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Editorial

Adriana von Krüger

Propostas para uma
sociedade mais justa
Ao longo de quase dois anos, entre 2012 e 2013, percorremos todas as regiões de
Minas levantando as demandas e os entraves ao desenvolvimento local. O nosso objetivo
era identificar as principais necessidades e apontar as soluções mais adequadas sob o
ponto de vista técnico. O êxito do projeto Encontros Regionais - Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais (Crea-Minas) e a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), nos
fez acreditar que é possível, com o engajamento de todos, contribuir tecnicamente para a
formulação de políticas públicas, estimulando a cidadania.
A realização dos Encontros foi uma oportunidade para os profissionais discutirem sobre os eixos temáticos alimentos, impacto das chuvas, meio ambiente, rodovias e urbanicidade, criando um diagnóstico
técnico regional com propostas para as demandas identificadas. Por meio dessa iniciativa, fomentamos discussões
técnicas e fortalecemos a participação social, integrando os profissionais, que detêm os conhecimentos específicos, e
as representatividades sociais para debaterem questões de interesse público.
Durante o trabalho, mobilizamos 60 cidades, aproximadamente 6.700 profissionais da área tecnológica e geramos
1.248 propostas. Tal análise originou a produção de 11 Cadernos de Propostas contendo as soluções para as demandas
identificadas de cada uma das seguintes regionais do Crea-Minas: Vale do Aço, Nordeste, Norte, Noroeste, Triângulo
Mineiro, Rio Grande, Sudeste, Sul, Centro-Sul, Centro-Oeste, Belo Horizonte e Regional Metropolitana. O documento
especifica as atribuições e responsabilidades que competem a cada esfera de governo, as instâncias regionais, como
agências, comitês e consórcios, além do Crea-Minas. Os cadernos foram entregues este ano ao governo estadual, ao
legislativo mineiro, às prefeituras locais, aos profissionais registrados no Conselho e aos inspetores e coordenadores
do órgão.
Neste momento eleitoral, colocamos os Cadernos de Propostas também à disposição de todos os candidatos a
cargos públicos nas eleições de outubro. Esse é um material extenso, com conteúdo técnico detalhado, que servirá,
inclusive, para subsidiar os postulantes em seus programas de governo para servir à sociedade.
Confiantes na capacidade dos profissionais da área tecnológica, acreditamos que os Encontros Regionais representam uma importante ferramenta para o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa. Nesse
contexto, é extremamente importante a mobilização de todos para que essas propostas sejam recebidas, avaliadas e
colocadas em prática. O desenvolvimento só é possível quando há a combinação do conhecimento técnico com a visão
de planejamento e a execução competente.

Aurélio Lara
Vice-Presidente no exercício da
Presidência do Crea-Minas
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trecho de pista dupla, ela é estreitada para um
só veículo e em seguida temos uma manobra
em forma de ”S”, e mais, temos de considerar
ainda que é para circulação de ônibus articulados (enormes) e tudo isto por causa de um
pilar de uma passarela. O mesmo acontece na
outra pista. É inacreditável.
(...)

Escreva para a
Revista Vértice

Rodrigo A Gontijo - Engenheiro Civil
Automação
União entre tecnologia e
homem mira o futuro

Temos recebido com regularidade os
exemplares desta revista e ficamos muito
satisfeitos com a foto de capa da edição nº
21 (maio jun/2014), pois retrata um tema
que temos discutido bastante nas empresas:
a sinalização em toda sua amplitude (...)
Acreditamos que este seja um bom tema a ser
abordado em uma das edições desta revista
e podemos contribuir de alguma forma. O
tema é latente e atual, necessitando de mais
exploração e divulgação. (...)
Hiran Campos - Total Seg Consultoria e
Serviços Ltda.
Venho expressar minha indignação com
a capa da revista Vértice [ Edição 20 Mar/Abr
2014] com a foto de um trecho da Av. Cristiano Machado [em Belo Horizonte] destacando
a via do BRT.
Como projeto de engenharia, em um

Nota da Redação:
Em relação à foto de capa, esclarecemos
que as obras do BRT para a mobilidade em
Belo Horizonte são de suma importância para a
cidade. Daí a nossa opção em mostrar o trecho
em questão.
Em comunicado enviado ao Crea-Minas,
a BHtrans esclarece que “a pista exclusiva
de ônibus (busway) da Avenida Cristiano
Machado possui uma faixa por sentido. Nas
proximidades das estações de transferência
há duas faixas de tráfego, possibilitando assim
que uma linha direta ultrapasse uma linha
paradora que esteja realizando embarque e
desembarque nas estações. Dessa maneira,
como mostra a foto, a passarela próxima a
Feira dos Produtores não impacta o tráfego
dos ônibus, afinal, permanece a via com uma
faixa de tráfego”. De acordo com a BHtrans,
“o mais importante é que a passarela permite
a travessia segura dos pedestres, nesta que
é uma região de muito comércio e grande
circulação de pessoas”.

Envie sua opinião
e sugestões para o
e-mail:
revistavertice@creamg.org.br

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

Regional Noroeste fiscaliza Feira
Nacional do Milho em Patos de Minas

A equipe de fiscalização da Regional Noroeste esteve presente na Feira Nacional do Milho, em Patos de Minas,
referência no estado de Minas Gerais e no país. Foram fiscalizadas as áreas civil, mecânica, elétrica e eletrônica, quando
foram verificados os laudos de montagem dos brinquedos do parque de diversões, os projetos contra incêndio das áreas
fixas e das temporárias e as execuções de montagem de palcos, tendas, stands e do gerador de energia.

Regional Centro-Oeste

Fiscalização Crea-Minas

Foi realizada fiscalização da tradicional Festa
de Exposição de Divinópolis, que ocorreu na cidade
no período de 24 de maio a 1º de junho. Durante
a fiscalização foram verificados as montagens de
arquibancadas, camarotes, palcos, tendas, instalação
de som, iluminação, geradores e projeto de combate a
incêndio.

Regional Norte

Regionais Sul e Centro-Sul
O Crea-Minas realizou entre os dias 22 e 25 de abril ações
de fiscalização em conjunto pelas Coordenadorias Regionais Sul e
Centro Sul, em extratores e beneficiadores de quartzito e mármore,
abrangendo a jurisdição das cidades de Alpinópolis, Guapé, São José
da Barra, Piumhi, São Thomé das Letras, Luminárias, Três Corações,
Varginha, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Baependi e Cruzília. A
ação contou com um efetivo de dez fiscais de diversas Inspetorias do
estado, atingindo um total de 183 empreendimentos.

Em maio deste ano, a equipe de fiscalização do
Crea-Minas da Regional Triângulo esteve presente
nas obras de recuperação e manutenção da MGC
154 – divisa MG/GO, Capinópolis / Entr. BR 365.
O empreendimento é de responsabilidade do
Departamento de Estradas e Rodagem de Minas
Gerais-DER/MG.
REVISTA VÉRTICE
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Fiscalização Crea-Minas

Regional Triângulo

Os agentes do Crea-Minas fiscalizaram, em
Pirapora, a existência de responsáveis técnicos
pelos estudos topográficos, sondagens, serviços na
instalação da nova pista de pouso e decolagem de
1.480 metros e faixa de pista preparada de 1.600
metros x 15 metros, pátio de estacionamento de
aeronaves de 120 metros x 50 metros, construção
de estação de passageiros, de seção de combate a
incêndio e de cerca padrão alambrado no entorno de
toda a área patrimonial.

Fiscalização
Fiscalização Crea-Minas

Regional Rio Grande
A fiscalização do Crea-Minas da Regional Rio Grande mais uma vez marcou presença
na ExpoZebu. A feira ocorreu entre os dias 03 e 10 de maio, em Uberaba-MG. Para a
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), mais de 217 mil pessoas estiveram
presentes no evento, que contou ainda com a participação de mais de 300 estrangeiros
oriundos de 30 países diferentes. Na oportunidade, foram verificadas as responsabilidades
técnicas dos profissionais atuantes no evento como, por exemplo, montagem de stands,
tendas, sonorização, iluminação e parque de diversões.

Regional Sudeste
Regional Vale do Aço
A Inspetoria de Ipatinga fiscalizou a construção de um
bunker na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha.
A estrutura, que possui paredes espessas de concreto,
é apropriada para a instalação e utilização segura de
aceleradores lineares. Importados dos Estados Unidos, os
novos equipamentos de radioterapia são capazes de executar
tratamentos em qualquer parte do corpo do paciente,
produzindo radiação de alta energia e alta capacidade de
penetração e interação com o organismo. Com os novos
aceleradores, a capacidade de atendimentos da Unidade de
Oncologia do Hospital Márcio Cunha, que é referência no
Leste de Minas Gerais no tratamento do câncer, passará de
90 para 180 pacientes diários, eliminando filas de espera.
Obra e equipamentos estão orçados em R$ 11,7 milhões, com
previsão de funcionamento ainda este ano.

Empresas que prestam serviços de recarga e manutenção em
extintores de incêndio, manutenção de balanças e manutenção de
bombas injetoras em veículos diesel foram fiscalizadas durante o
mês de março em Juiz de Fora. As empresas foram orientadas no
momento da visita sobre a necessidade de registro junto ao CreaMinas, com a indicação do responsável técnico. Após a fiscalização, as
empresas buscaram profissionais no mercado para regularizarem sua
situação. A proprietária de uma das empresas fiscalizadas, que estava
nessa situação, já contratou um responsável técnico e promoveu
seu registro no Conselho, e disse ter ficado satisfeita com a ação. “A
regularização só vai melhorar a qualidade da prestação do serviço na
cidade”, afirmou. Ao todo, 16 empresas foram fiscalizadas pela equipe
da Inspetoria de Juiz de Fora.

