VÉRTICE

ISSN 2177-5362

REVISTA

CREA-MINAS

Fechamento Autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

MAI/JUN 2014 • Nº 21

Automação
União entre tecnologia e
homem mira o futuro

w
w
w
Onovoportal
doCrea-Minas
estácheio
denovidades

paravocê!

cliqueeconfira!

www

www.crea-mg.org.br

Editorial

Carlão - clicke!

Juntos somos grandes
O Crea-Minas é uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza o exercício da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto no nível superior quanto no
tecnológico e no técnico. Completamos 80 anos de atuação e juntos nos tornamos grandes. Hoje somos mais de 150 mil profissionais da área tecnológica registrados. O número
é bastante expressivo e representa um universo de pessoas que detêm conhecimento
técnico e poder de participação. E podemos ser ainda mais com o envolvimento de todos.
Acreditamos piamente na nossa missão de defender os interesses sociais e humanos, promovendo a valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e a excelência
do exercício das atividades profissionais. É a partir dela que nossas ações são pautadas.
Na fiscalização, as ações receberam um planejamento detalhado com a redistribuição e a contratação de mais fiscais. Passamos a atuar de maneira mais orientativa e
preventiva em defesa da sociedade e da profissão, evitando a atuação de leigos. Revisamos os manuais de exercício
profissional, renovamos a frota de carros e adquirimos tablets para atuação dos fiscais em campo. Fizemos 53.385
ações em todo o estado ao longo do ano passado, um acréscimo de 54,08% em relação a 2012.
Em parcerias com associações e entidades profissionais, realizamos cursos e eventos de capacitação para a
formação e requalificação técnica. Investimos em salas de treinamento com infraestrutura adequada, espalhadas por
diversas regionais do Crea-Minas, que vão permitir a realização de cursos e treinamentos presenciais e telepresenciais.
Para intensificar ainda mais a valorização profissional a partir da retomada da autoridade técnica da engenharia,
iniciamos diversos projetos. Exemplo disso foi a realização dos Encontros Regionais, uma oportunidade para discutir as
principais demandas de cada região com participação ativa dos profissionais.
Criamos ainda as Câmaras Temáticas, que incluem a de Mobilidade Urbana, Valorização do Profissional no Serviço
Público e Rodovias Federais em Minas Gerais, com o objetivo de ouvir os profissionais e propor soluções sob o ponto
de vista técnico dos respectivos assuntos. Outro projeto é a Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA), que tem como
objetivo a resolução de conflitos dentro da engenharia e agronomia através de alternativas fora do âmbito judicial. Criamos também o Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) com a finalidade de promover alianças entre o Conselho
e as instituições de ensino para priorizar a formação e a qualificação profissional.
Estamos intensificando o processo de interiorização do Crea-Minas. São 62 Inspetorias e 18 Escritórios de Representação Local espalhados por todas as regiões do estado. A nossa intenção é aproximar ainda mais os profissionais
da área tecnológica do Conselho e agilizar a prestação de serviços à sociedade.
Através dos nossos canais de comunicação - o Portal, a TV e a Rádio Crea-Minas e as redes sociais - divulgamos
as boas práticas da engenharia, boletins e informativos com as principais ações e serviços do Conselho, além da
agenda de cursos e vagas de emprego.
Com a efetiva realização dessas ações, nos empenhamos no nosso objetivo de, até 2014, ser referência no
atendimento ao público, na fiscalização e na valorização das profissões tecnológicas. A partir do envolvimento e do
engajamento dos profissionais, das empresas e das entidades de classe podemos nos tornar uma categoria coesa e
forte, com os resultados dessa união.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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Espaço do Leitor
que retrata o amor e a paixao do professor
Navantino Dionizio Barbosa Filho, pelos “tantos
anos de sala de aula”.
Tive a grata satisfação de ser seu aluno
e hoje, após 25 anos, o professor Navantino
continua com a mesma “garra”. São pessoas
como Navantino que me moldaram para hoje
ser também um educador na área das engenharias e tecnologias (...)
Eng. Alexandre Dezem Bertozzi
Ao ler o Editorial da Revista Vértice MAR/
ABR 2014 edição n°20 fiquei surpreso.
A Area-SSP parabeniza a edição n° 20
MAR/ABR pela matéria “Crédito rural exige
acompanhamento de profissional habilitado”.
Assuntos pertinentes como esse são fundamentais para esclarecer o papel do Crea Minas
perante a sociedade.
Sem mais, agradecemos.
Atenciosamente,
Tatiane J. Rugiero - Associação Regional
dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos em
São Sebastião do Paraíso (Area-SSP)
Caríssimos engenheiros e editores da
Revista Vertice,
Primeiramente gostaria de agradecer o
envio do exemplar de MAR/ABR 2014 edição
n°20. Segundamente, parabenizá-los pela bela
e merecida homenagem (Tributum est vita) em
forma de artigo “Engenharia na Sala de Aula”,

Onde diz que houve visitas em todo o estado e que foram levantadas as necessidades
dos municípios mineiros propondo soluções
em torno de cinco eixos temáticos, acredito
que não visitaram o tão sofrido Norte de Minas.
Pois aqui o que se tem é um longo e
tenebroso período de estiagem. E pelo que se
percebe não foi visto ou não foi mencionado no
Editorial alternativas, soluções para convivência com a seca.
Continuando fazendo observações: Por que
onde se fala em fiscalização, só se menciona
os Engenheiros?
Em nenhum momento se refere ao Técnico
em Agropecuária, aos Técnicos Agrícolas que
também são habilitados para assistência
técnica.
Atenciosamente,
Aroldo Mendes Vieira

Nota da Redação:
No ano de 2013, o Crea-Minas realizou o
Encontro Regional do Norte de Minas Gerais.
O resultado desse encontro que envolveu
técnicos, empresários, agricultores, políticos
e lideranças regionais está em um documento
intitulado Caderno de Propostas Norte. O
documento não finaliza a discussão, mas é
uma referência confiável para o poder público
planejar as políticas públicas a serem desenvolvidas na região. Este caderno foi enviado
para todos os profissionais regulares da região
e pode ser consultado em http://www.crea-mg.org.br/encontros_regionais. Caso queira
debater mais sobre essa questão, favor entrar
em contato com nossa Assessoria Técnica.
Quanto ao assunto relacionado com a fiscalização de projetos de crédito rural, a matéria
chega a mencionar brevemente os técnicos
como responsáveis técnicos na elaboração e
execução de tais projetos, entretanto, a ideia
é valorizar o papel de todos os professionais
abrangidos pela Lei nº 5.194/1966, que
regulamenta o exercício das profissões da área
tecnológica, inclusive o técnico agrícola/agropecuária e industrial, como você mesmo disse.

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

Fiscalização qualificada
Crea-Minas investe em tecnologia e capacitação para aprimorar ações dos fiscais
pelos fiscais do Crea-Minas. Eles não são
encarregados da elaboração de laudos
técnicos, por exemplo, mas sim da verificação da legalidade. Essa medida leva
transparência e segurança para a população”, esclarece.
Atualmente o Conselho conta com
96 fiscais no seu quadro de funcionários,
que atuam nos 853 municípios mineiros. Para garantir a fiscalização em todo
o estado, esse efetivo é distribuído nas
12 Regionais do Crea-Minas, levando-se
em consideração o número de profissionais registrados em cada região. Para
que sua atuação seja potencializada, o
Crea-Minas conta com parceiros como
a Copasa, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Dnit, a
Sudecap e diversas prefeituras, que são
comprometidos com a legalidade de seu
quadro técnico.
Para que a fiscalização acompanhe
a dinâmica da evolução tecnológica, o

Patrick Maia

Para desempenhar com excelência
sua missão de fiscalizar a regularidade
do exercício das atividades da área tecnológica, inibindo a atuação de leigos e
garantindo, nestes aspectos, a segurança
da sociedade, o Crea-Minas conta com o
seu principal aliado: o fiscal. Ele é o responsável por verificar a legalidade dos
empreendimentos e das atividades, assegurando que, na engenharia, agronomia,
geologia, geografia e meteorologia, tanto
em nível técnico quanto superior, elas não
sejam desenvolvidas por profissionais ou
empresas inabilitados.
O diretor técnico de fiscalização do
Conselho, engenheiro civil e de segurança do trabalho Carlos Rossi, explica
que qualquer empresa que atue na área
tecnológica deve ter não só o registro
das atividades que desenvolve, como
também o de todos os profissionais que
compõem o seu quadro técnico. “São
essas informações que serão verificadas

Especialização da Fiscalização é tema estratégico da gestão 2012/2014 do Crea-Minas
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Conselho investe no desenvolvimento
contínuo da atividade dos fiscais, e tem
a Especialização da Fiscalização como
um dos principais elementos do seu Planejamento Estratégico. O uso de tablets,
uniformes e carros devidamente identificados modernizam e conferem credibilidade às ações de fiscalização. Além
do investimento na instrumentalização,
o Crea-Minas investe na capacitação
constante do seu quadro de funcionários.
Os treinamentos, além de priorizarem a
qualificação técnica, têm foco no desenvolvimento de habilidades de abordagem.
Rossi explica que excetuando os casos
de exercício ilegal da profissão, em que
a autuação é imediata, o trabalho do
Crea-Minas tem foco orientativo. Prova
disso é que no ano de 2013 o Conselho
realizou 53.385 ações de fiscalização, o
que representa um aumento de 54% em
relação a 2012. Em contrapartida, os autos de infração diminuíram. Foram 1.411
registros em 2013, o que representa uma
queda de 50% quando comparado ao ano
anterior.
Os fiscais atuam conforme demandas
regionais, sendo que as diretrizes são traçadas pelas oito Câmaras Especializadas
do Crea-Minas - agrimensura, agronomia, engenharia civil, engenharia elétrica,
geologia e engenharia de minas, engenharia mecânica e mecânica e metalúrgica, engenharia química e engenharia de
segurança do trabalho - que através de
manuais padronizam as ações de fiscalização com direcionamentos sobre onde,
como e o quê fiscalizar. Esses manuais
definem critérios para o planejamento dos

Fiscalização
seis tipos de ações de fiscalização: Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI), Fiscalização Regionalizada e Dirigida (FRD),
Fiscalização de Licitações e Contratos
(FLC), Fiscalização Programada Local
(FPL), Fiscalização por Acionamento (FAC)
e Fiscalização de Apoio (FAP).
O trabalho de campo
Fora da sede do Crea-Minas a capacitação também é constante e os fiscais
se reúnem periodicamente com os coordenadores regionais e fiscais de nível
superior. Nesses encontros são discutidas
questões sobre demandas locais e diretrizes da diretoria Técnica e de Fiscalização.
Aliada a equipamentos modernos e unidades de atendimento bem estruturadas
no interior, a reciclagem promovida pelos
encontros presenciais é um dos pontos-chave na capacitação dos ficais.
Trabalhando no Crea-Minas há 14
anos, o fiscal de nível técnico Luiz Gustavo Oliveira conta que ao longo desse
período acompanhou várias mudanças
na fiscalização do Conselho e que isso
impactou diretamente no aspecto operacional do seu trabalho. Ele acredita que a
reciclagem é necessária para que a fiscalização do Conselho acompanhe a evolução da tecnologia. Detalhes como uniformização dos profissionais, carros com
identificação e tablets fazem toda a diferença no dia a dia do fiscal. “Os tablets,
por exemplo, tornaram os processos mais
ágeis e nossas ações mais eficientes. O
equipamento disponibiliza em tempo real
consultas a cadastros e andamentos processuais, o que, inclusive, pode evitar a
geração de notificações indevidas. Pode
acontecer de o documento que buscamos
não estar no local fiscalizado, mas através
do sistema constatamos se houve Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T)
ou não”, explica o fiscal.
Além da instrumentalização, o fiscal

ressalta que por meio da realização de
encontros periódicos em sua Regional,
o Crea-Minas promove a capacitação
de todo o efetivo. Dentre outras coisas,
Luiz Gustavo destaca que os fiscais são
conscientizados acerca da importância do
preparo destes que são os interlocutores
do Conselho com a sociedade. “Não objetivamos a interrupção de processos, e
sim que eles prossigam de forma regularizada. Então, a regra é que nosso trabalho técnico também possua caráter orientativo. Na maioria das vezes as ações são
exitosas e não chegamos nem na fase de
autuação”, conta.
Já o fiscal de nível técnico Felipe Xavier, também destaca a importância da
capacitação periódica. “Nossas ações
devem estar sempre alinhadas com a
evolução da área tecnológica”, avalia.
O profissional também aponta os benefícios operacionais proporcionados pela
modernização dos equipamentos de trabalho. “Trabalho no Crea-Minas há sete
anos e quando adotamos os PDA (computadores de mão) demos um grande
passo na otimização de nossos registros
e consultas. Agora, com a troca desses
equipamentos por tablets, nossas atividades podem ser executados de forma
mais rápida e eficiente. A tecnologia que
nos é disponibilizada nas inspetorias,
como computadores modernos, completa nosso trabalho”, frisa. Ainda destacando a importância de medidas que
potencializem a fiscalização, Felipe pondera que a padronização dos uniformes e
dos veículos utilizados durante o trabalho
trouxeram mais credibilidade para as
ações. “Com certeza esses detalhes fazem com que hoje enfrentemos pouquíssima resistência na execução do nosso
trabalho. As pessoas se sentem seguras
quando nos identificam com a solidez do
Crea-Minas”, constata o fiscal.

