias e programas de 

atuação visando a participação dos profis-

sionais das áreas tecnológicas no desen-

volvimento nacional e a integração com a 

sociedade e com as instâncias de governo.

 O tema do 7º CNP é Construindo uma 
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Agenda Estratégica para o Sistema Profis-

sional: desafios, oportunidades e visão de 

futuro que é estruturado em cinco eixos de 

debate das várias questões de interesse dos 

profissionais da área tecnológica: Formação 

Profissional, Exercício Profissional, integra-

ção Profissional e Social, Organização do 

Sistema e inserção internacional dos Profis-

sionais e de suas Organizações.

 Se o tema central busca propostas para 

uma agenda dos próximos três anos para o 

Sistema como um todo, o cenário de futu-

ro a ser tratado considera, pelo menos, um 

universo até 2022. Esse universo configura 

o grande desafio dos profissionais, pois as 

rápidas mudanças em todos os campos da 

vida humana, principalmente na área tecno-

lógica, apontam para saltos qualitativos de 

difícil previsão. Nesse contexto, a formação 

profissional, para dar um exemplo, assume 

importância central nos debates: como de-

verá ser o profissional do futuro? 

 Precedido dos Congressos Estaduais dos 

Profissionais (CEP), realizados em cada uma 

das capitais brasileiras e no Distrito Federal, 

e de mais de cinco centenas de eventos pre-

paratórios nas inspetorias e nas regionais, a 

intenção do CNP é sensibilizar todo o uni-

verso profissional, mobilizando milhares de 

lideranças para o conjunto de encontros. 

“É um processo desafiador em nível federal 

e estadual. Se cada inspetoria realizar um 

evento, nós vamos atingir essa meta”, res-

saltou o presidente do Confea Marcos Túlio 

de Melo na abertura da terceira reunião dos 

coordenadores estaduais dos CEPs com a 

da Comissão Organizadora Nacional do CNP, 

realizada no dia 26 de janeiro em Brasília. 

O objetivo da reunião foi nivelar as informa-

ções sobre o planejamento de cada Crea 

para a realização dos debates regionais. 

Marcos Túlio se reportou ao tema central do 

Congresso para enfatizar a importância do 

evento para a construção de uma agenda 

para o futuro. “Temos que olhar para o futu-

ro sem perder de vista toda a história de luta 

da nossa categoria profissional”, afirmou.

 A previsão da Comissão Organizadora é 

que o 7º CNP tenha a participação de 487 

delegados, envolvendo 91 delegados insti-

tucionais (o presidente do Confea, 27 presi-

dentes dos Creas, 21 conselheiros federais, 

28 presidentes das entidades nacionais do 

Colégio de Entidades Nacionais, nove co-

ordenadores nacionais de Câmaras Espe-

cializadas e cinco diretores da Mútua), 288 

delegados estaduais eleitos nos CEPs, 27 

delegados coordenadores das Comissões 

Organizadoras Estaduais, especialmente 

eleitos nos Plenários Regionais e 81 dele-

gados convidados, sendo dois indicados em 

cada Plenário Regional e 21 indicados pelo 

Plenário Federal. 

 Coerente com a ideia de aproximar o 

Sistema das questões da sociedade brasi-

leira e atrair para o debate grande número 

de profissionais, a diretriz para a escolha 

dos delegados é que apenas um terço dos 

eleitos seja de profissionais “com mandato”: 

conselheiros e inspetores. As outras vagas 

deverão ser ocupadas por profissionais que 

não exercem nenhum tipo de mandato nos 

Especial

 

     São 13 os objetivos que nortearão as 
discussões sobre as políticas, planos e 
programas de atuação do Sistema 
Confea/Crea contemplando os cinco 
eixos referenciais da Formulação Estra-
tégica do Sistema Profissional.
     No eixo Formação Profissional ga-
nham destaque as discussões sobre 
integração dos sistemas profissionais e 
formação e apoio à educação continu-
ada.
     Na abordagem do Exercício Profis-
sional serão debatidos temas como o 
novo modelo de A.R.T. e acervo técnico 

ção corporativa no âmbito do Sistema, 
unidade de ação e sustentabilidade do 
sistema profissional e excelência de 
gestão em todas as organizações do 
Sistema.
     Em inserção internacional dos Pro-
fissionais e de suas Organizações será 
discutida a inserção internacional do 
Sistema no processo de globalização 
em que novos paradigmas se refletem 
na necessidade de consolidação de um 
modelo que harmonize as condições do 
exercício da profissão para atender a 
mobilidade profissional.

em todo o país, diretrizes nacionais 
de fiscalização nos Creas, Resolução 
1.010 e matrizes do conhecimento e 
discussão nacional das questões refe-
rentes ao desenvolvimento sustentável. 
     Os temas estratégia de comunica-
ção do sistema profissional, integração 
programática e operacional de todas as 
organizações do Sistema e integração 
do Sistema Profissional com os demais 
sistemas públicos comporão o eixo in-
tegração Profissional e Social.
     Os debates sobre Organização Pro-
fissional abordarão os temas educa-

Os 13 objetivos estratégicos
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Creas ou no Confea. 

 São esperadas nada menos que 702 

propostas para deliberação, contemplando 

os cinco eixos temáticos e os 13 objetivos 

estratégicos. 

 Por decisão do Confea, cada estado po-

derá apresentar ao CNP no máximo duas 

propostas para cada um dos 13 objetivos, 

totalizando 26. A medida busca a clara defi-

nição de prioridades, além de garantir mais 

tempo para o debate nacional. Segundo a 

coordenadora da Comissão Organizado-

ra do CEP-Minas, a engenheira arquiteta 

Maria Elisa Baptista, o importante não é a 

quantidade, mas sim a qualidade das pro-

postas apresentadas. “A ideia é evitar que 

propostas semelhantes ou complementares 

disputem o mesmo espaço. O processo de 

debate e sistematização deve garantir o 

amadurecimento e a fusão das propostas 

convergentes, ganhando tempo e objetivi-

dade”, afirma. 

Para o presidente do Crea-Minas Gilson 

Queiroz, o CNP é uma forma de aproximar 

o sistema profissional da sociedade e uma 

oportunidade para se debater o reconheci-

mento das profissões tecnológicas em um 

momento profícuo para o país. “Atualmente 

as profissões não são reconhecidas como 

parte importante da sociedade já que são 

pensadas mais como ferramentas tecnoló-

gicas e não como importante instrumento 

de desenvolvimento econômico e social do 

país”, afirma. Gilson lembra que enquanto o 

Brasil tem hoje cerca de 800 mil engenhei-

ros registrados no Sistema Confea/Crea, o 

que equivale a seis profissionais para cada 

mil trabalhadores, nos Estados Unidos e no 

Japão, essa proporção é de 25 para cada 

grupo de mil pessoas economicamente ati-

va. “Dados mostram que enquanto o Brasil 

forma por ano cerca de 26 mil engenheiros, 

na China, o número de engenheiros que en-

tram no mercado por ano chega a 450 mil, 

na Índia são 200 mil e na Coreia do Sul 80 

mil”, revela. 

 Gilson ressalta também a importância 

dos temas propostos para o CEP/CNP, e 

chama a atenção para a questão da valo-

rização profissional. “É preciso pensar a 

profissão de maneira mais séria,porque o 

profissional precisa ter muito conhecimen-

to e muito preparo, pois somente com uma 

boa formação ele pode ter a valorização”, 

enfatiza.

 Momento importante

 Por ser realizado em um importante ano 

eleitoral, o CEP/CNP possui um significado 

especial ao se apresentar como oportu-

nidade para que os profissionais da área 

tecnológica apresentem propostas de um 

projeto de estado e de nação para o desen-

volvimento local, regional e nacional. Afinal, 

em outubro os brasileiros elegerão o pre-

sidente da república, 27 governadores, 54 

senadores, 513 deputados federais e 1.100 

deputados estaduais.

 Para a Maria Elisa, além da importân-

cia do ano eleitoral, o tema do Congresso 

coincide com o bom momento que o país 

está vivendo com a retomada de importan-

tes projetos da área tecnológica. “Essa é 

uma grande oportunidade para fazermos a 

interface do Sistema com a sociedade, pois 

estaremos debatendo a importância das 

profissões tecnológicas no momento em 

que o Brasil discute sua matriz energética, 

habitação, meio ambiente, saneamento e 

outras questões ligadas ao desenvolvimento 

do país”, ressalta. 

 Maria Elisa lembra que, ao propor a 

construção de uma agenda estratégica para 

o Sistema, o 7º CEP/CNP reafirma a neces-

sidade da construção de um plano de ação 

vinculado aos acontecimentos do momento 

para enfrentar os desafios impostos pela 

realidade e mudar a atual situação atra-

vés de novas ideias. Para ela, o apoio e a 

participação dos profissionais são de suma 

importância para que o CNP e os CEPs atin-

jam os seus objetivos. “Tanto os Congressos 

Estaduais como o Congresso Nacional são 

uma oportunidade para discutirmos a nossa 

vivência na área tecnológica e debatermos o 

Brasil sob a ótica da ação do profissional, o 

que nós profissionais temos a dizer e como 

poderemos interferir do ponto de vista da 

lucidez tecnológica”, enfatiza.

 Além de sensibilizar o universo profis-

sional e mobilizar as lideranças, espera-se 

que ao final do 7º  CEP os profissionais da 

área tecnológica apresentem um conjunto 

de propostas para redefinir os fundamen-

tos da Formulação Estratégica do Sistema, 

orientar o planejamento estratégico das 

organizações, definir as políticas públicas 

e acompanhar criticamente os planos de 

governo, contribuir para um projeto de de-

senvolvimento sustentável para o Brasil; 

implantar o modelo de excelência gerencial 

nas organizações profissionais; valorizar os 

profissionais e fortalecer suas organizações, 

além de facilitar a comunicação do Sistema 

de modo a integrar o universo profissional e 

a sociedade. 

 São objetivos audaciosos, como devem 

ser. Afinal, as profissões do Sistema Confea/

Crea são responsáveis por cerca de 70% do 

PiB brasileiro e abrangem 800 mil profissio-

nais em todo o país. 

Especial
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Mas, nós sabemos que apesar da estrutura 

ser a mais capilarizada e próxima possível 

dos profissionais, nem todos terão essa 

disponibilidade ou interesse em participar. 

No entanto, mesmo aqueles que não pude-

rem comparecer receberão em suas casas 

algum resultado dos debates e as conclu-

sões dos processos. Essa foi a maneira 

mais democrática que conseguimos para 

pensarmos e debatermos alguns temas 

fundamentais que vão influenciar a ação do 

Conselho nos próximos três anos”, ressalta 

Maria Elisa. 

 Jean Marcus Ribeiro, diretor de Rela-

ções institucionais do Crea-Minas e mem-

bro da Comissão Organizadora do CEP-Mi-

nas, destaca a importância da mobilização 

dos profissionais do interior para os en-

contros locais, regionais e estadual. “Essa 

é a oportunidade para os profissionais do 

Sistema Confea/Crea fazerem uma reflexão 

e apresentarem propostas com o objetivo 

de melhorar a eficiência e eficácia do aten-

dimento do Sistema Confea/Crea tanto ao 

profissional quanto à sociedade. Para o su-

cesso das discussões em Minas Gerais é 

fundamental a participação dos inspetores, 

dirigentes de entidades de classe, repre-

sentantes das instituições de ensino e dos 

conselheiros. Todos devem investir na mo-

bilização e organização dos eventos para a 

discussão e elaboração das propostas nos 

três níveis municipais regionais e estaduais 

para alcançarmos o sucesso desejado”, fri-

sou.

Especial

 Em Minas Gerais o processo de discus-

são para o CEP/CNP começou em janeiro 

com a definição da Comissão Organizadora 

do Congresso e o planejamento de todo o 

processo que envolve uma série de eventos 

em inspetorias, regionais até a realização do 

Congresso Estadual em maio. 

  De 15 de março a 15 de abril, o Crea-

Minas realiza 60 encontros nas inspetorias 

para debater o tema central do CNP Cons-

truindo uma Agenda para o Sistema Profis-

sional: desafios, oportunidades e visão de 

futuro, aprovar propostas e teses, além de 

eleger delegados para a etapa regional. Nos 

oito encontros programados para a etapa 

regional, de 19 de abril a 14 de maio, os de-

legados eleitos nos Encontros nas inspeto-

rias aprofundam as discussões, aprimoram 

propostas e elegem os representantes para 

a etapa estadual, que será realizada nos 

dias 28 e 29 de maio, em Belo Horizonte. 