Regional Metropolitana

A construção do novo campus avançado da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), em Governador Valadares, foi fiscalizada pela Regional Nordeste.
A obra terá um investimento do governo federal de R$ 150 milhões, em área de
aproximadamente um milhão de metros quadrados. Para a primeira etapa, há
previsão de construção de dez blocos para abrigar todos os dez cursos oferecidos
atualmente pela Universidade, totalizando uma área em torno de 50 mil metros
quadrados. A obra deve ser concluída em 18 meses. Durante a fiscalização foi
verificada a existência de responsáveis técnicos pelos projetos e execução da obra.

Regional Belo Horizonte
A Regional Belo Horizonte fiscalizou a Fan Fest, que fez parte da
programação oficial da Copa do Mundo, no Expominas, região Oeste de Belo
Horizonte. O evento, promovido pela Secretaria Extraordinária para Copa do
Mundo, programado para 21 mil pessoas, contou com grandes atrações,
como Skank, Diogo Nogueira, Daniela Mercury, Paula Fernandes, Victor & Léo,
Arlindo Cruz, dentre outros. O objetivo da fiscalização foi verificar a regularidade
das empresas e profissionais responsáveis pela montagem das estruturas do
evento.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Nordeste

O Crea-Minas, por meio das Regionais
Metropolitana e Belo Horizonte, realizou entre os
dias 02 e 06 de junho, uma blitz em Sete Lagoas
com o foco na fiscalização de obras. A cidade foi
dividida em setores, ficando um fiscal responsável
por cada setor. Foram fiscalizadas 420 obras,
nove empresas e realizadas 237 notificações de
irregularidades.
REVISTA VÉRTICE
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Prefeitura Municipal de Capelinha

Especial

Investindo no trabalho coletivo
Crea-Minas articula parcerias para atender os interesses da sociedade

Uma grande enxurrada em dezembro
passado cobriu de lama e tristeza a cidade
de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.
Problema crônico, o córrego Areão inundou e provocou sérios prejuízos à cidade
de 35 mil habitantes. Na zona rural, famílias que viviam em áreas de risco tiveram
de ser removidas às pressas e até agosto
deste ano moravam de aluguel social, às
custas do município. No próximo verão, a
realidade desses moradores e outros tantos que vivem da agricultura e do comércio local certamente não será a mesma,
pois irá mudar para melhor. Obra do engajamento coletivo, a Câmara de Vereadores
aprovou em maio de 2014 o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O
trabalho começou em novembro de 2013,
REVISTA VÉRTICE
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ainda no período das chuvas, quando uma
comissão foi capacitada por técnicos do
Crea-Minas.
O treinamento foi oferecido gratuitamente pelo Conselho e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) através de um
convênio firmado entre as instituições. As
cidades participantes foram selecionadas em agosto do ano passado a partir
de critérios de carência de saneamento e
desenvolvimento humano estabelecidos
pelo edital de chamamento público do
convênio. A prefeitura é vinculada à Associação dos Municípios da Microrregião
do Alto Jequitinhonha (Amaje), entidade
selecionada no edital, e passou então a
fazer consultas populares para definir as
ações prioritárias ao plano (foto).

Foram mais de 100 propostas, definidas a partir da mobilização de cerca
de 600 moradores. O PMSB teve o voto
favorável de todos os 12 parlamentares,
que também participaram das agendas.
Uma das prioridades eleitas é a microdrenagem das ruas, com a instalação de
bueiros e canalização das águas pluviais
e a construção da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) do córrego Areão, além
do mapeamento das áreas de risco. “Hoje
estamos habilitados para buscar recursos
públicos federais a partir da elaboração
de projetos de engenharia que nasceram da vontade popular”, explica Nelma
Guedes, uma das articuladoras do Plano
em Capelinha. Confiante, ela espera assinar ainda neste semestre, com a própria

Especial
Funasa, o primeiro convênio para a liberação de recursos para obras de saneamento na cidade.
Parcerias
Um dos objetivos prioritários do Crea-Minas, definido e publicado no Mapa
Estratégico do Conselho 2012/2014 é
articular parcerias para atender os interesses da sociedade. A aliança com a
Funasa, aliás, não é a única a lançar o
Conselho como ente relevante de um sistema público de proteção e promoção dos
interesses da sociedade. Há outras tantas
nestes 80 anos de história do Crea-Minas
ainda em construção.
No dia 5 de outubro, os 15.248.681
eleitores mineiros irão às urnas para escolher a autoridade máxima do Executivo.
Também irão definir pelo voto o próximo
governador do Estado, quem será o único representante no Senado, além de 53
deputados federais e 78 deputados estaduais. Em relação às eleições de 2012,
o eleitorado de Minas aumentou em
quase 250 mil votantes, permanecendo
como o segundo maior colégio do país,
com 10,67% da participação total, de
142.467.862 aptos a votar. De Capelinha
a Belo Horizonte, o Crea-Minas mantém a
disposição de participar de forma ativa na
construção das políticas públicas do estado promovendo debates desde a construção primária, ainda na base. A capilaridade, projetada pela presença de inspetorias
ou escritórios de representação em 80
cidades mineiras contribui para o fortalecimento dessa relação de cidadania.
Encontros regionais
Em maio, o Crea-Minas entregou ao
Legislativo Mineiro os 11 Cadernos de
Propostas dos Encontros Regionais Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social,
realizados entre 2012 e 2013 pelo Conselho em parceria com a Ouvidoria Geral

do Estado de Minas Gerais. O trabalho foi
exposto durante o Ciclo de Debates Contribuição das Engenharias para o Desenvolvimento de Minas Gerais, promovido pela
Assembleia Legislativa. Agora em fase
de monitoramento, as 1.248 proposições
técnicas estão alinhadas em cinco eixos
temáticos: alimentos, impacto das chuvas, meio ambiente, rodovias e urbanicidade. Os Encontros Regionais mobilizaram
6.700 profissionais da área tecnológica
em 60 cidades de 12 regiões de Minas.
No monitoramento, há informações
específicas sobre as atribuições e responsabilidades que competem a cada esfera de governo e as instâncias regionais,
como agências, comitês e consórcios,
além do Crea-Minas. “Nossa disposição
é estabelecer parcerias para colaborar
no processo de desenvolvimento, tanto
no meio urbano quanto no rural. Neste
sentido, existem propostas que vão desde a prestação de assistência técnica
para produção de moradias dedicadas a
população de baixa renda, até o apoio à
fiscalização e outras tantas contribuições
relacionadas aos eixos”, ressalta o coordenador técnico dos Encontros, o arquiteto e urbanista José Abílio Belo Pereira.
Para José Abílio, a participação da
sociedade é fundamental para a elaboração de planos eficazes no sentido de melhorar a qualidade de vida de quem paga
impostos e elege seus representantes. O
ouvidor-geral do Estado, Fábio Caldeira,
reforça a posição. Para ele, o cidadão
deve ser protagonista de mudanças e
defende que ofertas assim são fundamentais para o desenvolvimento do país.
“Vejo os Encontros como um comportamento de uma entidade moderna, que se
preocupa com os rumos do Estado e do
país. Uma atitude exemplar de profissionais qualificados que se reuniram para

apontar diagnósticos técnicos muito bem
fundamentados”, destaca.
Políticas públicas
Atuar em políticas públicas e estimular o desenvolvimento regional, além de
promover oportunidades de debate e de
atuação parlamentar em torno dos grandes temas da engenharia nos diversos fóruns, estes são outros item em destaque
na estratégia definida pelo Crea-Minas. A
interlocução com o Legislativo, aliás, tem
valor reconhecido pelo engenheiro eletricista e administrador Ricardo Moreira,
diretor de Projetos Institucionais da Assembleia (GPI). Para ele, o Conselho tem
um histórico de contribuições qualificadas
à Casa. “Sempre traz um olhar com nuances técnicas que não podem deixar de ser
observadas nas discussões. E faz alertas
também. Especialmente sobre a inviabilidade de determinadas normas”, reassalta.
Moreira lembra que a diretoria comandada por ele busca equilibrar a demanda da sociedade com a viabilidade
técnica. “Por isso, é fundamental que o
especialista acompanhe. São processos
dinâmicos, as normas mudam e precisam
ser atualizadas. E a participação dos engenheiros é fundamental neste sentido”,
destaca Moreira.
Os cadernos dos Encontros foram
encaminhados para essas comissões
técnicas, processo final de acolhimento
de pautas no Legislativo Estadual. Lá, as
propostas podem ser absorvidas ao longo
das comissões, a partir de uma emenda
ou substitutivo, ou mesmo serem incorporadas como matéria e se transformarem
em projeto de lei de um deputado. “É importante acompanhar, porque a tendência
é que a ação legislativa seja abrangente.
Questões pontuais, em alguns casos, são
resolvidas no plano municipal. Sei que o
Crea-Minas também está atento a esse
REVISTA VÉRTICE
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cenário. De qualquer forma, é provável
que algumas propostas entrem em discussão no segundo semestre deste ano.
Seja para aprimorar ou ser a semente de
nova legislação”, considera Moreira.
A Assembleia tem hoje 2.784 projetos em discussão na Casa. As tramitações estão paradas por conta do período
eleitoral. Mas o cidadão e as entidades
podem se manifestar sobre qualquer um,
em qualquer tempo. No caso dos Cadernos, por exemplo, os engenheiros que
atuaram nas agendas do interior podem
reforçar as contribuições, ou mesmo ofertar outras. Toda a estrutura da Assembleia
Legislativa está a serviço dos parlamentares. A GPI, coordenada por Moreira, é
responsável por realizar os eventos e
propor metodologias. Já a Consultoria
Temática da Casa entra para a consolidação das propostas e dá subsídios para os
parlamentares exercerem seu exercício
de representação.
Cenário econômico
Como são objetivos estratégicos do
Crea-Minas, promover a valorização profissional da área tecnológica, garantir a
contratação de profissionais habilitados e
estimular a inserção no mercado de trabalho, de modo a valorizar e desenvolver as
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, o Conselho está atento ao atual
cenário socioeconômico do Estado, que
perdeu competitividade nos últimos anos.
Segundo estudo realizado pela Fundação João Pinheiro (FJP), através do Centro
de Estatística e Informações (CEI), no primeiro trimestre de 2014, o PIB cresceu
0,8% em relação ao trimestre anterior.
Nos últimos quatro trimestres, a economia
de Minas Gerais vem apresentando sinais
de recuperação do nível de atividade. Um
elemento central desta recuperação tem
sido a recomposição do volume de proREVISTA VÉRTICE
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Renato Franco