Ação por
empreendimento
No segundo semestre de 2013 a gerência
técnica do Crea-Minas formou um grupo de
trabalho encarregado da elaboração de novos
manuais para a fiscalização. Desta vez, o
conteúdo irá contemplar a fiscalização por
empreendimentos. O supervisor técnico do CreaMinas, engenheiro civil Rodrigo Reis, explica que
o Conselho já executa ações de fiscalização por
empreendimentos, porém elas ainda não são
padronizadas. Para a criação dessas orientações,
um grupo multimodal formado por analistas,
profissionais de nível superior, fiscais regionais
e assessores, se reúne periodicamente para
aliar prática e teoria.“Vamos criar procedimentos
que tornem a fiscalização por empreendimentos
completa, verificando a legalidade de todos os
profissionais e atividades pertinentes à área
tecnológica existentes no local. Com isso, ao
chegar num shopping center, por exemplo,
o fiscal terá em mãos um procedimento que
lhe capacitará para fiscalizar a totalidade das
atividades, em cada etapa de sua construção ou
manutenção. A intenção é tornar as ações cada
vez mais abrangentes”, explica.
Segundo o diretor técnico e de fiscalização, engenheiro civil e segurança do trabalho
Carlos Rossi, esta é uma vontade antiga, e
que com o planejamento estratégico da gestão
2012-2014 do Crea-Minas pôde finalmente ser
executada. “Uma das metas desta gestão é a
Especialização da Fiscalização, e isso incluiu
empreender esforços para uma fiscalização
mais dinâmica, sobretudo naqueles temas menos rotineiros. A implantação dos manuais por
empreendimento é uma evolução natural da
nossa maneira de fiscalizar, pois vai contemplar
de forma abrangente todas as áreas da engenharia, contribuindo de forma muito positiva
para o aprimoramento das atividades do Conselho”, afirma Rossi.
REVISTA Vértice
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MBA
Você sabe gerir um projeto?
O que leva um projeto de implantação a ser bem-sucedido? Quais são as principais falhas de execução que podem trazer
consequências negativas ou inviabilizar um projeto? Como gerir apropriadamente até mesmo os projetos mais complexos?

Se você quer ter uma atuação referencial em gestão de projetos,
o seu caminho passa pela Fundação Getulio Vargas!

Unidades
Montes Claros

Teófilo Otoni

Belo Horizonte
• Cidade Jardim
• Vetor Norte

Contagem
Betim

Entre em contato e conheça os demais cursos oferecidos.
Belo Horizonte - Cidade Jardim: (31) 2122.3200
- Vetor Norte: (31) 3457.8730
Betim: (31) 3594.3900
Contagem: (31) 3363.6505

Montes Claros: (38) 3221.0112
Governador Valadares: (33) 2101.4858

www.ibs.edu.br

Governador
Valadares

Fiat Press

Especial

Homem e máquina em boa parceria
Automação melhora a qualidade de vida e aquece o mercado de trabalho
- Hall, abra o compartimento das cápsulas.
- Desculpe-me, Dave, mas não posso
fazer isso.
- Qual o problema, Hall?
- Sei que você e Frank planejavam me
desconectar. Não posso deixar que isso
aconteça.
- De onde você tirou esta ideia, Hall?
- Dave, embora você tenha tomado
todas as precauções na cápsula, como
desligar o som para que eu não ouvisse
seu plano, pude ler os seus lábios.
- Ok, Hall, entrarei de qualquer modo
e o desligarei.
- Encontrará sérias dificuldades, Dave.
- Abra imediatamente, Hall. Não vou

mais discutir com você.
- Esta conversa não faz mais sentido,
Dave. Adeus.
Este é o trecho do último diálogo entre o robô Hall 9000 e o astronauta Dave
Bowman no filme 2001: uma Odisseia no
Espaço. A obra de 1968, com direção de
Stanley Kubrick, teve roteiro baseado no
conto The Sentinel, de 1951, do escritor
britânico Artur C. Clarke, também físico e
matemático. No filme, o embate improvável entre homem e máquina dá um tom
sombrio à relação entre criador e criatura.
Quase 50 anos após o lançamento da
obra, que provocou controvérsia quando
foi exibida, a narrativa ainda parece distante da realidade. O controle é humano e

a automação é aliada incondicional para o
desenvolvimento, com impactos positivos
em processos industriais, comerciais e na
qualidade de vida das pessoas. Resultado
de um conjunto de técnicas destinadas a
tornar automática a realização de tarefas,
a automação substitui a energia humana,
que aporta esforço muscular e mental, por
elementos eletromecânicos computáveis.
Hoje é fácil perceber a presença dessa
tecnologia que compreende diversos cenários, como o uso de robôs na construção
de veículos e em cirurgias de alta complexidade, em softwares para controle de estoques em supermercados, ou mesmo na
operação da máquina de lavar roupas, de
inegável valor doméstico.
REVISTA Vértice
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Especial
Para o chefe de departamento e coordenador do colegiado do curso de Engenharia de Controle e Automação da PUC
Minas, o doutor em engenharia mecânica
Attenister Tarcísio Rego, são nítidas as
vantagens em qualquer processo de automação, que traz eficiência, segurança,
menor custo e maior produção. “Você
levanta de manhã e pisa na automação”,
brinca o professor. “Vai para o trabalho e
está cercado de tecnologia. Há injeção eletrônica, controle de tração, vidros elétricos,
sensor de ré. Também é assim no escritório, desde a chegada com a iluminação
inteligente até a impressora e cartão de
ponto”, completa.
Processo evolutivo
A evolução das máquinas por desejo
e vontade humana começou na primeira
revolução industrial, no século XVIII, com a
criação de motores a vapor pelos ingleses,
que garantiu a produção de artigos manufaturados e não mais parou. No século seguinte, a tecnologia ganhou fôlego e novas
fontes de energia com a substituição do
ferro pelo aço, que impulsionou o desenvolvimento das indústrias na Europa e nos
Estados Unidos. Em 1909, Henry Ford acelerou o processo e transformou a concepção da indústria na que perdura até hoje.
Ao aplicar a montagem em série, o americano também desenvolveu a produção em
massa, pontos de montagem, estoques
intermediários e muitos dos conceitos de
competitividade ainda em uso.
A indústria automobilística contribuiu
também, em meados dos anos 1960, para
o surgimento de substitutos eletrônicos
microprocessados para a evolução de
processos fabris. Agora aplicáveis em várias linguagens, eles permitem programas
mais rápidos, sistemas mais compactos,
interfaces especiais, além de monitorar
as próprias falhas, como também imperREVISTA Vértice
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feições ao longo do processo. Um avanço
que poderia causar uma crise de identidade em Hall, o computador rebelde do filme
de Kubrick.
Em Minas, apesar de já no final dos
anos 1980 a Federação das Indústrias do
Estado Minas Gerais (Fiemg) ter iniciado o
primeiro projeto de automação no estado,
voltado ainda para a manufatura, apenas
no início dos anos 1990 as indústrias
mineiras começaram a fazer maiores investimentos em tecnologia de automação.
O Senai-MG passou a realizar seis mil
consultorias por ano. Nasceu então uma
rede de atendimento, com dez escolas
de referência e o apoio de universidades.
Quando a demanda não podia ser atendida
nas unidades era enviada para um especialista da área acadêmica. O processo e
sua solução eram relatados em um banco
de dados compartilhado para todo o sistema. Desde então a cadeia se fortalece.
Hoje são 96 escolas, além de unidades
móveis que atendem às necessidades das
indústrias. “Fizemos um upgrade em todos
os laboratórios de atendimento às áreas
correlatas à automação, como robótica,
mecatrônica e usinagem. Neles, há robôs
antropomorfos, equipamentos para controle lógico programável com inversores
de frequência e softwares para supervisão
de altíssima complexidade”, revela o engenheiro de automação Araken Namorato,
gerente de Infraestrutura de Educação do
Senai-MG.
Mercado
Para o técnico em eletricidade predial
e gerente de Educação do Senai-MG, Edmar Alcântara, o mercado está aquecido
para o setor. Segundo ele, a instituição
deve realizar 220 mil matrículas em 2014,
sendo que a metade destes alunos está
em cursos relacionados a algum processo de automação nas 27 áreas industriais

atendidas pela instituição. “Se abrirmos
o curso de Robótica Industrial, haverá 20
candidatos por vaga. Na área de alvenaria
para construção civil a procura será de 0,2
por vaga”, exemplifica. O gestor lembra
que para cada engenheiro em uma base
industrial são necessários cinco técnicos
e dez trabalhadores operacionais. “Assim,
é grande a margem de interesse das empresas por profissionais qualificados para
executar as tarefas”, afirma.
Leandro Soares Gamarano, hoje com
33 anos, é um exemplo de como a formação de base técnica, aliada à experiência
no chamado chão de fábrica, amplia o
nível de empregabilidade nesta área da
engenharia. Ao longo do curso técnico de
Automação Industrial, com duração de um
ano e meio, ele trabalhou como operador
de máquina em uma indústria de autopeças. Também fez estágio na área de programação de máquina e atuou na área de
qualidade de processo industrial. Depois
de formado técnico, em 2004, ingressou
no curso de tecnólogo em mecatrônica,
de três anos e meio, através do Programa
Universidade para Todos, o ProUni, do Governo Federal. “Minha visão é de que esse
profissional, em Minas Gerais, concorre
com um técnico por uma vaga de emprego. Em São Paulo, ele é mais valorizado”,
ressalta.
Leandro então decidiu ingressar na
universidade e manteve na vida acadêmica a disposição para o exercício profissional. Fez estágio por dois anos na Vallourec
& Mannesmann - referência mundial em
produção de tubos de aço – e no final
do ano receberá o diploma de graduação
em engenharia mecânica, na Faculdade
Newton Paiva. Ele está confiante que será
contratado pela empresa onde atua como
inspetor de qualidade, também na área de
usinagem. “Tenho uma grande vantagem
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ção, a exemplo de países como a Alemaa oferta da disciplina de domótica. Hoje,
nha e a Coreia do Sul”, ressalta.
empreendimentos Imobiliários que ofereA UFMG também investe forte na
cem automação residencial ou mesmo informação de engenheiros de automação.
fraestrutura para realizá-la têm maior valor
Para a professora Carmela Maria Polito
de mercado.
Braga, que coordena projetos de pesquisa
Na área biomédica a automação tamna graduação e na pós-graduação da unibém desponta como um aliado fundamenversidade, ainda há escassez de profissiotal. Robôs complementam a atuação ainda
nais no Brasil. Segundo ela, apesar de Miindispensável dos médicos em intervennas Gerais, e sobretudo Belo Horizonte ter
ções cirúrgicas, e se sobrepõem às limiuma histórica participação no desenvolvitações físicas e emocionais tanto de quem
mento de grandes projetos de automação
opera como de quem está sendo operado.
industrial por meio de empresas de engeOs sistemas robóticos precisam apenas
nharia consultiva e de projetos, e também
de um pequeno corte durante as cirurgias
através de grupos de pesquisa nas unipara operar, e assim reduzem o tempo de
versidades, ainda existe uma grande carecuperação e, consequentemente, o risco
rência, devido a presença de companhias
de infecções, melhorando a qualidade de
minero-metalúrgicas e de celulose, além
vida dos pacientes.
de empresas de engenharia e tecnologia
O Hospital Israelita Albert Einstein,
da informação, que desenvolvem soluções
referência nacional em medicina de alta
para essas indústrias. “Novas profissões
complexidade, disponibiliza o da Vinci Surtêm surgido a partir de novas demandas
gical System como modalidade cirúrgica
sociais e é preciso haver requalificação de
minimamente invasiva para a urologia,
profissionais que podem assumir novas
a gastrocirurgia, ginecologia, cirurgia de
funções e postos de trabalho”, alerta (leia
cabeça e pescoço, cirurgia cardíaca e toa entrevista completa na página 14).
rácica. Já foram realizadas mais de 500
Robôs cirúrgicos e domésticos
intervenções robóticas em São Paulo desNos últimos cinco anos houve um
de 2008, sendo que os médicos aptos a
desenvolvimento maior em soluções de
operar com essa tecnologia passaram por
hardware e software para automação resitreinamento nos Estados Unidos e foram
dencial, com um custo bem mais viável.
Assim, é crescente o
número de empresas
nacionais que inovam
e demandam profissionais para atuar
no desenvolvimento e em projetos de
integração. A partir
deste movimento, a
academia fez ajustes
na grade curricular
da engenharia, como
Equipe do Hospital Albert Einstein realiza intervenção robótica em paciente
Vanessa Rodrigues

competitiva por construir um bom currículo. Há formandos com dificuldade até para
conseguir uma vaga de trainee, porque jamais fizeram um curso técnico ou mesmo
estágio em uma empresa”, alerta.
O curso de engenharia de controle e
automação da PUC Minas é organizado
para atender a variedade significativa de
demandas da área. Dentre esses segmentos estão a informática industrial aplicada
na automação da manufatura, automação
residencial e comercial, administração,
integração e avaliação de sistemas de fabricação, robótica, e redes e protocolos de
comunicação industrial. A cada semestre,
a PUC Minas forma 30 alunos em engenharia de controle e automação. Em 2011,
a universidade realizou uma pesquisa com
egressos do curso e constatou que 89%
dos alunos formados estavam empregados e 75% atuavam na área de graduação.
É possível dividir a automação em duas
grandes áreas: a parte de instrumentação
e a de controle de processos, que trabalha com os dados gerados pelo sistema
automatizado para otimizar a produção.
Sete cursos da área da engenharia na PUC
Minas possuem disciplinas de automação:
produção, eletrônica, mecânica, elétrica,
mecatrônica, química e energia.
O professor Attenister, no entanto, chama a atenção para a necessidade de uma
adaptação do recém-formado ao mercado
de trabalho. Isso porque, segundo ele, o
ambiente acadêmico é diferente da realidade da empresa que busca resultados
imediatos, sendo que para o docente, a
natureza da formação nas salas de aula
é mais lenta. “O nosso objetivo é garantir
informação e qualificação suficientes para
que o futuro profissional possa lidar com
os problemas propostos. Esse gap está diminuindo, mas necessitamos de políticas
públicas que estimulem essa aproxima-
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supervisionados por um proctor norte-americano, denominação dada ao profissional com vasta experiência em cirurgia
robótica. Os instrumentos reproduzem
simultaneamente movimentos das mãos
e punhos. “Você consegue mais precisão,
mais detalhe e melhor visualização do
campo operatório. Por mais que a intervenção demore, dificilmente o paciente reclama de algum grau de dor. Isso é muito raro
em técnicas tradicionais”, explica Vladimir
Shraibman, cirurgião-geral do aparelho digestivo e proctor da cirurgia robótica.
Há avanços impressionantes também
em cirurgias a distância. Especialistas da
Royal Philips, braço da multinacional holandesa para soluções em saúde e bem estar,
anunciaram no final do ano passado a conclusão do estudo clínico que demonstrou a
viabilidade do uso de imagens holográficas
em 3D, ao vivo, durante uma operação cardíaca. Os cirurgiões visualizaram o coração
“flutuando em espaço livre” durante o procedimento de doença cardíaca, sem o uso
de dispositivos oculares especiais. Os médicos também foram capazes de manipular
as estruturas do coração projetadas em 3D
tocando os volumes holográficos na frente
deles. O estudo demonstrou o potencial da
tecnologia para melhorar a orientação de
reparos estruturais do coração. “A capacidade de aplicar marcações sobre a anatomia dos tecidos moles nos raios X e imagens de ultrassom 3D será extremamente
útil para a orientação desses procedimentos complexos”, diz o cardiologista Elchanan Bruckheimer, diretor dos Laboratórios
de Cateterismo Cardíaco do Schneider
Children’s Medical Center, instituição israelense que contribuiu no estudo científico.
Indústria
À margem dos saltos tecnológicos,
há consenso na academia e na indústria
de que a formação de profissionais quaREVISTA Vértice
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lificados requer planejamento de médio e
longo prazo, sendo que essa maturação
nem sempre acompanha a urgência das
empresas. Para isso, muitas companhias
também investem na capacitação do chamado chão de fábrica. A Fiat Automóveis,
em Betim, por exemplo, oferece aos funcionários diversas opções de cursos técnicos,
desenvolvimento de competências, cursos
de pós-graduação, MBA e mestrado, além
de estimular a participação em feiras e
congressos. Todas as capacitações são
viabilizadas pela Universidade Corporativa
(Isvor) da companhia.
Segundo a gestora de Recursos Humanos da Fiat, Glizia Prado, ao investir
em educação profissional, a empresa se
prepara para enfrentar os desafios atuais e
futuros do mercado, antecipando e acelerando a aquisição de competências organizacionais diferenciadas. “Nós acreditamos
na educação como estratégia de desenvolvimento”, afirma.
Em Betim, especialmente as áreas de
funilaria e de motores e transmissão se
valem da automação para manter o fluxo
de produção, que segue o modelo do World
Class Manufacturing (WCM), metodologia
adotada por todas as empresas do Grupo
Fiat no mundo para melhorar a eficiência e
eliminar perdas e desperdícios. Para a fabricação diária de 2.480 transmissões, são
processadas internamente cerca de 60 mil
peças por dia. Para comprovar a qualidade
dos produtos, cada peça passa pelo teste
de manobralidade, com muitos recursos
automatizados.
Depois de finalizados, motores e
transmissões são enviados para a área de
montagem para união dos dois produtos.
Forma-se, assim, o motopropulsor, que vai
para montagem final onde é acoplado às
carrocerias. Na funilaria, as peças de aço
são soldadas e as carrocerias começam