Esses encontros são fundamentais para for-

matar a base de discussão das duas etapas 

nacionais

 Para Maria Elisa Baptista, a adequada 

formulação de propostas será o fator críti-

co do sucesso, já que o debate depende da 

compreensão, do alcance e da adesão que 

terão ao longo do processo. As propostas 

devem seguir o formato definido pelo art. 

17 da Resolução 1.013/2005. Segundo a 

norma, elas devem descrever a situação 

existente, enunciar a proposta, apresentar 

a justificativa, fazer a fundamentação le-

gal e sugerir mecanismos de implantação. 

“É claro que cada inspetoria vai tratar das 

questões que estão mais próximas do seu 

universo, levando-se em consideração 

os cinco eixos que cobrem todo o univer-

so profissional. Essas propostas, teses e 

ideias vão ser discutidas nas inspetorias e 

as mais consensuais serão levadas ao en-

contro regional onde poderão receber mais 

contribuições já que ainda estaremos num 

estágio de amadurecimento”, ressalta. 

 Entre cada etapa do processo de realiza-

ção do CEP-Minas haverá a sistematização 

de todas as propostas apresentadas para 

que possam ser tratadas no próximo encon-

tro. “A ideia é que após o encontro estadual 

façamos a esquematização de todo o mate-

rial que vier das 60 inspetorias e das nove 

regionais e consigamos trabalhar as 26 

propostas permitidas pelo CNP abrangendo 

os cinco eixos temáticos”, esclarece Maria 

Elisa. 

 A previsão é que o CEP-Minas envolva 

em torno de 4 mil profissionais nas 60 ins-

petorias e nas nove regionais contemplando 

o máximo de reivindicações possíveis. “To-

dos os 130 mil profissionais registrados no 

Crea-Minas estão convidados a participar. 

CEP-Minas envolverá mais 
de 4 mil profissionais
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 Engenheiro de Minas e Metalurgista formado pela UFMG em 

1961, José Mendo Mizael de Souza é um dos mais respeitados con-

sultor e conselheiro de empresas do país. Presidente da José Men-

do Consultoria, tem diversos artigos publicados em livros e revistas 

especializadas sobre os desafios impostos pelas novas tecnologias 

e pelas transformações do mundo do trabalho. Nesta entrevista con-

cedida à Revista VÉRTiCE, José Mendo fala da importância da valori-

zação profissional para aqueles que atuam na área tecnológica, um 

dos principais temas do Vii CNP.

VÉRTICE – A valorização profissional pode ser abordada sob vá-

rios aspectos que envolvem a formação profissional, a importân-

cia das especializações, a ética profissional, a inserção no merca-

do de trabalho dentre outras. Numa área tão vasta como a área 

tecnológica, qual a sua importância?

José Mendo – Primeiramente temos que definir com precisão o 

que  consideramos valorização. Se ela significa um melhor reconhe-

cimento da sociedade no que diz respeito ao engenheiro e demais 

profissionais da área tecnológica, ou se queremos traduzir isso no 

mundo capitalista em melhores ganhos financeiros, seja do enge-

nheiro assalariado, seja do profissional que tem o seu próprio negócio 

ou aquele que dirige uma grande empresa. Então, na realidade, o 

que  precisamos num primeiro momento é exatamente definir com 

precisão o que é valorizar o profissional. Porque estamos numa so-

ciedade multimídia onde há um verdadeiro bombardeio pelos meios 

de comunicação e com isso fica muito difícil uma percepção de uma 

profissão específica, seja ela qual for. Profissões como, por exemplo, 

medicina - que está diretamente ligada à vida e à sobrevivência - 

possui uma percepção mais clara. Já as profissões da nossa área, 

pelo fato das tecnologias terem se ampliado muito nos últimos anos 

e se tornado mais complexas, ficam difíceis de ser percebidas pela 

sociedade como um todo. É interessante notar que a maioria das 

pessoas ainda vê o engenheiro como aquele que tem a sua atividade 

relacionada apenas à construção civil ou à construção pesada, sendo 

que para os outros tipos de engenharia, nem sempre essa percep-

ção é clara. Portanto, inicialmente temos que vencer esse desafio de 

conceituar o que é o engenheiro de uma maneira que seja perceptível 

para toda a sociedade. Esse é um desafio da comunicação que é 

anterior ao da engenharia. Para valorizar o engenheiro, temos que 

nos comunicar nessa sociedade complexa que aí está. Porque hoje, 

dizer somente a palavra engenheiro já não basta. Temos que agregar 

a ela outra palavra. Se formos ao dicionário Aurélio, veremos que a 

definição de engenheiro é: “indivíduo diplomado em engenharia”. Já 

engenharia é: “Arte de aplicar conhecimento científico e empírico e 

certas habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e 

processos que se utilizam para converter recursos naturais em for-

mas adequadas ao atendimento das necessidades humanas”. Então 

veja bem, a definição começa com a palavra arte e arte não é exata-

mente o que vemos quando nos dirigimos a um engenheiro. Porque 

o que a engenharia procura é o ensinamento da ciência e na nossa 

visão em geral arte e ciência são mais ou menos distintas. Arte pres-

supõe muita criatividade e liberdade de expressão, ao passo que a 

engenharia se cinge às leis físicas e matemáticas de modo que venha 

produzir para a sociedade com o mínimo de risco para essa mesma 

sociedade. Portanto, a tarefa não é fácil.

VÉRTICE – Mas a valorização profissional é um tema que permeia 

todas as discussões do Sistema Confea/Crea. Que medidas ime-

diatas deveriam ser tomadas para resolver esta questão? Seria 

investir mais em educação, criar mais escolas, preparar melhor 

os professores?

José Mendo – Tudo isso é importante. Mas se quisermos valorizar a 

profissão do engenheiro e dos demais profissionais da área tecnoló-

gica, se quisermos que haja uma demanda maior, temos que traba-

lhar em dois polos. Primeiro, no convencimento da sociedade sobre 

a importância das profissões. Segundo, no polo de proporcionar aos 

jovens formandos que estão no último ou penúltimo período do cur-

Desafios da valorização profissional
Entrevista
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so, um kit de engenharia para que eles possam fazer palestras nos 

cursinhos pré-vestibular e nos colégios incentivando aqueles jovens 

que ainda vão escolher a sua profissão. Porque eles são muito jovens, 

mas possuem alternativas demais e isso é muito difícil. No meu tem-

po eram pouquíssimas as alternativas. Hoje não. Hoje há excesso de 

alternativas e inúmeras especializações. E porque eu defendo os dois 

últimos períodos? Primeiro porque quando o jovem fala para o jovem 

a comunicação é mais eficaz. Segundo porque é muito importante 

que os jovens que vão se formar e entrar para a engenharia daqui a 

seis meses ou um ano, percebam como é que eles são vistos pela 

sociedade representada por aqueles alunos. 

VÉRTICE – O Crea hoje é visto muito mais como um órgão fiscali

zador do que aquele que busca defender e valorizar as profissões. 

Como fazer para mudar essa imagem?

José Mendo - O Brasil não gosta de fiscal. isso é uma cultura nossa. 

A história da fiscalização no Brasil sempre foi de penalização e nunca 

de orientação. Esse é um ônus pesado para a imagem do Crea. É 

preciso deixar claro para a sociedade que a fiscalização compõe um 

processo de melhoria contínua para que o fiscalizado se torne melhor 

do que era antes e não no sentido apenas da punição pecuniária. 

VÉRTICE - O VII Congresso dos Profissionais acontece em um im-

portante ano eleitoral e uma de suas ações será levar aos futuros 

candidatos as propostas retiradas a partir das discussões dos en-

contros regionais, estaduais e nacional. Como o senhor acha que 

deve ser a atuação dos profissionais da área tecnológica neste 

importante momento de exercício da cidadania?

José Mendo – Falarei mais sobre cidadania do que sobre engenha-

ria. Se pegarmos a história política brasileira, veremos que vivemos 

hiatos democráticos. Desde a abertura democrática, é a primeira vez 

que um presidente eleito que recebeu a faixa presidencial vai passá-

la a outro presidente também eleito. isso significa que, enquanto 

sociedade, nós ainda estamos aprendendo democracia. Democracia 

dá um trabalho danado. Dá trabalho de saber ouvir, dá trabalho de 

ter paciência com as opiniões divergentes da nossa, demanda uma 

abertura para que quando houver uma opinião melhor que a nossa 

termos a capacidade de adotá-la, sendo que essa abertura é uma 

questão de humildade. Se o Crea deseja aproveitar este momento 

nós temos que ter, em primeiro lugar, o princípio magno da democra-

cia que é, ao ser colocada uma discussão ou uma ideia todo mundo 

defende os seus pontos de vista e, uma vez que houve uma maioria, 

essa passará a ser a visão, independente de que eu tenha sido derro-

tado. Para mim, o Congresso Nacional é o órgão prioritário da cons-

trução da cidadania. No Brasil, desde D. João Vi até hoje, valorizamos 

muito o executivo. E nos últimos anos, o executivo ficou muito forte 

em relação ao legislativo e eu considero que o legislativo é crucial 

no processo democrático. Embora a discussão da reforma política 

esteja desgastada, eu acho que o presidencialismo brasileiro - seja 

o presidente quem for - com a sobra de poderes que tem, aliada 

aos estados e municípios terá uma grande dificuldade de construir 

uma democracia participativa. Daí porque eu sou defensor ferrenho 

do parlamentarismo. É preciso haver uma mudança nas nossas práti-

cas políticas para que possamos refletir e dar eficácia à participação 

democrática e republicana.

VERTICE – E no caso específico da área tecnológica como os 

profissionais deveriam atuar para reivindicar da sociedade essa 

valorização profissional?

José Mendo – Essa reivindicação parte do pressuposto de que va-

mos convencer. Para convencer é preciso demonstrar que o uso da 

tecnologia que nós estamos pleiteando vem em benefício da socie-

dade. Portanto, temos que convencer os tomadores de decisão para 

que a opção deles seja por aquilo que nós defendemos. Temos que 

ter argumentos muito bons em todos os aspectos: político, econômi-

co, social, ambiental e outros, para fazer este convencimento. Eu de-

fendo que o mais importante é o profissional participar do parlamento 

e acho que os engenheiros e os demais profissionais do Sistema 

precisam repensar a sua participação nas casas legislativas. Profis-

sionais como os advogados têm essa visão participativa. Já nós, não 

só não a temos, como às vezes temos uma visão depreciativa. Para 

mim deveria ser exatamente o inverso. Porque a grande qualidade da 

democracia e do próprio legislativo é que o voto de cada um que ali 

está tem o mesmo peso. Se o parlamentar é um gênio da arte, um 

apresentador de televisão que todo mundo adora e teve um milhão de 

votos e o outro teve 200 mil que seria o mínimo, a sua representação 

é igual. Então temos que ter competência. E a melhor maneira de fa-

zer isso acontecer é estando lá através do voto. Eu acho que o Crea-

Minas deveria fazer um esforço para sensibilizar os profissionais da 

engenharia a oferecerem os seus nomes para a eleição. Se não for 

eleito agora, daqui quatro anos tenta outra vez. Porque se nós não 

estivermos presentes no Congresso Nacional atuando nas tomadas 

de decisão, ficaremos sempre na torcida e não vamos jogar o jogo.

Entrevista
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 “Os engenheiros e os demais 
profissionais do Sistema precisam 
repensar a sua participação nas casas 
legislativas”.



Claims e pleitos em contratos 
de construção
Estudo da Anatomia dos Claims com base nos principais aspectos do 
desequilíbrio econômico financeiro
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Introdução
Embora no Brasil não seja comum, 

em outros países muito se tem escrito so-

bre claims e litígios entre empreiteiros e 

contratantes, especialmente como resul-

tado de vários processos judiciais. 

Assim, em primeiro lugar, é necessário 

chegar a um acordo sobre terminologia.   