Especial

Os 11 cadernos reúnem as 1248 proposições técnicas

dução da indústria de extração mineral
no estado, particularmente a atividade de
extração de minério de ferro, de forte influência na economia local.
Por outro lado, na comparação do resultado acumulado nos doze meses que
se completaram em março de 2014, o
PIB de Minas Gerais apresentou uma taxa
de variação de apenas 1,1%. De acordo
com Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), vinculado
à Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o crescimento do PIB mineiro
continuará abaixo da média brasileira
nos próximos anos. “A economia mineira
tem sintonia com o desempenho econômico nacional, isto é fato. Mas também
é verdade que há décadas os governos
não têm um projeto de desenvolvimento.
O que se aplica aqui é o gerenciamento
das finanças e investimentos. E este cenário pode se agravar, porque não há, até
momento, um forte indicador que assinale uma mudança neste perfil”, defende o
professor Cláudio Gontijo, do Cedeplar.
Transportes
Na área de transportes, este sim es-

tratégico, o cenário é desafiador. No modal
rodoviário que é o principal meio de transporte no estado estão os principais gargalos. Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), publicada em
2013, classificou como regular, péssima
e ruim 68,2% das estradas que cortam o
estado. A extensão avaliada foi de 14.288
quilômetros, sendo 10.693 sob responsabilidade federal e 3.595 estadual. Deste
total, apenas 875 estavam sob concessão
de empresas privadas. Na classificação de
sinalização, o desempenho não foi melhor:
65,3% regular, péssima e ruim.
A MG 050, estrada estadual de 343
quilômetros de extensão teve pavimentação classificada como regular e geometria
como péssima. Apenas a sinalização foi
elogiada. A rodovia tem importante papel
na economia do estado. Começa na capital e termina no município de São Sebastião do Paraíso, próximo à divisa com
o estado de São Paulo. A BR 040 teve
avaliação positiva só para a pavimentação
de 831, de seus 1.178,7 quilômetros. A
sinalização e a geometria da BR 251, com
547 quilômetros, também foram descritas
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como regular.
O site do Programa de Aceleração do
Crescimento 2, do governo federal, revela
que há obras em nove trechos de rodovias federais em Minas Gerais. Entre elas
a duplicação da BR-365, em Uberlândia,
e da 050 em Araguari na divisa com
Goiás, além de melhorias na pavimentação da BR 135, em Montes Claros e na
travessia urbana de Unai, que é cortada
pela BR 251. Também há obras na 265
em Alpinópolis e Ilicínia e na BR 364, em
Gurinhatã. A BR 381, uma das mais importantes do estado, tem o status em licitação, no site do PAC 2. A obra foi dividida
em 11 lotes, que incluem duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade
e segurança.
Também são raros os avanços em
obras estaduais. Segundo levantamento
do jornal O Tempo, em matéria publicada neste ano, o programa Caminhos de
Minas ainda não conseguiu traduzir em
quilômetros asfaltados as melhorias previstas para 307 municípios. Depois de
quatro anos, apenas 41,4 quilômetros de
rodovias haviam sido pavimentadas – o
equivalente a 0,5% da extensão estipulada. Lançado como um dos principais
projetos do governo estadual, ele prevê
a pavimentação de 8.122 quilômetros
de estradas. Caso continue nesse ritmo,
diz a reportagem, o programa precisará
asfaltar, em média, a mesma quantidade
que fez até agora a cada 11 dias, para
que consiga alcançar a previsão estimada de conclusão dos trechos em dez anos
de iniciativa, ou seja, em 2020.
Em nota ao jornal, o Estado informou
que o valor aplicado no programa em um
ano depende de fatores como cronograma
de obra, elaboração de projetos e medições. Para o diretor de Infraestrutura Rodoviária do DER-MG, Marcos Antônio Frade,

“a execução do programa foi satisfatória”,
entre o que foi previsto e o realizado. “O
Estado tem uma capacidade limitada de
investimentos. Não fazemos 7 mil quilômetros simultaneamente”, argumentou.
Mobilidade
O transporte público é hoje um dos
principais desafios da questão urbana
brasileira, concentrando uma série de
pontos críticos nas grandes cidades do
país. A precariedade dos sistemas de mobilidade nas regiões metropolitanas, a ausência de planejamento, a falta de transparência, o baixo nível de investimento e o
valor das tarifas foram alguns dos fatores
que, nos últimos anos, concorreram para
gerar um sentimento de frustração e indignação com a qualidade do transporte
público. É o que revela o relatório Mobilidade Urbana e Cidadania - Percepções
do usuário de transporte público no Brasil
- realizado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Publicado em maio de 2014, o trabalho de campo abordou 3.600 usuários
de transporte público nas maiores regiões
metropolitanas do Brasil, entre elas a de
Belo Horizonte, entre fim de março e início
de abril deste ano.
Com o objetivo de resgatar a autoridade técnica das profissões da área tecnológica e ser reconhecido pela sociedade
como fórum primordial para a construção,
desenvolvimento e debate da agenda contemporânea das engenharias, o Crea-Minas assinou, em julho, com a Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte um termo de cooperação
técnica para a criação de um Laboratório
de Mobilidade. O serviço conta com computadores e softwares de última geração,
que irão promover o desenvolvimento de
simulações, estudos e análises de mobilidade para subsidiar tanto o Relatório de
Mobilidade do Conselho quanto o Plano de

Mobilidade da grande BH. A iniciativa é um
desdobramento das atividades da Câmara
Temática de Mobilidade Urbana do Conselho, que ao longo de 2012 realizou uma
série de workshops e seminários a fim de
oferecer estudos e proposições acerca dos
deslocamentos terrestres. Fruto deste trabalho foi elaborado um diagnóstico sobre
as condições de locomoção de pessoas e
o transporte de cargas na capital e demais
cidades da região. O resultado foi apresentado em agosto.
Para a implantação do laboratório, o
Crea-Minas forneceu, em regime de comodato, oito computadores e um ultrabook. O
Conselho também será responsável pelos
serviços de manutenção de hardware dos
equipamentos e capacitação de pessoal
para uso do software TransCad, que é um
aplicativo especialmente projetado para
transportes. O diretor-geral da Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana,
Saulo Carvalho, lembra do pioneirismo do
convênio em Minas Gerais. “É um projeto
inovador. Servirá para diagnosticar gargalos e apontar soluções para milhões de
pessoas que vivem e se deslocam diariamente entre 50 cidades, incluindo o colar
metropolitano”, explica.
Transparência
Neste ano eleitoral, o Crea-Minas
firmou também importante parceria com
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado
(TRE-MG) para colaboração mútua visando maior transparência e agilidade em
processos eleitorais conduzidos pelas entidades. O acordo permite o apoio logístico
para o pleito de outubro nas 80 cidades
onde há inspetorias ou escritórios de representação do Conselho, inclusive com o
reforço de funcionários. Como contrapartida, o TRE cederá urnas eletrônicas para
as eleições no Crea-Minas, no dia 19 de
novembro de 2014.
REVISTA VÉRTICE
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Entrevista

A importância da participação
Formado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo dedicou grande parte de sua formação superior às Ciências Políticas. Com mestrado e doutorado na área,
também pela UFMG, o docente fez pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Hoje é professor titular da
Faculdade de Ciência Política da Universidade Federal de Minas
Gerais e coordena o Centro de Estudos Legislativos daquela faculdade. Trabalha ainda na área de instituições democráticas,
com ênfase no estudo sobre sistemas partidários no Brasil e na
América Latina. Nesta entrevista à Revista VÉRTICE, o professor
avalia o desempenho econômico do Estado e projeta o cenário
político para o futuro governador.

Carlos Ranulfo - O carro chefe da atual gestão é o chamado
choque de gestão, que não teve o efeito prometido. Serviu apenas como um freio de arrumação e, em algumas oportunidades,
mal dado. Não houve grandes investimentos no Estado. Isso é
uma demonstração de que a gestão orçamentária está estrangulada, que não há dinheiro em caixa. Há de se reconhecer os
ajustes financeiros, já que os três últimos governos herdaram
prejuízos de gestões desequilibradas em um passado recente.

VÉRTICE - É consensual, e o próprio governo admite, que a
dívida do Estado será uma problema de difícil solução para
quem tomar posse em 1º de janeiro do ano que vem.Dados
dão conta de que a Dívida Consolidada Líquida (DCL) de Minas
fechou o semestre em R$ 88,8 bilhões, perdendo em volume apenas para o Estado de São Paulo. Como avançar diante
deste cenário?

VÉRTICE - Minas Gerais voltou a amargar uma posição entre
as unidades da Federação com menor projeção de crescimento para 2014 e mais: o ciclo de desaceleração previsto para
o País poderá ser mais intenso por aqui devido à queda da
demanda por commodities, que continuam sendo a base da
economia, fortemente atrelada a setores exportadores como
minério de ferro. Como reverter este quadro?
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VÉRTICE - Uma pesquisa recente publicada pela consultoria
britânica Economist Intelligence Unit revela que Minas Gerais
caiu três posições e ocupa agora o 6º lugar no ranking que
avalia quesitos como ambiente político, ambiente econômico,
regime de impostos e regulação, políticas para o investimento estrangeiro, recursos humanos, infraestrutura, inovação e
sustentabilidade. A que se deve esta queda?
Carlos Ranulfo - Eu não vi nesta última gestão nenhuma iniciativa política e de administração de maior fôlego. Foi um governo
de continuidade, mas muito pouco criativo, que acabou sentindo,
como todo o Brasil sentiu, uma reversão do cenário econômico.
O país se beneficiou de um período de expansão até 2008, mas
desde então, com a crise, toda a América Latina começa a entrar
em uma área de turbulência e o Estado não teve instrumentos
para reagir a isso. Entendo que faltou iniciativa política. O governo tentou a lógica de arrumar a casa, mas não inovou, não ousou
e começou a perder postos para outros estados. A situação do
Brasil, de maneira geral, não é tão boa e Minas Gerais não evoluiu também.