a ganhar forma. Elas nascem com a formação do autotelaio, que é a base onde é
montada a mecânica do veículo. Posteriormente, são soldadas as laterais e o teto. No
equipamento chamado Mascherone, que
em italiano significa máscara grande, as
carrocerias recebem, em média, 70 pontos
de solda que garantem a geometria. Após
o Mascherone, as carrocerias são enviadas
para a linha de complementação de solda.
Na etapa seguinte, são montadas as partes
móveis como portas, tampa traseira, paralamas e capô.
No final do processo, a carroceria recebe cerca de 3.500 pontos de solda. Em
média, a cada 35 segundos, uma carroceria é finalizada e enviada para a área de
pintura. A funilaria é a unidade que concentra o maior número de robôs. São mais
de 250, que proporcionam mais agilidade
e qualidade ao processo, e a operação
destes equipamentos depende de profissionais bem treinados. “Para que uma empresa seja inovadora, gerando diferenciais
competitivos, é preciso que desenvolva o
capital humano, que é o grande catalisador dessa competição. São as pessoas que
criam novos produtos, serviços e alternativas”, ressalta a gestora da Fiat.
Quem atua na área insiste em marcar que a história da automação ainda
está sendo escrita. A tecnologia de paz,
ao contrário da evolução promovida pela
indústria bélica, é estimulada pelo interesse do mercado e as indústrias competem
pela redução da variabilidade e aumento
da qualidade. Nesse processo, os consumidores querem produtos de maior valia
e os trabalhadores buscam requalificação
para acompanhar o avanço tecnológico.
Nessa vereda do progresso, a automação
segue um caminho promissor, mas sem a
presença iminente de vilões, como o robô
de Clarke e Kubrick.
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Engenharia do bem
Robótico, que é um produto destinado a pessoas sem autonomia para se alimentar, especialmente tetraplégicos. Ele consiste de uma
base com um braço mecânico para levar a
comida do prato à boca. O comando será feito
por microcontrolador e o impulso virá do sopro
do usuário, um acionamento considerado universal pelos criadores. E eles teriam o aval de
Albert Einstein. “Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia
atômica: a vontade”, ensina o alemão, Nobel
de Física em 1921.
O protótipo deverá entrar em fase final de
testes no início do segundo semestre, após
análises ergonômicas conduzidas por alunas
de terapia ocupacional e fisioterapia. Os universitários dedicam uma média de 20 horas de
trabalho extraclasse ao projeto, esforço que se
traduz em aprendizado. “No ano passado, na
disciplina de eletrônica, trabalhamos com alimentadores e programação. Não tive dificuldades, pelo contrário”, conta João Victor Salvato,
do sexto período de engenharia mecânica.
Padrão no Paramec, o Alimentador Robótico
é construído com orçamento reduzido. O produto mais popular nos EUA custa cerca de 5
mil dólares, o dobro
do preço orçado pelos
alunos mineiros.
Paradesporto
Outro projeto de
fôlego é o Transferidor, desenvolvido
para transportar um
paratleta cadeirante
até barcos adaptados movidos a vela,
ancorados no píer.
Baseado em recursos
de controle de auto-

mação e eletrônica, o aparelho conta com um
braço mecanizado para movimentos verticais e
de giro. A ideia é garantir segurança e estabilidade por meio de um atuador hidráulico para
elevar o velejador e levá-lo até o barco.
A aplicação ao paradesporto partiu da Associação Mineira de Vela Adaptada (AMVA), de
Belo Horizonte. Membros da AMVA conheceram o projeto na Irlanda e buscaram equipamento similar em Minas. Agora a solução é
desenvolvida por alunos de Engenharia Mecânica e Civil e Terapia Ocupacional da UFMG.
O protótipo deve ser concluído no segundo
semestre e o custo de produção está orçado
em R$ 6 mil. O modelo irlandês custa mais de
R$ 37 mil.
Os alunos do Paramec também projetam
instrumentos especiais para a clínica de musicoterapia da Escola de Música da UFMG.
Nos testes dos protótipos, eles deverão aplicar
conhecimentos de automação e outras tantas
possibilidades afeitas à engenharia. Depois é
vibrar com o deficiente que teve melhor qualidade de vida graças a soluções desenvolvidas
com conhecimento e paixão. E perceber, satisfeitos, que lições assim ficam para toda a vida.

Renato Franco

A sala 102 do galpão do Departamento
de Engenharia Mecânica (Demec), no Campus
Pampulha, é um dos espaços mais criativos e
empreendedores da UFMG. Lá está sediado há
18 anos o projeto de extensão Paraplégico/
Mecânica (Paramec), que se dedica à engenharia de reabilitação, com o propósito de criar
equipamentos para facilitar a vida de pessoas
com deficiência. Além de integrar alunos de
engenharia e de outras áreas do conhecimento, o Paramec reforça o aprendizado da graduação como projeto inclusivo.
Na maturidade dos seus anos, o projeto
de extensão evolui com a vocação de docentes e a dedicação de alunos. A ideia nasceu
da articulação de acadêmicos do Demec que
se uniram em 1996 a estudantes de outras
disciplinas, especialmente da área de saúde e
reabilitação.
O propósito de fabricar modelos de baixo
custo à luz de projetos de interesse social persiste, mas o foco migrou da demanda para a
observação criativa, em que os alunos buscam
oportunidades empreendedoras. “A tecnologia
assistiva tem muitos equipamentos defasados,
desenvolvidos sem apuro científico. Queremos
aprimorá-los”, explica o professor Marcus Bortolus, engenheiro mecânico com doutorado em
energia pela Université de Toulouse, na França.
Hoje o Paramec conta com oito bolsistas e
16 voluntários. Todos os projetos passam pela
análise do Comitê de Ética da UFMG, que dá o
voto final para o andamento do processo. Já
houve entraves burocráticos que para os envolvidos serviu de lição. “São experiências que
viveremos no mercado de trabalho. O importante é persistir com foco no resultado”, ensina
Suelen Thompson, que faz teatro com formação complementar em engenharia mecânica.
Suelen atua no projeto do Alimentador
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Entrevista

Tecnologia exige aprimoramentos

VÉRTICE - Qual a importância da atuação do profissional qualificado nesta área e os impactos positivos desta evolução tecnológica?
Carmela Polito - O profissional da área de controle de automação possui amplas possibilidades de atuação e em todas elas
tem a oportunidade de deixar uma contribuição efetiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sistemas automatizados,
programados a partir de softwares e hardwares, possibilitam a
redução da variabilidade e essa é inversamente proporcional à
qualidade. Assim, a automação possibilita a operação correta de
um processo produtivo na sequência adequada. E mais: com critérios de segurança e desempenho monitorados. Essa condição
aumenta a competitividade dos processos produtivos e a qualidade da entrega.
VÉRTICE - A transformação de produtos ou processos a partir
da automação gera valor. Em que medida o investimento nessa
área representa um diferencial competitivo?
Carmela Polito - Se não houver automatização no sistema, não
houver um controle automático, executado sem intervenção plena
do homem, é muito difícil controlar as condições operacionais
de um processo produtivo. Sobretudo naqueles mais complexos.
Porque as variáveis se relacionam e uma depende da outra. Há as
condições de sazonalidade do ambiente, ruídos de toda a forma.
Todas essas interferências fazem com que um processo oscile
em termos operacionais. Então é preciso controle, para que ele
opere nas condições pré-determinadas e o produto final tenha
as características desejadas com variabilidade mínima. Ter variaREVISTA Vértice
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Renato Franco

Graduada em engenharia elétrica pela PUC Minas, Carmela Maria Polito Braga fez mestrado e doutorado na mesma área pela
UFMG. Em seguida realizou um estágio sanduíche de doutoramento no Engineering Science da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Nos anos 2000, foi coordenadora do Colegiado do Curso
de Engenharia de Controle e Automação e Pró-Reitora Adjunta de
Graduação da Universidade Federal. Com um olhar apurado sobre
a automação e suas vertentes, ela coordena projetos de pesquisa na graduação e na pós-graduação. Nesta entrevista, Carmela
fala dos desafios da evolução tecnológica e reafirma o valor do
homem diante da máquina.

Para Carmela Polito, a automação contribui para melhorar a qualidade de vida

bilidade mínima representa a manutenção de um padrão. Então
esse produto é confiável, e o valor agregado a ele é maior. Na
escolha de um produto avaliamos qualidade e durabilidade, e o
que garante isso é um processo de produção automatizado com
excelência no controle de qualidade. O nível de competitividade
global requer este desempenho e as empresas investem nisso.
VÉRTICE - Por que há tanta desconfiança diante da automação, mesmo reconhecendo suas vantagens, como segurança,
ergonomia e produtividade?
Carmela Polito - Penso que a automação retira o ser humano
de um lugar que não lhe é devido, com execução de tarefas repetitivas, por vezes em lugares insalubres e situação de risco.
Enquanto aprendiz industrial, na década de 1980, testemunhei
condições inóspitas de trabalho. Vi operadores curvados sobre
trens laminadores para retirar, com uma tesoura, ferros em alta
temperatura. Eles deviam encaixar o objeto, que vinha acelerado,
no estágio seguinte da máquina semicontínua. Lógico que os acidentes ocorriam, com perda de material, retrabalho e sério risco
aos trabalhadores. Hoje temos soluções de automação que libertam o ser humano dessas atividades. Cabe ao homem pensar,
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monitorar, observar, decidir e propor melhorias.
VÉRTICE - Então a evolução da automação também pode gerar oportunidades e estimular a requalificação profissional?
Carmela Polito - Eu nunca vi gente ser demitida porque estava
sendo implementado um sistema de automação. Mas vi gente
resistir à inovação por acreditar que a mudança desqualificaria
seu trabalho. Como uma defesa diante da necessidade de se
aprender algo diferente. O fato de haver um sistema que executa
o que o trabalhador realizava não desmerece o que foi feito. Esse
sentimento de conflito é compreensível, mas é preciso perceber
a necessidade da requalificação. A tecnologia exige um aprimoramento, porque as pessoas passam a operar sistemas que são
mais complexos, elaborados. O trabalhador tem a possibilidade
de participar, mas precisa estar preparado para isso. Dai a necessidade de reposicionamento, de qualificação.
VÉRTICE - E a automação doméstica?
Carmela Polito - A automação doméstica vive um grande momento. O crescimento é anual, por conta da demanda por processos, produtos e serviços. No início dos anos 2000, sistemas
de automação no Brasil eram muito sofisticados, caríssimos e
significavam sinal de status. Hoje é diferente. Há projetos mais
simples com sessões de iluminação e sistemas integrados de
áudio e vídeo a custos mais baixos. Há ainda comandos para
climatização de ambientes, controle por softwares de áreas de
lazer e zonas de segurança. Infelizmente, o que mais vende não
são soluções de eficiência energética. A demanda maior ainda
é por conforto, entretenimento e privacidade. Um investimento
razoável em automação, com sensores de temperatura e luminosidade, permite ganhos a partir do uso racional de energia. Isso é
possível com R$ 5 mil. Nesse caso, o projetista terá um arquiteto
como parceiro. Na automação industrial a interlocução se dá com
engenheiros mecânicos, químicos, elétricos, entre outros. A automação residencial também é inclusiva, especialmente se formos
avaliar a contribuição dela na assistência a pessoas vulneráveis,
como idosos ou crianças. Pode-se contar com um sistema de
alerta para horários de medicamentos, ou que informa um parente sobre uma queda a partir de sensores corpóreos. São muitas
as possibilidades.
VÉRTICE - Como se dá a convergência com a área biomédica,
especialmente na resolução de problemas complexos?
Carmela Polito - A automação é uma ciência transversal.

É fato que dialoga com aquelas segmentos onde a tecnologia
evolui com maior rapidez. A medicina biomédica tem disciplinas
convergentes, como a robótica e depende da tecnologia, especialmente para intervenções cirúrgicas mais complexas. Claro
que a atuação do médico é indispensável, mas cada vez mais
procedimentos e acompanhamentos nesta área contam com a
automação. Até mesmo em intervenções à distância. São robôs,
sensores, instrumentos que contribuem sobremaneira para conduções mais assertivas. Eles melhoram a qualidade de vida dos
pacientes, com cortes menos traumáticos e diagnósticos precisos
que promovem uma recuperação melhor.

