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Editorial

Sem medo de mudar
Encerrado no dia 29 de maio, em Belo Horizonte, o VII CEP - Congresso Estadual de
Profissionais elegeu os delegados que representarão Minas Gerais e sistematizou as 26
propostas que serão levadas ao 7º CNP - Congresso Nacional dos Profissionais a ser
realizado em Cuiabá de 22 a 28 de agosto e em Brasília de 17 a 19 de novembro.
As propostas que chegaram ao CEP, foram resultado de um amplo debate que envolveu centenas de profissionais da área tecnológica desde março e refletem os seus
anseios em relação ao futuro das nossas profissões. Apresentadas primeiro durante os 61 encontros locais realizados
nas inspetorias e discutidas e sistematizadas durante os oito encontros regionais, essas propostas contemplam os cinco eixos referenciais da Formulação Estratégica do Sistema Profissional: Formação Profissional, Exercício Profissional,
Integração Profissional e Social, Organização Profissional e Inserção Internacional dos Profissionais.
Devido ao grande número de participantes e envolvimento de todos, os encontros locais, regionais e o Congresso
Estadual se afirmaram como fóruns legítimos para o exercício crítico e espaços adequados para propor mudanças visando melhorar o funcionamento do Sistema Confea/Creas. Se existem críticas em relação à atuação do Conselho no
exercício da sua atividade fim, que é a prestação de serviços aos profissionais e à sociedade, essas são as instâncias
apropriadas para se propor as mudanças necessárias.
A nosso ver, o 6º CNP realizado no Rio de Janeiro em 2007, inovou pouco, e primou pelo conservadorismo ao não
acatar propostas transformadoras, o que reafirmou o Sistema Profissional como ele é. Esperamos que o 7º Congresso
efetue as mudanças que reflitam os anseios dos profissionais da área tecnológica e faça a diferença que o 6º CNP não
fez. Naquela ocasião, os profissionais mineiros, após uma ampla discussão sobre os principais problemas do Sistema,
apresentaram várias propostas inovadoras que infelizmente não foram acatadas.
Por isso, devemos aproveitar o 7º CNP para reafirmar essas propostas e apresentar novas para que possamos
assim alcançar o nosso objetivo que é redefinir os fundamentos da Formulação Estratégica do Sistema. Isso inclui
entre outras ações acompanhar criticamente os planos de governo, contribuir para um projeto de desenvolvimento
sustentável para o Brasil, implantar o modelo de excelência gerencial nas organizações, além de facilitar a comunicação do Sistema de modo a integrar o universo profissional e a sociedade.
Vamos mudar sem medo, para obtermos a melhor forma de desenvolver nossas profissões. Temos que reafirmar um necessário plano de ação, vinculado ao momento, para enfrentarmos os desafios impostos pela realidade e
transformá-la com novas idéias firmes e ousadas.

Gilson Queiroz
Presidente do Crea-Minas
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Espaço do Leitor

Sou arquiteta e engenheira civil e acabo de
concluir a especialização no curso da UFMG
em Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplicados ao Ambiente Construído.
A demanda por projetos que já nascem
com um conceito bioclimático definido
começa a se tornar realidade em Belo
Horizonte. Isso vem muito pela inserção de
novos selos “verdes”, pelo Leed, pelo selo
Procel Edifica, enfim, “sustentabilidade”
começa a ser pensada em nossos edifícios.
(...)
Como sei que a revista do Crea é aberta à
sugestão de matérias, sempre solicita algum material, venho sugerir este tema (...).
Senhores, vi e li uma entrevista com o
Sr. José Mendo, na edição Jan/Fev/Mar.
2010 - Nº 2. Gostei e gostaria de fazer
contato com ele. Há possibilidade de me
passarem seu e-mail?
Antecipadamente, meus agradecimentos.
Fernando Nogueira
O e-mail da José Mendo Consultoria é
mendodesouza@jmendo.com.br

Anuncie na
Revista
Vértice
Crea-minas
(31) 3299 8855
revistavertice@crea-mg.org.br

Patricia Bittencourt de Faria Vasconcellos
O Conselho Editorial da Revista Vértice
gostou da sugestão e a arquitetura bioclimática é o tema da matéria especial desse
número.
Erramos
Na edição da Vértice no 2, publicamos que
Bernardo Riedel é engenheiro sanitarista,
na verdade ele fez curso no antigo Instituto
de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG, mas não possui atribuição
como engenheiro sanitarista.

Contatos: Av. Álvares Cabral, 1600
10º andar - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - 30.170-001
ou revistavertice@crea-mg.com.br
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Fiscalização

Laudos de Engenharia e Arquitetura
buscam segurança para torcedor

Debi Sarmento

Desde 23 de abril deste ano, os estádios de futebol devem apresentar pelo
menos quatro laudos para receber jogos.
Além dos laudos de Prevenção e Combate
de Incêndios, de Segurança e de Condições
Sanitárias e de Higiene, tornou-se obrigatória a apresentação do laudo de Vistoria de
Engenharia. Em alguns casos, pode ser necessário um quinto laudo, de Estabilidade
Estrutural, caso o estádio seja considerado
excepcional por seu vulto, complexidade ou
antecedentes ou, ainda, se indicado no laudo de Vistoria de Engenharia. Os três primeiros laudos têm validade de um ano; o
de Vistoria de Engenharia é válido por dois
anos e o de Estabilidade, por cinco.
A exigência dos laudos estava prevista desde 2003, com a sanção do Estatuto
do Torcedor (Lei nº. 10.671), mas ganhou
força de lei com a Portaria 124/2009, do
Ministério do Esporte. Ela estabeleceu os
requisitos mínimos para a elaboração dos
laudos técnicos em engenharia, previstos
no Decreto Federal nº 6.795/2009, que re-

Obras no Estádio Independência, em Belo Horizonte
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gulamentou o artigo 23 do Estatuto. As Diretrizes Básicas para Elaboração de Laudo
de Vistoria de Engenharia foram definidas a
partir dos conceitos e metodologias da Norma de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape-SP), e das Normas
Brasileiras NBR 5674 – Manutenção de
Edificações: Procedimentos e NBR 13752
– Perícias de Engenharia na Construção
Civil. O cumprimento da exigência legal é
acompanhado pelo Ministério Público e os
estádios que não apresentarem os laudos,
não podem sediar partidas.
Tecnologia para as arenas
Com o intuito de orientar os administradores de estádios de futebol sobre a
necessidade da contratação dos laudos
de Vistoria de Engenharia e de Estabilidade Estrutural e divulgar o convênio entre
o Sistema Confea/Creas e o Ministério do
Esporte, o Crea-Minas visitou, no período
de 4 a 26 de março, os 36 estádios de futebol mineiros que constam no cadastro da

Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
“Essas visitas serão periódicas de forma
a apoiar e orientar os administradores dos
estádios no cumprimento da Portaria”, informa o engenheiro civil Teodomiro Bicalho,
assessor do Crea-Minas.
O convênio entre o Sistema Confea/
Creas e o Ministério do Esporte, firmado
em 2009, busca a segurança do torcedor,
garantindo a efetiva participação de profissional devidamente habilitado para as
vistorias e elaboração de laudos técnicos
de engenharia e arquitetura. Para isso, os
Conselhos Regionais de todo país fizeram
listagens com os profissionais habilitados
para a realização das vistorias. Em Minas,
61 profissionais se inscreveram. Embora
seja possível comprovar a experiência e a
atribuição para realizar os laudos através
de Atestado ou Certidão de Acervo Técnico,
o cadastro permite melhor divulgação dos
profissionais aptos a prestar o serviço.
Aprimoramento
A exigência dos novos laudos encontrou resistência e sua entrega foi postergada duas vezes. Com a prorrogação, não
foram exigidos para os campeonatos estaduais e nem para a Copa do Brasil. Sem
eventos programados para este ano, muitos estádios só farão o laudo para 2011. O
presidente do Crea-Minas, engenheiro civil
Gilson Queiroz, alerta que a contratação
dos laudos não deve ser feita de última
hora. “Os laudos podem indicar a necessidade de intervenções e os estádios podem precisar de tempo para realizá-las”,
enfatiza.

Fiscalização
Em Minas, apenas oito haviam entregue os laudos até 18 de maio. “Os estádios
que sediarão partidas nos próximos meses
entregaram os laudos e só eles poderão
receber os torcedores”, garante José Antônio Baeta, promotor de Justiça de Defesa
do Consumidor de Minas Gerais. Para ele,
embora muitos estádios ainda não tenham

contratado a elaboração dos laudos, já é
possível fazer uma avaliação do processo.
“A exigência dos laudos foi um passo importante, mas muitos deles estão aquém
do que esperávamos. Nossa intenção é
dar um passo a mais e criar mecanismos que permitam uma avaliação sobre
o conteúdo do material entregue”, explica.

O promotor informou que a CBF agendou
uma reunião para discutir o assunto e uma
das propostas que tem ganhado adeptos
é de que os Creas façam uma validação
dos laudos. “O Crea pode nos auxiliar na
avaliação se os laudos entregues estão em
conformidade com o exigido pela Portaria
124”, exemplifica.

Debi Sarmento

Fiscalização de estádios é realidade no Crea-Minas

Para o diretor de infraestrutura da ADEMG, engenheiro Ricardo Raso, fiscalização do Crea traz tranquilidade

Enquanto a África do Sul sedia a Copa
do Mundo de 2010, o Brasil está às voltas
com os preparativos para o próximo evento, em 2014. Segundo estudo do Ministério do Esporte, os impactos econômicos
da Copa no País podem chegar a R$183
bilhões, entre 2010 e 2019. Os investimentos no setor de infraestrutura, que
inclui a construção e reforma de estádios,
somam R$ 33 bilhões, aproximadamente
70% do impacto direto.
O Brasil escolheu 12 cidades-sedes,
mas os atrasos no início das intervenções
têm feito o governo anunciar “cortes de
cidades”. Pela terceira vez o Comitê Organizador Local da Copa 2014 (COL) estendeu em um mês o prazo para o início
das obras e realizou vistorias técnicas e
análise do andamento dos projetos.

Belo Horizonte, que disputa a abertura
da competição, recebeu a visita do COL
em 10 de maio e obteve a aprovação do
projeto de reforma do Mineirão, que segue
à risca um cronograma próprio acordado
com a Fifa. As obras começaram em janeiro
deste ano e os trabalhos serão realizados
em três etapas, com investimentos da
ordem de R$ 600 milhões. Em 12 de
junho, o estádio será fechado e só deve
ser reaberto no final de 2012, a tempo da
Copa das Confederações.
Mas não é só o Gigante da Pampulha
que está em obras. Um novo Independência, em Belo Horizonte, está em construção e a reforma da Arena do Jacaré, em
Sete Lagoas, está na etapa final.
Com as obras, os trabalhos dos profissionais das áreas de base tecnológica

ganham visibilidade. Mas, não é só nesse período que eles se empenham para
garantir que o público tenha conforto, que
as partidas tenham boas transmissões e
que o tapete verde da realeza fique livre
de montinhos artilheiros ou áreas alagadiças. Engenheiros, arquitetos e agrônomos,
além dos técnicos dessas áreas, são os
profissionais responsáveis pelas obras de
manutenção dos estádios e há mais de
uma década o Crea-Minas incorporou a
visita aos estádios em seu planejamento
de fiscalização. O Conselho verifica os
contratos para conferir se as empresas e
profissionais são habilitados para o serviço
para o qual foram contratados. Estrutura,
atendimento às normas de acessibilidade,
além das manutenções e inspeções de
subestação, placar eletrônico e gramado
são alguns dos itens fiscalizados.
As fiscalizações do Crea-Minas em
estádios têm caráter de orientação e prevenção, podendo servir de alerta e auxiliar
a administração. E quem recebe as visitas
dos fiscais reconhece isso. É o que afirma
o engenheiro civil Ricardo Raso, diretor de
Infraestrutura da Ademg (Administração
de Estádios do Estado de Minas Gerais) “A
fiscalização do Crea nos deixa tranquilos,
pois ao fiscalizar nossos fornecedores de
serviços técnicos nos garante que não estamos contratando picaretas”.
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Sede da Construtora Strata - Arquivo Anastasias Arquitetos Associados Ltda.