Carlos Ranulfo: “Crea-Minas tem toda credibilidade para contribuir”

Entrevista
Carlos Ranulfo - Na verdade, há um problema crônico e estrutural do Estado. Minas se ressente a cada ano por não haver
uma maior diversificação do parque industrial. De novo, faltou a
este e aos demais governos ações para atrair novos investimentos. O cenário atual não é dos mais promissores. Mas o fato é
que não há uma transformação importante no setor industrial
desde chegada das indústrias automotivas no estado, na década
de 1970. De toda a maneira, a economia mineira é muito dependente do segmento extrativo mineral, que vem sofrendo com
redução de preços no mercado internacional. Tanto que a Federação das Indústrias do estado revisou para baixo suas previsões
para o final do ano. A produção industrial de Minas Gerais deve
crescer apenas 0,7% em 2014.

“As instituições estão consolidadas e
a participação é fundamental para o
fortalecimento da democracia”.
VÉRTICE - Neste ano houve mobilização de delegados de polícia, paralisação de profissionais da saúde e greves na área
da educação. Qual a perspectiva para o novo governo eleito
diante do descontentamento de algumas categorias do funcionalismo público?
Carlos Ranulfo - Pois é. Persiste, por exemplo, o impasse sobre os funcionários admitidos através da Lei Complementar 100,
que efetivou milhares de trabalhadores sem concurso público
nas carreiras do Estado. Aprovada em 2007 pelo Legislativo, ela
equiparou quase cem mil funcionários designados pelo Estado a
servidores efetivos. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou a Lei inconstitucional e determinou o desligamento
de todos, poupando apenas aqueles com direito adquirido a aposentadoria até abril de 2014. À margem da discussão jurídica, o
impasse maior reside na manutenção dos profissionais que atuam
nas escolas do estado. Quer dizer, o futuro governador terá de administrar esta questão gerencial mal resolvida. A atual situação da
máquina pública é de desmotivação, por conta de salários baixos
e limitações de estrutura operacional. Há zonas de excelência, que
o governo procura manter com cargos de confiança e profissionais
de fora, mas para o funcionalismo não há grandes vantagens. Por
isso as mobilizações em áreas estratégicas, como saúde, educação e segurança pública. A área social será um desafio grandioso
para o próximo governador.
VÉRTICE - Como o senhor vê a interlocução de entidades, como

o Crea-Minas, com os poderes Legislativo e Executivo para a
construção de políticas públicas consistentes e eficazes?
Carlos Ranulfo - Vejo com entusiasmo ações neste sentido
que são promissoras e trazem contribuições importantes pela
abordagem técnica. A Assembleia de Minas tem reconhecidamente um diálogo profícuo com a sociedade e o Crea-Minas se
vale desta interlocução. Infelizmente, grande parte da população
desconhece este canal democrático e de como ele pode trazer avanços. Acho importante dar este crédito ao corpo técnico
da Assembleia e parte de seus parlamentares. Também com o
Executivo a relação deve ser diplomática e propositiva. As instituições estão consolidadas e a participação é fundamental para
o fortalecimento da democracia. Nosso passado recente foi excludente, com grandes desigualdades e distanciamento. No Brasil as mudanças são lentas a médio prazo. Veja a questão dos
transportes, por exemplo. Cometemos erros estratégicos quando
não optamos, lá na década de 1950, por investimentos pesados para a navegação fluvial e o modal ferroviário. Uma hora a
conta vem. E aí não tem governo que resolva em uma gestão
um problema estrutural, nem mesmo com suporte e consultoria
de instituições como o Crea-Minas. Para avançar, em qualquer
ambiente, é preciso recursos e vontade política.
VÉRTICE - Como o Crea-Minas e as engenharias podem contribuir para essa construção?
Carlos Ranulfo - Penso que os governos devam criar canais
de diálogos mais amplos com a sociedade, afim de entender as
demandas e também promover as mudanças necessárias. Não
falo de algo fugaz, mas perene. Não apenas durante o processo
eleitoral. Neste período, aliás, há ótimas oportunidades de absorver boas propostas para a construção de programas de governo
e transformá-las, após análise criteriosa, em ações, projetos ou
programas. Mas a verdade é que os fóruns deveriam ter também
uma política de interesse público. Não precisam ser deliberativos,
podem ser consultivos. E, neste sentido, o Crea-Minas tem toda
credibilidade para contribuir. Exatamente porque tem a tradição
de acompanhar, elaborar e apresentar propostas. Acho que uma
abertura maior para instituições organizadas e representativas,
como o Conselho, pode trazer efeitos positivos ao desenvolvimento
do Estado, com sugestões importantes para saneamento, projetos
estruturantes e melhorias na infraestrutura. O diálogo realizado a
partir dos Encontros Regionais, com a Ouvidoria do Estado, é um
bom exemplo deste caminho, assim como a relação construída ao
longo dos anos com a Assembleia Legislativa de Minas.
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Horário de Verão: vale a pena?
A adoção do Horário de Verão (HV)
sempre provocou polêmicas e esse debate
precisa ser mais qualificado, com a ajuda
dos meios de comunicação, que raramente o aprofundam. Nessa presente reflexão não entraremos na questão do gosto
pessoal pela adoção ou não do Horário de
Verão e nem nas discussões acerca de
outros impactos da adoção do HV focando
apenas nas razões apontadas pelo setor
elétrico, para a introdução do mesmo.
O principal motivo para a adoção do
HV é, segundo o Governo Federal (Ministério das Minas e Energia), a redução
da demanda máxima do Sistema Interligado Nacional (SIN) no período de ponta,
conforme expresso na Nota Técnica ONS
022/2013. Segundo o discurso padrão
anualmente ecoado por toda a imprensa,
graças ao HV o pico de energia na hora da
ponta será reduzido - sempre na ordem
de 4,5%. Adicionalmente, segundo essa
mesma Nota, a adoção do HV propicia outros benefícios dentre esses uma economia de energia, da ordem de 0,5 % (0,4%
na edição do HV 2012-2013).
Entretanto algumas questões permanecem obscuras. Primeiramente não
é devidamente explicada a metodologia
que avaliou esses números, apenas mostrando um gráfico comparando as curvas
de carga alguns dias que antecedem
e precedem o início e o fim do HV. Em
segundo lugar, a necessidade do alívio da
demanda máxima no Verão é conceitualmente questionável pois, na realidade, os
maiores registros de demanda máxima no
horário de ponta do Sistema Interligado
Nacional costumam acontecer no início
da primavera e do outono e não no verão,
conforme atestado no próprio site do OpeREVISTA VÉRTICE
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rador Nacional do Sistema (ONS).
Mas, com ou sem o HV essa curva de
carga se torna naturalmente aplainada durante o verão, já que a duração do período
de insolação – iluminação natural - sempre é maior no verão. À medida que a data
do solstício de verão (22/dez) se aproxima,
as horas de claridade solar ficam maiores
e começam a diminuir a partir dessa data.
Além disso, o grande responsável pelo
pico da demanda na hora da ponta são
os chuveiros elétricos e não a iluminação.
A iluminação pública (IP), que contribui para a demanda nas horas de pico,
depende apenas do efeito fotoelétrico
para ativar os relés e não de decretos
governamentais. Portanto, com ou sem
HV haverá o acionamento automático das
lâmpadas que compõe a IP. E quando os
dias de verão são chuvosos ou muito encobertos, fatores que ocorrem com maior
frequência no nosso verão - exceto na
atual estação, que sofre a maior estiagem
e calor das últimas décadas- o fator iluminação natural também não ajudará nem
na redução do pico e nem nessa tal economia de energia.
Outro dado é que nos dias mais quentes tende-se a ligar os equipamentos de
ar condicionado e os compressores dos
refrigeradores (escritórios, escolas, shoppings e residências) com maior frequência, gastando mais energia com certeza,
mas fora do horário de ponta, já que o
calor é mais intenso no período da tarde. Ou seja, a ponta do sistema no verão
se dá no período da tarde e não coincide com o período de iluminação artificial
(lâmpadas). Vejam o recente apagão que
aconteceu dia 04/02/2013, debitado ao
uso intensivo de energia na mesma hora