“(...) a automação retira o ser humano
de um lugar que não lhe é devido,
com execução de tarefas repetitivas,
por vezes em lugares insalubres e
situação de risco”.
VÉRTICE - E como está a formação de profissionais para atender uma área tão versátil?
Carmela Polito - Acredito que a formação típica de profissionais na área de controle e automação, seja de engenheiros,
tecnólogos e técnicos, tem buscado incorporar formação em
todas essas frentes, conferindo ao profissional base conceitual
para atuar em todas essas áreas. Mesmo que esses profissionais
não tenham o domínio de uma ferramenta específica, sobretudo
porque elas possuem custo muito elevado, a base de formação
em software, instrumentação, teoria de controle e de automação
propicia aprendizado e treinamento rápido em novas ferramentas
de software e tecnologias diferentes. Na UFMG temos feito vários esforços de parcerias com empresas, com uso de licenças
educacionais de pacotes de software, Supervisory Control and
Data Acquisition (Scada) e Plant Information Management Systems (Pims), por exemplo, para propiciar aos estudantes contato,
ainda que introdutório, com as ferramentas-chave de uma arquitetura de automação. O mesmo esforço é feito com relação aos
controladores industriais e domóticos, adquiridos com desconto
educacional e incorporados a módulos didáticos, desenvolvidos
na universidade, para ensino em laboratório. Assim, acredito que
nossos alunos saem daqui com base suficiente para atuar em
qualquer dos segmentos de controle e automação. As empresas
precisam acreditar nisso e investir na capacidade desses novos
profissionais, dando-lhes oportunidade de trabalho mesmo sem
ter, ainda, experiência acumulada no currículo.
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Bombas de Calor: utilização do CO2
como fluido refrigerante
A utilização de bombas de calor no
Brasil ainda é pouco conhecida. Essa
tecnologia adentrou o país na década
de 80 com a vinda de equipamentos importados utilizados principalmente para
o aquecimento de piscinas, porém sem
grande sucesso segundo Baldassin Jr.
et al (2007). Aos poucos, as máquinas
foram adequadas ao clima brasileiro e
atualmente observa-se um aumento no
número de empresas industrializando e
comercializando equipamentos de grande
e médio porte em todo o país.
Pesquisas recentes têm demonstrado
que a utilização de bombas de calor para
aquecimento de água representa uma das
aplicações em que a utilização do CO2
como fluido refrigerante apresenta os melhores resultados.
Como fluido refrigerante, o Dióxido
de Carbono foi um dos primeiros refrigerantes a serem utilizados em sistemas de
refrigeração por compressão mecânica,
principalmente em sistemas marítimos,
mas também em ar condicionado e
sistemas estacionários de refrigeração,
sendo largamente utilizado até a Segunda Guerra Mundial, quando inicia o seu
declínio como fluido de refrigeração. O
declínio deve-se em grande parte ao advento dos fluidos sintéticos halogenados
(CFCs, HCFCs) considerados seguros e
ideais para os sistemas de refrigeração
daquela época.
Essa situação de declínio é radicalmente alterada pelos protocolos de Montreal e Kyoto. Como consequência da diminuição da camada de ozônio devido aos
CFCs, o Protocolo de Montreal, de 1996,
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determinou a substituição desses tradicionais fluidos, provocando uma verdadeira
revolução na indústria de ar condicionado, bombas de calor e de refrigeração em
geral, o que ocasionou a substituição dos
CFC e HCFC em decorrência das restrições impostas por esse protocolo.
Com o desenvolvimento de novos
refrigerantes HFCs, esperava-se ter alcançado uma condição ideal para a
substituição dos CFCs, porém eles ainda
apresentam alto valor associado ao GWP
(Global Warming Potential), obrigando que
sejam regulamentados de acordo com o
Protocolo de Kyoto devido ao potencial que
apresentam de provocar mudanças nas
condições climáticas. O GWP é uma medida que representa o potencial que uma
determinada massa de um gás de efeito
estufa contribui para o aquecimento global, tomada em relação à mesma massa
de Dióxido de Carbono (GWP=1) ao longo
de um período de 100 anos. Outra medida
utilizada para análise é a Ozone Depletion
Potential (ODP), que representa a quantidade de degradação que uma substância
pode causar à camada de ozônio.
Diante desse contexto, as indústrias

de refrigeração têm procurado alternativas para a substituição de CFCs e HCFCs
juntamente com o desenvolvimento de
equipamentos e componentes mais eficientes. Nos últimos anos, têm surgido
inúmeros substitutos dos CFCs, a maioria
no âmbito da família dos hidrocarbonetos
halogenados, quer como substâncias puras, quer como misturas binárias ou ternárias, porém esses ainda devem ser regulamentados de acordo com o Protocolo de
Kyoto. A busca por soluções a longo prazo,
ao invés da contínua procura por novos
fluidos químicos que possam substituir os
CFCs, tem levado a comunidade científica
e industrial a um aumento no interesse
pelos fluidos naturais como a água, ar,
gases nobres e o CO2, conhecidos como
ecologicamente corretos.
A TAB. 1 apresenta algumas características comparativas de alguns fluidos
refrigerantes em relação ao Dióxido de
Carbono.
As propriedades termodinâmicas e de
transporte dos fluidos refrigerantes são
importantes para o projeto de sistemas de
refrigeração e de seus componentes. As
propriedades do CO2 são diferentes dos
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refrigerantes convencionais, como observado na TAB. 1. O CO2 é um refrigerante
natural, não inflamável, com ODP e GWP
desprezíveis, pressão e temperatura crítica corresponde a 7,38 MPa e 31,1ºC, respectivamente, ponto triplo com temperatura -56,6 ºC e pressão de 0,52 MPa. Sua
pressão de vapor é mais elevada e sua
capacidade de refrigeração volumétrica
(22,545 kJ/m3 a 0 ºC) é de 3 a 10 vezes
mais elevada que os fluidos refrigerantes
CFC, HCFC, HFC e HC. Essas características são muito importantes tanto para o
processo de rejeição do calor quanto para
o processo de absorção.
Com tal característica é impossível
transferir calor para o ambiente, por condensação, acima da temperatura crítica
como nos ciclos de vapor convencionais. A
transferência de calor acima da temperatura crítica é conhecida como resfriamento do gás e resulta num ciclo denominado
de transcrítico, ou seja, o ciclo é subcrítico
no lado de baixa pressão e supercrítico no
lado de alta pressão para um ciclo de simples estágio.
No Brasil, o Grupo de Refrigeração
da Universidade Federal de Minas Gerais,
vem desenvolvendo relevantes pesquisas sobre modelagem e estudos experimentais em bombas de calor. O grupo é
pioneiro no desenvolvimento de bombas
de calor operando com CO2 e, conjuntamente, com os professores Ralney Faria,
Raphael Nunes, Ricardo Koury e Luiz Machado tem conduzido relevantes pesquisas nessa área.
Podem ser destacados os seguintes
resultados obtidos com bombas de calor
operando com CO2:
• O conhecimento sobre os diversos
mecanismos de transferência de calor relativos ao processo de evaporação e resfriamento é fundamental para o projeto de
sistemas que operam com CO2 devido ao

fato de que as correlações utilizadas são
fortemente afetadas por parâmetros geométricos, termodinâmicos e de operação;
• Sistemas bem projetados apresentam um coeficiente de performance (COP)
bem superior aos sistemas operando com
fluidos convencionais; o protótipo desenvolvido na UFMG apresenta um COP de
ordem 6.0, significando uma superioridade de 2,5 vezes em relação às bombas de
calor tradicionais;
• A quantificação dos diversos parâmetros que afetam o desempenho das
bombas de calor é fundamental para a
otimização e o projeto de sistema que
operam com o CO2 em modo transcrítico. Parâmetros como a temperatura da
água, temperatura de evaporação e vazão
mássica de fluido refrigerante influenciam
diretamente na eficiência de todo o sistema (COP).
O CO2 abre uma nova perspectiva não
só no segmento acadêmico, mas também
no industrial, podendo colocar o Brasil
como um dos principais países no desenvolvimento de equipamentos que utilizam
fluidos refrigerantes denominados ecologicamente corretos.
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No controle do barulho

Adriana von Krüger

Medidas contra excessos de ruídos nos centros urbanos
buscam melhorar a qualidade de vida da população

Decibelímetro é o instrumento utilizado para medir os níveis de ruído

É comum, na madrugada, pessoas
reclamando em redes sociais que os vizinhos estão dando uma festa barulhenta
ou que o som da música de gosto duvidoso do bar ao lado está perturbando o
sossego dos vizinhos. Embora esse tipo de
desabafo virtual seja uma prática comum,
há aqueles que preferem formalizar uma
reclamação. Em Belo Horizonte, o Disque
Sossego, criado em maio de 2001, atende
reclamações quando o causador do barulho é um estabelecimento comercial. No
caso do incômodo ser causado por algum
vizinho, o jeito é chamar a polícia.
Foi o caso da publicitária Juliana Diniz,
que teve a festa de aniversário de 21 anos
de seu filho interrompida por uma vizinha.
“Por volta de dez horas ela abordou um
convidado pedindo para abaixar o som e
eu fui até a casa dela conversar, mas ela
começou a gritar, bateu a porta e chamou
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a polícia”, conta Juliana. A confraternização era no salão de festas e ainda era
cedo. “A polícia acabou por me dar razão e
a festa seguiu até o horário limite”, lembra
Juliana. No entanto, a poluição sonora vai
muito além dos ruídos festivos. Juntam-se
a esses, buzinas, alarmes, manifestações
públicas, obras, carros de som, trânsito,
barulhos domésticos provocados por eletrodomésticos, e outros que produzem o
indesejado excesso de decibéis.
A poluição sonora, a exemplo de outros
tipos de poluição, causa danos à saúde e
impacta na qualidade de vida das pessoas.
Pensando nisso, a americana League for
the Hard of Hearing, hoje Center for Hearing and Comunication, instituiu, em 1996,
o Dia Internacional da Conscientização Sobre o Ruído – em inglês, International Noise Awareness Day (Inad), comemorado na
última quarta-feira do mês de abril de cada

ano. O evento, que consiste em 60 segundos de silêncio, visa a chamar a atenção
para o impacto do ruído na vida cotidiana
e destacar a importância de se criar medidas mais eficazes e punições mais severas
para reduzir a poluição sonora nos centros
urbanos, além de propor uma metodologia
de mapeamento acústico das cidades.
Mas quando se trata de controlar os
ruídos nas cidades, a preocupação é bem
mais antiga. O primeiro decreto que se conhece para a proteção humana contra o
ruído no Brasil é de 6 de maio de 1824.
Já na capital mineira, a primeira norma sobre o assunto foi a Lei do Sossego – Lei
71/1948, que entrou em vigor em janeiro
de 1949. Na época, em vez dos fiscais de
postura fiscalizarem o cumprimento da lei,
os agentes do Departamento de Educação
e Cultura eram responsáveis pela ação.
Apesar da lei em vigor, medir os níveis de
ruído não era tarefa fácil, pois não havia o
decibelímetro portátil, então não era previsto um limite e, segundo a lei, “todo e qualquer som, que, pela duração ou estridência, perturbe o sossego público, após as 22
horas, e os excessos, a qualquer tempo”,
eram punidos. A lei fazia menção a alto-falantes, rádios, gramofones, radiolas e
até mesmo animais, como cães e pássaros
que poderiam gerar multas aos donos no
caso de incomodarem os vizinhos.
Os tempos e os ruídos são outros,
mas hoje, passados 65 anos da edição
da primeira lei, as reclamações continuam
aos milhares. De acordo com a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, bares, restau-
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rantes, casas de shows, comércio, templos
religiosos, clubes, academias de ginástica
e construção civil lideraram as reclamações de 2013, com mais de 70%.
Atualmente em vigor na capital mineira, a Lei Municipal 9.341/2007, modificada pela 9.505/2008, visa controlar
a poluição sonora ambiental em áreas
urbanas e residenciais de Belo Horizonte,
determinando os níveis de ruído ambientais como permissíveis. Hoje, o som mais
alto tolerado é de 80 dB na construção civil
entre 10h e 17h, e de alarmes em imóveis e sirenes com duração máxima de 30
segundos. No entanto, próximo a escolas,
creches, hospitais, bibliotecas, cemitérios,
ambulatórios, casas de saúde ou similares,
os limites são mais rigorosos, sendo permitido, entre 22h e 7h, apenas 45 dB.
Planejar é preciso
O planejamento é o caminho para a
melhoria da qualidade de vida nas cidades. No caso da poluição sonora, uma
das medidas que pode auxiliar o poder
público é o mapeamento sonoro, que já é
adotado nas cidades europeias com mais
de 200 mil habitantes desde o ano 2000.
Embora algumas cidades da América
Latina, como Santiago (Chile), Bogotá,
Medellín e Cali (Colômbia) já contem com
a cartografia sonora, no Brasil, somente
Fortaleza (CE) e Belém (PA) estão trabalhando seus mapas sonoros.
O coordenador e responsável pela elaboração e atualização da Carta Acústica de
Fortaleza, engenheiro agrônomo, gestor
ambiental e especialista em acústica Francisco Aurélio Chaves Brito, explica que a
carta é uma ferramenta de apoio a decisões para o planejamento e ordenamento
urbano, com vistas à redução e gestão de
ruído nas cidades. A partir dela é possível
estabelecer regras para exploração de atividades econômicas com emissões sono-