A arquitetura da sustentabilidade
Arquitetura bioclimática harmoniza construções e ambiente construído
Quando decidiu fazer o Curso de Especialização em Sistemas Tecnológicos e
Sustentabilidade Aplicados em Ambiente
Construído, oferecido pelo Departamento
de Arquitetura e Urbanismo da Escola de
Arquitetura da UFMG, a engenheira civil
e arquiteta Patrícia Vasconcellos pensava
em explorar um novo filão da arquitetura
REVISTA Vértice
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que atualmente se afirma no mercado.
Formada em engenharia civil pela Fumec
e em arquitetura pelo Izabela Hendrix,
Patrícia foi atraída pela possibilidade de
conjugar o exercício das duas profissões
em uma área nova e promissora. “Eu tinha
saído de uma empresa que já trabalhava o
conceito de construção com sustentabili-

dade e, apesar de a arquitetura bioclimática ser relativamente nova, percebi que o
curso poderia me oferecer a oportunidade
de desenvolver um trabalho de consultoria
nessa área aliando a arquitetura à engenharia”, conta.
No curso, Patrícia conheceu a arquiteta e urbanista Adalgisa Lacerda formada

Especial
pelo Instituto Bennett, do Rio de Janeiro
que também apostou neste setor que busca harmonizar as construções às características do ambiente construído. “Eu trazia
a experiência de contatos com clientes de
outros estados que tinham me exigido informações sobre arquitetura bioclimática
e vi no curso uma oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos nesta área
onde há uma demanda crescente de mercado”, relata.
O que poderia ser apenas mais um
encontro entre duas profissionais interessadas em aperfeiçoar os seus conhecimentos em uma área cada vez mais
requisitada pelo mercado e por clientes
em potencial, acabou se transformando
numa parceria de trabalho e em seguida
na criação de uma empresa de consultoria
em arquitetura bioclimática, que já vem
atuando em Belo Horizonte. O exemplo é
prova de como esse ramo da arquitetura
vem ganhando adeptos tanto do lado dos
profissionais que buscam uma abordagem
do desenvolvimento sustentável do ambiente construído, como de clientes interessados no conforto ambiental.
Para a arquiteta, professora de conforto ambiental da Escola de Arquitetura da
UFMG e ex-conselheira do Crea-Minas,
Roberta Vieira (leia entrevista nas páginas
11 e 12), outra prova de que a arquitetura
bioclimática vem ganhando adeptos importantes nesta primeira década do século
XXI é que, além de as pessoas adotarem
a sustentabilidade como forma de diminuir
custos e morar melhor, o governo e importantes órgãos dirigentes também vêm
aderindo à ideia da arquitetura com sustentabilidade. Segundo Roberta, que coordenou a edição da cartilha publicada pelo
Crea-Minas, Sustentabilidade e Eficiência
Energética no Ambiente Construído - com
um capítulo dedicado à arquitetura bioclimática - existe um mercado consumidor

sensível às questões levadas em conta
pela arquitetura sustentável. “As pessoas
estão buscando morar melhor, com menor
custo e mais sustentabilidade. Além disso,
tanto o governo como alguns órgãos ligados à administração pública estão investindo em obras que exigem o comprometimento ambiental”, afirma.
Consultora do Laboratório de Conforto
Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído (Labcon), da Escola de
Arquitetura da UFMG, onde trabalha com
a análise de edifícios comerciais, público e
de serviço para o fornecimento da Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (Ence),
Roberta lembra que, apesar do desconhecimento das pessoas, em Belo Horizonte existem edifícios que foram projetados levandose em conta o gasto de energia. “Hoje nós
temos o prédio da Fiemg, o do Call Center
da Caixa Econômica Federal, o da Forluz e
outros que foram projetados para oferecer
o máximo de sustentabilidade e eficiência
energética”, informa.
No caso da administração pública, o
exemplo mais recente de investimento
que busca elevar os padrões de eficiência
energética e sustentabilidade ambiental das empresas que atuam no setor da
construção, é o programa ProCopa Turismo. Criado pelo governo federal junto com
o BNDES para ampliar e modernizar a rede
hoteleira do país visando a Copa do Mundo
de 2014, o programa tem como objetivo
induzir o comprometimento ambiental do
setor ao oferecer condições mais favoráveis aos projetos que levem em conta a
preocupação com a sustentabilidade ambiental. O valor mínimo por operação varia
entre R$ 3 e R$ 10 milhões, sendo que
o BNDES oferece condições especiais de
prazo e menores taxas de juros para as
empresas que fizerem empreendimentos
eficientes do ponto de vista energético e
ambientalmente sustentáveis. Para rece-

ber os benefícios, as empresas precisam
ter a certificação de nível A no Programa
de Eficiência Energética nas Edificações
(Procel Edifica), e certificação no Sistema
de Gestão da Sustentabilidade para Meios
de Hospedagem ou outra certificação de
entidade acreditada pelo Sistema Brasileiro de Conformidade.
A importância das certificações
As certificações que garantem qualidade ambiental para as edificações têm
grande impacto na arquitetura bioclimática. O selo Procel Edifica que o BNDES
exige no ProCopa, por exemplo, é um instrumento que permite avaliar a qualidade
das edificações na área de eficiência energética, já que as construções eficientes do
ponto de vista do uso de energia elétrica
devem ser concebidas e planejadas levando-se em consideração várias premissas.
Instituído em 2003, o Procel Edifica
atua em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades,
universidades e o setor da construção civil
com o objetivo de incentivar a conservação
e o uso eficiente dos recursos naturais,
como água, luz e ventilação nas edificações, reduzindo os desperdícios e os im-

Selo utilizado para certificar edificações
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pactos sobre o meio ambiente. Levando-se
em consideração que consumo de energia
elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45% do consumo faturado no país,
com as exigências do Procel Edifica estimase que haja uma redução deste consumo
em 50% para novas edificações e de 30%
para aquelas que promoverem reformas
que contemplem os conceitos de eficiência
energética nos edifícios.
Segundo dados do Ministério de Minas
e Energia, do total da produção nacional de
energia elétrica, 42% são usados em edifícios residenciais, comerciais e públicos.
Preocupado com o desperdício de energia
elétrica, o Procel Edifica criou em 2009 a
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence) que é obtida através da avaliação criteriosa dos requisitos contidos no
Regulamento Técnico da Qualidade do Nível
de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). A
etiquetagem dos edifícios ainda é voluntária
e aplicável a edifícios com área superior a
500m2 ou atendidos por alta tensão (grupo
tarifário A). O RTQ-C apresenta os critérios
para classificação completa do nível de
eficiência energética do edifício através de
três parâmetros básicos que são a avaliação do comportamento térmico da envoltória, do sistema de iluminação e do sistema
de condicionamento de ar.
O Labcon/UFMG faz parte dos 15 laboratórios do país que estão capacitados para
avaliar estes parâmetros e encaminhar o
processo para o fornecimento da Ence dos
edifícios analisados. Segundo Roberta, a
expectativa é de que os procedimentos atuais adotados possam multiplicar o conhecimento dos diversos setores envolvidos na
construção civil, do consumidor ao construtor, passando por projetistas e consultores.
“Acredita-se que incorporadores tenham
interesse em racionalizar o uso da energia
em seus edifícios. Finalmente espera-se
REVISTA Vértice
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José Wilson Barbosa

Especial

Através do heliondon o Labcon verifica a interferência do meio urbano na insolação dos edifícios

que o mercado da construção entenda e se
aposse do conceito de eficiência e que esse
conceito agregue valor à edificação comercializada e que os consumidores possam
identificar as vantagens dessa iniciativa”,
enfatiza.
No Brasil e no mundo, existem vários
organismos independentes de certificação
que, através de um sistema de ranqueamento e de check-lists, fornecem atestados sobre o grau de sustentabilidade de
edifícios. Estas certificações analisam itens
como localização do empreendimento, impacto na vizinhança, seleção de materiais
e equipamentos, sistemas para melhora da
eficiência energética, entre outros.
No Brasil, duas certificações internacionais ganham espaço no mercado: a Aqua
e a Leed.
A Aqua (Alta Qualidade Ambiental) é baseada no modelo francês que define a qualidade ambiental como um procedimento de
gestão do projeto que visa minimizar os impactos de uma operação de construção civil
ou de reabilitação sobre o meio ambiente.
Leva em conta alguns princípios básicos

como os três pilares: ambiental, social e
econômico, o desenvolvimento sustentável,
os diferentes níveis de impactos: local, regional e planetário, a noção de ciclo de vida
da edificação e as fases do empreendimento, dentre outros.
Já o certificado Leed (Leadersship in
Energy and Environmental Design), norteamericano, adaptado a realidade brasileira
pelo Green Building Council Brasil, é uma
norma voluntária, que tem como finalidade
desenvolver critérios mínimos e parâmetros
para avaliação e comparação entre edifícios
sustentável e de alto desempenho. Para que
o empreendimento seja certificado é necessário atender requisitos como prevenção
de poluição nas atividades de construção,
redução de 20% do consumo de água, comissionamento básico dos sistemas que
consomem energia, eficiência energética
mínima, proibição de CFC (clorofluorcarboneto), depósito de recicláveis, qualidade de
ar interno e controle da fumaça de tabaco.
O projeto do edifício da Fundação de Seguridade Social (Forluz), é o primeiro com
certificação Leed em Minas Gerais.

Especial

Com previsão para ficar pronto em
2013, o prédio da Forluz localizado na
avenida Barbacena, 1219, no bairro
Santo Agostinho, em Belo Horizonte, terá
23 andares e ocupará uma área bruta de
51.000 m² com alto desempenho ambiental. Os arquitetos Gustavo Penna e
Alexandre Bragança são os responsáveis
pelo grupo de dez profissionais envolvidos na elaboração do empreendimento
que venceu o concurso realizado pela
empresa em 2007. Orientado para contemplar a redução de consumo de energia e água, o uso racional de recursos
naturais não renováveis e o aumento da
qualidade real do ambiente construído,
melhorando a saúde e a produtividade
dos futuros usuários, o prédio apresenta
várias inovações arquitetônicas e tecnológicas. Uma delas é com relação ao ar
condicionado, que sempre representou
mais de 30% do consumo de energia
das edificações. O edifício da Forluz terá
um controle entálpico com condicionamento do insuflamento de ar externo,
possibilitando a distribuição sobre toda a
estrutura, racionalizando assim o uso da
energia elétrica. Outro mecanismo para
economizar energia é a utilização de vidros nos lados norte e sul do edifício que
protegerão o interior do prédio do excesso de calor, sem impedir que a luz natural
penetre.
O arquiteto Gustavo Penna revela
que o trabalho foi orientado por três níveis fundamentais de relação ética e técnica com o espaço construído: “o olhar
do mundo, o olhar da cidade e o olhar da
instituição”. Do ponto de vista do “olhar

do mundo”, o arquiteto lembra que as
ameaças ao planeta exigem uma nova
geração de edifícios conservativos de
energia ecologicamente amigáveis. “Daí,
partimos para criar um edifício verde
com a utilização de sistemas especiais
para as esquadrias, vidros e brises-soleil,
ar condicionado, ventilação, instalações,
automação e materiais de construção
de baixo custo energético, uso da água
de chuva e do lençol freático para procedimentos de serviço, estrutura independente com formas reaproveitáveis e
o emprego de células fotovoltaicas para
cogeração de energia”, revela.
Para contemplar o “olhar da cidade”,
Gustavo Penna ressalta que o edifício estabelece uma relação com o edifício Júlio
Soares, sede da Cemig e ícone da arquitetura brasileira dos anos 1970. “Escolhemos criar ali a sensação de moldura,
um gesto envolvente e receptivo. Por
isso, não repetimos a “torre” já que poderia logo suscitar comparações ou até
mesmo alguma competição. A solução
em lâmina veio mais natural, pois não
ocupa a área central do terreno. Assim,
seu delgado prisma vertical forma com
a grande marquise da rua Mato Grosso,
um diedro côncavo. Abre-se aí um amplo
espaço que vai acolher o canto-cunhal
da torre. Os espaços abertos ao nível
da avenida Barbacena enriquecidos pelo
belo conjunto de Caesalpinias Ferreas e
as horizontais da rua Mato Grosso apontam percursos que continuam visadas
livres para a cidade respirar. Essa harmonia de elementos que se completam
é ao mesmo tempo sinal de respeito e
gentileza”, detalha.
Já em relação ao “olhar da Instituição”, Gustavo Penna lembra que quando
a Forluz investe numa iniciativa de tama-

nha magnitude é natural que ela exija segurança. Por isso, os criadores do projeto
desenvolveram uma solução construtiva
caracterizada por vãos modulares e econômicos; plantas flexíveis para facilitar
múltiplos arranjos funcionais; não compartimentação dos ambientes, objetivando integração e fácil referenciação; ambientes claros e convidativos; espaços
que promovam o convívio e o bem estar;
facilidade de manutenção e monitoramento; distâncias pequenas horizontais
para áreas de conforto e escadas de
segurança; embarques e desembarques
cobertos; ambientes de acesso dignos,
legíveis e sem conflitos. Contempla também a mobilidade e acessibilidade para
os deficientes físicos e idosos e presença constante de verde e das visadas para
a cidade. “O resultado é que os três olhares conciliados se fundem em um único,
que é a síntese da imagem de um novo
edifício contemporâneo, responsável e
amigo que surge para simbolizar o seu
tempo”, finaliza.

Jomar Bragança

Símbolo da
sustentabilidade

Projeto do prédio da Forluz
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Entrevista