(pico) e os recordes de pico, que são
sempre no meio da tarde.
Mais questionável ainda é a afirmativa
sobre a existência de economia de energia elétrica (utilização de uma potência
instalada durante um tempo), por conta do
Horário de Verão, estimada em 0,4% na
edição do HV 2012-2013. Alguns estudos
feitos ao redor do mundo têm mostrado
divergências em relação à existência de
alguma economia de energia com o HV.
No Brasil, existem muitas dúvidas sobre a metodologia que o MME utiliza para
sustentar a existência dessa economia
de energia durante o HV. A avaliação do
consumo de energia elétrica nos período
do HV, vis a vis ao período sem HV, parte
de premissas extremamente questionáveis, já que embute uma enorme gama
de imprevisibilidades, generalizações e
condições diferentes como adaptações do
corpo e dos hábitos diários das pessoas,
nível de chuvas, nebulosidade, temperatura ambiente atípicas, férias escolares ou
laborais (que impõe a mudança do horário
de consumo das famílias) etc.
Esses fatores contaminam qualquer
amostragem estatística que possa se sustentar. Ainda que, essa amostragem estatística - com tantas variáveis já comentadas - fosse confiável, o nível de incerteza
associado seria tão alto que o valor em
torno de 0,5% com certeza está dentro da
margem de erro. Ou seja, uma grandeza
que deveria ser solenemente ignorada.
Assim, diante dessas diversas razões
elencadas, jamais se pode garantir, que
existe uma economia de energia devido à
adoção do HV. Nem existe nenhum estudo
conclusivo que prove isso. Assim, o alegado benefício da economia de energia,
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além de carecer de comprovação científica seria, caso mesmo exista, altamente irrisório relativamente falando e dificilmente
compensa os efeitos colaterais perversos
que o acompanha.
Outro fator, não levado em consideração, foi que a partir de 1985, quando
foi reintroduzido o HV no Brasil, os equipamentos industriais, eletrodomésticos e
lâmpadas, passaram por grande transformação em aumento de eficiência. Assim,
o consumo de energia (doméstico, comercial e industrial) e a iluminação em hoje
um gasto unitário bem menor que de três
décadas atrás, em que foram formuladas
as razões para o HV.
É comum argumentarem, que a maior
parte do mundo adota o HV, embora países altamente industrializados como a
China, Japão e Índia não o adotem. Mas,
a maioria desses países que o adotam se
situam em latitudes mais elevadas que o
Brasil e assim as variações das durações
dos dias e noites bem como a variação
das temperaturas, ao longo do ano, são
muito mais pronunciadas. Ainda assim,
nesses países existem grande polêmica
em relação ao HV.
O modo como a radiação solar atinge
esses países situados acima dos trópicos
e que tem nos extremos climáticos um
denominador comum, implica em diferentes durações de insolação e temperaturas
ambientes e, dessa forma, diferenciam o
modo como serão utilizados a iluminação,
os sistemas de aquecimento e refrigeração.
Esses países, mesmo antes do inverno, necessitam de um grande sistema de
aquecimento, que é altamente intensivo
em consumo de energia, que se acentua
à medida que as temperaturas diminuem.
A radiação solar em altas latitudes é bem
menos intensa que na região intertropical,
devido ao maior ângulo de incidência dos
raios solares, acentuando o problema do

frio e a necessidade de calefação, problema que é bem desprezível no Brasil.
Quanto ao argumento de que haverá a
economia do uso de combustíveis fósseis
devido ao não acionamento de termelétricas no horário de ponta, é uma afirmação
que mais confunde que justifica. Isso porque o despacho da energia elétrica não é
feito necessariamente pelas termelétricas
e sim de acordo com a ordem de mérito,
que é determinado pelo menor custo de
operação. Apenas no caso de não haver
acumulação hídrica na época do despacho é que as térmicas serão despachadas,
como ocorre atualmente.
As alternativas para a atenuação do
problema do pico de consumo nas horas
de ponta poderiam ser:
a) Dotar o país de um amplo programa
de disseminação de aquecimento solar
com coletores solares planos em substituição aos chuveiros elétricos. Com a instituição desse programa pelos Municípios,
Estados e União, em parceria com a iniciativa privada, poderia reduzir a demanda de
pico, na proporção da penetração desses
sistemas solares.
b) Aumentar a confiabilidade do sistema de transmissão e sua capacidade de
carregamento, com a disponibilização de
mais investimentos em novas linhas e no
reforço das existentes.
c) Introdução de um sistema de tarifação inteligente - medidores inteligentes - dos quais as concessionárias de
distribuição já tem grande experiência,
dando incentivos aos consumidores que
concentrarem suas cargas em períodos
fora de ponta.
d) Onde for possível, instalar meios alternativos de aquecimento de água, como
sistemas de aquecimento a gás. O uso de
chuveiros elétricos, apesar de sua versatilidade e baixo custo, utiliza uma energia
extremamente nobre - a eletricidade -,

para uma utilidade de alto grau de entropia que é a produção de calor. Assim,
dos pontos de vista termodinâmico e ambiental, a conversão combustíveis fósseis
> eletricidade > calor, tem um altíssimo
nível de ineficiência energética.
e) Finalmente a melhor de todas as
soluções para reduzir o consumo de energia: a implementação de um massivo programa de eficientizaçao e racionalização
energética, que é a forma ambientalmente
mais correta e econômica de utilizar a
energia. O potencial de redução e otimização energética com a eficientizaçao é gigantesco e traria maiores efeitos práticos
para o setor elétrico e menores impactos
para a população do que a adoção do HV.
Fora do setor elétrico é também enorme a polêmica sobre o impacto do HV na
vida cotidiana, como as alterações circadianas, sacrifício para quem acorda muito
cedo (que também obriga a gastar energia
com iluminação) para trabalhar, aumento
de acidentes de transito e de trabalho,
insônia e stress. O verão por si só, com
ou sem HV, permite dias mais longos sem
prejudicar ninguém e nem nada, a não ser
a diminuição do chamado Horário Nobre
das TVs.
A atitude mais transparente para quem
implanta o HV, seria explicitar as razões reais que o justificam, com ampla abertura
a todos os setores da sociedade brasileira
e não responsabilizar o setor elétrico por
esse mal desnecessário. Não é socialmente justo expor a população a esse sacrifício, sem uma razão mais forte e bem
fundamentada que justifique sua adoção.

Alexandre Heringer Lisboa
Engenheiro Eletricista
Mestre em Energia Solar
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inscrição, a mensalidade do curso de Gestão de
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Inspeção predial

Paulo Viana

Norma da ABNT prioriza segurança e fomenta mercado de trabalho

Inspeções prediais periódicas garantem a segurança construtiva e a manutenção do imóvel

Em janeiro de 2012, no Centro do Rio
de Janeiro, o desabamento de um prédio
de 18 andares arrastou consigo outro
prédio de 10 pavimentos e um sobrado,
deixando um saldo de 18 mortos e dezenas de feridos. Em Belo Horizonte, danos
estruturais em edifícios dos bairros Buritis e Anchieta desalojaram centenas de
famílias, ao passo que, no Bairro Caiçara,
o desmoronamento de um prédio de dois
andares, há dois anos, fez uma vítima fatal.
O fato de incidentes como esses não
serem casos isolados no Brasil levou à
necessidade de criação de uma norma de
inspeção predial no âmbito da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), focada na manutenção das edificações. A
normatização, atualmente em discussão,
pode se tornar uma importante ferramenta
para a solução do quadro atual.
Em abril de 2013 foi instaurada a
Comissão de Estudo de Inspeção Predial
(CE 02:140.02), nome oficial do Grupo

de Trabalho que tem a tarefa de estabelecer diretrizes, conceitos, terminologias,
convenções, notações, critérios e procedimentos relativos à inspeção predial. Estão
representados na mesa de discussões três
tipos de atores: produtores, consumidores
e neutros. As reuniões ocorrem mensalmente e são abertas à sociedade.
Profissionais e professores da área da
engenharia e representantes de entidades
do setor, dentre outros, participam dos debates. “A norma de inspeção predial é um
dos pilares para que a durabilidade e os
requisitos de desempenho sejam mantidos
nos sistemas e elementos da edificação
em uso”, avalia a engenheira civil Flávia
Zoéga, secretária da Comissão de Estudo
de Inspeção Predial e presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia (Ibape) de São Paulo.
O novo texto em discussão tem como
base a norma de inspeção predial do Ibape. A principal mudança advinda com a