ras significativas, ou interditar atividades,
quando o ruído exceder os valores regulamentares. “A Carta é uma ferramenta que
auxilia nas estratégias traçadas para a atuação do poder público no controle dessas
situações”, explica Aurélio.
De acordo com Aurélio, o projeto da
Carta, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(Seuma), não é exatamente de combate à
poluição sonora, e sim para determinar o
tratamento mais adequado para o problema. “Em Fortaleza, por exemplo, o Hospital
Militar estava sendo muito impactado com
o barulho do trânsito. A questão foi identificada a partir da Carta e a prefeitura proibiu
o tráfego de veículos pesados na região.
Foi uma medida corretiva que reduziu em
dois decibéis o ruído na área”, completa.
O especialista em acústica é autor do
livro Tolerância Zero em Fortaleza, que
descreve o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano. “O livro aborda uma ação de
combate, mas a Carta Acústica vai além
disso. Ela é uma ferramenta de gestão e
conscientização do problema. Temos que
mostrar que a poluição sonora, embora
invisível, causa muitos danos à saúde”,
explica. Para Aurélio, educar a população,
principalmente as crianças, pode promover uma mudança de comportamento e
um futuro melhor. “Queremos que as pessoas conheçam a Carta e para tanto lançamos o site www.cartaacusticadefortaleza.
com.br. À medida que formos validando as
informações, elas estarão disponíveis para
que todos possam ver e interagir”, informa.
Em Belém, o mapa acústico, desenvolvido por uma equipe coordenada pela
professora da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo do Instituto de Tecnologia da
Universidade Federal do Pará, arquiteta
e urbanista Elcione Moraes, vem sendo

usado principalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente como referência para o controle do ruído na cidade. O
mapa funciona como única base quantitativa e foi usado também para simular as
condições do ruído de tráfego em algumas
áreas diagnosticadas como potenciadoras
de barulho, além de algumas zonas de
calmaria, como as áreas hospitalares e de
escolas”, explica a professora.
Prevenção
O consultor de acústica e engenheiro
eletrônico Gabriel Cruzat, aponta que um
dos fatores que contribui para a propagação de ruídos nas grandes cidades é
o modelo de urbanização. “Cidades como
Belo Horizonte, que têm longas avenidas
com prédios paralelos, são um cenário
ideal para a propagação de sons. Ruas
com edificações altas e paralelas se
transformam em uma caixa ressonante
local e, no conjunto, num túnel condutor
de ondas sonoras. Quando um caminhão
passa por um desses corredores, o ruído
não tem por onde sair e vai batendo nos
edifícios de um lado e de outro, se propagando. O som costuma ser ouvido por
muito tempo, por todos os andares dos
edifícios”, explica Gabriel.
Para Gabriel, que também é presidente
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos do Vale do Aço (Asseava), é
importante planejar o crescimento das cidades. “Uma medida seria separar as áreas residenciais, de escolas e hospitais de
regiões de tráfego intenso ou industriais.
O planejamento de avenidas largas, com
canteiros centrais generosamente arborizados, seria uma excelente medida. Outra
medida seria evitar ruas com edificações
altas e paralelas, já que estas se transformam em uma caixa ressonante local”,
destaca o engenheiro.
Já para o engenheiro mecânico e de
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segurança do trabalho Carlos Queiroz, que
trabalha com laudos de pressão sonora, o
controle de ruídos nas cidades deveria ser
feito, preferencialmente, na fonte emissora. “Uma medida que pode ser adotada é
diminuir o tráfego de veículos pesados em
determinados locais, para reduzir o ruído”,
explica Carlos.
Embora várias cidades tenham legislação para regular a emissão de ruídos, e
muitas vezes seja preciso corrigir, o melhor
seria pensar na prevenção. “O custo de se
construir com uma boa qualidade acústica
não é muito alto. Já corrigir, além de ser
caro, nem sempre tem bons resultados”,
afirma Gabriel Cruzat. Ele defende que um
trabalho de conscientização poderia evitar
muitos transtornos.
Em vigor desde o ano passado, a NBR
15.575 normatiza uma série de requisitos acústicos a serem atendidos em edificações habitacionais. As indicações vão
desde as etapas do projeto de acústica até
a interface com elementos construtivos
como paredes geminadas, pisos, contrapisos, forros, lajes, fachadas e também o
enfoque da norma quanto aos ruídos emitidos por equipamentos de uso coletivo e
instalações hidrossanitárias.
Em Ipatinga, no Vale do Aço, o Clube Ipaminas recebeu uma notificação
do Ministério Público (MP) em função do

Rubia Duarte
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barulho das constantes festas. Com um
salão para 2 mil pessoas, o local era alvo
frequente da reclamação dos vizinhos. O
diretor administrativo do Clube, Germano
Martini Ribeiro, conta que quando receberam a notificação procuraram o MP, pediram um prazo de seis meses para regularizar a situação e assinaram um acordo
com o Ministério Público. “Tivemos que
tampar janelas e portas, e colocar ar-condicionado para viabilizar o uso do salão.
Foram 22 condicionadores de ar de 60
mil BTUs”, explica Germano. Resolvido o
problema do ruído, o clube esbarrou na
vistoria do Corpo de Bombeiros. “Como
fechamos algumas saídas, precisamos de
abrir algumas portas no andar superior
para conseguirmos o Laudo Técnico Para
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, além do Auto de Vistoria
de Corpo de Bombeiros. Mas agora estamos prontos para retomar as atividades,
e sem incomodar os vizinhos”, explica o
diretor. Segundo ele, o salão foi renovado
e readequado. “A solução não foi barata,
mas necessária”, conclui.
Qualidade de vida
A acústica é um atributo da arquitetura, uma característica física dos espaços
e está diretamente ligada à qualidade de
vida. Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de saú-

de pública e uma das causas de poluição
que mais afeta o planeta, o ruído excessivo
causa, além de perdas auditivas, irritabilidade, agressividade, stress, insônia, pressão alta, problemas cardiovasculares e de
cognição infantil. Segundo a OMS, o limite
tolerável para o homem é de 65 dB. Acima
disso, provoca estresse, aumentando o risco de doenças. Já os ruídos acima de 85
dB aumentam o risco de comprometimento auditivo. O tempo de exposição e o nível
do barulho devem ser considerados para
mensurar a amplitude da poluição sonora.
Do ponto de vista de conforto acústico,
classifica-se como ruído qualquer estímulo
acústico capaz de causar incômodo auditivo. Para avaliação do ruído ambiental, as
medições são feitas nos pontos de suposto
incômodo utilizando decibelimetro.
A perda da audição - efeito mais
comum associado ao excesso de ruído
- pode ser causado por várias atividades
da vida diária. Há por exemplo, perda de
30% da audição nos que usam fones de
ouvidos durante duas horas por dia durante dois anos em níveis próximos de 80
dB. Calcula-se que 10% da população do
país possua distúrbios auditivos, sendo
que, desse total, a rubéola é responsável
por 20% dos casos. Atualmente, cerca de
5% das insônias são causadas por fatores
externos, principalmente ruídos.
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Copa 2014

À espera do pontapé inicial
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Campeonato Brasileiro. “Dentre os estádios que receberão partidas do mundial, o
Mineirão é o mais testado de todo o Brasil,” afirma o engenheiro civil José Severiano Braga da Silva, gerente de operações
do estádio.
Com capacidade para cerca de 62 mil
espectadores, o estádio vai receber seis
jogos do Mundial, incluindo um confronto de semifinal. Entre as seleções que a
cidade mineira receberá na primeira fase
estão Argentina, Inglaterra e Colômbia.
Apesar de alguns problemas no início das
operações, como dificuldades no acesso e
problemas de conectividade na telefonia
celular, a Minas Arena, consórcio que administra o estádio, garante que o Gigante
da Pampulha não vai fazer feio na Copa.
“O Mineirão está inteiramente preparado
para receber os jogos da Copa do Mundo,”
afirma José Severiano, que acrescenta
que “depois de mais de um ano da inauguração, muitas coisas foram ajustadas no
estádio e o torcedor passou a se acostumar a frequentar o espaço e entender os
melhores acessos”, destaca. Já no quesito
telefonia, a Minas Arena se defende ao
afirmar que o problema se deve ao mau
funcionamento das operadoras quando há
uma grande aglomeração de pessoas e
não se restringe ao Mineirão.
Mobilidade
Em relação à mobilidade urbana, o
principal investimento feito pela prefeitura
da capital mineira foi o BRT Move, que consiste em corredores exclusivos para ônibus
articulados e com alta capacidade. O BRT
circulará nas principais vias da cidade
como avenida Cristiano Machado, avenida
Antônio Carlos/Pedro I e Avenida Pedro II.

Até o dia 3 de abril tinham sido inauguradas três linhas troncais, todas na avenida Cristiano Machado. Com essas linhas
em funcionamento o sistema está beneficiando 30 mil passageiros por dia, mas a
Assessoria de Comunicação da BHTrans,
autarquia responsável pelo transporte
público na capital, ainda não tem um estudo referente à demanda por transporte
coletivo durante o mundial. Atualmente, os
ônibus da capital recebem uma média de
1,5 milhão de passageiros por dia. Ainda
assim, a BHTrans considera que não haverá problemas, uma vez que o período da
Copa coincidirá com as férias escolares e
que os dias de jogos serão atípicos no funcionamento da cidade.
No entanto, diversas obras ligadas
ao BRT estão atrasadas. Na avenida
Antônio Carlos, principal acesso ao Mineirão, o sistema ainda não foi implantado e diversas obras se encontram em
andamento. De acordo com a assessoria
de comunicação da BHTrans, a previsão
é que as linhas que passam pelos corre-

Minas Arena/Agência I7

Quando no dia 14 de junho a Grécia
entrar em campo para enfrentar a Colômbia, no primeiro jogo da Copa do Mundo
no estádio do Mineirão os torcedores e a
cidade irão constatar se os grandes investimentos feitos em obras foram suficientes para atender as demandas dos belo-horizontinos e dos milhares de turistas
que por aqui aportaram. Em 2007, ano em
que o Brasil foi ratificado pela Fifa como o
país-sede da Copa do Mundo de 2014, a
notícia foi comemorada não só pela paixão pelo futebol, mas também pelo legado
que as obras poderiam deixar para o país.
Empreendimentos de grande porte em
mobilidade urbana, aeroportos, hotelaria e
telefonia prometiam alavancar a estrutura
das cidades. Agora, enquanto o Mundial
bate à porta, as obras que viabilizam a
empreitada estão em fase final. Driblando
os atrasos e os imprevistos, o país se prepara para receber os turistas e enfrentar
os holofotes de todo o mundo, que estarão
voltados para o Brasil.
Segundo estimativas do Ministério do
Turismo, Belo Horizonte irá receber cerca
de 160 mil turistas estrangeiros e 230 mil
visitantes nacionais durante os 30 dias da
Copa do Mundo. A ideia é atrair esse público para a capital mineira em outros períodos do ano após a experiência do Mundial.
Mas a poucos dias do início dos jogos,
a capital mineira ainda parece um canteiro
de obras. Pronto mesmo, somente o Mineirão, que foi o segundo a finalizar suas
obras no país, atrás apenas do Castelão,
em Fortaleza. Reinaugurado em fevereiro
de 2013, o estádio já recebeu partidas da
Copa das Confederações, Libertadores,
Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e

O Mineirão será um dos principais palcos da Copa do Mundo

Copa 2014
dores da avenida Cristiano Machado e da
avenida Antônio Carlos/Pedro I estejam
funcionando plenamente até maio, com
100% das linhas implantadas. Já o BRT
da Avenida Pedro II ainda não deve estar
finalizado quando a bola rolar, em Belo
Horizonte, no dia 14 de junho.
Apesar dos atrasos, o secretário municipal extraordinário para a Copa do
Mundo, Camillo Fraga, afirma que a implantação do Move é um legado permanente para a população. “Ele proporciona
viagens mais rápidas em ônibus maiores,
circulando em pistas e faixas exclusivas,
livres de congestionamento e linhas diretas para a área central”, afirma. Para o
arquiteto e urbanista e assessor da presidência do Crea-Minas, José Abílio Belo
Pereira, no entanto, o planejamento para
as obras de mobilidade urbana não foi
bem feito. “Quando se apresentam essas
oportunidades em grandes eventos, a
gente pode ser um pouco mais ousado no
planejamento e no legado dessas obras”,
ressalta. Para José Abilio, as ações de mobilidade não deveriam ter sido focadas na
ligação Aeroporto-Centro-Mineirão. “Acho
que poderíamos ter pensado com antecedência o vínculo do transporte público
com o uso do solo,
favorecendo áreas de
maiores densidades
demográficas. Perdemos a oportunidade
de deixar um legado
maior,” ressaltou.
De acordo com
dados divulgados no
site da Prefeitura de
Belo Horizonte, na
seção Transparência
Copa 2014, os investimentos no BRT Antônio Carlos/ Pedro I,

Área Central e Avenida Cristiano Machado
foram estimados em R$ 822 milhões e
até o momento foram gastos R$ 735,54
milhões. A implantação do sistema inclui
obras complementares, como a adequação viária no Corredor Pedro II, e também
a expansão da Central de Controle de
Trânsito, que consiste em ações de modernização de equipamentos, com valores
previstos de R$ 200,09 milhões.
Hotelaria
Outro setor que recebeu investimentos
por causa da Copa do Mundo foi o de hotelaria. A recomendação da Fifa é para que
a cidade-sede tenha leitos suficientes para
acomodar um terço da capacidade máxima do estádio. Com o Mineirão funcionando com capacidade de 62 mil presentes, a
cidade precisaria de pouco mais de 20 mil
leitos. Nesse cenário Belo Horizonte está
numa situação tranquila, tendo em conta
que num raio de 100 km em torno da capital existe a disponibilidade de 30 mil leitos,
de acordo com a prefeitura. O presidente
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e
Bares de Belo Horizonte e Região Metropolitana, Paulo César Marcondes Pedrosa,
diz que é “absolutamente tranquila a capacidade hoteleira de Belo Horizonte para a
Copa do Mundo”.
A carência da cidade se dá mais no
quesito qualitativo que quantitativo. O fato
de ter apenas um hotel classificado como
cinco estrelas foi um dos argumentos que
tiraram de Belo Horizonte o jogo de abertura da Copa. Mesmo com um cenário favorável, muitas obras estão atrasadas e não
ficarão prontas para o Mundial.
Confins
O ponto que mais preocupa é o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins. Das
três intervenções previstas nenhuma
havia atingido 50% de conclusão em fevereiro. Com uma capacidade de 10 mi-

lhões de passageiros por ano, as obras
do Aeroporto de Confins correm contra
o tempo para se adequar e atender uma
demanda prevista de 14 milhões de passageiros no ano de 2014. De acordo com
a assessoria de comunicação da Infraero,
o Aeroporto de Confins estará preparado
para atender a demanda prevista para a
Copa do Mundo.
Devido aos atrasos, a Infraero preparou o Escopo da Copa. A reforma e a ampliação do terminal de passageiros serão
feitas em duas etapas. A primeira consiste
na ampliação e reforma do saguão de embarque, com nove novas pontes, sendo que
até o momento, oito já foram substituídas,
oito elevadores, seis escadas rolantes, novos acessos de embarque, ampliação das
salas de embarque, ampliação da sala de
desembarque internacional, novo terraço
panorâmico com praça de alimentação,
cobertura da antiga via de acesso, aumentando o saguão, dois novos banheiros no
saguão e novas áreas administrativas.
A construção do terminal de passageiros 3 deve aumentar a capacidade do
aeroporto em 5,3 milhões de passageiros
por ano. Apesar da Infraero ter previsto
o final da obra para abril, até fevereiro
apenas 41% estava concluída. O mesmo
acontecia com as obras da terceira intervenção referente à reforma e à ampliação
da pista de pouso e do sistema de pátios,
que estavam com apenas 33% concluídas
em fevereiro. Ainda assim, a Infraero prometia a entrega da obra para maio.
As obras de adequação da estrutura
da capital mineira para receber a Copa do
Mundo fomentaram o mercado de trabalho
na construção civil e transformaram BH
num canteiro de obras. O legado disso só
vai poder ser avaliado com o tempo. Fica
a torcida para que, como a seleção canarinho, o Brasil só marque gols de placa.
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Tecnologia