José Wilson Barbosa

Sustentabilidade e qualidade de vida

Roberta Vieira: arquitetura bioclimática diminui gasto de energia

Doutora em Conforto Ambiental e Iluminação Natural pela Universidade Federal de Santa Catarina, a arquiteta Roberta Vieira Gonçalves de Souza trabalha na área de arquitetura bioclimática desde
o início da década de 1990. Membro da Secretaria Técnica da Eletrobrás, que lida com a implantação dos regulamentos de eficiência energética em edifícios, Roberta foi conselheira do Crea-Minas
até o final do ano passado. Atua na área do conforto ambiental e
sustentabilidade promovendo cursos, seminários e congressos. É
consultora do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído (Labcon), da Escola de Engenharia
da UFMG, onde presta consultoria para implantação de etiquetas
para suficiência energética em edifícios e nas áreas de acústica, iluminação e conforto térmico, dentre outras. Em entrevista à VÉRTICE,
Roberta fala sobre a aplicabilidade da arquitetura bioclimática, sua
viabilidade mercadológica e a sua importância na vida das pessoas.
VÉRTICE - O que é a arquitetura bioclimática?
Roberta Vieira - A arquitetura bioclimática vai desde o planejamento urbano das cidades até o planejamento do próprio edifício. No
planejamento urbano, por exemplo, podemos preservar os canais
de ventos, criar linhas verdes, sendo que muitas cidades no mundo
hoje têm os programas de telhados verdes e telhados claros para
absorver menos calor. Na arquitetura bioclimática trabalhamos para
que as cidades não gerem ilhas de calor, pois se isso acontece,
aumenta a demanda de sistemas de condicionamento. Se adensarmos muito as cidades em certos pontos, elas não terão a insolação
mínima, se cortarmos os canais de vento, elas ficarão superaquecidas, se tirarmos a permeabilidade do solo, teremos água escorrendo com muita velocidade e com isso a tendência é termos cheias
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cada vez mais intensas. Tudo isso mostra como a cidade interfere
nesse urbanismo. Hoje não fazemos mais urbanismo remediativo,
mas sim preventivo. Além disso, atualmente estão entrando no mercado os novos selos que garantem uma certa qualidade ambiental
para as edificações. São os selos verdes, os selos de suficiência
energética, que também têm impacto na arquitetura bioclimática.
A partir do momento que a arquitetura bioclimática resolve planejar
em função do clima, ela gasta menos energia operante. Hoje temos
os selos de organismos internacionais como o selo Leed, do [Green] Building [Council], que é americano, temos o selo Aqua, que é
inspirado em um selo francês e temos, no Brasil, uma etiqueta de
eficiência energética que garante um desempenho mínimo adequado da edificação para que se gaste menos energia. E esse gastar
menos energia tem tudo a ver com uma arquitetura mais adaptada ao clima. Porque o setor em que gastamos mais energia é no
ar condicionado. Então, através do que chamamos de envelope da
edificação - que inclui cobertura, parede, sistema de abertura e tipo
de viga - buscamos melhorar a entrada de vento, de luz natural para
evitar o uso de luz elétrica durante o dia, dentre outras medidas.
VÉRTICE – Você não acha que para o Brasil, que possui um déficit habitacional imenso, a arquitetura bioclimática não pode ser
vista como uma espécie de sofisticação das moradias? Há uma
maneira de adequar a arquitetura bioclimática às moradias populares?
Roberta Vieira – Nós temos um estudo grande sobre a adaptação
da arquitetura bioclimática. É obvio que não vou dizer que o custo
dessa adaptação é zero. O Sistema Financeiro da Habitação tem
valores muito estreitos para trabalharmos. Então é uma área muito
complexa porque os custos são restritos e a demanda por qualidade
é das maiores que temos. São pessoas que, ao receberem essas
unidades habitacionais, têm poucas condições de fazer mudanças
nas casas. Hoje, em função do baixo custo, temos uma baixa qualidade ambiental dessas casas, especialmente em termo de arquitetura bioclimática. Em relação ao clima, por exemplo, essas casas
são quentes no verão e frias no inverno, ou seja, as pessoas não
dormem no verão por causa do calor, não dormem no inverno por
causa do frio e acabam ligando um sistema de condicionamento
- seja um ventilador ou aparelho de ar condicionado - e isso vai impactar na conta da energia elétrica, que no caso de uma família de
baixa renda pode significar um aumento muito grande. O uso do coletor solar deveria estar mais presente nas moradias da população

Entrevista
de baixa renda. Hoje, nós já temos estudos aqui em Minas Gerais
que mostram que a instalação desses coletores solares custam na
faixa de R$ 2 mil para uma casa que tem o uso restrito. O custo
é muito alto, mas num financiamento de quinze anos este custo
impacta de R$ 7,00 a R$ 8,00 na mensalidade e o que essa pessoa
deixa de gastar no aquecimento de água é da ordem de R$ 15,00.
Então, para o mutuário, o sistema se paga na sua própria instalação
e fica mais barato morar hoje numa casa que tenha coletor solar
do que numa que não tenha. Essa questão do custo é uma questão
fundamental, mas existem estratégias muito simples e fáceis de se
aplicar como, por exemplo, uma melhor orientação das janelas para
ventilação e insolação ou um bom dimensionamento dos beirais,
que não implicam necessariamente em custos muito grandes e que
melhoram muito a climatização interna das edificações.

“A arquitetura bioclimática é
todo um conjunto de estratégias
que visa melhorar a qualidade
de vida das pessoas”
VÉRTICE – Como é tratada a arquitetura bioclimática nas
universidades?
Roberta Vieira – Hoje, pelas diretrizes do MEC, todos os cursos
de arquitetura e urbanismo precisam ter a disciplina conforto ambiental, que trabalha com o conforto térmico, o conforto acústico,
o conforto luminoso, suficiência energética e sustentabilidade. Na
UFMG existem aulas sobre conforto ambiental desde a década de
1980 e agora nós estamos introduzindo disciplinas também na linha de sustentabilidade e eficiência energética. Com isso, o profissional sai desses cursos relativamente preparado para o mercado.
Para se trabalhar nesta área, que é bastante complexa, o profissional precisa de uma certa especialização, já que é uma área bastante abrangente, mas os cursos de graduação já começam com
informações básicas em iluminação, ventilação, condicionamento,
seleção de materiais dentre outras informações. Temos também
o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no
Ambiente Construído (Labcon) criado em 1993, que funciona na
Escola de Arquitetura da UFMG, e que possui vários programas e
sistemas computacionais, ferramentas e equipamentos de medição que vão desde luxcímetros a medidores de temperatura e de
radiação que permitem uma análise bastante rápida e dinâmica de
itens como insolação, ventilação, temperatura superficial, acústica,
iluminação e conforto térmico, entre outros. Além de prestarmos

serviços para o mercado nessa área de medição, desenvolvemos
pesquisas na área de clima urbano e eficiência energética. Trabalhamos também com consultoria para a implantação de etiquetas
para eficiência energética nos edifícios.
VÉRTICE – Por ser multidisciplinar, a arquitetura bioclimática
envolve profissionais e vários segmentos da área tecnológica.
Qual é a perspectivas de mercado para esses profissionais?
Roberta Vieira – O mercado é imenso, porque hoje temos poucos
profissionais preparados para trabalhar com o clima. A arquitetura
bioclimática envolve os profissionais, por exemplo, das áreas de
elétrica, eletrônica e automação para melhorar o uso dos sistemas
operacionais da edificação em função de uma apropriação melhor
do clima, na distribuição de circuitos que permitam apagar as lâmpadas próximas às janelas, na automatização do sistema de iluminação visando gastar menos luz de iluminação artificial durante o
dia, entre outras funções. Já os profissionais da engenharia mecânica podem trabalhar com o condicionamento de sistemas hídricos
e de ventilação natural ou no condicionamento de ar com o sistema
evaporativo ou nos sistemas de dutos enterrados onde se pode refrigerar o ar pela própria temperatura da terra. Existe ainda aquele
profissional que pode trabalhar com sistemas novos de abertura na
fachada e vidros mais dinâmicos que permitam um controle maior
do clima. Como se vê, tem mercado para todo mundo.
VÉRTICE – E no dia a dia do cidadão, que mudanças a arquitetura bioclimática pode trazer?
Roberta Vieira – Hoje existem vários estudos comprovando que
a pessoa que está em um ambiente com temperatura e iluminação agradáveis produz mais. E isso é muito importante porque as
pessoas vão ter menos problema como dor de cabeça, menos ausência no serviço por causa de doenças, já que nos edifícios climatizados artificialmente as pessoas gripam facilmente, uma melhora
de produtividade da pessoa até no seu lazer. Ela descansa melhor,
é mais feliz, trabalha melhor e também vai gastar menos dinheiro
com sistemas artificiais de climatização. A arquitetura bioclimática mexe no bolso das pessoas na medida em que, sendo melhor
adaptada ao clima, ela usa menos luz artificial, menos sistema
de condicionamento e proporciona uma vida mais saudável, mais
agradável. Quando falamos de arquitetura bioclimática estamos
nos referindo à inserção da arquitetura no meio urbano, no sentido
de evitar fontes de ruído, melhorar o sistema de ventilação dos
ambientes, melhorar o sistema de iluminação e evitar problemas
de aquecimento. A arquitetura bioclimática é todo um conjunto de
estratégias que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas.
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Artigo Técnico

Relação do índice de salubridade
ambiental com indicadores de saúde
Estudo realizado em setores populacionais da cidade de Ouro Branco-MG
atendidos pelas unidades públicas de saúde1.
Formulação do ISA
O Índice de Salubridade Ambiental
(ISA) retrata, além das condições de
saneamento, outros fatores relacionados às
condições socioeconômicas que interferem
na qualidade de vida e saúde da população.
Foi desenvolvido pela Câmara Técnica de
Planejamento do Conesan2, para classificar
a salubridade ambiental de regiões do
estado de São Paulo. É composto de
indicadores selecionados da área de
saneamento ambiental, socioeconômico,
da saúde pública e dos recursos hídricos:
indicador de abastecimento de água (IAB);
indicador de esgoto sanitário (IES); indicador
de resíduos sólidos (IRS); indicador de
controle de vetores (ICV); indicador de
riscos de recursos hídricos (IRH); e indicador
socioeconômico (ISE).
O cálculo do ISA é obtido pela média
ponderada de indicadores específicos e relacionados, direta ou indiretamente, com a
salubridade ambiental, a partir da seguinte
fórmula:
ISA = 0,25 IAB + 0,25 IES + 0,25 IRS +
0,10 ICV + 0,10 IRH + 0,05 ISE
Indicadores de saúde
Com o objetivo de conhecer a situação
de saúde dos municípios e regiões, tornase necessário monitorar os indicadores
de saúde e relacionar os benefícios do
saneamento. A partir desta análise, são
propostas políticas públicas e sociais,
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visando a redução das doenças geradas
por problemas ambientais.
Relação da salubridade com
a saúde
A oferta inadequada de saneamento
ainda causa forte impacto na saúde e no
meio ambiente, contribuindo para a incidência e a prevalência de várias doenças.
A melhoria dos indicadores de saúde
pública pode ocorrer em função de intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário3.
A disposição inadequada de resíduos
sólidos em locais sem infraestrutura adequada ou próxima aos cursos d’água também está relacionado à saúde pública.
O surgimento de doenças é determinado e condicionado por um conjunto de
fatores ambientais, culturais e sociais, que
atuam no espaço e no tempo sob condições de risco e populações sob risco.
Método de pesquisa
O trabalho adotou na íntegra, a
metodologia de cálculo empregada pelo
Conesan (1999) para a determinação do
ISA. O método de pesquisa contempla
os bairros atendidos pela rede pública
de saúde da cidade de Ouro Branco-MG
agrupados em cinco segmentos, a partir da
abrangência de atendimento do Programa
Saúde da Família (PSF).
A coleta de dados foi feita por meio da
aplicação de um questionário estruturado

de forma aleatória, em 305 domicílios. O
modelo do questionário foi o mesmo usado por Menezes (2007)4 com o objetivo de
padronizar a metodologia, abordando as
condições de infraestrutura, urbanização e
moradia.
Os registros de doenças foram obtidos
junto à Secretaria Municipal de Saúde. E
para os valores de mortalidade, foi realizada consulta ao site do Datasus5.
Resultados e discussões
Todos os segmentos estudados apresentaram o ISA como de média salubridade
conforme apresentado no Quadro 1.
Para a diarreia, foram registrados 679
casos (4,21 casos/habitante x 100). O índice
de diarreia foi alto devido ao abastecimento
de água com qualidade duvidosa para
o consumo, o esgotamento sanitário
inadequado, drenagem insuficiente ou
inexistente e as condições de moradia.
Como prevenção, o consumo deve ser de
água tratada e em quantidade adequada
para a higiene pessoal, doméstica e dos
alimentos. Todos os segmentos estudados
obtiveram valores muito abaixo do
recomendado para o consumo de água
per capita adotado pela maioria dos órgãos
oficiais (200 l/hab/dia).
Outra doença relacionada ao saneamento e condições de moradia são as verminoses.
O coeficiente de ocorrência foi igual a 4,75
casos/hab x 100. O segmento 04 apresenta
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Quadro 1 – Valores do ISA, indicadores relacionados e habitantes para cada amostra
Seg.

Bairros

Hab

IAA

IES

IRS

IDU

ICM

ISE

ISH

ISA

1

Alto Chalé, Dom Orione, Luzia Augusta e
Novo Horizonte5

4.239

0,77

0,87

0,66

0,78

0,56

0,56

0,66

0,71

2

São Francisco5

2.206

0,69

0,92

0,80

0,87

0,48

0,58

0,80

0,74

1.400

0,75

0,88

0,69

0,84

0,59

0,66

0,62

0,73

3.191

0,75

0,80

0,84

0,77

0,64

0,66

0,63

0,74

Centro5

5.106

0,75

0,85

0,87

0,75

0,62

0,58

0,56

0,73

Inconfidentes4

1.580

1,00

1,00

0,67

1,00

1,00

0,99

0,89

0,93

3
4
5

Nova Serrana e Vale
do Engenho5
Amália Rodrigues e
Belvedere5

35,8% das ocorrências, devido ao grande
número de irregularidades da posse do
terreno, assim o abastecimento d’água e
a coleta de esgotos não são regularizados
junto à companhia de saneamento, sendo
realizados por fontes não confiáveis e
ligações clandestinas.
Para os casos de esquistossomose, doença diretamente relacionada às condições
insalubres de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e condições de moradia, o coeficiente de ocorrências foi igual a 0,04 casos/hab x 100.
O aparecimento da dengue está diretamente ligado ao ISA, a partir dos indicadores abastecimento de água, coleta e
adequação dos resíduos sólidos, higidez
ambiental e condições socioeconômicas
e culturais. Durante as entrevistas, pôdese perceber em algumas residências que
havia lixo nos quintais e em lotes vagos,
sendo o coeficiente igual a 0,54.
Para a hepatite, o coeficiente foi igual
a 0,14. As formas de transmissão ocorrem
através de ingestão de água e alimentos
contaminados, má higienização de utensílios domésticos utilizados por doentes, contato com dejetos do paciente e transfusão
de sangue.