O autor tem notado que em muitos traba-

lhos de construção valores adicionais de 

medições tem sido chamados de pleitos 

(claim). Em certo sentido, eles são de fato 

claim, mas entende-se que esta palavra é 

muito melhor reservada para uma alegação 

no sentido de um adicional para o preço 

do contrato, pela ocorrência de fatos im-

previstos e imprevisíveis. São sinônimos 

de claim as palavras pleito, reivindicação, 

estudo de ressarcimento, pedido de res-

sarcimento administrativo, estudo de de-

sequilíbrio econômico financeiro, pedido de 

impacto sistêmico e seus reflexos. 

Os contratos de construção, analogi-

camente podem ser considerados como 

organismos vivos, especialmente devido 

à necessidade de que seja mantida a sua 

saúde financeira. 

Essa saúde financeira é condicionada 

desde a sua concepção (edital de concor-

rência), geração (orçamento e fechamento 

do negócio), nascimento (termos do con-

trato), desenvolvimento (administração do 

contrato) e por fim, o encerramento do 

contrato. 

Nessa linha, surge nos contratos certas 

patologias ao longo de todo o seu ciclo de 

vida, patologias as quais podem ter surgido 

em qualquer fase de seu ciclo. 

Patologias dos Contratos 
de Empreitada

As principais patologias dos Contratos 

de Empreitada:

• Projetos e especificações incorretos, 

defeituosos ou alterados gerando interrup-

ções ou retrabalhos. 

• Mudanças na metodologia construtiva 

gerando demanda por recursos adicionais. 

• Mudanças nas condições do local da 

obra, tais como perfis geológicos, nível do 

lençol freático, etc. 

• Atrasos e suspensões ou paralisações.

• Serviços adicionais referindo-se tanto a 

aumento de escopo quanto a serviços im-

previstos. 

• Condições climáticas além das normais 

na região. 

• Mudanças na legislação e/ou normas do 

contratante.

Sintomas das Patologias dos Contra-
tos de Empreitada

Os sintomas revelados pelas patologias 

dos Contratos de Empreitada são bastante 

característicos e podem ser agrupados, ba-

sicamente no seguinte:

• Aceleração dos trabalhos por meio do 

aumento no ritmo de produção podendo 

ser tanto explícitas, por pedidos diretos do 

cliente de antecipação de prazos, quanto 

sutis, como por exemplo as instruções 

para incorporar trabalhos adicionais sem 

a correspondente ampliação tempo, espe-

cialmente se o trabalho está no caminho 

crítico.

• Alteração dos Índices de Produtividade: 

índices de produtividade são extremamente 

sensíveis às menores mudanças no méto-

do de trabalho ou por contínuas e peque-

nas mudanças de projetos e em condições 

meteorológicas. 

• Aumento de Quantitativos no caminho 

crítico gerando extensão de prazo. 

• Ociosidades:  homens exercendo catego-

rias que não as de sua classificação, mui-

tos encarregados para menores equipes e 

outros são fortes amostras de ociosidade. 

• Recursos Adicionais: a necessidade de 

fazer mais em menos tempo pode resultar 

na necessidade de alocar mais homens e 

máquinas. 

• Redução de Quantitativos: erros de pro-

jeto ou alteração no perfil do empreendi-

mento geram reduções de quantitativos. 

• Retrabalhos: erros e mudanças de pro-

jetos, alterações de prioridades e outros 

geram retrabalhos. 

• Serviços Adicionais: serviços imprevistos, 

alteração da sequência e particionamento 

de produção contínua em produção dis-

creta geram serviços adicionais. 

Os Reflexos das Patologias 
O preço de venda é constituído dos 

custos diretos e dos custos indiretos. Pa-
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Projetos e 
especifi cações 
incorretos, 
defeituosos ou 
alterados

Alteração dos 
Índices de Produti-
vidade

Documentos que comprovem a data 
de entrega de projetos, bem como 
suas revisões, cronogramas de 
envios de projetos (previstos x real)Extensão de Prazo

Redução de Quan-
titativos

Retrabalhos

Serviços Adicionais

Mudanças na 
metodologia 
construtiva

Alteração dos 
Índices de Produti-
vidade

Cronograma de Execução e Plano 
de Ataque da Proposta Técnica 
comparado com o Cronograma 
de Execução e Plano de Ataque 
Realizado

Extensão de Prazo

Serviços adicionais

Mudanças nas 
condições do 
local da obra

Extensão de Prazo Sondagens, layout de canteiro, rotas 
de tráfegoAumento de Quan-

titativos

Serviços adicionais

Atrasos e 
suspensões

Alteração dos 
Índices de Produti-
vidade

Diários de Obras, Cronogramas, 
Relatórios de Progresso e Corres-
pondências

Extensão de Prazo

Ociosidades

Serviços 
adicionais

Aceleração dos 
Trabalhos

Registros de Pedidos de Serviços 
Adicionais

Aumento no Pico 
de Mão de Obra

Condições 
Climáticas

Extensão de Prazo Dados de instituições  Especiali-
zadasAlteração dos 

Índices de Produti-
vidade

Ociosidades

Retrabalhos

Mudanças na 
Legislação/
Normas do 
Contratante

impostos Legislação e Normas na época da 
orçamentação e durante a execução 
do contrato

Recursos Adicionais
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tologias de contratos de empreitada podem 

afetar tanto os custos diretos, quanto os 

custos indireto, quanto os dois simultanea-

mente. 

Custos Diretos: são afetados principal-

mente pelos fatos (patologias) vinculados 

ao aumento nos custos da produção em 

especial aumento de preços e fatores de 

produtividade. 

Custos indiretos: atingidos pelos fatos 

relacionados a extensão de prazo, dis-

persão de frentes e redução de escopo, 

principalmente.  

O Diagnóstico das Patologias 
O diagnóstico das patologias nos con-

tratos de empreitada pode ser feito com 

base em um conjunto de registros os quais 

são rotineiramente preparados por uma 

empresa com um nível razoável de orga-

nização. O quadro a seguir correlaciona a 

patologia ao respectivo diagnóstico.

Patologia Diagnóstico

Projetos e especificações incor-
retos, defeituosos ou alterados.

Documentos que comprovem 
a data de entrega de projetos, 
bem como suas revisões, 
cronogramas de envios de 
projetos (previsto x real).

Mudanças na metodologia 
construtiva

Cronograma de Execução e 
Plano de Ataque da Proposta 
Técnica, comparado com o 
Cronograma de Execução e 
Plano de Ataque Realizado

Mudanças nas condições
 do local da obra.

Sondagens, lay out de canteiro, 
rotas de tráfego.

Diários de Obras, Cronogramas, 
Relatórios de Progresso e 
Correspondências

Atrasos e suspensões

Serviços Adicionais Registros de Pedidos de 
Serviços Adicionais

Condições Climáticas Dados de instituições 
Especializadas

Mudanças Na Legislação/
Normas do Contratante

Legislação e Normas na época 
da orçamentação e durante a 
execução do contrato
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A Anatomia de um Claim 

Na figura mostrada a continuidade é 

sintetizado em uma única gravura tudo o 

que foi dito até aqui. Na primeira coluna 

tem-se as patologias, seguidas de seus 

respectivos sintomas na segunda coluna. 

Na matriz de cor amarela observam-se 

quadrados negros que demonstram os 

reflexos (impactos) de cada patologia em 

cada órgão do contrato (seu preço de ven-

da). Por fim, na últimacoluna mostram-se 

Saiba como publicar nesse espaço: www.crea-mg.org.br

João Antônio de Almeida Júnior
Engenheiro Civil, 

Administrador de Empresas e MBA 
em Gerenciamento de Projetos. 
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os elementos para o diagnóstico de cada 

uma destas patologias. 

Exemplificadamente, demonstra-se 

que o item “Atrasos e Suspensões” pode 

ter como sintoma alteração nos índices de 

produtividade, extensão do prazo e ocio-

sidade, os quais interferem no volume de 

recursos, logística, produtividade, adminis-

tração local, entre outros. 

Conclusão 

Pela sua natureza e tipo, os claims 

podem ser agrupados em diferentes fatos 

causadores os quais determinam certos 

sintomas e estes por sua vez interferem 

de forma muito definida sobre o preço de 

venda. 



Cidade

 O clima mudou, e isso é fato. Antes, 

a chuva vinha com data e hora marcada. 

Uma água de verão no fim da tarde, uma 

chuvinha fina no inverno e só. Ainda que 

surpreendesse, a chuva chegava sem 

maiores consequências. Hoje, em muitos 

casos, a chuva é sinônimo de catástrofes, 

tragédias urbanas, prejuízos econômicos 

e sociais. 

 Quem não se lembra das imagens dos 

47 dias consecutivos de chuva numa São 

Paulo com ruas e casas alagadas, trânsito 

caótico e a população indignada com a 

falta de solução para o problema? No Rio 

Grande do Sul a chuva derrubou pontes e 

em Angra dos Reis (RJ), na virada do ano, 

um deslizamento de terra matou mais de 

50 pessoas. 

 Em Minas Gerais não foi diferente. A 

cidade de Juiz de Fora foi atingida por 

um vendaval que destelhou várias casas; 

tempestades provocaram estragos em 

Araxá, Uberlândia, Passos, Santa Rita do 

Sapucaí, João Monlevade, Patos de Mi-

nas e Uberaba. Houve alagamentos em 

Montes Claros, deslizamentos em Muriaé, 

inundações em Janaúba; enchentes em 

Carlos Chagas e muitas outras cidades 

foram atingidas pelas chuvas causando 

prejuízos enormes e deixando milhares 

de pessoas desalojadas. isso sem falar de 

Belo Horizonte onde o volume de chuva 

extrapolou níveis históricos provocando 

quedas de árvores, enchentes, desliza-

mentos e inundações. 

 Uma das causas desses transtornos, 

segundo os meteorologistas, é o aumento 

do volume das chuvas. Para se ter uma 

ideia, em Belo Horizonte, de acordo com 

o coordenador do Centro de Climatologia 

Minas Tempo, Ruibran dos Reis, antes 

da década de 1980 houve somente dois 

casos de chuvas de mais de 100 milí-

metros no intervalo de 24 horas. “Depois 

desse período, a ocorrência de temporais 

tornou-se recorrente. Apenas em 2009, 

foram oito chuvas de forte intensidade em 

um curto período de tempo”, afirma.

Choveu, e agora? 
Profissionais da área tecnológica buscam soluções para amenizar transtornos
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Aumento das chuvas agrava problemas nas cidades
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 Além do volume de chuva, há também 

as construções irregulares, a impermeabi-

lização das cidades, a ocupação dos lei-

tos de rios e córregos e o lixo jogado nas 

ruas que contribuem para a ocorrência de 

enchentes. A impermeabilização dos solos 

nas grandes cidades é hoje fato consuma-

do, o emprego de pisos e outros materiais 

de cobertura que facilitem a infiltração da 

chuva ainda é exceção, mesmo em obras 

públicas. Na zona rural os desmatamentos 

e a degradação dos solos também difi-

cultam o caminho da chuva, que deveria 

fortalecer as nascentes.

 O professor do Departamento de En-

genharia Hidráulica e Recursos Hídricos 

da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Márcio 

Baptista, explica que no caso de Belo 

Horizonte, três fatores contribuem para a 

ocorrência de enchentes: a topografia aci-

dentada, principalmente na Zona Sul que 

acelera o escoamento das águas superfi-

ciais; o planejamento da cidade, do início 

do século XiX, que com a retilinização do 

traçado desviou o curso dos córregos im-

pedindo o escoamento natural e a urbani-

zação intensa e desordenada que imper-

meabilizou a cidade reduzindo a infiltração 

das águas pluviais. 

 Segundo Márcio Baptista, existem 

técnicas compensatórias para controlar e 

neutralizar questões decorrentes da ur-

banização aumentando a permeabilidade 

do solo. “Em Belo Horizonte, uma medida 

importante prevista na Lei de Uso e Ocu-

pação do Solo – 7.166/1996 – é a cons-

trução de caixas de captação e drenagem 

que retardem o lançamento das águas 

pluviais quando a taxa de permeabilização 

nas edificações for inferior a determinada 

na mesma lei. A caixa deve possibilitar a 

retenção de até trinta litros de água pluvial 

por metro quadrado de terreno impermea-

bilizado que exceda o limite previsto”. Ou-

tra medida citada pelo professor, além da 

educação e conscientização ambiental da 

população - uma vez que o lixo jogado nas 

ruas contribui, e muito, para a obstrução 

das bocas de lobo e, consequentemen-

te, para os alagamentos; é a construção 

de bacias de contenção como as que já 

existem nos bairros Vilarinho, Santa Lúcia, 

Belvedere e 1º de Maio. 