criação de uma normatização da ABNT,
que atualizará a peça do Instituto, é o
maior alcance e o auxílio que prestará na
padronização dos requisitos necessários
para execução do serviço. “A ABNT é a
associação que representa outras normas
internacionais no país e é quem normatiza produtos, serviços e atividades, inclusive citada em legislação. Assim, trazer
uma norma do Ibape para ser discutida
e ampliada dentro de uma Comissão de
Estudos da ABNT faz com que a inspeção
predial seja de fato regulamentada nacionalmente”, explica Flávia Zoéga.
A construção da norma da ABNT atenderá também determinação do Código de
Defesa do Consumidor, que exige que todo
produto ou serviço prestado seja padronizado ou por normatização oficial ou pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Uma das entidades que participam
dos debates é a CMI/Secovi-MG. Segundo
o advogado e membro do Conselho Jurídico da instituição, Paulo Viana Cunha, a
uniformização do trabalho dos profissionais da inspeção predial era perseguida
desde 2011, com o advento da Norma
de Inspeção Predial elaborada pelo Ibape nacional. “Porém, a norma criada pelo
Ibape tem caráter meramente orientativo,
enquanto a norma da ABNT tem caráter
de norma legal, devendo ser obrigatoriamente observada pelos profissionais
fornecedores prestadores deste tipo de
serviço”, esclarece.
De acordo com o engenheiro civil Aurélio Lara, vice-presidente do Crea-Minas
e integrante da Comissão de Estudo, os
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trabalhos estão adiantados. “Se tudo correr bem, o novo texto deve ir para consulta
pública no segundo semestre de 2014.
Depois, segue para uma votação final, da
qual participam aqueles que tiveram no
mínimo 75% de frequência nas reuniões
do Grupo de Estudo. Creio que na metade
do próximo ano ela deve estar em vigor”,
prevê Aurélio.
A criação da norma da ABNT será essencial para complementar o Projeto de
Lei 491/2011, de autoria do senador Marcelo Crivela, que determina a obrigatoriedade da realização periódica de inspeções
em edificações com foco na verificação
das condições de estabilidade, segurança construtiva e manutenção. “A norma a
ser aprovada na ABNT vai estabelecer os
parâmetros técnicos para se fazer esse
trabalho”, explica o vice-presidente do
Crea-Minas.
Flávia Zoéga destaca que as legislações vigentes ou projetos de lei sobre o
tema não possuem regulamentação. “Assim, essa nova norma da ABNT cumprirá
esse papel importante para que a sociedade contrate o serviço correto para auxiliar a
manutenção dos edifícios”, completa.
Estados como Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, além de algumas cidades
brasileiras, já aprovaram leis que tornam
o procedimento obrigatório. Em Minas
Gerais, há projetos em tramitação, tanto
em câmaras municipais quanto na Assembleia Legislativa, que tratam do tema,
porém, nenhuma Casa aprovou a legislação até agora.
Segundo a assessora parlamentar do
Crea-Minas, Maria de Fátima Amaral, o
Projeto de Lei 3.625/2012 – que determina a realização periódica de inspeções
em edificações e cria o laudo de inspeção
predial em Minas Gerais – foi apresentado
pelo Crea-Minas à mesa da Assembleia
REVISTA VÉRTICE
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Legislativa e encaminhado às comissões
responsáveis pela análise do texto. Serão
emitidos pareceres para orientar o Plenário
quanto à votação do mesmo. “Certamente,
esta proposta legislativa será aprovada,
uma vez que não há nenhuma norma estadual reguladora neste sentido. De maneira geral, uma edificação apresenta uma
característica que a diferencia de outros
bens, pois sua vida útil é consideravelmente grande. Para que esse prazo seja de fato
alcançado, torna-se fundamental a prática
da manutenção”, afirmou.
O conselheiro jurídico do Secovi-MG,
Paulo Viana Cunha, reconhece benefícios
para a sociedade decorrentes da obrigatoriedade da inspeção predial periódica,
como na prevenção de acidentes e danos
pessoais e materiais. No entanto, sob o
ponto de vista das responsabilidades do
Estado, ele traz outra reflexão. “Acho difícil
que isso possa ocorrer, pois traria a obrigatoriedade ao Estado - já assoberbado com
obrigações tais como segurança pública,
justiça, saúde e educação - de fiscalizar o
cumprimento de mais uma norma. Acredito que o mercado receberia essa obrigação como mais um encargo no universo
de obrigações que já acometem o cidadão,
tais como pagamento de tributos e obrigações fiscais”, opina.
A importância da inspeção voltada
para a manutenção é grande, principalmente em um país que, por diversas
razões, desde econômicas a culturais,
negligencia a prevenção. De acordo com
dados do Ibape de Minas Gerais, falhas
de manutenção e uso são responsáveis
por 66% dos acidentes prediais. Além de
segurança, a vistoria preventiva representa também economia para os proprietários. “A maioria dos moradores e síndicos
de edifícios desconhece a existência e,
principalmente, a importância dos servi-

ços de inspeção predial, deixando de lado
o trabalho preventivo e promovendo reparações apenas depois de acontecerem os
problemas, arcando com custos exponencialmente maiores”, afirma o engenheiro
civil Clemenceau Chiabi Saliba Júnior,
presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas e integrante da
Comissão de Estudos da ABNT.
A inspeção com vistas à manutenção
pode detectar problemas com capacidade
de colocar em risco a segurança dos moradores. Anomalias em instalações elétricas
e hidráulicas, nos sistemas de esgotamento sanitário e na cobertura, tão importante para evitar infiltrações, são comuns e
muitas vezes passam despercebidas por
anos. “Em Belo Horizonte, chama a atenção a falta de verificação em prédios com
estrutura paliteiro. Aquele tipo de estrutura
tem de ser acompanhada, mas há casos
em que se passam anos sem que ninguém
a verifique. No geral, você tem a vida útil
dos edifícios comprometida muitas vezes
por falta de manutenção”, alerta o engenheiro civil e eletricista Frederico Correia
Lima Coelho, presidente do Ibape-MG e
vice-presidente técnico do Ibape nacional.
Paulo Viana Cunha acrescenta outro
ponto de grande importância: o planejamento das ações de manutenção e correção. “É possível saber, com alto grau de
confiabilidade, os prazos de vida útil dos
diversos sistemas de uma edificação, podendo, então, se prever com grande antecedência as intervenções de manutenção,
garantindo assim a preservação da vida
útil dos materiais e sistemas, de modo a
não provocar surpresas financeiras para os
condôminos e proprietários”, afirma.
A instituição da norma de inspeção
predial da ABNT, aliada à obrigatoriedade
do procedimento, tem o potencial de trazer outro efeito positivo: o aquecimento do
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mercado para engenheiros e arquitetos
dedicados a esse serviço. Frederico Correia ressalta que esse profissional tem de
se preocupar com a qualificação. “A inspeção necessita de grande preparação. O
profissional tem de ser capacitado e ter na
bagagem grande quantidade de informações que o permitirão fazer o trabalho da
melhor forma e emitir o laudo com segurança”, explica o engenheiro.
O trabalho do perito de inspeção predial consiste na avaliação do estado de
conservação e manutenção da edificação;
constatação de não conformidades técnico-operacionais, de uso e de manutenção,
tais como anomalias e falhas; avaliação do
desempenho da edificação; identificação
de riscos à operação e uso; proposta de
adequações; e planos de manutenção e
gestão operacional, bem como os prazos
para implantação.
Para Clemenceau, a norma da ABNT
terá reflexos positivos também na relação
entre construtoras, incorporadoras, condomínios e proprietários. “Nosso entendimento é de que um trabalho preventivo, como
o sugerido pelos serviços de inspeção predial, tem grande potencial de evitar conflitos. Por outro lado, caso o conflito surja,
tornará mais fácil demonstrar responsabilidades pelo não cumprimento das medidas
necessárias e não executadas que tiveram
como consequência o aparecimento de
problemas na edificação”, defende.
De acordo com Paulo Viana Cunha, a
nova norma trará mais segurança, qualidade e eficiência ao trabalho dos síndicos.
“O síndico é responsável por diligenciar a
conservação da edificação, conforme estabelece o artigo 1.348 do Código Civil.
Temos caminhado em direção a uma profissionalização da gestão predial, especialmente com a edição pela ABNT de diversas
normas que tratam da questão”, avalia.
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Gestão das águas
Desabastecimento no Sistema Cantareira,
em São Paulo, põe em alerta outras regiões do Brasil
O recente risco de desabastecimento
de água de quase 55% da população da
Região Metropolitana de São Paulo, com
o Sistema Cantareira, que passou a operar com apenas 10,7% de sua capacidade total, respingou em outras regiões do
país, inclusive em Minas Gerais.
Diante da crise, o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o Rio
de Janeiro deveria contribuir com a vazão
de águas para São Paulo, através do uso
do manancial do rio Paraíba do Sul. Em
nenhum momento, no entanto, foi mencionado o papel de Minas Gerais nessa
transação, mesmo sabendo que a Bacia
do Paraíba do Sul banha os estados de
São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. “Se
São Paulo tira mais água da calha principal do Paraíba do Sul, afeta Minas Gerais.
O problema é dos três estados. Seria hora
de mostrar que muitas outorgas sofreriam
limitações, com a cessão de maior vazão
do Paraíba do Sul para São Paulo. Fiquei
abismado ao ver o assunto ser tratado
pela mídia sem a participação de Minas”,
observou o engenheiro civil João Bosco
Senra, funcionário da Copasa e mestre em
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos
Hídricos pela UFMG.
A presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(Abes) – seção Minas Gerais, engenheira
civil e sanitarista Célia Alves Rennó, também estranhou o fato de Minas Gerais
não ter sido consultada nessa questão.
“Sequer houve consulta ao Conselho Federal de Recursos Hídricos sobre o asREVISTA VÉRTICE
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sunto. Pelo menos não vi nada a respeito
na mídia”, assinalou a engenheira.
Em junho, por solicitação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a
Agência Nacional de Águas (ANA) publicou
resolução que autoriza a redução temporária da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília, no Paraíba do Sul.
A resolução considerou a necessidade
de preservar o estoque de água disponível
nos reservatórios equivalentes do Rio Paraíba do Sul – que é soma dos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari
e Funil – face à atual e desfavorável situação hidrometeorológica pela qual passa
a bacia, agravada pelo baixos níveis de
chuvas e vazão, combinados com baixos
volumes armazenados nos reservatórios.
A pergunta que se faz é se o Paraíba do Sul, que está com sua vazão
comprometida, terá condições de entrar
no rateio para beneficiar São Paulo, e
se Minas Gerais também corre risco de
desabastecimento. Segundo João Bosco Senra, esse risco já é realidade em
algumas regiões. O reservatório de Três
Marias, por exemplo, formado pelas
águas da Bacia do São Francisco, está
operando com apenas 16% de sua capacidade, segundo dados do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (Igam).
A diretora do Igam, engenheira civil e
mestre em Meio Ambiente, Saneamento
e Recursos Hídricos pela UFMG, Marília
Carvalho de Melo, explica que o principal fator de diminuição na vazão dos
rios é o baixo volume de chuva, inferior

a 50% em alguns locais. Mas reconhece
que a diminuição dos recursos hídricos
também se deve aos eventos provocados
pelo ser humano – a poluição dos rios,
o desmatamento, os conflitos de demandas entre os vários usuários das águas,
dentre outros fatores. Por isso defende
uma gestão pública que atue sob o binômio água-floresta. “As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são importantíssimas. A preservação não só favorece
o aumento da quantidade, como também
da qualidade da água, pois evita que os
poluentes cheguem até o rio. Se o rio tem
a margem preservada, assim como seu
entorno, está mais protegido. Também é
importante que a gestão pública desenvolva uma infraestrutura hídrica capaz de
armazenar a água em período de seca”,
afirmou Marília Melo, assinalando que
um programa de armazenamento já está
em curso nas barraginhas existentes em
várias regiões de Minas.
O coordenador do Projeto Manuelzão, entidade não governamental que
trabalha com a preservação das águas, e
presidente do Comitê da Bacia do Rio das
Velhas, Marcus Vinícius Polignano, teme
que a Região Metropolitana de Belo Horizonte também sofra risco de desabastecimento, caso os conflitos envolvendo
mineradores da Bacia do Rio das Velhas
não seja resolvido. “Já estamos no limite
daquilo que é possível outorgar, do que
se pode explorar. Então, é preciso tomar
cuidado e chamar para o diálogo os setores interessados no uso das águas. O
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questiona.
Gestão pública ainda é tímida
A questão da gestão pública dos recursos hídricos, embora seja de grande
importância, não vem sendo tratada com
a devida importância pelos governos, de
modo geral. Basta ver o problema da
Cantareira, em São Paulo. Em Minas, de
acordo com Marcus Vinícius Polignano,
ainda falta mais aporte do Estado para
o setor. “As bacias são estratégicas na
política de gestão dos recursos hídricos,
mas o governo opta pela relação com os
municípios, por questões políticas. Os
comitês de bacias precisam de mais es-

trutura para operar. Já temos a cobrança pelo uso da água, que é um recurso
fundamental, mas precisamos de mais
técnica operacional, de mais espaço”,
assinalou Polignano.
João Bosco Senra tem opinião semelhante: “Minas tem uma política de
gestão de recursos hídricos instalada
através dos conselhos e dos comitês
de bacias. Mas, nesses últimos anos, o
governo tem esvaziado muito as equipes
técnicas. Há necessidade de uma estruturação maior dos comitês de bacias,
que são colegiados fundamentais para a
gestão pública das águas. Mesmo com a