Outras duas doenças notificadas foram
a tuberculose e a conjuntivite; ambas requerem como profilaxia o isolamento dos
doentes e higienização de utensílios domésticos e roupas de cama do doente. A
tuberculose teve uma notificação e para a
conjuntivite os números foram alarmantes,
250 casos (1,55 casos/hab x 100). Possivelmente, o baixo consumo per capita de
água definido no cálculo do ISA leva à baixa
higienização do ambiente e à contaminação de pessoas sadias.
Para a febre maculosa, causada por
bactéria e transmitida por carrapatos infectados, foi notificado um caso para os
segmentos.
Considerações finais
O bairro Inconfidentes, abordado no
trabalho do Menezes, apresentou o ISA
igual a 0,93, sendo classificado como salubre. As boas condições de água (IAA=1)
e esgoto (IES=1) refletiram baixo coeficiente
de ocorrências de doenças: diarreia igual a
20 casos (0,05 casos/hab x 100) e para a
verminose em crianças, dengue e conjuntivite não houve ocorrências.
Outro parâmetro medido que confirma a relação entre salubridade ambiental
e saúde foi o ISA do bairro São Francisco,

classificado como média salubridade por
Menezes em 2007 (igual a 0,62) e o ISA
definido nesta pesquisa para o mesmo
bairro (0,74). A melhora no valor do ISA
está relacionada às intervenções na infraestrutura local realizadas entre 2007 e
2009.
Notas:
1. SILVA, Viviane dos Santos. Aplicação do índice de salubridade ambiental em segmentos populacionais atendidos
pelas unidades públicas de saúde da cidade de Ouro Branco
– MG e sua comparação com indicadores de saúde. 2009.
166f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Ouro Preto, 2009.
2. CONESAN. Conselho Estadual de Saneamento. Indicador de Salubridade Ambiental, ISA. São Paulo, 1999 (Manual de Orientação Técnica, impresso e editado pela Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP).
3. HELLER, L. Saneamento e saúde. Organização PanAmericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde, Brasília,
1997.
4. MENEZES, G.O. Aplicação do índice de salubridade
ambiental em comunidades carentes e sua comparação com
comunidades padrão: instrumento para planos de gestão municipal. 2007. 203f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto,
2007.
5. DATASUS. Banco de dados do Sistema Único de Saúde 2006. Dados obtidos do site: http://tabnet.datasus.gov.br.
Acesso em: novembro de 2008.
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Cidade

Operação urbana planeja
ocupação equilibrada

Google Maps

Projeto visa contemplar interesse social e proteção do meio ambiente

Área não parcelada de Belo Horizonte é escopo da Operação Isidoro

“Foi organizada, a planta geral da futura cidade dispondo-se na parte central,
no local do atual arraial, a área urbana, de
8.815.382 m² (...). Às ruas fiz dar a largura
de 20 metros, necessária para a conveniente arborização (...) e trabalhos da colocação e reparações das canalizações subterrâneas. Às avenidas fixei a largura de 35
metros, suficiente para dar-lhes a beleza e
o conforto que deverão, de futuro, proporcionar à população (…)”, relata Aarão Reis,
engenheiro-chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, sobre a planta definitiva
de Belo Horizonte, aprovada em 1895.
Entretanto, a concepção do plano que
fundia as tradições urbanísticas americaREVISTA Vértice
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nas e europeias do século XIX não previa
a cidade como um sistema dinâmico e expansível. Hoje, a capital mineira tem uma
área quase quatro vezes maior e precisa
responder a uma crescente demanda por
habitação.
Pouco mais de um século de sua fundação, a Capital debate o planejamento
para utilização de uma área maior do que
a que lhe deu origem, com a Operação Urbana da Região do Isidoro. Na divisa com
o município de Santa Luzia, a área verde e
permeável, uma das últimas não parcelada
da cidade, com 10 quilômetros quadrados,
é maior que a área interna da avenida do
Contorno – que tem 8,9.

Localizada no Vetor Norte - que depois
da implantação da Cidade Administrativa, da Linha Verde e dos novos usos do
aeroporto de Confins, vem despertando
interesse no mercado imobiliário - a área
do Isidoro sofre pressão de ocupações irregulares instaladas em seu entorno. “Com
essa Operação Urbana, queremos ter algum controle sobre a ocupação da área,
preservando as áreas de maior interesse
ambiental. Nosso objetivo é promover a
proteção e recuperação ambiental com um
processo de ocupação sustentável”, explica
Maria Caldas, consultora técnica especializada da Secretaria Municipal de Políticas
Urbanas (Smurb).

Cidade
Na Câmara Municipal, o vereador
Iran Barbosa (PMDB) critica o argumento
da Prefeitura de Belo Horizonte de que a
Operação Urbana da Região do Isidoro é
necessária porque a área será ocupada de
qualquer forma. “É o mesmo que dizer que
é melhor ocupar a Amazônia porque sempre vamos ter queimadas e desmatamentos”, reflete. Embora não aceite a premissa
da Operação, Iran Barbosa reconhece que
há pontos positivos, como a busca por uma
ocupação mais sustentável. “As operações
urbanas têm evoluído bastante, mas devemos sempre estar alerta para que elas
sejam feitas pensando na cidade como um
todo”, observa.
Operações Urbanas
As operações urbanas foram previstas pelo Plano Diretor de Belo Horizonte
de 1996, quatro anos antes de ganharem
visibilidade com a aprovação da Lei Federal 10.257/2001. De acordo com o Estatuto da Cidade, como é conhecida a Lei,
as operações urbanas são “o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo
poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com
o objetivo de alcançar, em uma área determinada, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental”.
Entre as ideias incorporadas ao conceito de operação urbana está a prevalência
da função social da propriedade e a gestão participativa e democrática da cidade.
Através de negociações entre as esferas
sociais é possível alterações, por exemplo,
do potencial construtivo como contrapartida aos investimentos do setor privado.
No caso da Operação Isidoro, a proposta é alterar o potencial construtivo para
ampliar o número de unidades habitacionais que podem ser construídas de 16,5
mil para 67,7 mil. Por outro lado, o per-

centual de área permeável exigida também
aumenta. Passa de 45%, de acordo com a
lei vigente, para 65%. Para fechar a conta,
a opção é a verticalização das edificações.
O financiamento será por conta dos
proprietários da área do Isidoro, com contrapartidas da Prefeitura. O investimento
projetado é R$ 1,07 bilhão e o prazo para
a consolidação da Operação é de 10 anos.
O município será responsável pela elaboração dos projetos executivos das obras e a
desapropriação para implantação do trecho
da Via 540, fora da área da Operação Urbana. A contribuição dos empreendedores
poderá ser com recursos financeiros ou
execução das obras de infraestrutura.
Outra contrapartida, considerando a
necessidade de atender o pressuposto do
interesse social, é que pelo menos 10%
dos imóveis residenciais deverão ser destinados ao programa Minha Casa, Minha
Vida, para a população de zero a três salários mínimos. “Esta é uma faixa na qual
os empreendedores só entram quando há
subsídios, por isso foi uma das exigências”,
observa Maria Caldas.
Para Ednéia Aparecida, militante do

movimento por moradia, essa porcentagem
“deve ser mais negociada”. Embora entenda a necessidade de não se destinar todas
as edificações para a população com renda
até três salários mínimos, o que poderia
criar um bolsão de pobreza, Ednéia argumenta que também sabe fazer contas. “O
investimento público será expressivo, então
aumentar a quantidade de habitações para
essa faixa não é sacrifico para ninguém”,
pondera. Mas, no geral, sua avaliação é
positiva. “O projeto é muito bacana, é uma
operação que tem preocupação com a
questão ambiental e que vai trazer muitas
melhorias”, afirma.
Para a arquiteta Marília Machado, superintendente de Relações Institucionais do
Crea-Minas, o processo de negociação é
um dos principais benefícios das operações
urbanas, já que as cidades sempre tiveram
dificuldade em distribuir os benefícios das
melhorias implementadas por elas. “As
operações urbanas criam a possibilidade
de uma melhor distribuição desses direitos
a partir da ocupação dos espaços da cidade através de negociações entre poder público, setor privado e sociedade”, ressalta.

Parceria público-privada
Historicamente, a utilização de instrumentos de parceria público-privada é
justificada pelas crises fiscal e financeira
do Estado. A ideia aparece associada às
políticas neoliberais do final da década de
1970 e aporta no Brasil em meados de
1980, em um contexto de endividamento
e inflação crescentes.
Para além da questão financeira, esses instrumentos incorporam uma nova
forma de gestão urbana, com o chamamento da sociedade civil para a discussão
das políticas públicas, e se desligam das
concepções políticas que lhes deram origem, tendo sido praticados por gestões de

diversos eixos no espectro político.
Antes de consolidar-se como conceito, ainda na década de 1960 foi realizada
uma experiência de gestão urbana consorciada, como lembra o arquiteto José
Abílio Belo, assessor do Crea-Minas. “As
Torres Gêmeas, destruídas pelo atentado
de 2001, foram, possivelmente, a primeira experiência do que hoje denominamos
operação urbana”, afirma.
No Brasil, primeiras formas de urbanização consorciada foram praticadas em
São Paulo, no final da década de 1980, e
foram denominadas “Operações Interligadas” (Lei 11.773/95).
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Produção

Logística Reversa minimiza
geração de rejeitos
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existam mais de 50 milhões de refrigeradores fabricados, e desses, mais de 10 milhões com CFCs.
No Brasil vêm acontecendo várias
ações para evitar impactos na camada de
ozônio e também ao ambiente local. Uma
delas é um Acordo de Cooperação Técnica
assinado entre o governo alemão e o brasileiro para a instalação de uma planta de
manufatura reversa, que além de segregar
materiais como plásticos e metais, também
fará a retirada do CFC da espuma e do circuito de refrigeração. Magna Luduvice, da
Coordenação de Proteção da Camada de
Ozônio do Ministério do Meio Ambiente,
informa que o projeto piloto conta com o
apoio da Agência de Cooperação Técnica
Alemã – GTZ para instalação e operação
do equipamento doado, além de implantar

UNTHA Recyclingtechnik GmbH

Você já parou para pensar no que fará
com sua geladeira velha quando enfim resolver trocá-la? A solução é dá-la a alguém?
Jogá-la fora? Vendê-la? Apesar das várias
perguntas, a resposta deveria ser uma só,
principalmente se ela tiver mais de 10 anos:
o desmonte apropriado. É aí que entra a Logística Reversa (LR) que cuida para que esse
material, sem condições de ser reutilizado,
retorne ao seu ciclo produtivo ou para o de
outra indústria como insumo, evitando uma
nova busca por recursos na natureza e permitindo um descarte ambientalmente correto.
Em um mundo onde o desenvolvimento
sustentável ocupa a ordem do dia em todos os segmentos da sociedade, a Logística Reversa funciona como uma importante
etapa no mecanismo de reciclagem. Ela
começa com a produção, se estende ao ato
da compra e reinicia o ciclo quando o produto é devolvido como matéria-prima para
ser reinserido. A LR pode ser dividida em
várias etapas que envolvem compra e venda, devolução de mercadoria por motivo de
desistência ou de defeito e, finalmente, se
preocupa com o destino de um produto ao
final de sua vida útil.
No caso dos refrigeradores, a principal preocupação é ambiental, em função
dos clorofluorcarbonos (CFCs) que durante
muitos anos foram utilizados na fabricação
de aerossóis, equipamentos de ar condicionado e refrigeradores. Uma geladeira fabricada até o ano de 2000, considerando a
quantidade de CFC utilizada para sua fabricação, possui um potencial de aquecimento
global equivalente a aproximadamente 2 a
3 toneladas de CO2. Estima-se que no Brasil

Planta de manufatura reversa instalada na Suíça

atividades de treinamento e qualificação
técnica para a operação e manutenção do
equipamento.
Segundo Magna, embora outras indústrias, como a Whirlpool Latin America, que
atua com as marcas Brastemp, Consul e
KitchenAid, já tenham um programa de
logística reversa para a reciclagem de eletrodomésticos, o diferencial desse projeto
é a retirada do CFC também da espuma.
“De acordo com a experiência europeia, enquanto o circuito tem 115g de CFC, a espuma pode chegar a 320g do gás”, completa
Magna”.
Projeto Piloto de Coleta de
Refrigeradores
Para apoiar a planta de manufatura reversa, fazendo com que os refrigeradores
cheguem ao pátio para serem reciclados,

Produção
o Ministério do Meio Ambiente está coordenando a elaboração de um projeto em
Cooperação Técnica a ser negociado com
a Comunidade Europeia. Esse projeto contempla o desenvolvimento de estratégias
para o recolhimento, transporte e armazenamento das geladeiras, considerando as
peculiaridades e os atores locais.
Para articular com os demais órgãos
de governo (estadual e municipal) envolvidos com o gerenciamento de resíduos
urbanos com inclusão social de catadores
de materiais recicláveis, e apresentar a proposta de projeto, o MMA, com o apoio do
Crea-Minas, promoveu, em Belo Horizonte,
o workshop sobre o “Projeto Piloto de Coleta
de Refrigeradores em Belo Horizonte”.
Além do aspecto ambiental, o projeto
caracteriza-se por induzir a participação
de cooperativas de catadores de materiais
recicláveis na coleta dos refrigeradores velhos para serem desmontados e seus componentes reciclados retornarem ao ciclo
produtivo como matéria prima. De acordo
com Cláudia Júlio, assessora em Saneamento do Crea-Minas, “a ideia de envolver
os catadores na coleta dos refrigeradores é
muito interessante. Esse é um projeto ambientalmente correto e traz em seu bojo a
sustentabilidade social a medida em que,
potencialmente, gera trabalho e renda para
os catadores”.
O apoio para a implantação do projeto
nos municípios se dará através de pesquisas de campo para coletar dados necessários sobre a situação da logística reversa
local; organização de seminários nos municípios selecionados para discutir, atualizar e
validar os resultados da pesquisa com todas
as partes interessadas. Será formado um
grupo consultivo envolvendo todas as partes interessadas para monitorar a execução
do projeto, assegurando, dessa forma, a
sustentabilidade dos sistemas de coleta a
longo prazo. Haverá também a instalação de

coleta e garantia de apoio técnico, de engenharia e operacional durante a execução
do projeto. Além disso, haverá capacitação
e treinamento de funcionários dos municípios e de catadores de materiais recicláveis
especialmente em conhecimentos técnicos/
ambientais e habilidades para a coleta e o
transporte adequado de refrigeradores e
pré-seleção de materiais. Serão desenvolvidas campanhas de conscientização para
proprietários de refrigeradores antigos, com
criação de um banco de dados local, um