Dentist Clear está pronto
para o mercado
preparando-os para esterilização, já que
as normas de saúde exigem hoje que os
artigos odonto-médico-hospitalares introduzidos na boca do paciente devem
estar estéreis. O estudante Dorival Jonas
explica que a esterilização por calor úmido
sob pressão, denominada autoclavagem, é
o método mais efetivo e prático para ser
usado. No entanto, antes de serem levados à autoclave, os instrumentos precisam
passar por uma higienização rigorosa. “É aí
que entra o Dentist Clear, capaz de substituir a limpeza feita manualmente que, além
de demorada, oferece risco de acidentes
causados por instrumentos pontiagudos,
como perfurocortante. A tecnologia existe
para eliminar os riscos e otimizar os processos”, enfatiza Dorival.
O equipamento consiste em um conjunto de dispositivos eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, capaz de lavar,
pré-esterilizar e secar instrumentais odontológicos. Através do cesto de lavagem e
bicos injetores de soluções enzimáticas, o
equipamento executa com perfeição o propósito de fazer a limpeza de
forma automatizada, diminuindo os riscos de acidentes. “O Dentist Clear usa um
microcontrolador programado para tomar decisões”,
explica João Élio.
O trabalho, que foi o terceiro melhor plano de negócios do Inatel, concorreu com
outros 48 trabalhos e contou
com o apoio da instituição.
“Só as duas válvulas utilizaPatrick Maia

Dentist Clear, projeto colocado em
terceiro lugar na Feira de Ciências e Inovações Tecnológias (Feicintec), é o nome
do aparelho criado por alunos do Inatel,
que atende a uma demanda de clínicas e
consultórios odontológicos para higienização de equipamentos. O aparelho é uma
inovação, pois não há no mercado outro
instrumento semelhante para realizar essa
função com dimensões adequadas e de
baixo consumo de energia.
Foi pensando nesse nicho de mercado
que os estudantes do 6º período de engenharia biomédica Dorival Jonas Cabral;
de engenharia da computação, João Élio
Oliveira Moreira e de engenharia de telecomunicações, Paulo Henrique Teles de
Sousa Ramos e Renata de Oliveira, orientados pelo professor Francisco Eduardo de
Carvalho Costa, desenvolveram o Dentist
Clear. “O interessante é a interação das
engenharias, e o nosso grupo é um exemplo disso”, ressalta João Élio.
Além da desinfecção, o aparelho pode
ser usado para lavar e secar os utensílios,

Grupo que reúne várias Engenharias desenvolveu o projeto inovador

das no protótipo custaram 600 reais e o
Inatel comprou para que a gente utilizasse”,
destaca Renata.
Experiência
O processo de registro da patente já
está em andamento, pois o Dentist Clear
mostrou bons resultados nos testes realizados em laboratório. “A população de
micro-organismos foi reduzida a um nível
de segurança tal que a probabilidade de
permanência de um micro-organismo capaz de se reproduzir, seja de 1 em 10.000,
conforme moderno conceito de desinfecção, explica Dorival Jonas, que também é
técnico em equipamentos odontológicos.
Com a dimensão adequada para atender à necessidade dos dentistas, já que os
equipamentos existentes são muito grandes, os estudantes acreditam que para inserção do Dentist Clear no mercado serão
necessárias parcerias com empresas já
estabelecidas no ramo de equipamentos
médico-odontológicos. Dorival lembra, no
entanto, que mesmo antes de ser criado,
o Dentist Clear já tinha interessados. “No
dia em que existir um equipamento que
faça essas funções, eu compro”, declarou
o cirurgião-dentista Everton Rennó Corrêa,
com quem o estudante trabalha.
Para a estudante Renata de Oliveira, a
experiência de trabalho de Dorival Jonas
foi um fator decisivo para a concepção do
projeto. “Com anos de experiência lidando
com equipamentos odontológicos, ele conseguiu detectar uma necessidade desse
mercado que as empresas especializadas
ainda não haviam contemplado”, comemora Renata.
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CMA

Alternativa eficiente
CMA dispõe da arbitragem para resolução de
conflitos entre empreiteiras e subempreiteiras
Presente no relacionamento entre
empresas grandes e pequenas, públicas e
privadas, a busca de solução para o conflito entre as instituições é algo cada vez
mais observado por aqueles que procuram
otimizar parcerias e aprimorar resultados.
Um exemplo disso são os conflitos entre
empreiteiras e subempreiteiras que têm
aumentado devido, principalmente, ao
crescimento do número de obras realizadas no país.
Com o intuito de solucionar essas
questões, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas desenvolve uma série
de procedimentos e destaca a arbitragem
como um eficiente instrumento para tratar
eventuais divergências no relacionamento
entre as partes.
Segundo a diretora executiva da CMA,
advogada Camila Linhares, a arbitragem
é um procedimento legalmente regulado
no qual, ao se constatar um desentendimento, as partes escolhem uma terceira
pessoa, o árbitro, que deve ser capaz,
independente, imparcial e especialista no
conflito em questão para resolver o impasse. “O árbitro deve ser um profissional de
confiança e pressupõe-se que ele tenha
conhecimento técnico da matéria e conhecimento em arbitragem”, explica. Camila
esclarece que pode ser indicado mais de
um árbitro, desde que o total seja um número ímpar, conforme determina a lei. “No
Brasil, a maioria dos casos utiliza um ou
três árbitros”, destaca.
No caso da relação entre empreiteiros e subempreiteiros da construção civil,
que é um setor de destaque na produção

nacional e na geração de empregos, os
conflitos em geral aparecem em questões
relacionadas a cumprimento de prazo,
acertos financeiros e qualidade da obra.
Nestes casos, a arbitragem surge como
uma opção eficiente para solucioná-los.
O presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Pesada de Minas Gerais-Sicepot, engenheiro civil Alberto Salum,
ressalta que a “arbitragem é uma medida mais rápida e necessária nos casos
em que se quer evitar a abertura de uma
ação judicial, e que todas as empresas
deveriam procurar a CMA quando tiverem
este tipo de problema”.
Com o objetivo de construir soluções
pacíficas e preservar os relacionamentos,
a CMA oferece o apoio necessário para a
solução desses conflitos. De acordo com
o Secretário Geral da entidade, o engenheiro civil Luis Pimenta, se nas tentativas
de conciliação entre as partes não ocorrer
acordo, elas podem optar pela arbitragem
e a CMA auxilia na instalação do processo.
“Com a criação da CMA, o Crea-Minas colabora para fortalecer a arbitragem no estado, por meio da valorização profissional,
do atendimento à sociedade e do apoio às
empresas e profissionais da área tecnológica”, afirma
Camila Linhares ressalta que a opção
pela arbitragem poderá ser pactuada já
no contrato inicial, mas caso isso não
ocorra, não há nada que impeça essa
opção posteriormente. “Nesse caso, as
partes pactuarão o acordo exclusivamente quanto a essa opção, chamado Compromisso Arbitral”, explica.

Para Luis Pimenta, os grandes diferenciais da arbitragem em relação ao
processo judicial se dão
principalmente em
relação à agilidade, ao sigilo
e ao conhecimento técnico. “O prazo
pode ser definido pelas partes
e na ausência de
estipulação entre
os envolvidos,
o prazo legal é de seis
meses. Além
disso, todo
o processo é
sigiloso e o árbitro é um profissional conhecedor da matéria do litígio”, explica.
Além de oferecer a administração do
procedimento de arbitragem, a CMA tem
trabalhado no sentido de divulgar as vantagens desse método para a resolução de
conflitos. Mesmo porque apesar de todas
as vantagens em relação ao processo judiciário, a arbitragem ainda não é, até o
momento, a opção mais procurada pelos
empreiteiros e subempreiteiros. “Muitas
vezes, por falta de conhecimento sobre
as vantagens dessa alternativa, eles ainda optam pelo processo judicial. A utilização dessa nova alternativa depende de
uma mudança cultural, já que dificilmente as pessoas procuram o desconhecido
em detrimento do caminho tradicional”,
finaliza Camila.
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Colégios

Ciclo de debates sobre saneamento na
Bacia do Rio Doce

Carlos Augusto

O Crea-Minas realizou, no dia 15 de abril, em João Monlevade, em
parceria com o Comitê de Bacia do Rio Doce e Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária (Abes), o Seminário Implementação dos
Planos Municipais de Saneamento na Bacia do Rio Doce. A abertura
do evento foi feita pelo representante da Abes, engenheiro civil Gilson
Queiroz, que proferiu a palestra Implementação dos Planos Municipais
de Saneamento: desafios e perspectivas. O Seminário, que contou com
a participação de representantes da Copasa, agência IBIO-AGB Rio
Doce, Departamento de Água e Esgoto (DAE) e gestores ambientais, foi
o primeiro de um ciclo de debates que serão realizados em mais cinco
municípios que integram a Bacia do Rio Doce.

Foi inaugurado no dia 28 de março, em Várzea da Palma, norte de Minas, mais um
escritório de representação do Crea-Minas. Vinculado à inspetoria de Pirapora, o
escritório está situado no terceiro maior polo industrial e econômico da região. Durante
a inauguração, o técnico em edificações Wander Lúcio José Machado tomou posse
como inspetor adjunto de Várzea da Palma. A inauguração da sede amplia o processo
de interiorização do Conselho. Além de agilizar a prestação de serviços do Crea-Minas
à sociedade, a nova sede vai valorizar o desenvolvimento sustentável das atividades
relacionadas à engenharia e à área tecnológica na região.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Escritório de representação em Várzea da Palma

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Ciclo de palestras na Zona da Mata
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Foi realizado no auditório da sede da inspetoria de Juiz de Fora, na região da
Zona da Mata, no dia 3 de abril, o primeiro ciclo de palestras Cadastro Territorial
Multifinalitário. O evento contou com palestras do engenheiro agrônomo e
inspetor modal de Viçosa Alessandro Regino, que ministrou o tema A Importância
da Implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário/CTM para os Municípios, e
do engenheiro civil Fabrício de Oliveira Loures, que apresentou o case Cadastro
Territorial. Esse cadastro tem como intuito colocar em prática as Diretrizes Nacionais
aprovadas na Portaria Ministerial 511, publicada no Diário Oficial da União em 08
de dezembro de 2009. Trata-se de um instrumento de desenvolvimento na gestão
das cidades, que cede apoio a ações municipais como informações territoriais,
sociais, econômicas e jurídicas. Juiz de Fora foi a primeira cidade a receber o ciclo
de palestras sobre o tema.

Colégios

Nos dias 14 e 15 de abril, foi realizado no auditório da sede do Crea-Minas, o
Seminário Arborização Urbana e Conforto Ambiental. O evento foi uma parceria entre o
Conselho, a Cemig, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Engenheiros
Agrônomos (Smea), Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais (Smef), Conselho
Regional de Biologia (CRBio), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e a Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).
Na ocasião foram proferidas palestras sobre: Arborização como Saúde Ambiental
das Cidades, Gestão da Convivência entre as Árvores e a Rede Elétrica, Desafios da
Regulação e Fiscalização da Arboricultura Urbana, Plantio e Poda de Árvores em Meio
Urbano, dentre outros temas. O evento teve a participação de profissionais da área,
estudantes, organizações não governamentais e órgãos públicos ligados à gestão
ambiental. O inspetor-chefe de Belo Horizonte, engenheiro civil Paulo Henrique
Francisco, ressaltou a importância do evento, que discutiu a arborização no contexto
urbano envolvendo os seus vários aspectos.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Arborização Urbana e Conforto Ambiental

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Pedra Fundamental em Montes Claros
Foi lançado, no dia 29 de março, a Pedra Fundamental do Centro de
Treinamento e Tecnologias de Gestão Ambiental Sustentável da Associação
Regional do Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte de Minas (Area
NM). O evento foi realizado no Clube da Area-NM, em Montes Claros, e
contou com a presença do presidente do Crea-Minas, engenheiro civil
Jobson Andrade. Para o presidente da Area-NM, engenheiro civil e de
Segurança do Trabalho Holbert Cardeira, o Centro de Treinamento tem
como objetivo transmitir informação e conhecimento para a sociedade
acerca de técnicas de urbanização e ocupação do solo, com enfoque
no desenvolvimento sustentável da região na área de saneamento
básico, recursos hídricos e edificações. “A intenção é contribuir para o
desenvolvimento socieconômico, inclusivo e sustentável”, afirmou.