Evandro Rodney

rio tem limites. O Igam lançou uma portaria sobre o conflito de águas na região
e criou um grupo de trabalho para tentar
resolver a situação do processo de outorga. Não podemos levar esses sistemas à
exaustão, como ocorreu com a Cantareira
e com o São Francisco, que na Barragem
de Três Marias tem vazão de 200 metros
cúbicos por segundo. Se chegarmos até
o final de novembro com essa vazão, a
represa vai secar. Pirapora, Buritizeiros e
outras cidades da região vão sofrer com
isso. Quem imaginaria que uma cidade
como Pirapora, à beira do São Francisco,
teria problema com desabastecimento?”,

Os órgãos gestores são responsáveis pela resolução das questões climáticas e de poluição dos rios
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Lei 3.199/1999, que estabelece a política de recursos hídricos em Minas Gerais,
ainda falta vontade política e a destinação de mais recursos orçamentários. Os
recursos hoje repassados para o Igam
são muito pequenos”, afirma.
Para a engenheira Célia Rennó, a participação de instituições técnicas como
os Creas e as associações de engenharia
sanitária nos conselhos federal e estaduais de recursos hídricos e nos comitês federais e estaduais de bacias é importante, na medida em que possuem dados e
estudos sobre a quantidade de água a ser
usada, os usos prioritários, dentre outras
informações de ordem técnica.
Atualmente, a Abes-MG participa de
28 dos 36 comitês estaduais de bacias
de Minas Gerais e dos comitês federais
das bacias do São Francisco, Rio Doce,
Grande e Paranaíba. Para Célia Rennó,
o processo de gestão dos recursos hídricos no Brasil ainda é tímido e aponta
os inúmeros conflitos existentes entre os
diferentes usuários, as questões climáticas, a poluição, dentre outros problemas, cuja resolução passa pelos órgãos
gestores de recursos hídricos, comitês
de bacias e órgãos governamentais.
“Embora a água seja um bem público e
haja a Lei Federal de Recursos Hídricos
de 1997 fundamentada na gestão compartilhada que regula o uso dos recur-
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sos hídricos, não há uma identificação
maior entre os comitês e a população. O
processo de participação da sociedade
civil vem sendo questionado pelo próprio
Poder Legislativo, que dificulta a aprovação de projetos gestados na comunidade
que não tenham passado pelos legisladores”, questiona.
Pacto das Águas
A preocupação do governo federal
com os problemas que afetam os recursos
hídricos nos estados tem levado a ANA a
tomar algumas medidas em relação à
gestão das águas. Para o assessor da
Diretoria de Gestão da ANA, responsável
pela concepção e implementação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, engenheiro civil Paulo da Cunha Libânio, a melhoria do processo de gestão das águas
não passa pela intervenção da União nos
estados, mas sim pelo fortalecimento dos
sistemas de gestão estaduais, incluindo-se os colegiados de recursos hídricos e
os organismos de bacias. “A ANA tem
atuado em diversas frentes para instituir
o modelo de gestão de águas brasileiro, o
qual deve ser descentralizado, participativo e integrado”, explica.
Segundo Paulo da Cunha, a ANA tem
atuado em diversas frentes para instituir
o modelo de gestão de águas brasileiro.
“Um dos principais desafios é a consolidação do Sistema Nacional de Geren-

ciamento de Recursos Hídricos, um dos
poucos sistemas institucionais com previsão na própria Constituição de 1988.
Esse sistema, como o próprio nome diz,
é nacional e, portanto, suas ações transcendem em muito a esfera federal. Daí a
importância, por exemplo, da iniciativa de
cooperação federativa do Pacto Nacional
pela Gestão das Águas, que já conta com
a adesão de 24 estados da federação. O
Pacto estabelece metas para a melhoria
da gestão de águas em nível estadual, que
são aprovadas pelo respectivos Conselhos
estaduais de Recursos Hídricos, nos quais
têm assento representantes da sociedade
civil e de setores usuários”, ressalta.
Paulo da Cunha alerta que os problemas não são apenas dos estados,
nem tampouco exclusivamente da União.
“Cabe à União, por intermédio da ANA,
e aos estados, por intermédio dos seus
respectivos órgãos gestores, fazer uma
regulação do acesso a esse bem público
de forma a garantir o seu uso múltiplo e
sustentável. Para isso, deve-se trabalhar
cada vez mais no sentido da integração
das ações e processos regulatórios conduzidos nas esferas federal e estadual,
bem como na articulação das políticas de
água e meio ambiente com as políticas
setoriais, respeitando-se sempre as diretrizes para uma gestão descentralizada e
participativa”, enfatiza.

Ambiente

Crea-Minas participa de comitês de bacia
formação do território formado pelo caminho
das águas, onde o fluxo converge e resulta
na boa ou má qualidade da água, já que uma
bacia hidrográfica será analisada de acordo
com as funções de uso pela sociedade instalada em seu território. Outro aspecto, segundo
a engenheira, diz respeito a estruturação e
implementação deste modelo de gestão descentralizado, por meio de Comitês de Bacia
Hidrográfica em que há várias dificuldades relativas aos convênios, dentre outros pontos de
estrangulamentos. “Mas quero deixar um recado positivo, como inspiração para os envolvidos na gestão de recursos hídricos. Trata-se
do projeto de zoneamento ambiental do Médio
Rio Grande, Projeto Grande Minas – União pelas Águas. Esse projeto foi realizado durante
os três últimos anos e envolveu uma equipe
multidisciplinar formada por mais de 40 pesquisadores, sob a coordenação do professor
Eduardo Collares. Além de quatro livros, o projeto possui um completo banco de dados georreferenciados que estarão disponíveis para o
Comitê e para as entidades que atuam na área
ambiental, de planejamento e gestão. Participei
do projeto desde sua idealização e acredito no
seu caráter inovador, pois é o primeiro no estado de Minas nesta escala de trabalho e poderá
servir de espelho para outros comitês de bacia
na elaboração e reformulação dos seus planos

Anuncieaqui

Tereza Cristina representa o Crea-Minas no CBH GD7

diretores de recursos hídricos e, também, para
os gestores públicos, em suas estratégias de
planejamento regional e urbano”, afirma.
De acordo com Tereza, o projeto foi viabilizado por meio de parcerias com a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado de Minas (Semad), com recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais – Fhidro, a Agência de desenvolvimento do Sudoeste Mineiro (Adebras) e Fesp/
Uemg Passos. “Portanto, há de se acreditar nas
potencialidades dos construtores de modelos
bem intencionados”, comemora.

Periodicidade

bimestral
Tiragem

150.000
exemplares
Público
· agrônomos
· engenheiros
· técnicos
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Tiragem média das 6 últimas edições.

O Crea-Minas integra 12 comitês de bacias
em todo o estado de Minas Gerais auxiliando
na gestão das águas. A sua participação se
dá por meio de contribuição técnica de seus
representantes nos diversos comitês regionais,
câmaras temáticas institucionais especializadas em recursos hídricos. O Conselho participa das análises e discussões técnicas para
aprovação dos planos de recursos hídricos das
bacias e na arbitragem, estabelecendo parâmetros e mecanismos capazes de estabelecer
valores para a cobrança pelo uso da água.
Para a engenheira civil e mestre em engenharia urbana e conselheira do Comitê de
Bacia Hidrográfica-CBH GD7 representando o
Crea-Minas, Tereza Cristina de Faria Kraüss
Pereira, os profissionais que representam o
Conselho nos comitês de bacia têm grandes
contribuições a dar, além de ter também possibilidades para articular importantes parcerias.
“Ressalto a afinidade que existe entre as duas
entidades, os comitês de bacia hidrográfica e
o Crea-Minas, numa sintonia de ideais e força
de trabalho, atualmente na pessoa do nosso
presidente Jobson e naquilo que se propõem
os membros dos comitês. É um bonito desafio”, afirma.
Para Tereza, os problemas enfrentados
hoje, em relação à gestão dos recursos hídricos no Brasil envolve a compreensão da con-

Encontros Regionais: Monitoramento

Crea-Minas realiza monitoramento
dos Encontros Regionais
Terminada a primeira fase dos Encontros Regionais dá-se início ao processo de monitoramento. O foco desse texto são as propostas
de atribuição do Crea-Minas, em programação pelo Fórum Técnico.
A seguir, são apresentadas algumas das propostas e seu encaminhamento.