Ações de sucesso
A Política Nacional de Resíduos
Sólidos, tratada pelo Projeto de Lei nº
1.991/2007, que foi apresentado pelo
Executivo, ainda tramita no Congresso
Nacional, mas os benefícios econômicos
gerados pela atividade fez com que a logística reversa se tornasse uma prática
comum em inúmeros setores, entre os
quais o de defensivos agrícolas, latas de
alumínio e cartuchos de impressoras.
O Projeto de Lei trata a Logística
Reversa como um “instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizada por um conjunto de ações,
procedimentos e meios, destinados a
facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos seus geradores para
que sejam tratados ou reaproveitados
em novos produtos, na forma de novos
insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a não geração
de rejeitos”. Ou seja, é o retorno dos
resíduos (agrotóxicos, pilhas e baterias,
pneus, óleos lubrificantes, sacolas plásticas e etc) pós-venda e pós-consumo.
O Brasil é o país que mais recolhe
embalagens de agrotóxicos para reciclagem no mundo inteiro. Nesse caso,
a operação é coordenada pelo Instituto
Nacional de Processamento de Emba-

sistema de informações para monitorar e
analisar a eficácia ambiental e social, bem
como a eficiência econômica dos centros
de coletas estabelecidos.
Já os municípios que receberão o projeto devem criar uma infraestrutura local e
instalações necessárias, tais como escritórios, área de armazenamento, instalações;
apoiar as necessidades organizacionais
e logísticas; disponibilizar pessoal próprio
para a implementação, gestão e administração das atividades do projeto.
lagens Vazias (inpEV), que representa
os fabricantes. E, apesar de o prazo
previsto em lei para o recolhimento das
embalagens ser de um ano, leva-se em
média apenas 5,3 dias no Brasil.
Outra experiência bem-sucedida
de logística reversa no Brasil é a que
foi montada para a reciclagem de latas
de alumínio, que já alcança a taxa de
95,7%. Assim como no caso das embalagens de agrotóxicos, o país é considerado um modelo. Há quatro anos
seguidos o Brasil é líder mundial em
taxa de reciclagem (o ranking considera
somente os países onde essa atividade
não é obrigatória por lei, entre os quais
estão o Japão e os Estados Unidos).
A Lexmark do Brasil recolhe seus
cartuchos para impressoras e toners
vazios. A logística reversa garante uma
atuação responsável na questão ambiental, além de proteger o cliente de
produtos falsificados e remanufaturados
por outras marcas. Os cartuchos são
desmontados em várias partes e suas
peças são separadas de acordo com o
material. Plásticos, espumas e metais
são reprocessados e transformados em
matérias-primas para que outras indústrias as utilizem na fabricação dos mais
variados produtos, como tinta para sapato e peças de plástico.
REVISTA Vértice
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Entidades

Inserir as associações no seu contexto regional, de forma que elas contribuam
com a melhoria da qualidade de vida e do
bem-estar da sociedade. Esse é o principal objetivo da Federação das Associações
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Estado de Minas Gerais (FAEA/MG) que tem
buscado assessorar as entidades federadas
para ampliar as oportunidades de atuação
profissional através da melhoria nas ações
de fiscalização.
Atualmente a FAEA-MG desenvolve dois
projetos. O primeiro visa estimular as federadas a firmar parceria com as prefeituras para
auxiliá-las nas fiscalizações municipais. Já o
outro propõe parceria com o Crea-Minas na
intenção de potencializar a fiscalização, que
é a atividade fim do Conselho. Em ambas as
ações, a Federação espera contribuir com a
sustentabilidade sócio-ambiental.
A diretoria da FAEA-MG já aprovou um
projeto piloto que possibilita estabelecer
convênios entre as associações filiadas e
o Crea-Minas para cadastramento de empreendimentos. Além disso, disponibiliza
assessoria contábil, jurídica, em gestão,
comunicação e marketing para suas 58
entidades filiadas no estado e atua no processo de implantação de convênio de parceria entre as federadas e as prefeituras
das cidades de Uberaba, Pará de Minas e
São Sebastião do Paraíso.
Segundo o presidente da FAEA-MG, engenheiro civil Jean Marcus Ribeiro, quando
foi criada, em 5 de maio de 2004, a Federação tinha como principal objetivo divulgar
experiências bem sucedidas de entidades
de classe de outros estados e estimular as
associações a implantar projetos semelhantes. Com o passar do tempo, no entanto, a
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José Wilson Barbosa

FAEA-MG fortalece associações

Presidente da FAEA-MG, Jean Marcus, ressalta força das entidades federadas

direção da Federação – que é composta por
presidentes e ex-presidentes de associações de engenharia, arquitetura e agronomia
– entendeu que esses objetivos precisavam
ser ampliados. “Quando percebemos que
era fundamental buscar alternativas para
atender às necessidades das federadas e
contribuir para o fortalecimento das mesmas, elaboramos o planejamento estratégico visando identificá-las”, lembra Jean.
Através do planejamento estratégico
a FAEA-MG focou a sua atuação no fortalecimento das associações federadas, na
valorização das profissões das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia, em cons-

Eleições no
Senge-MG
O Sindicato de Engenheiros de Minas
Gerais – Senge realiza nos dias 14, 15 e
16 de setembro de 2010 eleições para
renovação de sua direção para o triênio
2010/2013. Todo profissional, que tenha
se associado até o dia 15 de março de
2010 e em dia com as anuidades do sin-

cientizar os profissionais a assumirem seus
papéis no desenvolvimento sustentável e na
gestão democrática das cidades.
Jean ressalta que hoje, com seis anos
de existência, a Federação promove a organização das federadas, no sentido de contribuir para a consolidação de associações
sustentáveis, empreendedoras sociais, que
defendam e proponham ações de melhoria de qualidade de vida nos municípios.
“Acreditamos no associativismo, na ética,
na atuação com responsabilidade social, no
planejamento, no trabalho, na inovação, nas
alianças, na lealdade, nas instituições, na
democracia e no Brasil”, finaliza.
dicato, poderá realizar inscrição de chapa
entre os dias 1º e 30 de junho. O prazo
para a publicação dos resultados é até
o dia 14 de outubro, e a posse da nova
diretoria está previamente marcada para
o dia 6 de novembro.
Todas as informações sobre as eleições, como as datas e prazos das eleições, estarão disponíveis no site da entidade: www.sengemg.com.br.

VII CEP

Rumo ao 7º CNP em Cuiabá
Profissionais sistematizam propostas e elegem delegados para o CNP
durante VII CEP de Minas Gerais
de inspetores, coordenadores funcionais,
coordenadores regionais e Crea Junior.
Para a coordenadora da Comissão Organizadora do CEP-Minas, engenheira arquiteta Maria Elisa Baptista, o
CEP-Minas foi muito bem sucedido. “Do
ponto de vista da participação tivemos o
envolvimento muito bom dos profissionais
e em relação às propostas apresentadas
a gente percebe claramente o quanto elas
amadureceram da etapa local até essa
etapa estadual. Elas ganharam densidade, foram muito discutidas e aprofundadas”, enfatizou. Maria Elisa ressaltou que,
além de boas, as propostas aprovadas no
CEP possuem uma grande capacidade de
multiplicação em nível nacional. “Eu termi-

no este CEP com muita alegria avaliando
que o resultado foi muito bom para Minas
Gerais. Temos ainda mais uma tarefa pela
frente que cabe aos delegados que foram
eleitos. Eles têm o compromisso de defender as propostas aprovadas no CEP-Minas
nos grupos de trabalho em Cuiabá onde
o processo recomeça, agora enriquecido
pela visão das outras 26 unidades da federação”, finalizou.
Das 26 propostas que seguirão para o
7º CNP em Cuiabá, sete são do eixo Exercício Profissional, cinco do eixo Formação
Profissional, duas do eixo Inserção Internacional, oito do eixo Organização Profissional e quatro do eixo Integração Profissional
e Social.

Adriana von Krüger

Os 168 delegados presentes no VII CEP
– Congresso Estadual de Profissionais, que
aconteceu nos dias 28 e 29 de maio, na
sede do Crea-Minas, em Belo Horizonte,
elegeram os 24 delegados que representarão Minas Gerais no 7º CNP – Congresso
Nacional dos Profissionais, em Cuiabá e
sistematizaram as 26 propostas que serão apresentadas e defendidas por eles
no evento. Essas propostas contemplam
os cinco eixos referenciais da Formulação
Estratégica do Sistema Profissional: Formação Profissional, Integração Profissional
e Social, Organização Profissional, Inserção
Internacional e Exercício Profissional.
O VII CEP foi a última etapa do processo de discussão que começou em março
com a realização de 61 encontros nas inspetorias que debateu o tema central do VII
CNP Construindo uma Agenda para o Sistema Profissional: desafios, oportunidades
e visão de futuro, aprovou as propostas e
elegeu os delegados para a etapa regional.
Já durante os oito encontros regionais que
aconteceram de 19 de abril a 14 de maio,
os delegados eleitos nos encontros das
inspetorias aprofundaram as discussões e
elegeram os delegados que participaram
do Encontro Estadual.
Democrático e elaborado num formato
que procurou contemplar o maior número
de profissionais em todas as regiões do
estado, o CEP-Minas reuniu mais de 3.500
pessoas nas etapas locais, mais de 700
nas etapas regionais e na etapa estadual
houve um quorum de 168 delegados, além

Delegados de todas as regiões de Minas elegeram as propostas que irão para o CNP
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VII CEP

Confira as propostas aprovadas no VII CEP-Minas
tiverem em seus quadros fixos uma equipe

que os professores que lecionam discipli-

técnica mínima qualificada com profissional

nas profissionalizantes e específicas nos

habilitado do Sistema Confea/Creas.

cursos das profissões abrangidas pelo

• Pequenos Municípios façam parte de

Sistema sejam profissionais regularmente

convênios, consórcios ou associações de

registrados no Conselho.

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

municípios que tenham a previsão de as-

Proposta 01

sistência técnica.

• Fiscalizar todas as fases das obras/ser-

Proposta 05

Proposta 03
• Gestionar junto ao Congresso Nacional
para elaboração de projeto de lei atribuin-

viços e alterar a alínea “b” do art. 4º da DN

• Aumento qualitativo e quantitativo de

do ao Sistema Confea/Creas competência

69 do Confea, visando maior credibilidade

fiscalização, através de convênios e fisca-

para opinar sobre as propostas de cursos a

lização dirigida, treinamento e ampliação

serem criados e emitir parecer fundamen-

do quadro de fiscais, atendendo a todas as

tado para fins de autorização e reconheci-

inspetorias.

mento perante os órgãos responsáveis do

• Ampliação e intensificação da fiscaliza-

sistema educacional.

ção integrada (meio ambiente, acessibili-

• Criação de Câmaras Setoriais ou de fó-

dade, patrimônio, segurança do trabalho,

runs de discussão entre o Sistema Profis-

agronomia, etc).

sional e o Sistema Educacional (MEC, CFE

Proposta 06

e CEE), buscando a atuação conjunta na

da ação do fiscal na apuração do acobertamento e exercício ilegal da profissão, possibilitando que a notificação seja estendida
ao executor.
Proposta 02
• Remuneração dos funcionários públicos
estatutários conforme disposto na legislação do Salário Mínimo Profissional, estendendo a eles os benefícios da Lei 4.950-A.
• Extensão dos benefícios da Lei do SMP a
todos os níveis (técnico e superior) utilizando índices indexadores adequados.
Proposta 03
• Revisão da legislação federal sobre o
MEI, enquadrando os profissionais do Sistema Confea/Creas na categoria de microempresa.
Proposta 04
• Fazer convênios com órgãos públicos
municipais, estaduais e federais para que
projetos das atividades abrangidas pelo
Sistema Confea/Creas sejam analisados
e fiscalizados somente por profissionais

• Alteração do art. 9° da Resolução

aprovação e autorização para funciona-

1.010/2005 passando a permitir que qual-

mento de cursos da área tecnológica, bem

quer profissional de nível superior do Siste-

como no estabelecimento de Diretrizes

ma Confea/Creas adquira atribuições nas

Curriculares detalhadas para tais cursos

diversas categorias desde que obedecida

(presenciais, semipresenciais e EAD).

a matriz de conhecimento e atendidos os

Proposta 04

pré-requisitos para a área de atuação soli-

• Planejar ações de divulgação do Siste-

citada. Revisão do Anexo II.

ma Confea/Creas nas Instituições de En-

Proposta 07

sino (em vários níveis) visando ao conhe-

• Ações judiciais para que a prescrição de

cimento da autarquia e à integração dos

agrotóxicos seja exclusiva dos engenheiros

estudantes com o sistema, e esclarecendo

agrônomos e florestais, conforme Resolu-

atribuições, áreas de atuação e responsa-

ção nº 344/1990.

bilidade profissional.
• Fazer com que o Sistema participe mais

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ativamente do processo de formação pro-

Proposta 01

fissional por meio da ação do Crea Jr, infor-

legalmente habilitados e que os Responsá-

• Tomada de posição do Sistema Confea/

mando sobre a atuação profissional;

veis Técnicos acompanhem todo o trâmite

Creas contra a criação do curso de gradua-

• Estabelecer metas para o Crea Jr. (reco-

desde a apresentação/protocolo, passando

ção de Engenharia de Segurança do Traba-

mendação ao Crea-Minas);

pela análise até sua aprovação.

lho, reafirmando que apenas engenheiros

• Implementar a Decisão PL 750/2005,

• Estabelecer uma listagem mínima de

e arquitetos que tenham cursado em nível

que trata da inclusão no currículo de to-

documentos para aprovação de projetos

de pós-graduação o curso de Engenharia

dos os cursos em suas diferentes áreas,

pelas prefeituras.

de Segurança do Trabalho podem exercer

de disciplinas relacionadas à Ética, à Le-

• Que os órgãos públicos municipais, esta-

a profissão como tal.

gislação Profissional e ao relacionamento

Proposta 02

do exercício profissional com o desenvol-

duais e federais somente possam licitar projetos, obras e serviços e firmar convênios se
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• Implementar ações junto ao MEC para

vimento sustentável do país, sem redução

VII CEP
da carga destinada aos conteúdos especí-

serem firmados entre o Crea e as entidades de

nacional, visando a redução das taxas co-

ficos de cada curso.

classe, independente do convênio de repasse de

bradas aos profissionais filiados.