 O Programa de Recuperação Ambien-

tal e Saneamento dos Fundos de Vale e 

Córregos em Leito Natural de Belo Hori-

zonte (Drenurbs), da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (Sudecap) da 

Prefeitura de Belo Horizonte pretende in-

vestir em bacias de contenção para dimi-

nuir os danos causados pelas enchentes, 

orientados pela Carta de inundações, lan-

çada pela prefeitura em 2009, que identi-

ficou as áreas potencialmente suscetíveis 

à fúria das águas e onde pode haver ala-

gamento na capital. Já estão em cons-

trução bacias de contenção nos córregos 

Bonsucesso e Engenho Nogueira.

 Sustentabilidade planejada

 A busca de solução para evitar ou 

amenizar os transtornos causados pelas 

chuvas tem desafiado o poder público e 

os profissionais das áreas tecnológicas. A 

Empresa de Assistência Técnica e Exten-

são Rural de Minas Gerais (Emater-MG), 

por exemplo, tem desenvolvido um traba-

lho de Caracterização de Ecossistemas em 

vários municípios mineiros com objetivo 

de orientar na criação dos Planos Dire-

tores. O coordenador técnico estadual de 

fertilidade do solo, engenheiro agrônomo 

Márcio Stoduto, conta que “a grande van-

tagem desse estudo é que ele não se limi-

ta a área urbana dos municípios, abran-

ge também a zona rural. E é um estudo 

definitivo, pois as rochas não vão mudar”. 

O coordenador explica que “a ocupação 

é condicionada pelo meio físico e daí a 

importância de se conhecer as potencia-

lidades e as limitações para a base de um 

plano de desenvolvimento sustentável”.

 A Emater já fez esse trabalho em vários 

municípios como Betim, itabirito, Sete La-

goas, Diamantina, Catas Altas, Ouro Pre-

to, Poços de Caldas, Sarzedo, Caxambu, 

Carneirinho, São Joaquim de Bicas, e se 

prepara para realizá-lo em ipatinga e Pa-

trocínio. “Prentendemos estender o estudo 

a todo estado, mas o ideal seria que ele 

fosse feito antes da ocupação, pois evita-

ria muitos problemas, como as enchen-

tes”, explica Márcio Stoduto. 

 Com o incra, a Emater firmou uma par-

ceria e vem realizando a Caracterização 

dos Ecossistemas nos futuros assenta-

mentos, “é a forma certa de começar uma 

ocupação. As famílias são assentadas nas 

áreas apropriadas, mantendo preservados 

os leitos dos rios e recebendo orientação 

dos melhores cultivos, criando assim co-

munidades sustentáveis”. O estudo permi-

te inserir as propriedades em um contexto 

mais amplo que atenda interesses econô-

micos e sociais em compatibilidade com 

interesses ambientais. “Se entendermos 

a sustentabilidade, sob o ponto de vista 

prático, podemos considerar como uso 

e ocupação dos ecossistemas dentro de 

seus limites de aptidão. Assim deveriam 

ser as cidades e é para isso que estamos 

trabalhando”, conclui Márcio Stoduto.

Cidade
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 Apesar de a água ser uma das poucas 

fontes para produção de energia que não 

contribui para o aquecimento global e de 

ser renovável, sua participação na matriz 

energética mundial é pouco expressiva e, 

na matriz elétrica, decrescente. O parque 

hidrelétrico brasileiro chegou a represen-

tar 90% da capacidade instalada; mas, em 

março de 2010, de acordo com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), repre-

sentava 68,28%. Um dos motivos para a re-

dução é a necessidade de diversificação da 

matriz elétrica para aumentar a segurança 

do abastecimento.

 Em Minas Gerais, embora a participação 

da energia hidráulica na matriz energética 

seja de 13,6%, semelhante à nacional, as 

usinas e centrais hidrelétricas são respon-

sáveis por 94% da energia elétrica gerada. 

O Estado é o segundo em potência instala-

da, atrás de São Paulo. Dos 840 geradores 

de energia elétrica a partir de fonte hidráuli-

ca em operação no país, 201 são mineiros e 

dos 91 em construção, 19 estão em Minas. 

 Em 2010, o parque hidrelétrico de Minas 

Gerais será incrementado com o início da 

operação da Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Pipoca, em abril, e o início da cons-

trução de outras nove PCHs, até dezembro.  

Essas usinas integram o programa Minas 

PCH, instituido em novembro de 2004 para 

viabilizar a construção de pequenas cen-

trais no estado. A instalação de Pequenas 

Centrais em Minas segue uma tendência 

nacional. As PCHs em construção no país 

representam 6% do total de empreendi-

mentos para oferta de energia; em Minas, 

elas somam 19%. E a participação deste 

tipo de geração tende a ser mais expressiva 

segundo os dados relativos a outorgas entre 

1998 e 2010 - nacionalmente, representam 

10% dos empreendimentos outorgados e 

em Minas, 62%.

 As PCHs ganharam visibilidade especial 

depois dos apagões, quando se tornaram 

foco de atenção da Aneel. Por suas carac-

terísticas – usinas com potência instalada 

superior a 1MW e inferior a 30MW e com 

reservatório com área de até 3 km2 –  elas 

possibilitam melhor atendimento às ne-

cessidades de carga de pequenos centros 

urbanos e regiões rurais, otimizando a ge-

ração e distribuição de energia. Outras van-

tagens seriam o menor impacto ambiental 

e promoção do desenvolvimento socioeco-

nômico em virtude da atração investimen-

tos e geração de renda para os municípios 

que abrigam a PCH a partir dos “royalties 

da água”, como é conhecida a Compensa-

ção Financeira pela Utilização dos Recursos 

Hídricos para Fins de Geração de Energia 

Elétrica, além de outros impostos. 

impacto social e ambiental

  Embora haja consenso em relação aos 

benefícios das PCHs no que tange à energia 

distribuída, o mesmo não ocorre em relação 

aos impactos sociais e ambientais. 

 Para o coordenador Nacional do Movi-

mento de Atingidos por Barragens (MAB), 

Joceli Andriolli, a diferença entre uma gran-

de barragem e uma pequena existe apenas 

para os empreendedores. “Ao invés de uma 

grande barragem, fazem várias PCHs pela 

facilidade de construção, mas o efeito é 

cumulativo e as famílias são expulsas de 

forma cumulativa”, afirma. Para ele, mes-

mo que os empreendimentos tenham maior 

preocupação ambiental e social, “a questão 

social é desrespeitada e os atingidos são 

vistos apenas como um custo do empre-

endimento. Por isso, deveria ter um órgão 

ou instrumento estatal que tratasse desse 

assunto para haver uma responsabilidade 

prática e não discursiva”, argumenta. 

 O engenheiro agrônomo Maurício Fer-

nandes, coordenador técnico estadual de 

bacias da Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-

MG) lembra que toda atividade humana 

causa impactos positivos e negativos. “Te-

mos a tendência de valorizar os aspectos 

negativos, mas os recursos naturais devem 

ser usados para o bem da sociedade, para 

gerar renda e estrutura”, avalia. Ele conta 

que a Emater-MG tem desenvolvido diver-

sos trabalhos junto aos empreendimentos 

de geração de energia elétrica como estu-

dos completos para avaliar o impacto que 

as barragens causam no solo e para definir 

a área de transferência das propriedades 

afetadas. “Nós buscamos uma transferên-

cia que possibilite condições iguais ou me-

lhores para produção e geração de renda. 

Mas como nem sempre é possível cumprir 

esse objetivo, algumas vezes o produtor 

realmente tem problemas para gerar ren-

da”, reconhece o engenheiro agrônomo 

que, no entanto,  adverte que esses casos 

são raros e o que é mais comum é a trans-

ferência garantir melhor qualidade de vida 

para as comunidades, com acesso a luz, a 

Mais energia elétrica
Desafio de hidrelétricas é gerar energia com equilíbrio ambiental
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saúde e a assistência técnica. 

 Para Maurício Fernandes, a geração de 

renda não é o maior problema. “A principal 

reclamação é de ordem afetiva. A relação 

do homem rural com a terra é muito forte”, 

argumenta. Justamente em função deste 

aspecto a análise de impactos para as PCHs 

nem sempre é mais simples do que para 

as grandes barragens. Por serem constru-

ídas muitas vezes em áreas acidentadas, 

com maior número de famílias de pequenos 

produtores, o estudo precisa ser ainda mais 

detalhado. “No Leste do estado, a situação 

é bastante delicada porque a área mais fér-

til está próxima ao leito do rio e é utilizada 

por pequenos produtores para agricultura 

de subsistência. No Triângulo, é mais fácil, 

já que temos um maior número de grandes 

produtores que se veem beneficiados com 

a valorização da propriedade e a construção 

de acordos é mais rápida”, exemplifica.

 Depois de concluída a obra, as diferen-

ças entre uma PCH e uma grande barragem 

são ainda menores. Além da água das chu-

vas que vão contribuir para encher o reser-

vatório, forma-se uma bacia de contribuição 

e as ações nessa bacia vão impactar o re-

servatório. “Cria-se uma relação de depen-

dência”, sintetiza o coordenador de bacias 

Emater-MG. Qualquer que seja o tamanho 

da usina há necessidade de cuidados com 

o uso de agrotóxicos, com o esgotamento 

doméstico e industrial e com a erosão ao 

longo de toda a bacia para garantir a quali-

dade do reservatório. 

 Para Maurício Fernandes, independente 

do porte, é possível que os empreendimen-

tos sejam ecológica e socialmente corretos. 

“A intervenção da engenharia deve ser no 

sentido de, através de um monitoramento 

constante, aumentar os pontos positivos”, 

pondera.

Usina Hidrelétrica de Batalha é referência ambiental
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Uma barragem ecologicamente neutra
“No Brasil, uma barragem ecologica-

mente neutra”, anunciava o francês Le 

Monde em sua edição de 24 de outu-

bro de 2009. Naquele mês, o empre-

endimento ao qual o jornal se referia, 

a Usina Hidrelétrica de Batalha, repre-

sentou o Brasil no Congresso Mundial 

das Grandes Barragens - Hydro 2009, 

realizado uma semana depois em Lyon, 

França. Ela é um exemplo de como uma 

usina para geração de energia limpa 

pode ser construída de maneira igual-

mente verde.

 Com a estimativa de entrar em 

operação em maio de 2011, Batalha, 

localizada no rio São Marcos, entre os 

municípios de Cristalina (GO) e Paraca-

tu (MG), terá capacidade de gerar 52,5 

MW - energia suficiente para abastecer 

uma cidade de 130 mil habitantes. O 

projeto ambiental da usina de Furnas, 

cuja palavra-chave é compensação, 

tem programas de Recuperação Flores-

tal e Compensação de CO². O principal 

objetivo é compensar com um reflores-

tamento minucioso as emissões de gás 

carbônico, reconstituindo tão fielmente 

quanto possível a paisagem natural an-

tes da obra. 

 Além da preocupação com a emis-

são de gases de efeito estufa, Furnas 

se preocupou com a reabilitação dos 

espaços degradados nos arredores da 

usina e com a preservação da fauna 

local. O estudo de impactos ambientais 

foi muito importante para o planejamen-

to das ações para minimizar os impac-

tos negativos. “Nos impactos na fauna, 

por exemplo, foram levantadas algumas 

questões como o isolamento de popula-

ções animais em algumas áreas, o que 

vem sendo compensado com projetos 

de formação de corredores ecológicos 

para que essas populações possam se 

comunicar, para que haja um fluxo”, ob-

serva Adriano Lagos, biólogo do projeto.



 Os estudantes do 7º período de 

Engenharia Elétrica do instituto Nacional 

de Telecomunicações (inatel), localizado 

em Santa Rita do Sapucaí (MG), Reinaldo 

Rodrigues, Marina Dias e Rômulo Silva, 

desenvolveram em 2009 o Translife. O 

equipamento de refrigeração, que utiliza 

módulos de Peltier, promete ampliar o 

tempo de sobrevida de órgãos doados a 

partir do controle rígido da temperatura 

durante todo o transporte, reduzindo o 

índice de descarte de órgãos no país. “Nossa 

proposta é mostrar como as ferramentas da 

engenharia podem auxiliar para resolver 

problemas cotidianos, mesmo com poucos 

recursos”, afirma Reinaldo Rodrigues.