O Crea-Minas sediou, no dia 20 de fevereiro, a reunião do Conselho Municipal sobre Mudanças
Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Belo
Horizonte. Estavam presentes o engenheiro civil Fernando Vilaça, o coordenador das câmaras
especializadas do Crea-Minas, engenheiro eletricista Alfredo Marques Diniz, o assessor da presidência
e coordenador da representação do Crea-Minas nos conselhos institucionais, engenheiro de minas
Newton Reis de Oliveira Luz, e o diretor de Relações Institucionais, engenheiro mecânico Josias
Ribeiro Filho. Na ocasião foram debatidos temas importantes sobre a ecoeficiência e envolvendo as
questões climáticas e de sustentabilidade na Copa do Mundo 2014.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Presença marcante em conselhos institucionais

REVISTA Vértice

CREA-MINAS 29

Crea-Minas Júnior

Patrick Maia

Crea-Minas Júnior aposta nos jovens

Novas lideranças do Crea-Minas Júnior tomaram posse em março deste ano

Além de um ser um importante elo
na relação entre futuros profissionais e
recém-formados com o Conselho e o mercado de trabalho, o Crea-Minas Júnior tem
desempenhado um importante papel na
formação de jovens lideranças. O grupo
incentiva os seus integrantes a assumirem
responsabilidades, trabalharem em equipe
e mostrarem resultados.
Desde que foi criado em 2000 – a
partir da demanda do Diretório Acadêmico (DA) da Escola de Engenharia Kennedy,
que procurou o Crea-Minas e questionou
sobre a sua relação com os estudantes da
área tecnológica – o Crea-Minas Júnior
tem se consolidado como um importante
espaço de debates e de formação de novas lideranças.
Segundo a engenheira civil Marília
Mello, atual diretora geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e uma
das fundadoras do Crea-Minas Júnior, a
ideia inicial foi ampliada e logo vários DAs
de outras instituições de ensino foram convidados para contribuir e delinear o escopo
do grupo de trabalho. “Vários modelos de
REVISTA Vértice
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conselhos juniores foram utilizados como
inspiração. O fundamental naquele momento foi ouvir os estudantes, que diziam
que o Crea-Minas Júnior deveria ser um
espaço aberto para criação. Um lugar de
sonhar, que acabou dando origem ao seu
slogan inicial: sonhar, aprender e construir”, relembra.
Para o engenheiro eletricista formado
em 2013 pelo Cefet-MG e presidente do
Crea-Minas Júnior, Igor Braga Martins, “é
de extrema importância que os jovens encontrem espaços para o desenvolvimento
de competências e habilidades gerenciais,
bem como de relacionamento interpessoal”. No Crea-Minas Júnior desde 2010,
Igor assumiu voluntariamente a presidência do Grupo de Trabalho em 2013. Hoje,
com 26 anos, já atua no mercado em sua
área de formação. O engenheiro é gerente de um consórcio na área de energia e
iluminação pública e defende a importância do Crea-Minas Júnior no processo de
formação de lideranças. “Ao longo dessa
caminhada, pude entender que exercer a
liderança é, além de motivar um grupo, ter

clareza de sua função. Um líder deve abrir
portas e incentivar o talento das pessoas
para que elas possam conquistar resultados que impactem positivamente a sociedade e que vão de encontro aos objetivos
previamente traçados”, ressalta.
Segundo Igor, todos os integrantes
do Crea-Minas Júnior têm a oportunidade de assumir responsabilidades, gerar
resultados e exercer a liderança de forma
coletiva. “A nossa orientação é que o organizador de determinada tarefa deverá
trabalhar com outras pessoas e responder
pelo sucesso ou fracasso daquele trabalho. O grande desafio é balizar, a partir da
experiência adquirida, as ações do time de
colaboradores e estimulá-los a percorrer
caminhos inovadores, sempre pautados no
planejamento, execução, registro e melhoria contínua”, reforça.
Para a estudante do 8º período de
engenharia ambiental na UEMG e coordenadora geral do núcleo João Monlevade, Fernanda Fabrícia Oliveira, ser líder é
fazer com que as pessoas que estão em
volta pensem de acordo com as diferenças, mas voltadas para um objetivo comum. “O líder deve conseguir fazer com
que essas pessoas atinjam seus objetivos, sanando dificuldades e trabalhando
em equipe”, ressalta.
A estudante do 7º período de geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e coordenadora do núcleo local, Ane
Elyse Fernandes também destaca a importância do grupo no desenvolvimento de
lideranças. “É uma troca de experiências,
já que tentamos motivar outras pessoas a
construir um trabalho conjunto. Aqui temos
contato com o Sistema Confea/Crea e com
os jovens que fazem parte dele”, finaliza.

Perfil

A engenharia para o bem social

Leidiane Vinhal

Os caminhos da carreira do engenheiro civil Gilson Queiroz, especialista em engenharia sanitária, começaram a ser traçados ainda
na universidade. À frente da diretoria do grêmio estudantil e posteriormente no Diretório Acadêmico (DA) da Escola de Engenharia da
UFMG, já se destacava por sua sensibilidade em lidar com pessoas,
pelo compromisso com a responsabilidade social e pela habilidade
com as palavras. Tanto que guarda dessa época grandes amizades
e importantes parceiros profissionais.
Com currículo extenso, sua incursão pela prática da engenharia ligada à saúde da população começou ainda em 1978, como
estagiário da Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde
participava de atividades referentes ao saneamento rural. A partir de
1980, ano de sua formatura, ocupou funções de projetista, supervisor de convênios e diretor de saneamento, acumulando também a
coordenação da rede física de saúde pública. Ele explica que a experiência inicial nessa pasta foi fundamental para o direcionamento
da sua careira. “Ainda tinha dúvidas quanto ao rumo que iria seguir,
mas quando fui trabalhar na saúde, ficou muito claro para mim a
função social da engenharia”, relembra.
Os baixos salários e a redução do horário de trabalho o levaram
a procurar alternativas na iniciativa privada, e em 1987 começou a
trabalhar como projetista numa empresa de consultoria. Dois anos
mais tarde decidiu abrir uma empresa em sociedade com amigos,
onde permaneceu até 1994. Criada durante os anos de 1980, conhecidos como década perdida, a empresa enfrentou um período
marcado pelas perdas econômicas ocorridas através de baixas no
PIB, aceleração da inflação, produção industrial fraca, perda do poder de compra dos salários e desemprego. “No aspecto profissional

Gilson Queiroz encontrou na área social seu caminho na engenharia

esse foi provavelmente o meu maior desafio. Sair do setor público
para me aventurar na iniciativa privada numa época em que a economia não ia bem e me obrigou a gastar uma energia imensa”,
recorda o engenheiro.
Mesmo tendo, em seguida, criado a Carvalho Queiroz Engenharia, empresa da qual paticipa até hoje, o espírito de homem público
falou mais alto. Em 1994 Gilson assumiu a diretoria de Obras da
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em
Belo Horizonte. Enquanto isso, participava ativamente como conselheiro dos debates que culminaram com a democratização do
Crea-Minas, que a partir de 1993 instituiu a eleição direta para a
Presidência do Conselho. Sua atuação destacada como conselheiro o levou à Presidência da autarquia pela primeira vez em 2006
sendo reeleito em 2009. No comando do Crea-Minas desenvolveu
ações que contribuíram para a valorização profissional e o resgate
da autoridade técnica das profissões da área tecnológica, além de
levar as ações do Conselho para todas as regiões do estado.
A sua experiência e as ações exitosas na área da saúde o conduziram, em 2011, à Presidência da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), onde permaneceu até o março deste ano. Dentre as ações
implementadas na Funasa destacam-se os convênios de cooperação técnica firmados no sentido de capacitar municípios para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), um
instrumento fundamental para promoção da saúde e qualidade de
vida da população. Além disso, em sua gestão foi implantada uma
das mais importantes ferramentas já criadas pela instituição, o Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios (Sismoc), que torna
transparente para o cidadão o estágio em que se encontra cada um
dos convênios ou termos de compromisso firmados entre a Funasa,
os municípios e os estados brasileiros.
Pai de uma arquiteta e de um engenheiro civil, Gilson Queiroz
tem na esposa, a também engenheira Luiza, sua maior aliada. “É
ela quem cuida da empresa enquanto estou fora e também organiza
nossa vida familiar. É uma grande companheira”, destaca.
A origem da paixão pela engenharia surgiu ainda na época do
colégio, quando admirava a atuação de um engenheiro civil, pai de
um colega. “Antes de irmos passear na fazenda, ele nos levava para
visitar obras e ficamos amigos. Eu também o acompanhava aos
bailes da Sociedade Mineira dos Engenheiros (SME) e em outros
eventos do setor. Nessa época a engenharia vivia um momento pujante e ali começou meu interesse pela profissão”, conta.
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Minas e Gerais

Encravada em uma das mais belas
paisagens montanhosas que compõem a
Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, a pequena Carmo de Minas está entre
os maiores produtores de cafés especiais
do país. Com apenas 14 mil habitantes, a
cidade nasceu no início de 1814 e desde
1956 é uma referência na produção de
café na região. Foi a partir de 1996, no entanto, que os produtores passaram a aprimorar a tecnologia cafeeira com o intuito
de melhorar a qualidade dos grãos.
Com uma perfeita combinação de clima e solo, com terras que garantem uma
produção de alta qualidade com características únicas, os cafés produzidos em
Carmo de Minas são encorpados e com
doçura elevada. “São cafés cultivados em
altitudes e clima favorável, logo a maturação dos frutos ocorre de forma lenta e
progressiva, acarretando uma maior concentração de açúcares e balanceando uma
acidez significante”, explica o engenheiro
agrônomo Gláucio Lima Fonte Boa, classificador e degustador de café com certificação internacional.
A localização, aliás, é fator fundamental para definir a qualidade do café
produzido em Carmo de Minas. “Estamos
na Serra da Mantiqueira, que possui solo
muito rico em água e sais minerais. Além
disso, temos aqui lavouras de café numa
altitude próxima de 1.500 metros, onde o
clima é bem definido, o que é fundamental para a qualidade dos frutos”, explica o
barista Gabriel Guimarães. Segundo ele, a
grande diferença do café de Carmo de Minas é que os produtores trabalham o fruto
maduro. Hoje o próprio produtor capacita
os colhedores para que eles colham somente os frutos maduros. “Não é à toa que

Antônio José Junqueira Villela

Um café muito especial

Altitude e clima favorecem a qualidade do café de Carmo de Minas

geralmente a colheita é feita por mulheres,
que têm maior delicadeza para fazer o que
nós chamamos de colheita manual e seletiva”, conta.
Principal produto da economia do município, o café de Carmo de Minas gera
emprego e renda. Segundo o engenheiro
agrônomo da Cooperativa Regional dos
Cafeicultores do Vale do Rio Verde (Cocarive), Luciano Neves, a cultura do café em
Carmo de Minas é responsável por mais
da metade da geração de empregos e representa mais de 70% do Produto Interno
Bruto (PIB) da cidade. “Para se ter uma
ideia, a produção de 2013/2014 atingiu
cerca de 227 mil sacas colhidas em 6.500
hectares, sendo que 54% de café especial”, afirma.
Nada menos que 90% dos fornecedores do café de Carmo de Minas são pequenos produtores. “Eles produzem lotes de
café,com sabores tão acentuados como
sabor lima-limão, sabor abacaxi, sabores
cítricos muito apreciados pelos gringos,
principalmente pelos japoneses, o que faz
com que a partir de junho, pico da colheita, eles nos visitem para degustar esses

cafés e fazerem seus negócios, agregando muito valor ao produto, que chega a
ser negociado por preços três ou quatro
vezes superior ao do mercado”, conta o
engenheiro agrônomo especializado em
cafeicultura e responsável pela captação
de cafés especiais para a CarmoCoffees,
José Carlos de Oliveira.
Para atrair ainda mais a atenção dos
turistas nacionais e estrangeiros que visitam Carmo de Minas para conhecer o café
produzido na região o sócio-proprietário
da CarmoCoffes, Jacques Pereira, juntamente com dois amigos, tiveram a ideia de
criar a Rota do Café Especial, um passeio
destinado a turistas, baristas e gourmets
curiosos. “A Rota do Café Especial foi criada para educar consumidores, curiosos e
apaixonados pelo mundo dos cafés especiais. Temos diversos pacotes, desde leve
até intensivos, que podem atender a vários
públicos, desde o leigo até experts em cafés”, explica Jacques.
Hoje exportado para mais de 30 países,
o café especial de Carmo de Minas encanta o mundo e o paladar dos mais diversos
tipos de apreciadores da bebida.
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Só no site
Referência nacional em
capacitação do PMSB
A parceria entre o Crea-Minas e a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
serviu de modelo para o Instituto Federal
de Goiás e outros Regionais, que também
assinaram o Termo de Cooperação
Técnica visando capacitar municípios
para a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico.
http://tinyurl.com/V21SoSite03

Mais um convênio para
elaboração do PMSB
Motivado pelos bons resultados do convênio
para capacitação de técnicos e gestores
municipais para a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas e Agência Peixe Vivo também assinaram
convênio com o Crea-Minas.
http://tinyurl.com/V21SoSite02

Crea-Minas debate logística
reversa e inspeção veicular

Eleitos coordenadores
estaduais dos Colégios
Foi realizada nos dias 13 e 14 de
março a 1ª Reunião Ordinária dos
Colégios do ano de 2014, na sede
do Crea-Minas, com a finalidade de
discutir e propor ações estratégicas
para o Conselho em todo o estado de
Minas Gerais.
http://tinyurl.com/V21SoSite01

Rádio

Entrevistas, boletins e especiais

Confira nas entrevistas: A série CMA Responde.
Crea Cultural: Convite ao Pensar chega ao terceiro ciclo.
Em boletins: Crea-Minas define novas diretrizes para a logística reversa.
Crea-Minas supera atribuições com ações inovadoras, diz Igam.
E nas especiais:População ajuda a definir planos de saneamento nas cidades.
http://www.radiocreaminas.com.br
Crea-Minas
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A Câmara Especializada de
Engenharia Mecânica e Metalúrgica
(CEMM) do Crea-Minas realizou,
nos dias 16 e 17 de abril de 2014,
reunião extraordinária para debater
a logística reversa.
Outro assunto em pauta discutido
pelos conselheiros foi segurança e
recuperação veicular. A partir dessa
reunião, a CEMM elaborou a Carta
de Belo Horizonte.
http://tinyurl.com/V21SoSite04

Série especial sobre Saneamento
No três programas você confere entrevista exclusiva
com o então presidente da Funasa, engenheiro civil e sanitarista Gilson
Queiroz, sobre a promoção da saúde nos municípios do interior país; os
principais desafios para a universalização do saneamento e os resultados da
parceria pioneira entre o Crea-Minas e a Funasa.
http://www.tvcreaminas.com.br

Indicadores

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014

Taxas de Serviços

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Superior
Médio

1x até 31/01 1x até 28/02 1X até 31/03
ou 2x - 31/01 ou 2x - 28/02
e 28/02
e 31/03
R$ 350,00
R$ 370,00
R$ 413,67
2 x R$ 175,00 2 x R$ 185,00
R$ 175,00
R$ 185,00
R$ 206,84
2 x R$ 87,50 2 x R$ 92,50

I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz)
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.)
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 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 (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP
b) para profissional sem RNP
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
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) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e
no exterior por contrato

6x em 31/01, 28/02,
31/03, 30/04. 02/06
e 30/06
R$ 413,67
6 x R$ 68,95
R$ 206,84
6 x R$ 34,47

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa

Classes de Capital Social

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Até 50.000,00
de 50.000,01 até 200.000,00
de 200,000,01 até 500.000,00
de 500.000,01 até 1.000.000,00
de 1.000.000,01 até 2.000.000,00
de 2.000.000,01 até 10.000.000,00
acima de 10.000.000,00

Anuidade
única
R$ 391,26
R$ 782,51
R$ 1.173,77
R$1.565,02
R$ 1.956,28
R$ 2.347,53
R$ 3.130,04

Pagamento Parcelado
(6 x)
R$ 65.21
R$ 130,42
R$ 195,63
R$ 260,84
R$ 326,05
R$ 391,25
R$ 521,67

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa
1
2
3

Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço
até 8.000,00
de 8.000,01 até 15.000,00
acima de 15.000,01

TAXA DE A.R.T.
R$ 63,64
R$ 111,37
R$ 167,68

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa

Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina

VALOR ITEM DA A.R.T..