Proposta 05
• Gestão do Sistema contra o Projeto de

A.R.T existente (6,8%).
Proposta 04

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

Lei nº 2.245/2007 que regulamenta a pro-

• Que o Sistema Confea/Creas e Mútua ado-

E SOCIAL

fissão dos tecnólogos, pela sua inconstitu-

tem um novo modelo eleitoral que possibilite

Proposta 01

cionalidade, e regularização pelo Sistema

o voto pela Internet de modo a democratizar o

• O Sistema, por meio de frentes parlamentares,

Confea/Creas através das Resoluções nº

processo e ampliar o percentual de profissionais

deve fazer gestão junto aos órgãos públicos para

313/1986 e nº 218/1973;

votantes, garantida a Segurança da Informação,

que os cargos técnicos da administração sejam

• Que no exercício na profissão de tecnó-

no que concerne ao sigilo e à inviolabilidade do

ocupados por profissionais do Sistema Confea/

logo, este não possa assumir responsabi-

voto, já para as próximas eleições do sistema.

Creas como preconiza a Lei nº 5.194/1966.

lidade técnica na execução de atividades

Proposta 05

Proposta 02

inerentes aos engenheiros, arquitetos e

• Que o Sistema Confea/Creas assuma, de fato,

• O Sistema, por meio de frentes parlamentares,

agrônomos;

a definição e a atribuição de títulos profissionais,

deve fazer gestão junto ao Senado Federal para

• Que as grades curriculares dos tecnólo-

independente dos títulos acadêmicos.

aprovação PLS 095/2009 que regulamenta os

gos sejam direcionadas para que estes se

• Atuar em conjunto com o MEC na padroniza-

engenhos de publicidade em mídia exterior,

tornem assistentes diretos de engenheiros,

ção, reduzindo e sistematizando os títulos que

que prevê a exigência de projetos, execução e

arquitetos e agrônomos, incentivando-se

as instituições de ensino concedem aos seus

manutenção estrutural para os engenhos publi-

também o interesse pelas áreas tecnoló-

egressos.

citários.

gicas;

Proposta 06

Proposta 03

• Maior agilidade do Confea na análise dos

• Eleição direta, por chapa, para o período de 3

• Que as licitações de obras públicas sejam ba-

títulos de tecnólogos.

(três) anos, para Presidente / Vice-presidente /

seadas em projetos executivos completos.

Diretoria do Sistema Confea/Creas.
ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL
Proposta 01
• Aumento do repasse das A.R.T.s para as

Proposta 07

Proposta 04
• Divulgação permanente, em nível nacional,

• Critérios para composição da representativi-

dos papéis e ações do Sistema junto aos pro-

dade no Plenário do Conselho:

fissionais, entidades de classe, de ensino, sindi-

entidades de classe de 6,8% para 10% (valor

• Criação da Câmara Especializada de

catos e sociedade civil (massificação) na mídia,

líquido);

Geografia.

inclusive com transmissão das reuniões plená-

• Aprovar o repasse de 10% das A.R.T.s para as

• Limitar em 5% o número de conselheiros

rias e das câmaras especializadas pela internet;

entidades nacionais, por parte do Confea, con-

por entidade.

• Promoção de campanha de Marketing, junta-

• Contemplar representantes do ensino técni-

mente com as entidades de classe e instituições

co de nível médio na composição das câmaras

de ensino, com objetivo principal de conscienti-

• Reestruturar o processo ético no âmbito do

especializadas, na proporção de pelo menos um

zar os empreendedores sobre a importância de

Sistema Confea/Creas de modo a torná-lo ágil

conselheiro técnico por regional.

contratar profissionais habilitados para a presta-

forme aprovado no 6º CNP.
Proposta 02

com penas severas e servindo como prova no

Proposta 08

ção de serviços técnicos.

processo civil;

• Para melhoria da Mútua, permitindo-lhe mais

• Criação por parte do Confea de um GT Éti-

autonomia e ação direta junto aos profissionais:

ca envolvendo entidades de classes nacionais,

• Descentralização da Mútua, conceden-

conselheiros federais, coordenadores das co-

do-lhe autonomia administrativa e finan-

• Que o Sistema Confea/Creas crie um plano de

missões de éticas regionais e outros convidados.

ceira, extensiva às Caixas de Assistência,

ação visando otimizar a inserção internacional

conforme já aprovado em congressos an-

recíproca dos profissionais.

Proposta 03

INSERÇÃO INTERNACIONAL
Proposta 01

Proposta 02

• Estabelecer parcerias para otimização e po-

teriores.

tencialização de ações institucionais de fiscaliza-

• Eleição direta para todos os níveis nacio-

• Valorização dos profissionais do Sistema, ha-

ção referentes ao exercício profissional das pro-

nal e estadual pelos associados.

bilitando-os para o mercado internacional, por

fissões abrangidas pelo Sistema Confea/Creas/

• Que a Mútua seja administradora de

meio do posicionamento institucional do Con-

Mútua, através de convênios de cooperação a

um Plano de Saúde exclusivo em âmbito

fea/Creas na defesa do intercâmbio tecnológico.
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VII CEP
Marcaram presença na abertura do CEP,
a secretária de Relações Institucionais do
Estado de Minas Gerais Maria Coeli Simões
Pires, que representou o governador Antônio
Anastasia; o deputado estadual Carlos Gomes, membro da Frente Parlamentar da Engenharia da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais; o secretário municipal de Políticas
Urbanas, engenheiro civil Murilo Valadares,
que representou o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; o presidente do Confea,
engenheiro civil Marcos Túlio de Melo; o
presidente da Federação das Associações
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, engenheiro civil Jean Marcos Ribeiro; o diretor
da Mútua, técnico em agropecuária Adriano
Garcia de Souza, o secretário geral do Sindicato dos Engenheiros de MG (Senge-MG),
engenheiro eletricista Raul Otávio Pereira e
o engenheiro eletricista Aloísio Vasconcelos que representou o presidente da Fiemg
Olavo Machado Júnior. Após a abertura, o
professor e escritor Hamilton Pereira proferiu uma palestra sobre Conjuntura e os
Desafios do Desenvolvimento Brasileiro.
Compareceram também no VII CEP, os précandidatos ao governo de Minas, senador e
ex-ministro das Comunicações Hélio Costa
(PMDB-MG) e o deputado federal José Fernando Aparecido (PV-MG).

Adriana von Krüger

Participação expressiva
Para o presidente do Crea-Minas, engenheiro Gilson Queiroz, uma das qualidades do CEP foi permitir a participação do
maior número possível de profissionais. “O
importante e o que me deixou muito satisfeito foi o desempenho do nosso Congresso
que começou com a etapa das inspetorias
com a participação tímida em alguns locais,
muito grande em outros locais, mas que de
qualquer maneira permitiu a mobilização e a
participação de um grande número de profissionais que puderam debater o futuro das
nossas profissões”, afirmou.
O presidente do Confea, Marcos Túlio
de Melo, lembrou que até o encerramento
do CEP-Minas tinham sido realizados 523
eventos nos 27 estados em todas as regiões brasileiras mobilizando mais de 50 mil
profissionais. “O objetivo foi construir uma
reflexão e trazer a contribuição de todos
os profissionais de todas as regiões numa
visão de construir uma agenda estratégica
para o futuro. Não só uma agenda estratégica para o nosso sistema profissional, mas
buscar construir e também contribuir para a
construção de uma agenda estratégica nacional analisando os desafios, as oportunidades e mais do que isso reafirmando uma
nova visão de futuro”, enfatizou.

Presidente do Crea-Minas, Gilson Queiroz, elogia participação dos profissionais no VII CEP-Minas
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Delegados eleitos
para o 7o. CNP
DELEGADOS SEM MANDATO
Karini D. Nery - Diamantina
Carlos H. Amaral Rossi – Belo Horizonte
Fernando Magalhães – Pouso Alegre
Wantuil N. Coelho – Montes Claros
Luciana Melo Rocha – Belo Horizonte
Senilo S. Silva – Araçuai
Fernando A. Abdalla – Uberlândia
Maria Angélica Arantes – Juiz de Fora
André Luiz P. Freire – Ipatinga
Patrícia M. J. Rabelo – Oliveira
Luiz Carlos A. Pimenta – Belo Horizonte
Marcelus Miranda – Alfenas
José Calderani – Uberlândia
Vera M. Carneiro – Belo Horizonte
Jocimário José B. Júnior – Frutal
Paulo Thompson – Patrocínio
Suplentes
José A. de Miranda – Pedro Leopoldo
Angelo Rocha Oliveira – Cataguases
Mirian de Souza Silva – Muriaé
Patrícia M. Santos – Belo Horizonte
Carlos R. Alves – Belo Horizonte
Alessandra Ambrósio – Manhuaçu
Fábio Antonio F. Cota - Contagem
DELEGADOS COM MANDATO
Jailson Mendes Brito – Salinas
Roberto N. Souza – João Monlevade
Evaristo F. de Souza – Gov. Valadares
Kleber Caldeira Cunha – Montes Claros
Fernando César Juliatti – Uberlândia
Maria B. de Oliveira – Alfenas
Nelson Benedito Franco – Pouso Alegre
Paulo de Souza Júnior – Araxá
Suplentes
Iocanan Araújo – Belo Horizonte
Nelson G. Filho – Poços de Caldas
Ildes A. S. Pacheco – Pará de Minas
Cassius Malaguti – S. S. do Paraíso

Ação Parlamentar

O Crea-Minas, através do seu Grupo de
Trabalho Empresa (GT Empresa), reuniu-se
no dia 14 de maio, com o deputado federal
Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) para debater o Projeto de Lei 7.709/2007, apresentado pelo governo, no âmbito do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), para
alterar a Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública. Durante a reunião,
o deputado mineiro - que é relator do Projeto de Lei aprovado no pela Câmara dos
Deputados no dia 2 de maio de 2007- apresentou os principais pontos do projeto que
altera a Lei 8.666/1993, conhecida como
Lei de Licitações. Segundo o deputado, as
alterações visam agilizar e adequar os processos de contratação de bens e serviços
pelo setor público às novas tecnologias,
além de reduzir custos do processo.
Após os debates, o GT Empresa decidiu elaborar um documento propondo
mudanças no texto que se encontra no
Senado para aprovação. Dentre as mudanças que constarão do documento estão a
sugestão de que a Lei de Licitações seja
mais detalhada e objetiva; a necessidade
de melhorar os dispositivos da Lei de modo
a permitir mais qualificação dos projetos;
a observação de que o pregão é uma modalidade de contratação que não cabe aos
serviços técnicos e o alerta sobre a necessidade da Lei ter como premissa o interesse público e favorecer a competitividade
entre os competentes.
Contratação de obras
de engenharia pelo pregão
O PL 7.709/2007 prevê que bens de
serviço considerados comuns sejam con-

Adriana von Krüger

Crea-Minas propõe alteração
na nova Lei de Licitações

Deputado estadual Fábio Avelar e deputado federal Márcio Reinaldo em reunião no Crea-Minas

tratados por meio de pregão, considerando
o menor preço como primeiro critério para a
compra. Prevê também a elaboração de um
Cadastro Nacional de Registros de Preços
e a permissão para a utilização de meios
eletrônicos para todos os tipos de licitação.
Com a nova Lei, o Executivo também fica
desobrigado de publicar em meio impresso
os editais de licitação, que poderão agora
ser disponibilizados apenas na internet.
No relatório do deputado, foram incluídas algumas obras de engenharia entre
as contratações que podem ser feitas por
pregão. Pelo texto, está liberada a utilização do sistema para a contratação de pequenas obras, com valor dentro do limite
da carta-convite, que foi aumentado no
projeto de R$ 150 mil para R$ 340 mil. Em
contratos acima desse valor, terá de ser
feita uma tomada de preços quando o valor
chegar até R$ 3,4 milhões ou uma concorrência quando a obra for superior a R$
3,4 milhões. Quando o pregão for usado

para contratar obras e serviços de engenharia, eles deverão ter quantitativos definidos, sem possibilidade de acréscimos
ou de supressões posteriores à assinatura
do contrato. O pregão não poderá ser usado para serviços técnicos especializados,
como emissão de pareceres ou perícias,
fiscalização ou gerenciamento de obras,
treinamento de pessoal ou restauração de
obras de arte e bens de valor histórico. Outra proibição do substitutivo para o uso do
pregão é quanto aos serviços de compras
de grande vulto, considerados como aqueles com valor superior a 25 vezes o limite
de concorrência (R$ 85 milhões).
Inversão de fases nas licitações
Se o Projeto de Lei 1.709/2007 não for
alterado pelos senadores, ficará liberada a
inversão de fases nas licitações de obras
até R$ 3,4 milhões. Isso significa que se
houver interesse do órgão contratante, as
propostas de preço apresentadas pelas
empresas licitantes poderão ser analisadas
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Ação Parlamentar

Para o coordenador do GT Empresa, Jobson Andrade, a legislação precisa ser bem pensada

antes da fase de habilitação técnica, fiscal e
jurídica das mesmas. A inversão de fases é
uma proposta do governo e visa agilizar as
licitações e representa economia de tempo
e recursos para a administração pública,
pois só a empresa que vence a fase de preço precisa ter sua documentação analisada.
A reunião foi conduzida pelo vice-presidente do Crea-Minas e coordenador do GT
Empresa, engenheiro civil Jobson Andrade
e contou com a participação do deputado
estadual e membro da Frente Parlamentar

de Engenharia, Arquitetura da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, Fábio Avelar
(PSC) e de representantes de entidades da
área da engenharia de Minas Gerais, como
o presidente do Sindicato da Arquitetura e
da Engenharia (Sinaenco-MG), Maurício de
Lana; o secretário geral do Sindicato dos
Engenheiros de Minas Gerais (Senge-MG),
Raul Otávio; o diretor de planejamento e
desenvolvimento do Sindicato da Indústria
da Construção Pesada no Estado de Minas
Gerais (Sicepot-MG), Jorge Luiz Libânio

Sander; o presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas (ABEEMG), José Flávio Gomes; o presidente da
Associação dos Engenheiros de Minas
(Assemg), Newton Reis de Oliveira Luz; o
presidente do Sindicato das Empresas de
Montagens, Manutenções e Serviços Técnicos Industriais no Estado de Minas Gerais
(Sindemon-MG), Pedro Camonian; o vicepresidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), Iocanan Pinheiro,
e dentre outros.
O coordenador do GT Empresa, Jobson
Andrade, afirmou que o Conselho fará uma
análise mais profunda sobre a questão do
melhor preço e melhor qualidade. “Temos
que tomar cuidado para não criar dispositivos que possam ferir ainda mais a nossa
categoria que vem se reorganizando após
quase duas décadas de desvalorização profissional. E essa reorganização não pode ser
interrompida por uma legislação mal pensada, mal feita e distorcida da realidade”, ressaltou. O deputado Márcio Reinaldo sugeriu
que o Crea-Minas apresente sugestões ao
Projeto de Lei “com ênfase na valorização
não só dos preços, mas da qualidade da obra
de acordo com os projetos apresentados”.