 O ponto de partida para a criação do 

Translife foi o quadro “Transplante, o dom 

da vida”, apresentado pelo médico Dráuzio 

Varella no Fantástico, exibido na Globo em 

abril de 2009. O problema do descarte de 

órgãos em função do transporte inadequado 

- segundo a Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), em 2008 

quase 30% do material doado foi descartado 

– motivou os estudantes a pesquisarem 

alternativas e projetar o equipamento que 

obteve a primeira colocação em Engenharia/

Biomédica da 28ª. Feira Tecnológica do 

inatel – Fetin/ 2009. 

 De abril a novembro de 2009, os três 

estudantes investiram aproximadamente R$ 

5 mil reais em componentes e equipamentos 

para o desenvolvimento do protótipo. 

Eles substituíram a utilização de soro e 

Produção

embalagens de gelo por módulos de efeito 

Peltier. O soro e o gelo levam à deterioração 

prematura do órgão devido à queima do 

tecido pelo contato não homogêneo e 

apresentam variação de temperatura. Já 

os módulos Peltier não tem contato com os 

órgãos e garantem temperatura uniforme. 

Esses módulos são comandados por um 

software capaz de associar o material à 

temperatura ideal de acondicionamento e o 

tempo restante de sobrevida. “Cada órgão 

deve estar submetido a uma temperatura 

diferente e o programa permite escolher 

entre seis órgãos e, dessa forma, criar 

as melhores condições de manutenção”, 

explica Reinaldo. Os órgãos previstos pelo 

software são o coração, a córnea, o fígado, 

os rins, o pâncreas e os pulmões. 

 Depois da apresentação na Fetin, o 

projeto entrou em compasso de espera. 

“Conseguimos demonstrar a ideia. Para 

se tornar comercial, o Translife precisa 

de uma série de ajustes, mas não temos 

recursos para continuar o desenvolvimento. 

Precisamos de parceria com uma empresa 

privada ou um investidor”, afirma o 

estudante. 

 A falta de verbas para pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) é uma reclamação 

constante de quem é da área. De fato, o 

ambiente econômico – o país viveu décadas 

de inflação crônica – não tornava propícios 

os investimentos privados e não havia uma 

cultura favorável à produção científica 

e tecnológica. Os recursos destinados 

à P&D eram vistos como gastos e não 

investimentos. 

 A situação parece estar mudando. 

Dados do Ministério de Ciência e 

Tecnologia mostram que os recursos para 

a área, excluídos os gastos com pessoal, 

cresceram em mais de 500% na última 

década. Em 2009, chegaram a R$ 5,6 

bilhões e a previsão para 2010 é de chegar 

a R$ 7,2 bilhões. O país alcançou esses 

dados apesar de uma das maiores crises 

financeiras internacionais desde 1929, 

apontando um posicionamento diferente. 

No passado, toda vez que o Brasil entrava 

em crise, o governo cortava a liberação de 

recursos para investimentos em C&T.

 Segundo Marcos Pinotti, professor do 

departamento de Mecânica da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). “Dinheiro tem, mas 

quem tem recursos quer investir em bons 

projetos. E bons projetos não são boas 

ideias, são os que já conseguiram realizar 

os testes de conceito”, adverte, 

 Além de recursos financeiros, o tem-

po de espera é outro componente que se 

destaca quando se trata de pesquisa virar 

produto. “Há sempre uma expectativa muito 

grande em ver as pesquisas gerarem pro-

dutos. E é essa ansiedade que leva muitos 

projetos a serem engavetados. Não se pode 

esperar uma vida inteira, mas é preciso um 

tempo de maturação”, observa Pinotti, com 

a autoridade de quem há seis anos está en-

volvido em outro projeto, o da Luva Funcio-

Projetos que valorizam a vida
Engenharias contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas
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nal. Sob sua orientação, em 2004, um grupo 
multidisciplinar iniciou o desenvolvimento 
da órtese dinâmica. O equipamento auxilia 
quem perdeu os movimentos das mãos por 

causa de lesões nos nervos a voltar a mexer 
os dedos e retomar o movimento de pinça, 
ter como abrir e fechar as mãos para pegar e 
segurar objetos. Os testes clínicos realizados 

em 2007 indicaram a necessidade de aper-
feiçoamentos que estão em desenvolvimento 
e, só após serem concluídos, a órtese deve 

transformar-se em um produto comercial.

Produção

Realizar os testes de conceito é 
apenas o primeiro dos muitos desafios, 
mas é também o que elimina muitos 
projetos. Depois, é preciso comprovar a 
reprodutibilidade do produto proposto. 
Nas fases iniciais, os pesquisadores 
usam o que têm à disposição. “Nós 
recorremos a sobras de recursos de 
outras pesquisas e os equipamentos 
dos laboratórios da Universidade para 
o projeto da Luva”, exemplifica Pinotti. 
A equipe do Transfile utilizou chapas 
de zinco e bateria de carro para a 
construção do modelo, que foi testado 
com um coração de porco ganho de 
um amigo. Os recursos financeiros 
dessas etapas é chamado de “dinheiro 
do amor” e frequentemente “levantado 
com os 3Fs (Family, friends e fouls – 
família, amigos e bobos)”, aponta o 
professor.
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De onde vem e para onde vai o dinheiro
Nessa espécie de corrida de obstáculos, 

os projetos que chegam à fase de realização 
dos testes clínicos podem contar com os 
“Angel investors”, que são responsáveis 
pelo aporte de recursos não-reembosáveis. 
Os testes consomem uma quantidade 
considerável de recursos – tempo, dinheiro 
e pessoal – mas são imprescindíveis para 
indicar os aperfeiçoamentos necessários. 
“Após os testes clínicos, estamos 
trabalhando no aperfeiçoamento de alguns 
pontos da Luva, que agora já está com 
mais cara de produto comercial”, afirma o 
professor. Foram eles que mostraram que o 
cliente final deveria ser o profissional que 
faz a prescrição e não quem vai utilizar a 
órtese, por exemplo. A otimização do motor, 
a utilização de material nanoestruturado e 
outras soluções tecnológicas começaram a 
ser pensadas a partir dos testes. 

Segundo Marcos Pinotti, só após os 

aperfeiçoamentos é que se deve abrir uma 

empresa porque será necessário captar 

recursos para a produção e preparar a 

comercialização do produto. Com a empresa 

em funcionamento pode-se recorrer ao 

Venture Capital, ao capital de risco. Esses 

investidores ficarão com pelo menos 

50% - sendo mais comum abocanharem 

70% a 80% - do lucro gerado por um 

produto. Esses percentuais são definidos 

pela etapa de desenvolvimento do projeto: 

quanto mais próximo do produto final, 

maior a margem de lucro. Muitas vezes, 

sem a entrada desse tipo de capital não 

é possível chegar à comercialização e os 

integrantes do projeto devem se perguntar 

“o que é melhor, 100% de nada ou x por 

cento de alguma coisa?” – propõe Pinotti. 

“A resposta parece óbvia, mas muita gente 

não vê isso”, observa. 



Com o intuito de fortalecer as entida-

des registradas e integrantes do Colégio 

de Entidades  do Crea-Minas, a  diretoria 

do Conselho adotou a partir de 2009 uma 

nova política em relação aos  convênios 

com as entidades de classe que passaram 

a fazer a prestação de contas  anualmente. 

As entidades que têm o seu código anotado 

pelos profissionais recebem do Conselho 

recursos advindos de 6,8%  do valor bruto 

da Anotação de Responsabilidade Técnica. 

Já os recursos financeiros provenientes 

de multas aplicadas pelo Crea-Minas, são 

repassados 100% para projetos das enti-

dades e instituições de Ensino através do 

Ato Normativo 4. Com esses recursos os 

beneficiários promovem projetos de valo-

rização profissional, divulgação da legisla-

ção, valorização da A.R.T, desenvolvimento 

técnico-científico, trabalhos acadêmicos, 

bolsas de iniciação científica, dentre ou-

tras ações voltadas para as profissões do 

Sistema Confea/Crea. 

Para o diretor de Relações institucio-

nais do Crea-Minas, Jean Marcus, as mu-

danças feitas no convênio tiveram como 

intuito ampliar o tempo de planejamen-

to das entidades em relação a utilização 

dos recursos.   “Antes, de acordo com o 

convênio, os repasses dos 6,8 deveriam 

ser feitos trimestralmente e as entidades 

deveriam usar essa verba no trimestre se-

guinte. Agora ao mudarmos a prestação de 

contas para anual, as entidades poderão 

se planejar melhor para usar e aplicar  os 

recursos durante  todo esse período”, ex-

plica.

Essa foi a primeira medida tomada na 

política de fortalecimento das entidades e 

já teve resultados amplamente positivos.  

“Em 2009, por exemplo, foram repassados 

exatamente R$ 1.443.771,70 para as enti-

dades referente ao 6,8% e R$ 571.274,49 

para as entidades e instituições de ensino 

que apresentaram projetos-ATO4. Houve 

um esforço grande da direção Crea-Minas 

para que elas acessassem os recursos fi-

nanceiros o que permitiu que várias ativi-

dades fossem realizadas”, frisou Jean.

 O diretor de Relações institucionais 

do Crea-Minas chama a atenção para a 

importância da prestação de contas pe-

las entidades que acessaram os recursos 

em 2009 para que elas possam firmar 

novo convênio e ter acesso aos recursos 

em 2010.  “O prazo para a prestação de 

contas relativa aos repasses dos 6,8% de 

2009 se encerrou no dia 28 de fevereiro 

último”, informa Jean.

Manual de prestação de contas 

Uma importante publicação do Crea-

Minas foi o Manual de Prestação de Contas 

que foi distribuído aos representantes das 

entidades com o objetivo de dar maior cla-

reza e auxiliar nas prestações de contas.

Balanço de atividades de 
2009

Durante o terceiro e último encontro 

do Colégio de Entidades de 2009 foi feito 

um balanço do ano e debatidas diversas 

questões pertinentes ao Crea-Minas e às 

entidades em geral. O encontro ressaltou o 

grande avanço na relação entre o Conse-

lho e as entidades, que passaram a se en-

volver mais nas questões do Crea-Minas, 

Crea-Minas fortalece política 
com entidades

Entidades
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Repasses - 6,8% e Ato 4
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Entidades

inclusive apresentando diversas proposi-

ções para a direção do Conselho.

Para Jean, é muito importante que  

as entidades façam parte da estrutura do 

Conselho através do Colégio. “ A partir do 

ponto de vista delas, as entidades sugeri-

ram ideias para a gestão do Crea-Minas 

e esse é justamente o papel do Colégio 

de Entidades, assim como o do Colégio de 

inspetores, das Comissões e dos Grupos 

de Trabalho”, finalizou.

Ato 3 

Constituído pela direção do Crea, em 7 

de abril 2008,  o Ato 3 flexibilizou o regis-

tro das entidades no Conselho, para fins 

de parcerias, com o objetivo de  potencia-

lizar a atividade fim e o apoio às entidades. 

A partir da divulgação do Ato 3 seis novas 

entidades foram registradas no Conselho,  

sendo que duas foram registradas até fe-

vereiro deste ano.