1
2
3
4
5
6
7
8

até 200,00
de 200,01 até 300,00
de 300,01 até 500,00
de 500,01 até 1.000,00
de 1.000,01 até 2.000,00
de 2.000,01 até 3.000,00
de 3.000,01 até 4.000,00
acima de 4.000,01

R$ 1,23
R$ 2,51
R$ 3,74
R$ 6,26
R$ 10,07
R$ 15,09
R$ 20,24
Tabela A

R$ 190,60
R$ 190,60
R$ 95,02
R$ 62,04
R$ 39,13
ISENTO
R$ 39,13
Isento
R$ 39,13
R$ 39,13
Isento
Isento
Isento
isento
R$ 39,13
R$ 79,37
Isento
R$ 64,28
R$ 39,13
R$ 79,37
R$ 238,11
R$ 39,13
R$ 238,11

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA
A
B
C
D
E

Valor da Multa
R$ 504,71
R$ 1.008,97
R$ 1.681,84
R$ 1.681,84
R$ 5.044,95

A Instrução de Serviço completa pode ser consultada no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br). Lá encontram-se os casos especiais de descontos, bem como multas a serem aplicadas em caso de atraso.

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/13 a abril/2014 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses

abril/14
março/14
fevereiro/14
janeiro/14
dezembro/13
novembro/13
outubro/13
setembro/13
agosto/13
julho/13
junho/13
maio/13

Baixo
1.128,41
1.125,41
1.123,79
1.121,66
1.089,31
1.089,84
1.085,50
1.083,36
1.081,07
1.078,88
1.074,95
1.073,02

R-1
Normal
1.361,23
1.357,16
1.355,69
1.355,67
1.312,42
1.309,04
1.308,66
1.304,25
1.303,37
1.300,16
1.297,65
1.296,45

PP-4
Alto
1.656,49
1.650,87
1.648,98
1.647,07
1.598,93
1.595,58
1.596,60
1.588,32
1.587,36
1.582,14
1.581,27
1.582,72

Baixo
1.033,84
1.030,51
1.028,85
1.025,28
1.002,59
1.004,62
998,25
996,76
994,31
991,55
989,45
986,80

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
abril/14
1.138,51
596,95
março/14
1.135,59
596,10
fevereiro/14
1.135,28
594,43
janeiro/14
1.133,70
592,12
1.101,15
575,80
dezembro/13
novembro/13
1.100,23
575,87
outubro/13
1.094,48
572,41
setembro/13
1.094,22
571,62
agosto/13
1.092,51
568,46
julho/13
1.092,81
568,25
junho/13
1.089,33
566,54

maio/13

1.087,06

565,94

Normal
1.276,67
1.273,06
1.270,69
1.268,83
1.228,26
1.225,66
1.223,16
1.220,27
1,217,76
1.214,67
1,213,44
1.212,82

Baixo
982,61
979,61
977,59
974,10
952,77
954,86
948,40
946,85
943,56
940,79
939,00
936,20

R-8
Normal
1.047,13
1.103,11
1.098,05
1.096,66
1.063,71
1.061,32
1.059,20
1.056,67
1.054,03
1.051,10
1.049,84
1.049,05

Alto
1.335,39
1.330,47
1.327,51
1.324,53
1.287,75
1.331,78
1.283,53
1.277,94
1.275,35
1.271,36
1.271,11
1.270,92

PIS
Baixo
741,39
738,85
738,06
734,38
715,61
716,37
711,14
711,29
708,90
708,88
707,99
707,85

R-16
Normal
1.014,99
1.069,12
1.063,84
1.062,23
1.030,96
1.028,55
1.026,22
1.023,74
1.021,20
1.018,29
1.017,11
1.016,86

Alto
1.385,03
1.381,63
1.378,74
1.374,94
1.335,58
1.331,78
1.328,90
1.327,31
1.322,62
1.319,78
1.317,74
1.317,29

Projetos Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
Padrão / meses
CAL-8
CSL-8
CSL-16
Normal
Alto
Normal
Alto
Normal
Alto
abril/14
1.258,64
1.363,99
1.081,99
1.190,84
1.439,72
1.583,72
março/14
1.256,37
1.361,28
1.079,97
1.188,14
1.436,82
1.579,77
fevereiro/14
1.253,84
1.358,87
1.077,35
1.185,08
1.433,33
1.575,74
janeiro/14
1.250,38
1.355,49
1.075,12
1.183,11
1.430,32
1.572,97
dezembro/13
1.212,00
1.316,55
1.041,23
1.148,17
1.386,16
1.527,32
novembro/13
1.209,21
1.313,64
1.038,77
1.145,50
1.382,80
1.523,73
outubro/13
1.204,80
1.309,55
1.035,16
1.142,39
1.378,02
1.519,60
setembro/13
1.204,28
1.307,67
1.034,59
1.139,83
1.377,52
1.516,40
agosto/13
1.198,91
1.302,87
1.029,69
1.135,50
1.371,38
1.510,96
julho/13
1.197,20
1.300,62
1.027,80
1.133,04
1.368,68
1.507,66
junho/13
1.194,47
1.298,37
1.025,46
1.131,36
1.365,82
1.505,70
maio/13
1.195,41
1.299,53
1.024,89
1.131,33
1.365,15
1.505,72
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Memória

Não saber o que aconteceu antes de termos
nascido, é permanecermos eternamente uma
criança. Pois de que vale a vida humana
se não estiver entrelaçada à vida de nossos
antepassados, através dos registros da História?

Cidades Romanas

Cícero - 106 a 73 a.C.

Rômulo e Remo

Segundo o mito da fundação de Roma, os gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados em um cesto nas águas
do Rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou e os viu crescer. Adulto, Remo se indispôs com pastores
vizinhos e foi preso. Rômulo libertou o irmão e o avô Numitor, que recompensou os netos dando-lhes o direito de
fundar uma cidade. Ao consultar os augúrios sagrados, Rômulo foi o escolhido.

Contornos sagrados

O modelo de cidade romana teve por base os acampamentos
militares, o traçado cósmico herdado da tradição etrusca e, sobretudo,
os conceitos urbanísticos e arquitetônicos desenvolvidos pelos
helenos. A acrópole era sempre situada em uma colina onde se faziam
os augúrios sagrados. Mas, os romanos não começavam a construir
simplesmente com um áugure para se certificar do favor dos deuses: o
contorno da cidade era feito por um sacerdote que guiava a charrua.

Entre muros

Diferente da cidade grega, onde a muralha era algo em que se pensava
depois, a cidade romana começava por ela. O limite exterior da muralha, o
pomerium, possuía um importante significado administrativo e religioso.
Nenhum edifício podia ser construído fora do cinturão.

Necrópoles

As Cidades dos Mortos dispunham-se num anel descontínuo exterior à
cidade dos vivos, afastada por imperativos religiosos e de salubridade.
Organizavam-se em vários núcleos edificados e murados, semelhantes
aos cemitérios atuais.

Fórum

Na malha retangular das cidades, as ruas Norte-Sul eram todas cardos
e as Leste-Oeste, decumanos. No eixo principal, ficava o fórum, lugar
dos negócios, política e lazer. Era uma praça retangular fechada, onde se
dispunham lojas e edifícios administrativos como a cúria (sala do senado
municipal), a cadeia e o tesouro. Numa das extremidades, erguia-se
um templo dedicado à tríade capitolina (Júpiter, Juno e Minerva)
ou ao culto imperial. Na outra, ficava a basílica civil, sede do
tribunal e dos arquivos legais.

Superpopulação

Estima-se que Roma chegou a ter mais de dois
milhões de habitantes. Mesmo o fornecimento
de água e o esgotamento não foram
suficientes para conter os problemas
de alimentação, higiene, moradia e
epidemias. Roma se tornou inviável e a
engenharia respondeu com a execução de
cidades planejadas, implantadas em pontos
estratégicos do Império.
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Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Ler e Navegar
Espécies e
Ecossistemas

Série Sustentabilidade

O Bicho Alfabeto
Paulo Leminski
Companhia das Letrinhas

José Goldemberg (coord.)
Fábio Olmos
Editora Blucher

A Série Sustentabilidade surgiu
a partir da análise do panorama
histórico com o início do conceito
de desenvolvimento sustentável,
formulado, em 1970, pela Comissão Brundtland, até o evento
da Agenda 21. Neste volume 3 é
traçado um histórico da evolução
natural da Terra e como a humanidade interfere na biodiversidade das espécies e ecossistemas.
Vale conhecer os outros volumes.

Fatos, histórias e curiosidades de um ano que
mudou tudo (e nem
sempre para melhor)
Ana Maria Bahiana
Companhia das Letras

O bicho alfabeto tem vinte e três
patas, ou quase. Por onde ele
passa, nascem palavras e frases.
Os vinte e seis poemas de O bicho alfabeto convidam o pequeno leitor a um passeio surpreendente pela natureza, pelo humor
e pela linguagem. E quem decidir
se aventurar por essas páginas
nunca mais vai ver o mundo do
mesmo jeito.

Metamorfoses do
Espaço Habitado:

Rumos do Século XXI:

Fundamentos Teóricos
e Metodológicos da
Geografia (6ª edição)

Henrique Rattner
EDUSP

Milton Santos
Colab: Denise de Souza Elias
EDUSP

A abordagem é interdisciplinar e
sistêmica, afastando-se da visão
causal, linear e cartesiana para
discutir temas prementes na
atualidade e necessários para a
compreensão do cenário político
internacional. Refletem sobre a
economia internacional, a crise e
o crescimento econômico, a ideia
de crescimento econômico com
sustentabilidade e outras questões de fundamental importância
para a avaliação e a compreensão do cenário político e econômico nacional e internacional.

O livro procura situar a geografia
no mundo atual, buscando rediscutir categorias tradicionais e
sugerir algumas linhas de reflexão metodológica, tomando como
ponto de partida as metamorfoses
do espaço habitado. Para o autor,
não é suficiente falar do espaço,
é preciso também definir categorias de análise à luz da história
concreta, diferenciando-o, assim,
da paisagem e da configuração
territorial, ainda que estas compareçam como categorias fundamentais para seu entendimento.

A Era das Incertezas

Almanaque 1964

Em 1964, o mundo fervia. Apesar da tragédia política, tudo na
cultura e na sociedade parecia
estar em plena efervescência.
Esse é o universo que Ana Maria Bahiana recupera - com inteligência e texto pop, rigor no
tratamento dos fatos e atenção
àquelas deliciosas miudezas que
ajudam a retratar uma época no Almanaque 1964.

Três Meninas
do Brasil

CD

Rita Ribeiro,
Tereza Cristina e
Jussara Silveira
Biscoito Fino

Três Meninas do Brasil é uma
viagem pela diversidade da música feita nos quatro cantos do
país, com direção musical de
Jaime Além, que é maestro de
Maria Bethânia. Convivem em
harmonia Luiz Gonzaga, Dorival
Caymmi, Antônio Vieira, Sérgio
Sampaio, Carlinhos Brown, Zeca
Baleiro, Chico Buarque, Caetano
Veloso, Zé Ramalho e Tom Zé,
entre outros.

Manual de computação
evolutiva e
metaheurística
António Gaspar-Cunha,
Ricardo Takahashi,
Carlos Henggeler Antunes
Editora UFMG e Imprensa da
Universidade de Coimbra

A obra se pretende referência
sobre esses dois corpos de conhecimento, hoje reconhecidos
como parte integrante do repertório fundamental de ferramentas da Computação e da
Engenharia que possibilitam a
síntese de muitos dos sistemas
tecnológicos existentes.

A Lei da Moagem:
Comprovação para
minério de ferro

Joaquim Donizetti Donda e
Andreia Carolina Rosa
Fundação Gorceix

O livro descreve uma nova lei
de moagem, comprovada por
dados industriais e de laboratório reunidos ao longo de
duas décadas. A lei é traduzida
pela Equação de Donda-Rosa E
= 1/K* ln (F/P) que descreve a
energia específica para a redução de minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero em moinhos
de bolas. No entanto, há fortes
indícios de que sua aplicação
pode ser estendida para outros
minérios e tecnologias.
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Ainda dá

tempo
de vestir

a camisa da

saúde!

Faça já sua

adesão a um

dos planos
de saúde da
Unimed-BH
e viva mais
trânquilo!

Aliança Adm.

ANS: nº 416771

Unimed BH

ANS: nº 343889

Faça uma simulação no
nosso site
www.aliancaadm.com.br/
mutuamg

Telefone da Mútua-MG
0800 283 1950
Telefone Filial BH
(31) 3048-2800

Planos de saúde coletivos com regras contratuais distintas dos planos individuais, segundo Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, da ANS.
Informações resumidas. Condições contratuais pelo telefone 0800 254 2622.

Há 80 anos,
anos
o Crea-Minas
investe em um
futuro melhor
para todos