Perfil

Matheus Maciel

Da rebeldia ao sucesso profissional

Marita Arêas Tavares, engenheira atuante no Conselho

Ela se formou em 1962 e foi a terceira mulher a ingressar
no Instituto Eletrotécnico de Itajubá, hoje Universidade Federal de
Itajubá, para cursar engenharia elétrica.
Marita Arêas Tavares, que também tem atribuições como
mecânica-eletricista e civil, escolheu a engenharia porque desde
a infância tinha tendência para ciências exatas. Hoje, essa seria
uma escolha natural para uma moça com essas aptidões, mas
em 1958, quando prestou vestibular, não era. Todas as moças iam
para o curso normal para se tornarem professoras. E isso Marita
não queria. Das opções que lhe restavam, e não eram muitas, a
mais atraente foi a engenharia.
O pai, que era comerciante, havia se mudado com a família
para Itajubá assim que as duas filhas terminaram o curso primário,
com o intuito de dar mais oportunidades a elas de prosseguirem os
estudos. Anteriormente, Marita e a irmã estudavam em colégio de
internas, em Pouso Alegre. Ela conta que a sua geração era muito
obediente aos pais. “Minha irmã era de temperamento dócil e eu
tida como rebelde. Por isso, quando me decidi pela engenharia
meus pais ficaram com um pé atrás”.
Ela conta que na escola de engenharia eram constantes as
viagens de estudos e estágios em outras cidades. “Meus pais se
preocupavam com isso, mas eu fui teimosa. E como eles ganharam confiança no ambiente da escola, eu fiz tudo o que tinha direito”, relata. Marita nunca se sentiu discriminada por ser mulher, ao
contrário, sentia-se muito paparicada por seus colegas.
Com o curso concluído numa época em que a oferta de
oportunidades era tão ampla “que os candidatos é que escolhiam
a empresa, e não o contrário, assim como meus colegas, pude

escolher onde iria trabalhar”. A empresa escolhida, juntamente
com o marido Luiz Fernando Tavares, colega de turma, foi a Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa, em Cubatão/SP. Lá ficou até
1968, desligando-se para dar mais assistência às filhas pequenas.
Mas parar de trabalhar não fazia parte dos planos e ela abriu um
escritório em Santos/SP. Mais uma vez desafiou os padrões para
trabalhar como engenheira certificante no Porto de Santos, uma
função muito disputada ligada à Delegacia da Receita Federal, até
então exercida apenas por engenheiros. Paralelamente, dedicouse à projetos e execução de obras civis na Baixada Santista, até
1977.
Depois disso, Marita foi para Brasília, onde trabalhou, até
1981, como gerente regional da Main Engenharia. De volta a Belo
Horizonte, Marita foi para Engenharia Projeto Consultoria Ltda –
EPC. Em 1999, passou a atuar como diretora da Multi Engenharia
e Consultoria Ltda, empresa de prestação de serviços e consultoria
para o setor siderúrgico, que fundou com o marido.
Marita, que sempre atuou em associações e entidades de
classe, foi diretora da regional de Belo Horizonte, presidente nacional e, atualmente é vice-presidente da Associação dos Diplomados
da Universidade Federal de Itajubá (AD-Unifei), tendo participado
da fundação de vários núcleos pelas cidades onde passou.
Depois que se aposentou, ampliou essa ação. “Eu não queria
me desligar do ambiente da engenharia e como tinha perfil para
lidar com entidades passei a participar de forma mais efetiva”,
lembra.
No Crea-Minas foi chefe de gabinete da presidência e presidente da Comissão de Licitação. Posteriormente foi conselheira
por quatro mandatos de três anos, pela Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), tendo sido coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, além de ter ocupado cargos de diretora
e de vice-presidente.
Na SME foi diretora administrativa, vice-presidente e presidente do Conselho de Defesa Profissional, e atualmente é coordenadora da Comissão de Educação em Engenharia da entidade. Também
foi membro do Conselho da Federação Brasileira das Associações
de Engenharia – (FEBRAE) e fundadora da Associação Brasileira
de Engenheiros Eletricistas de Minas Gerais - (ABEE-MG), sendo a
primeira presidente da entidade. E assim, Marita continua trabalhando e construindo através da engenharia uma carreira sólida,
repleta de desafios.
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Polo mineral potencializa Norte de Minas
Exploração de minério dinamizará economia da região

Área de secas frequentes, com economia apoiada em atividades rurais como a
agropecuária e a produção de carvão vegetal, o Norte de Minas pode se transformar em uma nova província mineral. Essa
é a perspectiva da exploração de jazidas
estimadas em, pelo menos, 20 bilhões de
toneladas de minério de ferro, em 20 municípios, principalmente Grão Mogol, Nova
Aurora, Porteirinha, Rio Pardo de Minas e
Salinas, localizadas na microrregião do Alto
Rio Pardo.
O potencial geológico da região era conhecido desde a década de 1960, mas o
baixo teor de ferro do minério inviabilizava
a exploração e o aproveitamento econômico. Lá, o minério tem de 20% a 35% de
ferro, teor considerado muito aquém para
o mercado, que exige pelo menos 65%.
“O tamanho da reserva, que compensa o
baixo teor do minério, e a alta do preço do
ferro na última década tornam a exploração
viável”, explica Paulo Sérgio Ribeiro, subsecretário de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Político Energético da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico.
Dois consórcios estão realizando estudos de viabilidade e pretendem explorar o
minério a partir de 2014. Em abril, o governo de Minas assinou um protocolo de
intenções com a Mineradora Minas Bahia
(Miba), que integra o consórcio Novo Horizonte com a Gema Verde, a Mineração e
Transportes (MTransminas) e a Steel, para
extração e beneficiamento do minério na
própria região, com a previsão de investimento de R$ 3,6 bilhões. Outro protocolo
será assinado com a Sul Americana de MeREVISTA Vértice
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tais (SAM), que planeja aporte de R$ 3,2
bilhões na região em parceria com o grupo
chinês Honbridge Holdings e deve contar
com a participação de outras chinesas – a
Xinwen e a Shandong. Estes investimentos
devem gerar 15 mil postos de trabalho,
entre empregos diretos e indiretos. Segundo o diretor-presidente da Mineração
Minas Bahia (Miba), Alexandre Couri Sadi,
o investimento na região prevê a instalação de uma usina de transformação do
minério e deverá gerar aproximadamente
1,5 mil postos de trabalho direto e 6 mil
indiretos.“Queremos que haja utilização
preponderante de pessoas da região e para
isso vamos trabalhar em parceria com o
Senai na implantação de cursos de capacitação”, afirma Paulo Sérgio.
Para as empresas, o escoamento da
produção é uma preocupação central e somente após resolvido este problema, será
possível dar início às operações.
A construção de um mineroduto ou
de um corredor ferroviário são alternativas
em estudo. Embora a opção pelo duto represente um custo menor, a Secretaria de
Desenvolvimento acredita que a ferrovia,
ligando o Norte de Minas à Estrada de Ferro 334 (Transnordestina), no Sul da Bahia,
trará mais benefícios e o governo não descarta a possibilidade de financiamentos
para o projeto. “Vamos buscar a melhor
forma para viabilizar o ramal, que poderá
ser por meio de parceria com o setor privado”, afirma Paulo Sérgio, argumentando
a necessidade de se observar não apenas
a logística de escoamento do minério, mas
também fatores sociais e ambientais.

Segundo o presidente do consórcio
do Desenvolvimento do Alto do Rio Doce
e prefeito de Fruta de Leite, Nixon Marlon
Gonçalves das Neves, entre os prefeitos
da região é unânime a vontade de construção da linha ferroviária. “Com a ferrovia,
além do transporte de minério, poderemos
transportar passageiros, insumos e produtos de outras cadeias como as de celulose,
madeira, álcool e derivados, e requeijão”,
argumenta. Marlon ressalta, no entanto,
que se a expectativa de desenvolvimento
é grande, os municípios não o querem a
qualquer preço. “Temos acompanhado
atentamente os possíveis empreendimentos porque pretendemos trabalhar em parceria com as empresas que vêm para cá.
Queremos que nossa região melhore em
todos os aspectos, mas sem danos ao meio
ambiente, sem desmatamentos e sem prejuízo para nossas águas”, enfatiza Marlon.

Jazidas estão localizadas no Alto do Rio Pardo

Indicadores

Taxas do Crea-Minas

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

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

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

Janeiro
219,50
110,00

Fevereiro
232,00
116,00

Março
243,50
122,00

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

Classes de Capital Social R$

Anuidade
em R$

1
2
3
4
5
6
7
8

até
100.000,00
de 100.000,01 até
360.000,00
de 360.000,01 até
600.000,00
de 600.000,01 até 1.200.000,00
de 1.200.000,01 até 2.500.000,00
de 2.500.000,01 até 5.000.000,00
de 5.000.000,01 até 10.000.000,00
acima de 10.000.000,00

373,50
484,00
632,50
822,50
1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

Pagamento em cota única e % de desconto
(em R$)
Fevereiro Março s/desc.
Janeiro
336,00
435,50
569,50
738,00
958,50
1.246,50
1.620,00
2.107,00

373,50
484,00
632,50
822,50
1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

354,50
460,00
601,00
779,50
1.013,00
1.316,50
1.710,00
2.224,00

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

Taxa de ART
(em R$)

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

1
2
3
4
5
6
7
8

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

até
até
até
até
até
até
até

Valor R$

Serviços

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010

8.000,00
15.000,00
22.000,00
30.000,00
60.000,00
150.000,00
300.000,00

31,50
79,00
116,00
158,00
316,00
474,00
632,00

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

Tabela por área de edificação
Tabela 2 - Edificações Prediais
Faixa
1
2
3
4
5
6
7
8

Receituário Agronômico em R$
1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas
ou inspeção veicular

152,00
152,00
76,00

31,50

Área em m2
de
de
de
de
de
de

até 40,00
40,01 até 70,00
70,01 até 90,00
90,01 até 120,00
120,01 até 240,00
240,01 até 500,00
500,01 até 1.000,00
acima de 1.000,01

Execução
direção de obra
31,50
31,50
74,00
116,00
158,00
316,50
474,00
632,50

Valores das Taxas em R$
Projetos
ARQ
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
74,00
74,00
116,00

EST
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
74,00

ELE
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

HID
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

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

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/09 a abril/10 - Valores em R$/m2
(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)
Padrão / Meses
abril/10
março/10
fevereiro/10
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09
agosto/09
julho/09
junho/09
maio/09

Baixo
852,05
849,09
847,82
844,89
844,51
819,82
819,69
821,32
823,84
823,88
827,92
827,58

R-1
NormaI
1.030,04
1.023,18
1.020,68
1.018,63
1.018,22
984,19
980,47
982,03
985,48
986,35
990,70
990,57

Projetos-Padrão Residenciais
Alto
1.276,60
1.265,85
1.261,57
1.258,59
1.259,72
1.223,02
1.212,81
1.213,58
1.215,68
1.217,33
1.221,99
1.222,37

Baixo
790,97
789,32
787,79
785,99
784,83
764,21
765,03
766,80
769,52
771,70
778,51
777,40

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

RP1Q

G1

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

833,44
829,87
829,03
824,76
822,42
792,79
792,72
793,42
797,50
800,77
805,78
805,65

460,47
460,31
458,98
456,94
456,60
440,72
441,04
442,36
444,60
446,87
451,56
452,40

PP-4

NormaI
977,64
974,34
972,17
970,76
969,79
939,42
937,62
939,68
943,58
943,99
950,62
950,36

Baixo
755,99
755,30
753,75
752,46
751,44
731,93
732,74
734,77
737,80
740,04
747,03
746,37

R-8
NormaI
848,97
846,70
844,93
843,49
842,49
814,82
812,82
814,87
818,43
820,25
826,48
826,35

Alto
1.039,76
1.034,17
1.031,55
1.029,02
1.029,36
1.000,24
994,43
996,35
998,82
1.000,80
1.007,52
1.007,82

PIS
Baixo
555,71
555,58
554,16
550,27
549,25
530,93
533,86
534,23
535,68
536,75
542,48
541,66

NormaI
822,44
819,88
818,04
816,86
815,88
789,86
788,27
790,33
793,75
795,43
801,43
801,22