Recursos repassados às entidades de classe 
e instituições de ensino no ano de  2009*

Favorecido Total Repasse R$
SiNDiCATO DOS ENGENHEiROS DO ESTADO DE MiNAS GERAiS - SENGE-MG
SOCiEDADE MiNEiRA DE ENGENHEiROS - SME
iNSTiTUTO MiNEiRO DE ENGENHEiROS CiViS - iMEC
ASSOCiAÇÃO DOS ENGºS, ARQUiTETOS E AGRÔNOMOS DE UBERLÂNDiA - ASSENG
iNSTiTUTO DOS ARQUiTETOS DO BRASiL - DPTO. MiNAS GERAiS - iAB-MG
SOCiEDADE MiNEiRA DE ENGENHEiROS AGRÔNOMOS - SMEA
ASSOCiAÇÃO BRASiLEiRA DE ENGENHEiROS CiViS/DPTO. DE MG - ABENC-MG
SiNDiCATO DOS TÉCNiCOS iNDUSTRiAiS DE MG - SiNTEC-MG
SiNDiCATO DOS TÉCNiCOS AGRÍCOLAS DO ESTADO MG - SiNTAMiG
UNiVERSiDADE FEDERAL DE UBERLÂNDiA - UFU
ASSOCiAÇÃO DOS ENGº,  ARQ. E AGRº DA REGiÃO DE ALFENAS - ASSEARA
iNSTiTUTO MiNEiRO DE AVALiAÇÕES E PERÍCiAS DE ENGENHARiA - iBAPE-MG
iNSTiTUTO DE ENGENHARiA E ARQUiTETURA DO TRiÂNGULO MiNEiRO - iEA-TM
ASSOCiAÇÃO MiNEiRA DE ENGENHARiA DE SEGURANÇA - AMES
ASSOCiAÇÃO DE VALORiZAÇÃO DA ENGENHARiA E DA ARQUiTETURA - AVEA
CLUBE DE ENGENHARiA DE JUiZ DE FORA - CEJF
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS E ARQUiTETOS DE PARÁ DE MiNAS - AEAPAM
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS E ARQUiTETOS DE ARAXÁ - AREA-ARAXÁ
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS AGRÔNOMOS DO NORTE MiNAS GERAiS - AGRO-NM
ASSOCiAÇÃO REGiONAL DE ENG., ARQ. E AGRÔNOMOS DO NORTE DE MiNAS - AREA-NM
SOCiEDADE DOS ENGENHEiROS AGRiMENSORES DE MiNAS - SEAMG
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS ARQUiTETOS E TÉCNiCOS DE POUSO ALEGRE - AEPA
CLUBE DOS ENGENHEiROS, ARQ. E TÉCNiCOS DO ALTO SÃO FRANCiSCO - CEASF
ASSOCiAÇÃO BRASiLEiRA DE ENGª MECÂNiCA E iNDUSTRiAL DE MiNAS  GERAiS - ABEMEC-MG
ASSOCiAÇÃO DOS ENG., ARQUiTETOS E AGRÔNOMOS DE PATOS DE MiNAS - ASSENGE
ASSOCiAÇÃO SETELAGOANA DE ENGENHEiROS - ASE
ASSOCiAÇÃO DOS ENGºS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE SÃO SEB. DO PARAÍSO - AREA-SSP
ASSOCiAÇÃO DOS PROFiSSiONAiS DE ENG., ARQ. E AGRON. DE GOV. VALADARES - ASPEA-GV
UNiVERSiDADE FEDERAL DE ViÇOSA - UFV
ASSOCiAÇÃO DOS ENGºS, ARQ., AGRÔNOMOS, GEÓLOGOS E GEÓGRAFOS DE iTABiRA - ASSEAG
SiNDiCATO DOS GEÓLOGOS DO ESTADO DE MiNAS GERAiS - SiNGEO-MG
ASSOCiAÇÃO DE ENGENHEiROS, ARQUiTETOS E AGRÔNOMOS DE ARAGUARi - AEAAA
SOCiEDADE PATROCiNENSE DE ENGENHEiROS - SPE
UNiVERSiDADE FEDERAL DE MiNAS GERAiS - UFMG
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGiCA DE MiNAS GERAiS- CEFET-MG
ASSOCiAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA ESCOLA DE ENGENHARiA DA UFMG - AEAEEUFMG
ASSOCiAÇÃO REG. DE ENGª, ARQUiTETURA E AGRONOMiA DAS ÁGUAS - AREA DAS ÁGUAS
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS DE JOÃO MONLEVADE - AEJM
iNSTiTUTO DE ENGENHARiA, AGRONOMiA E ARQUiTETURA DO LESTE DE MiNAS - iNEA
UNiVERSiDADE DE UBERABA - UNiUBE
ASSOCiAÇÃO MÉDiO PARAOPEBANA DOS PROFiSSiONAiS DA ENGª, ARQ. E AGRONOMiA - AMPEA
ASSOCiAÇÃO DOS ENG., ARQUiTETOS AGRÔNOMOS DE LAVRAS - ASSEAL
UNiVERSiDADE FEDERAL DE iTAJUBÁ - UNiFEi
UNiVERSiDADE DO ESTADO DE MiNAS GERAiS/FACULDADE DE ENGENHARiA DE PASSOS - UEMG/FEP
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS E ARQUiTETOS DE FRUTAL - AEAF
UNiVERSiDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

300.986,91
192.256,52
81.754,69
81.433,15
70.057,95
53.961,04
48.484,24
45.581,97
43.890,88
42.019,68
40.218,82
39.864,74
38.785,70
36.404,22
35.591,73
35.145,47
32.602,96
32.480,84
31.559,94
29.921,76
29.152,34
28.457,95
28.304,74
28.277,06
27.908,22
27.558,10
27.253,44
26.819,61
26.212,90
23.600,55
21.229,40
21.175,43
19.948,82
19.360,00
19.190,00
19.064,83
19.004,20
17.520,09
17.441,95
15.565,00
15.542,00
15.186,80
14.886,91
14.530,00
14.357,20
14.200,00



Favorecido
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SOCiEDADE MiNEiRA DE ENGENHEiROS FLORESTAiS - SMEF
ASSOCiAÇÃO DOS ENGº. ARQ. E AGRÔNOMOS DO VALE DO AÇO - ASSEAVA
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS E ARQUiTETOS DE iTAJUBÁ - AENAi
iNSTiTUTO REGiONAL DE ENGENHARiA, ARQUiTETURA E AGRONOMiA DE iTUiUTABA - iREA
iNSTiTUTO SUPERiOR DE EDUCAÇÃO E PESQUiSA DE iTUiUTABA - iSEPi
ARQUiTETOS E ENGENHEiROS ASSOCiADOS DE iTAÚNA - AREA iTAÚNA
ASSOCiAÇÃO DOS ENGºS. AGRÔNOMOS DO TRiÂNG. MiNEiRO E ALTO PARANAÍBA - AGROTAP
ASSOCiAÇÃO DE EX-ALUNOS DA ESCOLA DE ENGENHARiA DA UFMG - AEAEEUFMG
ASSOCiAÇÃO DOS ENGºS E ARQ. DA VERTENTE OCiDENTAL DO CAPARAÓ - AEA
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS E ARQUiTETOS DA REGiÃO DE TRÊS PONTAS - ASSENART
CLUBE DE ENGENHARiA DE ARCOS - CEA
UNiVERSiDADE VALE DO RiO DOCE - UNiVALE
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS DE PEDRO LEOPOLDO - ASEP
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE CATAGUASES - ASSEA
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS, ARQUiTETOS E TÉCNiCOS DE CONTAGEM - ASSOCEART
ASSOCiAÇÃO DOS DiPLOMADOS DA UNiVERSiDADE FEDERAL DE iTAJUBÁ - AD-UNiFEi
iNSTiTUTO DOS ENGENHEiROS DO BRASiL - iEB-MG
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE ANDRADAS - ASSEA ANDRADAS
UNiVERSiDADE DE iTAÚNA
ASSOCiAÇÃO DOS TÉCNiCOS iNDUSTRiAiS DE iPATiNGA - ATii
FACULDADE DE ENGENHARiA DE MiNAS GERAiS - FEAMiG
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS AGRÍCOLAS DE MiNAS GERAiS - AEAGRi
ASSOCiAÇÃO DOS ENGENHEiROS DAS VERTENTES - AEVESO
ASSOCiAÇÃO BRASiLEiRA DE ENGENHEiROS ELETRiCiSTAS - DPTO DE MG - ABEE-MG
   TOTAL GERAL 

13.460,68
13.063,72
11.295,14
10.158,06
10.000,00
9.897,08
9.732,68
9.590,00
8.811,93
8.000,00
7.395,74
6.850,00
6.268,33
6.055,90
4.649,16
3.888,90
3.043,74
1.950,58
1.860,00
1.773,50
930,00
814,34
380,12
365,84
2.014.986,19

Total Repasse R$

*Observação - recursos destinados para projetos de valorização profissional, divulgação da legislação, valorização da ART, desenvolvimento técnico-científico, trabalhos acadêmicos, bolsas de iniciação científica
Base legal para os repasses: Lei 5.194/66, art. 36, parágrafo único e Resolução 456/2001, art. 5
Fonte: SAF/Gerência Financeira do Crea-Minas

Recursos repassados às entidades de classe e 
instituições de ensino no ano de  2009*

Entidades



O Crea-Minas retoma, neste ano, os 

trabalhos das Comissões Multimodais. No 

segundo semestre do ano passado, du-

rante os Encontros Regionais do Colégio 

de inspetores e em diversos eventos no 

interior do estado, foram realizadas reuni-

ões para compor essas comissões que são 

responsáveis por dar suporte às Câmaras 

Especializadas e às Comissões Executivas 

do Crea-Minas. Compete a elas, também, 

sugerir medidas para o melhor funcio-

namento das inspetorias, participar das 

reuniões convocadas pelo inspetor-chefe, 

acompanhar a fiscalização sempre que 

possível, dentre outras atribuições.

Na última reunião do Colégio de ins-

petores de 2009, realizada em dezembro, 

em Belo Horizonte, os profissionais foram 

orientados a organizar as comissões, den-

tre elas as de Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Arquitetura e Agronomia. As co-

missões devem ser compostas de no mí-

nimo três profissionais e no máximo oito, 

sendo que cada profissional precisa estar 

vinculado a uma das oito câmaras que 

compõem o Conselho hoje.

O diretor de Relações institucionais, 

engenheiro civil Jean Marcus Ribeiro, ex-

plica que as Comissões Multimodais fun-

cionam como uma espécie de primeira 

instância das Câmaras Especializadas na 

análise de processos. “Elas são muito im-

portantes porque auxiliam as Câmaras na 

análise preliminar de alguns processos. 

Mesmo não tendo função deliberativa, por 

ocuparem uma posição de ponta, essas co-

missões conhecem melhor a realidade dos 

problemas locais, subsidiando as Câmaras 

com informações importantes”, ressalta. 

Algumas comissões já foram organiza-

das e outras estão em fase de organização. 

“A complementação deste processo é mui-

to importante para a eficácia operacional 

do Conselho. Contamos com a iniciativa 

e com o empenho dos inspetores e con-

selheiros para que, em breve, tenhamos 

todas as comissões organizadas e funcio-

nando”, frisa Jean.

Inspetorias em Ação

Comissões Multimodais retomam
atividades em 2010

 A inspetoria de São Sebastião do Pa-

raíso firmou com a prefeitura, no ano pas-

sado, um convênio de cooperação técnica 

para a liberação de projetos de engenha-

ria, visando fortalecer a classe e valorizar o 

profissional do Sistema Confea/Crea. 

 No acordo, os alvarás só serão libe-

rados com a apresentação, junto aos 

projetos arquitetônicos, das A.R.T.’s 

dos projetos complementares - hidráu-

lico, elétrico, estrutural e de incêndio. 

Dessa maneira a inspetoria pode ve-

rificar se toda a documentação está 

de acordo com as normas da ABNT, 

segundo determinação do Código de 

Defesa do Consumidor. Aprovado o 

projeto sua A.R.T. recebe o carimbo do 

Convênios firmados pela Inspetoria de São Sebastião do Paraíso
 valorizam profissionais

Crea-Minas e é liberada. 

 O inspetor-chefe, engenheiro civil 

Cassius Malaguti, conta dos rápidos re-

sultados desse convênio. “No início, mui-

tos projetos voltavam porque eram mal 

elaborados, estavam fora das normas 

ou nem tinha sido elaborados por profis-

sionais habilitados. A partir do momento 

que os donos das obras passaram a con-

tratar profissionais qualificados, o traba-

lho passou a ser valorizado”, afirma. 

 Atualmente, a inspetoria trabalha 

para firmar outro convênio que envolve 

a Associação Regional dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos (AREA), a Fede-

ração das Associações de Engenheiros 

Engenheiros e Arquitetos (FAEA) e a pre-

feitura. Nessa parceria a Associação vai 

assumir a verificação do cumprimento do 

Código de Obras, do Código de Posturas 

e a verificação da anotação na caderneta 

de obras.Todas autorizadas pela Câmara 

Municipal com sanção do executivo. 