R-16

Alto
1.071,92
1.070,92
1.067,07
1.064,49
1.060,51
1.026,30
1.026,27
1.029,33
1.034,03
1.037,46
1.045,82
1.045,65

Projetos-Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
CSL-8
CSL-16
CAL-8
Alto
Normal
Alto
Alto
Normal
Normal
1.055,49
973,14
923,97
1.230,27
839,64
1.118,95
abril/10
1.054,44
974,20
923,27
1.229,44
840,98
1.120,78
março/10
1.052,20
972,75
921,70
1.227,42
840,02
1.119,54
fevereiro/10
1.047,94
969,03
917,84
1.222,67
837,11
1.116,00
janeiro/10
1.045,72
966,64
916,74
1.221,01
835,25
1.113,34
dezembro/09
1.013,25
934,60
886,65
1.180,91
806,45
1.075,04
novembro/09
1.013,17
935,32
885,88
1.180,45
806,68
1.076,14
outubro/09
1.015,43
938,13
887,40
1.182,81
809,28
1.079,78
setembro/09
1.019,80
942,53
891,55
1.188,28
813,39
1.085,21
agosto/09
1.021,47
944,25
893,59
1.191,43
815,39
1.088,31
julho/09
1.028,58
951,73
900,79
1.201,78
822,47
1.098,49
junho/09
1.028,51
951,83
900,78
1.201,58
822,59
1.098,40
maio/09

Padrão / Meses
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Crea-Minas Júnior

Crea-Minas Júnior festeja
10 anos de história
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movia o encontro dos coordenadores para
troca de experiências e direcionamento dos
trabalhos.
Nestes 10 anos de existência, o CreaMinas Júnior promove, anualmente, o Seminário Estadual de Lideranças Estudantis,
onde são debatidos temas ligados a área
tecnológica e que se tornou um importante
canal de interlocução entre o Conselho e os
estudantes, levando até eles informações
acerca da importância do exercício legal
das profissões ligadas ao Sistema Confea/
Creas.
A Comissão Permanente do CreaMinas Júnior é composta por estudantes e
conselheiros eleitos em Plenária. Os estudantes se organizam em diversos núcleos,
que compõem o Colégio Estadual de Núcleos, dividido em coordenação estadual,
regional e de núcleo. O seu público alvo,
segundo o coordenador estadual, o estudante de engenharia civil Ricardo Henrique
de Andrade Dutra, é estimado em 15.000

estudantes e 4.000 recém-formados entre
técnicos, tecnólogos e de nível superior
no estado. As demandas variam de região
para região, mas os núcleos do Crea-Minas
Júnior têm como atividade principal promover visitas técnicas e palestras nas 250 instituições de ensino atualmente registradas
no Crea-Minas.
Para comemorar os 10 anos de atividades o Crea-Minas Junior promoveu o
primeiro curso de capacitação de lideranças estudantis. Durante a solenidade comemorativa, que aconteceu no dia 17 de
abril, no auditório do Crea-MG, o presidente do Conselho, Gilson Queiroz destacou a
importância do Crea-Minas Júnior como
porta-voz do Conselho dentro das universidades e canal de interlocução com as instituições de ensino. “É necessário reacender
o movimento estudantil dentro e fora da
universidade. Os professores atualmente
estão distanciados do sistema profissional
e o Crea Júnior pode ter um importante

Crea-Minas Júnior

Não é de hoje que os estudantes da
área tecnológica fazem história no CreaMinas. Há 10 anos nascia o Crea-Minas
Júnior, uma instância representativa dos
estudantes no Conselho, por sugestão de
um grupo de estudantes que contava com
uma Comissão Acadêmica na Sociedade
Mineira dos Engenheiros (SME). O então
recém-formado engenheiro civil pela Faculdade Kennedy, Dartagnan Lino Viana
lembra que os estudantes “sentiam falta de
um espaço dentro do Conselho onde tivessem voz”.
Criado em 13 de abril de 2000, o
Crea-Minas Júnior foi o primeiro do país
e a importância da iniciativa chegou ao 6º
Congresso Nacional de Profissionais (CNP)
onde foi sugerido que a instância fosse
instalada nos 27 Creas do país. Hoje, com
nomes de Crea-Júnior, Crea-Jovem ou
Crea-Estudante, ela já está presente em 15
estados, além do Distrito Federal.
O primeiro coordenador do Grupo de
Trabalho (GT) criado para a discussão e organização da instância na gestão de Marcos Túlio de Melo (2000/2002), foi o estudante de engenharia civil da UFMG, Rômulo
Andrade Lopes. Atualmente, o Crea-Minas
Júnior é uma comissão permanente, constituindo um espaço para discutir assuntos
relevantes para as profissões de base tecnológica e para a sociedade. Rômulo diz
que já no início dos trabalhos, eles buscaram contato com o interior visando implantar núcleos. Depois veio a necessidade
de se criar uma estrutura organizacional
que aglutinasse os núcleos. Surge então, o
Colégio Estadual de Núcleos, inspirado nos
moldes do movimento estudantil, que pro-

Crea-Minas Júnior promove seminários de Lideranças Estudantis

Crea-Minas Júnior
papel nessa reaproximação”, enfatizou.
Gilson lembrou também que neste ano
eleitoral o Crea Júnior tem um importante
papel a cumprir transformando as eleições
gerais num debate obrigatório entre os
estudantes da área tecnológica. “Essa é a

oportunidade do Crea Júnior discutir o Brasil que queremos, debater o nosso modelo
de desenvolvimento e um projeto de país
que invista nas nossas profissões como essenciais para o nosso crescimento. Espero
que, a exemplo de Minas, os Creas Junio-

res continuem se multiplicando pelo País e
reafirmando a importância da participação
dos estudantes para o desenvolvimento do
Brasil”, afirmou.
Leia Mais

http://wordpress.crea-mg.br

Engenheiros Sem Fronteiras valorizam lado social da engenharia
exemplo, a associação (EWB) emprega
cerca de 300 engenheiros.
No Brasil, inicialmente os associados
– engenheiros, estudantes e professores
- realizam o trabalho voluntariamente e,
através da discussão e reflexão de problemas que assolam os setores mais
pobres do país, realizam projetos sociais
empregando o conhecimento técnico das
áreas de engenharia. O engenheiro eletricista Krisdany Cavalcanti, coordenador
da comissão permanente do Crea-Minas
Júnior, que se associou a ESF-Brasil,
acredita que a criação da entidade possa
suprir uma deficiência da atuação da engenharia social ao levar a tecnologia desenvolvida nas universidades para junto
da população brasileira.
A partir de sua fundação, a ESF-Brasil
já programa a elaboração dos documentos para registro civil registro e da marca
junto ao INPI; desenvolvimento de quatro
projetos em 2010; abertura de edital
para seleção de novos projetos e novos
voluntários; mapeamento das possíveis
áreas e realização de um diagnóstico das
necessidades da comunidade de Viçosa
através de visitas a bairros, associações,
secretarias municipais, igrejas, asilos,
hospitais e creches. E, apesar do pouco
tempo de existência o Núcleo de Viçosa
da ESF já atua no Hospital São Sebastião,
Hospital São João Batista e no Lar dos
Velhinhos. Os estudantes estão implementando no São Sebastião estratégias
para reduzir o tempo de espera para o

atendimento; no São João Batista o trabalho é de adequação do organograma
e no Lar dos Velhinhos um programa de
qualidade baseado no 5S para tornar o
ambiente mais agradável e seguro para
moradores e funcionários.
Para o presidente da associação,
Thiago Bedette, através da ESF “podemos
mostrar, com ações, que o engenheiro é
um agente capaz de promover transformações em busca do desenvolvimento
social, econômico e sustentável”. Já o vice-presidente Leandro Balbi ressalta que
os trabalhos desenvolvidos pela associação representam um compromisso e
uma retribuição à sociedade que custeia
o ensino público do país por meio de seus
impostos. “Participar de um projeto como
esse é tentar colaborar com a sociedade,
através daquilo que você adquiriu financiado por ela”, enfatiza.
Adriana von Krüger

Eles nem saíram da Universidade,
mas já enxergam a engenharia muito
além da sala de aula e das atividades
acadêmicas. Os cinco estudantes de engenharia de produção da Universidade
Federal de Viçosa (UFV) que compõem a
diretoria da associação Engenheiros Sem
Fronteiras Brasil (ESF-Brasil), com sede
em Viçosa, sabem do grande desafio que
os espera para reforçar a atuação social
das engenharias.
A ideia de trazer uma associação nos
moldes da Engineers Without Borders
(EWB) para a UFV foi dos coordenadores
do Crea-Minas Júnior Thiago Bedette e
Leandro Balbi Juste quando conheceram
o trabalho durante um intercâmbio em
Nova York. Inicialmente, os estudantes
pensaram em formar um núcleo para ampliar a atuação na área social em Viçosa.
Mas, quando começaram o movimento,
descobriram que estudantes da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo já tinham um núcleo e após inúmeros
contatos entre os dois grupos, decidiu-se
pela instituição da sede da ESF-Brasil
em Viçosa. Com isso, ao invés de uma
atuação geográfica restrita, a ESF-Brasil
ganhou caráter nacional e pretende disseminar núcleos por Minas Gerais e pelo
Brasil assim como outras organizações
sem fronteiras como a Engineers Without
Borders (EWB), Ingénieurs Sans Frontières (ISF), e outras presentes em mais de
40 países. Para se ter uma idéia da importância da ESF, nos Estados Unidos, por

Diretoria do ESF-Brasil
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SONHAR
APRENDER

CONSTRUIR
Saiba mais sobre o Crea-Minas Júnior no

http://worldpress.crea-mg.org.br

Ler e Navegar
A Revolução
Científica e as
origens da ciência
moderna

DVD

John Bernard Henry
Editora Jorge Zahar, 1998

GCM/Crea-Minas

Os mais importantes aspectos da revolução científica são
os temas abordados nesta obra
que evita uma análise puramente
técnica sobre os avanços da ciência, detendo-se na construção de
um cenário mais complexo, onde
teorias e experimentos são, em
primeiro lugar, reflexos de um momento histórico.

Maquetes & Miniaturas
DVD
Técnicas de Montagem
Passo a passo
Regina Mazzocato Nacca
Giz Editorial, 2007

Auditoria de
qualidade
de obras públicas

DVD

Carnot Leal Nogueira
CD
Editora Pini, 2008

Geografias PósModernas:
a reafirmação
do
CD
espaço na teoria
social crítica

Sistema Financia
www.financiar.org.br
DVD

Edward William Soja
Editora Jorge Zahar, 1993

O livro trata de matérias concernentes à verificação da qualidade das obras contratadas pela
Administração Pública. São discutidas e aplicadas, com base em
exemplos e por inúmeras fotografias e figuras, as responsabilidades
dos construtores, dos projetistas,
dos agentes públicos e de outros
intervenientes em decorrência de
vícios construtivos, solidez e segurança, funcionalidade, restrições
de vizinhança e regulamentos administrativos.
CD

Cidade Errante
Arquitetura em
Movimento

DVD

Marta Bogea
Editora Senac, 2009

Este livro contesta a tendência –
ainda dominante – a reduzir a geografia humana a um mero espelho,
ou, como a chamou Marx, a uma
‘complicação desnecessária’. Começando por uma poderosa crítica
ao historicismo e a seus efeitos,
que restringem a imaginação geográfica, o autor passa pelas obras
de Foucault, Berger, Jameson e,
sobretudo, Henri Lefebvre, para
defender um materialismo histórico e geográfico, um repensar
radical da dialética do espaço, do
tempo e do ser social.
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O Financiar é um sistema de busca,
via web, que disponibiliza para pesquisadores, professores, gestores
e empresários informações sobre
fontes financiadoras para projetos
de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P,D&I). São divulgados
editais, chamadas, prêmios, bolsas, estágios, auxílios a eventos,
publicações e viagens. O acesso é
liberado para a UFV e para a UFMG,
para as instituições assinantes e
para as da Rede de Prospecção
de Oportunidades de Fomento no
Estado de Minas Gerais, custeada
pela Fapemig.

Espacios verdes para
una ciudad sostenible
planificacion, proyeto,
DVD
mantenimento e
gestion
Antoni Falcón
Editora Gustavo Gili, 2008

Planeta Sustentável
planetasustentavel.com.br

A proposta do livro não é listar fórmulas únicas de se confeccionar
maquetes, porque isso, na prática,
não seria possível. Ele pretende
profissionalizar e introduzir, nas
técnicas de confecção de maquetes básicas, todos os que se
interessam pelo assunto, procurando eliminar dúvidas daqueles
que estudam ou atuam na área de
arquitetura e decoração (do nível
técnico ou superior) que encontram dificuldades em representar
seus projetos.

O homem da modernidade é um
nômade: cria e aperfeiçoa veículos
que lhe proporcionam nova estrutura de deslocamento e nova apreensão da paisagem, forjando nova
maneira de lidar com o espaço e
com o tempo. O livro analisa esta
questão: configura uma arquitetura
do tempo e uma natureza de espaços em que a velocidade não só
permita circulação, mas devolva a
propriedade de morada, lugar significado e estabilizado de tal forma
que seja possível habitá-lo.

Para ser sustentável, qualquer
empreendimento humano deve
ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente
justo e culturalmente aceito. O
site Planeta Sustentável foi criado com base nesses conceitos
e reúne conteúdo de referência,
blogs, simuladores, planos de aulas, dentre outros recursos para
ampliar o conhecimento sobre
sustentabilidade.

Concebido como um manual,
tem por objetivo proporcionar aos
profissionais ligados ao projeto e
manutenção de parques e jardins
um guia no processo de concepção
e gestão de um espaço verde. Dividido em três tópicos, a obra traz na
primeira parte os aspectos gerais
do planejamento e concepção de
espaços verdes públicos; na segunda, trata dos aspectos técnicos
e na última parte, concentra-se
nos processos de manutenção e
gestão.
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ACESSIBILIDADE

cidade acessível, cidade de todos!
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