 Cassius ressalta a importância da 

assinatura desses dois convênios para a 

valorização profissional. “Conseguimos, 

com o primeiro convênio projetos de 

melhor qualidade e a partir desse pró-

ximo convênio, poderemos acompanhar 

a atuação dos profissionais que assinam 

A.R.T. pela execução de obras e assim 

valorizar a nossa classe, que anda muito 

comprometida pela atuação de profissio-

nais irresponsáveis”.
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Criadas com o objetivo de defender os 

interesses ligados aos profissionais da área 

tecnológica as Frentes Parlamentares de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia conso-

lidam um novo fórum de debate e significa a 

organização de uma força legislativa capaz 

de abrir uma nova perspectiva política para 

o setor.

É o caso da Frente Parlamentar pela 

Engenharia criada em agosto de 2005 pelo 

engenheiro e senador Marcelo Crivella (PRB/

RJ) que vem desempenhando o importante 

papel de agilizar o andamento dos projetos 

de interesse das profissões da área tecno-

lógica que transitam no Congresso Nacional. 

A sua atuação poderá ser importante, por 

exemplo, na agilização do andamento dos 

projetos definidos como prioritários para a 

Agenda Parlamentar Prioritária do Sistema 

Confea/Crea/Mútua e entidades. São eles 

os projetos de lei 3.507/08 e 6.423/09 

que tratam da Fixação dos valores máximos 

para anuidades dos Conselhos; 6.699/02 e 

6.994/02, sobre a Criminalização do Exercí-

cio ilegal da Profissão; 261/07 tratando da 

Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

2.824/08 sobre o exercício da profissão de 

Zootecnista por Agrônomos e Veterinários; 

os projetos de lei complementares 32/07 

visando alteração da Lei das licitações 

(8.666/93); e 123/2006 sobre a representa-

ção Federativa no Plenário do Confea.

Na Assembléia Legislativa de Minas Ge-

rais (ALMG), a Frente Parlamentar foi criada 

por iniciativa do então deputado Juarez Tá-

vora (PV) com o intuito de articular com a 

ALMG ações para fortalecer o setor. Para o 

deputado Carlos Gomes (PT), um dos coor-

denadores da Frente, além de defender os 

interesses dos profissionais da área e con-

tribuir para a construção de uma política de 

desenvolvimento para o nosso estado e para 

o Brasil, a Frente constituída na ALMG tem 

contribuído no sentido de estreitar o diálo-

go social sobre políticas públicas de infra-

estrutura, saneamento e habitação. “Temos 

promovido audiências públicas,como as que 

tratam da Lei 11.888/08 - Assistência Téc-

nica Pública e Gratuita, do Programa Minha 

Casa, Minha Vida e fortalecido a parceria do 

legislativo com o Conselho no sentido de 

intensificar  trabalhos de interesse da so-

ciedade, já que a engenharia tem sido uma 

grande geradora de empregos”, ressalta.

Já a Frente Parlamentar da Câmara Mu-

nicipal de Belo Horizonte (CMBH) foi criada 

no final de 2009 com o objetivo de fomen-

tar o debate com representantes das pro-

fissões tecnológicas, como instituições de 

ensino, sindicatos, clubes de engenharia e 

o Crea-Minas, além de qualificar ações em 

engenharia e urbanismo e de contribuir para 

programas de moradia popular. 

Devido a importância das frentes, um 

dos papeis das inspetorias e entidades liga-

das ao Crea-Minas é identificar lideranças 

nas Câmaras Municipais dos município para 

incentivar a criação de Frentes Parlamenta-

res de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

O presidente do Crea-Minas, engenheiro ci-

vil Gilson Queiroz, ressalta  que os temas de 

interesse das profissões da engenharia, da 

arquitetura e da agronomia são de interesse 

da sociedade. “Como as casas legislativas 

são as representações dessa sociedade, 

as Frentes Parlamentares são os melhores 

espaços de interlocução para possibilitar 

nossa intervenção. O Crea-Minas se coloca 

a disposição para auxiliar na elaboração do 

regimento interno de funcionamento das 

Frentes,  bem como listar temas referentes 

as profissões da área tecnológica que deve-

rão compor a agenda das Frentes”, afirma. 

Ação Parlamentar

Frentes Parlamentares estreitam 
laços com a sociedade

Frente Parlamentar estadual de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
em audiência pública sobre assistência técnica
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Mais do que olhar estrelas, o engenheiro sanitarista e farma-

cêutico-bioquímico, Bernardo Riedel constrói telescópios que são 

vendidos no Brasil e no mundo inteiro. Seu interesse por astronomia 

começou quando tinha pouco mais de 10 anos. Encantado pelo céu, 

ele descobriu que tinha uma habilidade manual natural e, em 1953, 

aos 13 anos, construiu seu primeiro telescópio do tipo newtoniano. 

Através dele Riedel pode observar as crateras da Lua e os satélites 

de Júpiter. “Fiquei tão emocionado que não dormia, não estava indo 

bem na escola e a família não me compreendia bem”. Ele conta que 

teve a ajuda do proprietário da Ótica Faria, que ficava na Avenida 

Afonso Pena que lhe conseguiu algum material para a confecção da 

parte óptica. O tubo foi feito com papelão e cartolina e a ocular foi 

confeccionada com as lentes de uma máquina fotográfica de caixo-

te; o tripé foi feito de uma poltrona velha.

Bernardo foi se aperfeiçoando, estudando, lendo, pesquisando 

e encontrou no francês Jean Texerau, autor do livro “A Construção 

do Telescópio Amador”, o mestre que precisava. E além de ler seus 

livros, chegou a trocar com ele algumas cartas. “Eu fabricava os 

telescópios por puro prazer, não tem como explicar, é como se eu 

tivesse sido programado para fazer isso. Não sabia o porquê, sim-

plesmente fazia”, recorda. 

Em 1954, ainda adolescente, Riedel associou-se a um peque-

no grupo de idealistas em Belo Horizonte (MG) liderados pelo casal 

Wykrota, que acabara de fundar o Centro de Estudos Astronômicos 

de Minas Gerais (CEAMiG). Também aprendeu muito com o enge-

nheiro mecânico Ernesto Reisenhoffer, que tinha um observatório 

na rua Pouso Alegre e o paulista Valentim Bardus, a quem também 

chama de mestre.

Além dos telescópios, Bernardo Riedel gostava de química – o 

pai tinha uma empresa de produtos químicos – e foi em 1961 que 

ele ingressou no curso de Farmácia e Bioquímica da UFMG e, forma-

do montou, com dois colegas de profissão, um laboratório de exa-

mes clínicos. Em 1970, ingressou no antigo instituto de Engenharia 

Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG. Nesta época, Bernardo 

Riedel tornou-se professor na disciplina de parasitologia clínica da 

faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFMG.

Riedel acompanhou todos os trabalhos de implantação do Ob-

servatório da Serra da Piedade em 1972. “Eu não tinha nenhum 

interesse em trabalhar lá. Estava bem como professor”. Mas, em 

1977, veio o convite do professor Francisco de Assis Magalhães 

Gomes para atuar como ótico no Observatório (instituto de Ciências 

Exatas, Departamento. de Física/UFMG). “Fiquei tão empolgado que 

decidi abandonar minha profissão (Farmacêutico-Bioquímico e Sa-

nitarista) e fui para o Observatório, saindo de lá só em 1999 quando 

me aposentei”. Quando foi para a Serra da Piedade, ele ampliou a 

oficina e registrou-a como firma. Nascia a B. Riedel Ciência e Técni-

ca Ltda., uma fábrica de instrumentos astronômicos de alta qualida-

de, como telescópios, cúpulas, lentes, espelhos, filtros e acessórios 

diversos ligados à observação astronômica.

Bernardo Riedel já construiu oito observatórios pelo Brasil, inclu-

sive no interior. “O Brasil é carente de cultura e tecnologia e o teles-

cópio ajuda a instigar a curiosidade científica”, explica. Convidado 

muitas vezes para trabalhar em outros países, como Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e israel, o professor Riedel preferiu ficar no Brasil 

desenvolvendo tecnologias em sua pequena fábrica a partir de ma-

teriais inimagináveis. Até uma câmara de vácuo para a aluminização 

dos espelhos ele construiu. 

Os excelentes resultados obtidos com muita criatividade e impro-

visação provam que, apesar do gosto de olhar para o céu, o professor 

Bernardo se mantém atento aos livros e com os pés firmes no chão. 

Perfil

Olhando estrelas e construindo o saber

Leia Mais

www.telescopios.com.brBernardo Riedel mostra cúpula
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Projeto une exploração econômica 
e preservação ambiental
Municípios de Januária, Bonito de Minas e Cônego Marinho são beneficiados

Minas e Gerais

Na região do “Pantanal Mineiro”, tam-

bém conhecida como “maternidade do Rio 

São Francisco”, uma equipe multidiscipli-

nar encabeçada pelo instituto Estadual de 

Florestas (iEF) desenvolve, desde 2004, o 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável do 

Pandeiros, Cocha e Gibão com o intuito de 

criar alternativas de renda para as comu-

nidades atendidas, com a preocupação de 

adequar a exploração econômica à pre-

servação ambiental. O projeto é executado 

através do Programa de Reposição Florestal 

na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 

Pandeiros, situada no norte de Minas Gerais 

nos municípios de Januária, Bonito de Minas 

e Cônego Marinho.

Criada pela Lei Estadual 10.629/1992, 

a APA Pandeiros, com 393 mil hectares, 

é a maior unidade de conservação de uso 

sustentável do estado. Para se ter ideia da 

importância da região, a bacia do Rio Pan-

deiros é responsável, segundo levantamento 

da Universidade Federal de Minas Gerais, 

por aproximadamente 70% da reprodução 

de peixes da bacia do médio São Francisco.

Embora atualmente haja um arcabouço 

legal para a preservação do bioma, observa-

se grave desequilíbrio ecológico e reverter a 

degradação é um dos desafios do projeto. 

A região foi uma das afetadas pelo “boom” 

do reflorestamento das décadas de 1970 e 

1980, que criou uma espécie de mar verde 

que acompanha as estradas do Norte de Mi-

nas. Nestas áreas, por muitos quilômetros, 

praticamente só se vê eucalipto. A prática 

recorrente de uso ilegal de matas nativas 

para produção de carvão vegetal foi outro 

fator que contribuiu para a redução do vo-

lume de água do rio. Em 2003, o iEF e a 

Polícia Ambiental realizaram uma operação 

de fiscalização que resultou na derrubada 

de aproximadamente 600 fornos. Em 2004, 

eles voltaram com mais vigor: foram 1.600 

fornos ilegais.

Segundo o engenheiro florestal Kolbe 

Soares, gerente do projeto, no início, muitas 

famílias tinham resistência e acreditavam 

que o iEF era apenas um inibidor, que iria 

tomar as terras. “Aos poucos, os moradores 

foram entendendo que, embora o iEF pre-

tendesse disciplinar a utilização do carvão 

vegetal, fomentaria outras fontes de renda. 

Hoje, tem associação que reivindica a parti-

cipação nos nossos projetos”, informa.

A estratégia principal foi estabelecer um 

pacto coletivo de uso sustentável dos recur-

sos naturais. O projeto conta com um enge-

nheiro florestal, quatro técnicos agrícolas e 

um pedagogo, dá apoio permanente às co-

munidades. As cerca de 200 famílias aten-

didas têm a tarefa de executar as ativida-

des e o compromisso de não praticar ações 

que degradem a biodiversidade. “Além da 

estrutura básica para cada uma das ativi-

dades, nossa equipe acompanha desde o 

início, presta assistência técnica durante a 

produção e a comercialização. O acompa-

nhamento é permanente”, explica Kolbe.

E foi essa assistência técnica que per-

mitiu substituir atividades conduzidas de 

forma mais predatória, com utilização de 

técnicas rudimentares, por alternativas de 

produção sustentável. São realizadas ações 

de apoio à agricultura familiar em bases 

agroecológicas, caprinocultura, avicultura, 

ovinocultura, apicultura, extrativismo sus-

tentável dos frutos do cerrado, educação 

ambiental, recuperação e conservação 

ambiental, capacitação das comunidades, 

produção do carvão ecológico do coco da 

palmeira babaçu e artesanato com recur-

sos do cerrado.

Barraginhas de contenção de erosão na comunidade de Larga, nascente do Pandeiros
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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 A.R.T.’s - até 20 A.R.T.’s
h) Emissão de relação de A.R.T.’s - acima de 20 A.R.T.’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 A.R.T.
(em R$)

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

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

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 

janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09

Padrão / Meses

844,89
844,51
819,62
819,82
819,38
819,78
819,69
821,32
823,84
823,88
827,92
827,58

R-1
Baixo

1.018,63
1.018,22

984,19
983,70
982,06
981,33
980,47
982,03
985,48
986,35
990,70
990,57

Normai
1.258,59
1.259,72
1.223,02
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

Alto
785,99
784,83
764,21
764,56
764,02
764,76
765,03
766,80
769,52
771,70
778,51
777,40

PP-4
Baixo

970,76
969,79
939,42
938,81
938,06
938,13
937,62
939,68
943,58
943,99
950,62
950,36

Normai
752,46
751,44
731,93
732,00
731,72
732,43
732,74
734,77
737,80
740,04
747,03
746,37

R-8
Baixo

843,49
842,49
814,82
814,33
813,70
813,31
812,82
814,87
818,43
820,25
826,48
826,35

Normai
1.029,02
1.029,36
1.000,24

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

1.000,80
1.007,52
1.007,82

Alto
PiS

550,27
549,25
530,93
531,40
531,99
533,27
533,86
534,23
535,68
536,75
542,48
541,66

R-16
Baixo

816,86
815,88
789,86
789,25
788,58
788,89
788,27
790,33
793,75
795,43
801,43
801,22

Normai
1.064,49
1.060,51
1.026,30
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

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 fevereiro/09 a janeiro/10 - Valores em R$/m2

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

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

Meses RP1Q G1

824,76
822,42
789,10
789,55
791,03
792,79
792,72
793,42
797,50
800,77
805,78
805,65

janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09

456,94
456,60
440,13
440,41
440,90
440,72
441,04
442,36
444,60
446,87
451,56
452,40

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

janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09
abril/09
março/09
fevereiro/09

Padrão / Meses

969,03
966,64
934,60
932,59
934,83
935,77
935,32
938,13
942,53
944,25
951,73
951,83

CAL-8
Normal

1.047,94
1.045,72
1.013,25
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

Alto
837,11
835,25
806,45
805,65
806,74
807,05
806,68
809,28
813,39
815,39
822,47
822,59

CSL-8
Normal

917,84
916,74
886,65
885,51
886,01
886,28
885,88
887,40
891,55
893,59
900,79
900,78

Alto
1.116,00
1.113,34
1.075,04
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

CSL-16
Normal

1.222,67
1.221,01
1.180,91
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

Alto
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Receituário Agronômico em R$

1 A.R.T. para no máximo 30 receitas agronômicas 

ou inspeção veicular
31,50

 

 



Mercado

Cada vez mais focado em agilizar o 

atendimento ao profissional, o Confea 

aprovou em 30 de outubro de 2009 

a Resolução 1.025, que padroniza e 

uniformiza nacionalmente a A.R.T. – 

Anotação de responsabilidade Técnica e a 

CAT – Certidão de Acervo Técnico. A CAT 

é um documento fornecido pelos Creas 

tomando como base os serviços executados 

pelos profissionais ao longo de sua carreira, 

registrados através das A.R.T.s atestando 

a experiência e a capacidade técnica dos 

profissionais. “Os profissionais devem 

registrar as A.R.T.s no início dos serviços, 

garantindo assim que seu acervo esteja 

sempre atualizado”, explica o engenheiro 

civil e de segurança do trabalho Carlos 

Henrique Amaral Rossi, superintendente de 

Atendimento e Acervo do Crea-Minas.

O novo procedimento aprovado, além 

de agilizar os serviços prestados ao pro-

fissional e à sociedade com a segurança 

e garantia necessárias, busca acompa-

nhar a dinâmica imposta pelos dias atuais, 

implantando um sistema integrado para 

o registro eletrônico das A.R.T.s juntando 

as informações dos 27 Creas no banco de 

dados nacional SiC - Sistema de informa-

ções do Confea/Crea. 

Vigorando desde 1º de janeiro de 

2010, a nova medida fortalece as ações 

de valorização profissional do Conselho 

mantendo a premissa de defesa da so-

ciedade. Rossi esclarece que com a Re-

solução 1.025 não será mais permitido, a 

partir do próximo ano, o registro de A.R.T.s 

de obras já finalizadas. “Os profissionais 

terão o ano de 2010 para regularizar esta 

situação. Nestes casos as solicitações de 

A.R.T.s serão encaminhadas para análise 

das Câmaras Especializadas o que pode-

rá impactar na agilidade de emissão das 

CATs. Mantendo o registro das A.R.T.s em 

dia, o profissional não terá dificuldade para 

emitir as CATs quando necessário, explica. 

As Certidões são emitidas apenas para 

pessoas físicas e o acervo das empresas, 

composto pelos acervos dos profissionais 

que integram seu quadro técnico. “Assim, 

o profissional que faz corretamente as 

anotações e mantém sua documentação 

atualizada é mais valorizado”, completa o 

superintendente.

Rossi ressalta a importância da A.R.T. 

na vida do profissional uma vez que é o 

desempenho de atividades técnicas por 

profissionais habilitados que assegura o 

bem-estar e a segurança da sociedade. “A 

A.R.T. é o documento que registra as ativi-

dades técnicas desenvolvidas pelo profis-

sional ao longo de sua carreira; e por sua 

vez, a CAT é o documento emitido pelos 

Creas, embasado em atestados fornecidos 

pelos diversos clientes deste profissional, 

que certifica a capacidade e a qualidade 

técnica de seus trabalhos, sendo exigida 

em licitações com esta finalidade”, enfa-

tiza.

Segundo Rossi, para se adequar as 

novas normas, todo o Sistema de Negócios 

do Crea-Minas será modificado ao longo 

desse ano. “Após esse período, adotare-

mos o modelo nacional da A.R.T. proposto 

pelo Confea na sua totalidade”, ressalta. 

O superintendente lembra que os profis-

sionais terão até o dia 31 de dezembro 

deste ano para registrar as A.R.T.s cujas 

obras não foram registradas no período do 

contrato. 

A partir do próximo ano, quando todos 

os procedimentos estiverem efetivamente 

implantados, o acesso a informações atu-

alizadas acerca da atuação dos profissio-

nais e das atividades econômicas desen-

volvidas no país na área tecnológica ficará 

mais simples. “Com a nova A.R.T. em uso 

e um sistema eletrônico unificado, os pro-

fissionais terão maior facilidade para utili-

zar os serviços de outros Creas, uma vez 

que haverá padronização de formulários e 

procedimentos. Essas ações traduzem a 

preocupação constante do Sistema Con-

fea/Crea em valorizar os profissionais”, 

informa Rossi.

Nova A.R.T. agiliza prestação de
serviço e valorização profissional
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Ler e navegar

Conversa 
de Arquiteto
Oscar Niemeyer
Editoras Revan/UFRJ, 1997 

 Aborda temas como o nas-
cimento da arquitetura, o ensino 
desta disciplina e a relação entre 
o arquiteto e a sociedade. Esta 
pequena obra-prima de literatura e 
plasticidade é um convite aos inte-
ressados no tema, e aos jovens em 
especial trazendo em suas linhas a 
escrita poética de Niemeyer. 

DVD

CD

Nanociências
a revolução 
do invisível
Christian Joachim 
e Laurence Plévert
Jorge Zahar Editor, 2009

A nanotecnologia tem sido um 
dos principais dilemas da huma-
nidade. Este livro analisa o pro-
cesso de transformação de uma 
tecnologia “limpa” em algo que 
utiliza amplamente os recursos 
naturais, desviando-se de seus 
principais objetivos. Relata ainda 
como os interesses políticos e 
econômicos relacionados sobre-
tudo à indústria bélica desvirtu-
aram as pesquisas em nanotec-
nologia. 
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Vai chover no fim 
de semana?  

Ronaldo R. de Freitas Mourão
Editora Unisinos, 2003 
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CD

 O leitor encontrará  nesse livro 
de Ronaldo Mourão os principais 
elementos que permitem prever as 
condições do tempo com alguma 
exatidão. Trata, numa linguagem 
acessível e de forma bem-humo-
rada, sobre a evolução da ciência 
meteorológica. Aborda as aparen-
tes alterações climáticas no plane-
ta, bem como os fenômenos que 
se originaram na sociedade pós-
industrial, trazendo, ainda, dados 
sobre situações extremantes no 
clima, além de informações sobre 
a profissão de meteorologista e 
sobre sites meteorológicos. 
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Agronomia
www.agronomia.com.br

Nesse portal estão artigos, 
produtos, consultoria e diver-
sas dicas para o engenheiro 
agrônomo. O site busca transmitir 
conhecimentos e tecnologias para 
o desenvolvimento do complexo 
produtivo da pecuária, visando a 
sua utilização para o bem estar da 
sociedade.

Uma História 
Sentimental das 
Ciências

Nicolas Witkowski 
Jorge Zahar Editor, 2004

O propósito de Uma História Sen-
timental das Ciências é introduzir 
um pouco de desordem no museu 
empoeirado das certezas sobre a 
construção do conhecimento e, ao 
mesmo tempo, devolver aos pes-
quisadores do passado seu caráter 
humano. O livro é complementado 
por textos e imagens pesquisados 
em fontes históricas e dirige-se 
tanto aos estudiosos do tema 
quanto a pessoas interessadas 
pela ciência em geral.
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A Ferro e Fogo
A história e a 
devastação da Mata 
Atlântica brasileira
Warren Dean
Companhia das Letras, 1996

 Um dos primeiros atos dos por-
tugueses que chegaram ao Brasil 
em 1500 foi abater uma árvore 
para a cruz da primeira missa. 
Nesse gesto premonitório fez-se a 
primeira vítima da ocupação euro-
péia da Mata Atlântica, que cobria 
boa parte do território brasileiro. É 
esse desdobramento trágico que 
Warren Dean conta no livro, tra-
zendo uma visão nova e polêmica 
da História do Brasil. 
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www.imagemurbana.com.br

Novidades na 
Arquitetura

O imagem Urbana é uma espécie 
de blog que mostra as inovações 
na arquitetura Brasil e mundo 
afora. Frequentemente atualizado, 
traz uma série de post interes-
santes para quem gosta de ficar 
antenado com as novidades do 
mercado.

Carros dos Sonhos
Os 50 Automóveis 
Mais Desejados 
do Planeta

 Conheça quais são os carros 
dos sonhos mais rápidos, potentes 
e caros do planeta. A seleta lista 
dos modelos para os apaixonados 
por velocidade que não abrem mão 
de conforto e os “grandões” cheios 
de estilo que arrancam suspiros 
e exclamações por onde passam. 
Saiba também por que Rolls-
Royce, MayBach e Bentley repre-
sentam o ápice dos automóveis em 
sua estreita relação de status com 
o homem. 

Paulo Basso Jr. e Gabriel Marazzi
Editora Europa, 2006
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AGÊNCIA 
CENTRAL
Av. Álvares 

Cabral, 1600 
3º andar

Santo Agostinho 
Belo Horizonte

PAC 
CREA-MG
Av. Álvares 

Cabral, 1600
térreo

Santo Agostinho 
Belo Horizonte

PAC 
SAVASSI

Rua Ceará, 1584 
loja 3

Savassi
Belo Horizonte
(31) 3567 2606

PAC 
PAMPULHA

Av. Antônio Carlos, 
8100 loja 10

Pampulha Mall
Belo Horizonte
(31) 3653 3006

PAC 
ELDORADO

Rua Hungria, 52
Novo Eldorado

Contagem
(31) 3346 8170

engecred.com.br

31 3275 4049

União, a melhor 
maneira de 

colher vantagens.
Através da união e trabalho

de seus cooperados, 
o Sicoob Engecred oferece

aos profissionais e empresas
do sistema Confea/Crea os

mesmos serviços e produtos
que os bancos tradicionais. 

Tudo isso com um grande
diferencial: todos os esforços

se convertem nos menores
juros e nas menores 

taxas do mercado.

Seja um cooperado 
Sicoob Engecred. 

Você ou sua empresa 
terão vários motivos

 para viverem tranquilos.