Fiscalização:

Ações
Administrativas:

Intensificar ações junto aos
bancos para verificar quem
são os responsáveis técnicos
pelos projetos de crédito
agrícola; fiscalizar a emissão
de A.R.T. na contratação de
crédito agrícola; fiscalizar a
comercialização e o uso de
agrotóxicos, no que é de sua
competência.

Ampliar a gestão do CreaMinas junto às prefeituras
oferecendo convênios que
permitam a otimização
e apoio aos setores de
fiscalização e controle dos
serviços urbanos.

(A maioria das propostas é
referente ao eixo Alimentos).

Monitoramento
• Não é permitida a
fiscalização em virtude de
as instituições bancárias
não poderem fornecer
informações de clientes,
consideradas sigilosas.
Será avaliada a celebração
de convênio com
instituições bancárias para
exigir A.R.T. na contratação
de crédito agrícola.
• A fiscalização de emissão
de A.R.T. para contratação
de crédito agrícola já é
atividade de rotina do
Crea-Minas.
• O Crea-Minas é
responsável pela
fiscalização da
comercialização e do
armazenamento de
agrotóxicos, o que é
feito rotineiramente. A
fiscalização do uso de
agrotóxicos é competência
do Ima/MAPA.
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Monitoramento
• O Crea-Minas, junto
com a Federação
das Associações de
Engenharia Arquitetura
e Agronomia do Estado
de Minas Gerais (Faea),
tem feito um trabalho
intensivo de contatar
municípios para informar
e oferecer convênios
para otimização e
apoio aos setores de
fiscalização e controle
dos serviços urbanos.
Como esse tipo de
convênio demanda lei
municipal o processo
é bastante lento. Já
foram contatados 15
municípios e em três já
há ações adiantadas.

Convênios ou Parcerias:
Celebrar convênio com a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Semad) e, dentre outros objetivos,
promover intercâmbio de informações
e viabilizar fiscalização conjunta;
estabelecer parcerias com o
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), CAU-MG,
Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais
(Iepha), universidades e municípios
da Regional Metropolitana para
realização de debates e formulação
de propostas visando à acessibilidade
em monumentos tombados e em
áreas do entorno, especialmente nas
cidades históricas.

Monitoramento
• Está em fase de concepção o
estabelecimento de convênio
Crea/Semad para cooperação
mútua para atuar na fiscalização
e troca de banco de dados. Esse
convênio atenderá ainda às
propostas ligadas a licenciamento
ambiental e outros processos no
âmbito da Semad. Esse convênio,
para sua eficácia, deverá ser
celebrado após as eleições.
• Foi feita em 29/04/2014, no
auditório do Crea-Minas, a
Conferência de Circulação Viária
das Cidades Históricas de Minas,
promovida pela Associação das
Cidades Históricas de Minas, que
definiu diretrizes de ação. Ver:
http://1drv.ms/1pPucJK

Ações Legislativas e
de Implementação
da Legislação
Criar comissão para acompanhar
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) o Projeto de Lei de
Inspeção Predial, que torna obrigatória a
fiscalização nas edificações e incorporar
ao Projeto de Lei as infraestruturas
urbanas; cobrar com rigor, nos
municípios, e em parceria com o
Ministério Público, o cumprimento da
legislação urbana.

Monitoramento
• O Projeto de Lei 2.838/2012 é
acompanhado pela Assessoria
Legislativa do Gabinete da
Presidência. O projeto tramitará
por quatro comissões, em dois
turnos; após a votação do 2º
turno é redigida a versão final,
aprovada e encaminhada para
sanção, promulgação ou veto.
Para estender a fiscalização
às infraestrutras urbanas será
necessário um PL substitutivo ao PL
original. Essa demanda está sendo
providenciada junto ao deputado
estadual Paulo Lamac. O PL pode
ser acompanhado no seguinte
endereço: http://www.almg.
gov.br/atividade_parlamentar/
tramitacao_projetos/interna.
html?a=2012&n=2838&t=PL;
• O Crea-Minas tem parceria e
convênio com o Ministério Público
para ação conjunta, inclusive
para cobrar a implementação da
legislação urbana.

Encontros Regionais: Monitoramento
Ações Educativas, de Capacitação, Promoção de
Debates e Elaboração de Material Técnico
Eixo Alimentos: Promover debates, elaborar material e capacitar responsáveis técnicos. Temas:
Prestação de assistência técnica e diversificação dos agentes; uso correto de agrotóxicos, receituário
agronômico; agricultura orgânica; novas tecnologias de produção; processos de comercialização;
diversificação dos agentes de prestação de assistência técnica; combate à perdas de alimentos, estradas
rurais, manejo de irrigação, viabilidade hídrica dos lençóis freáticos e artesianos.
• Monitoramento: Em elaboração um Programa de Trabalho visando a promoção de debates e
elaboração de material técnico para divulgar e subsidiar a capacitação de forma abrangente.

Eixo Impacto das Chuvas: Promover debates, elaborar material e capacitar para os temas:
elaboração de Cartas de Risco Geológico e Ocupação em Áreas de Risco; sistemas de alerta de enchentes;
técnicas de detenção, infiltração e reutilização de águas pluviais. Ações para períodos de inundação e seca
como meio de capacitação dos profissionais; soluções que minimizem os danos causados pelas inundações;
diretrizes para novos loteamentos.
• Monitoramento: As ações para esse eixo estão em fase de concepção, mas já há uma importante
contribuição do Crea-Minas para o eixo em diversas publicações da VÉRTICE. Está sendo feito um
levantamento das contribuições já efetivadas para esse eixo.

Eixo Meio Ambiente: Elaborar material e capacitar funcionários das prefeituras sobre captação de
recursos, inclusive aqueles do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro); promover debates, elaborar material e capacitar sobre
resíduos sólidos, incluindo a logística reversa, coleta seletiva e destinação de resíduos gerados nos postos
de lavagem de veículos e nas oficinas mecânicas, além dos da construção civil; promover workshop para
divulgação e orientação dos procedimentos de Autorização Ambiental de Funcionamento.
• Monitoramento: Está em fase de formatação a Câmara Temática de Meio Ambiente, que deverá
atender boa parte das demandas do eixo para o Crea-Minas. A ideia é aglutinar os atores envolvidos no
tema, subsidiar a implementação de políticas públicas e elaborar material técnico.

Eixo Rodovias: Promover eventos sobre rodovias mineiras.
• Monitoramento: A Câmara Temática de Rodovias Federais promove debates aprofundando a discussão
sobre rodovias e mobilidade no estado, no contexto do desenvolvimento econômico regional. Nesses
debates busca-se articular as ações dos diversos órgãos envolvidos no tema. Já foram feitas reuniões em
Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros, Lafaiete, Uberlândia e Caratinga. Ver: http://www.
crea-mg.org.br/gestao-e-transparencia/programas-e-projetos/camaras-tematicas/Pages/camarade-rodovias-federais.aspx

Eixo Urbanicidade: Promover debates, elaborar material e capacitar para elaboração dos Planos

Municipais de Saneamento/Resíduos Sólidos, Planos Municipais de Mobilidade/Acessibilidade e implementação da
Proteção e Defesa Civil; construção de residências sustentáveis e recursos naturais nas edificações. Promover em
parceria com Assembléia Legislativa, Ministério Público, Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), Associação Mineira de Municípios (AMM), debate
sobre a gestão municipal e a eficaz implementação do desenvolvimento urbano a partir da Constituição Federal e
do Estatuto da Cidade, inclusive a implantação da Lei de Assistência Técnica.
• Monitoramento: Está sendo montado um Programa de Trabalho para esse eixo para 2015,
consistindo especialmente em amplo debate com parceiros governamentais e da sociedade civil sobre
desenvolvimento urbano. O objetivo é pautar e buscar os meios para implementar, definitivamente, a
legislação urbana pós-Estatuto da Cidade e o planejamento urbano na gestão municipal.

Ressaltam-se:
1. A Capacitação para Planos
Municipais de Saneamento
(municípios com menos de
50.000 hab.) - Convênio
Crea-Minas/Funasa. Estão
sendo atendidos cerca de
460 municípios. O processo
de capacitação teve término
em fevereiro de 2014,
mas o acompanhamento
se estenderá até julho
de 2014. O Convênio
foi estendido para os
municípios da Bacia do
Rio das Velhas, na RMBH.
(Nota: A Lei Federal 11.445
determina que os Planos
Municipais de Saneamento
são obrigatórios para
o exercício de 2014 e
define como saneamento
o abastecimento de
água potável, a coleta e
tratamento de esgotos, a
drenagem e o manejo de
águas pluviais urbanas, a
limpeza urbana e o manejo
dos resíduos sólidos.
Dessa forma o Plano de
Saneamento deverá ter
um impacto muito positivo
nos eixos Meio Ambiente,
Impacto das Chuvas e
Urbanicidade).
2. O levantamento de
informações, em
andamento, sobre a
contribuição do Crea-Minas
para os diversos eixos, de
forma a dar conhecimento
e indicar os meios de
consulta.
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Colégios

Inspetores entregam propostas de
Encontros Regionais a deputados

Patrick Maia

Os inspetores do Crea-Minas entregaram aos deputados estaduais de
Minas Gerais, no dia 28 de maio, os cadernos elaborados pelo Conselho
em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado contendo os resultados dos
Encontros Regionais “Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social”,
com as principais necessidades das regiões mineiras. O conteúdo dos
trabalhos foi apresentado no dia 29 na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), durante o Ciclo de Debates Contribuição das Engenharias
para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, promovido pela
ALMG. Os cadernos entregues aos parlamentares mineiros identificam e
analisam questões de cada região relacionadas ao cinco eixos temáticos
abordados nos Encontros: meio ambiente, rodovias, urbanicidade,
impacto das chuvas e alimentos.

Com o intuito de debater os desafios enfrentados pelo Vale do Jequitinhonha, o CreaMinas realizou no dia 8 de agosto, em Araçuaí, o seminário Água e Terra: o futuro
do Vale do Jequitinhonha. O evento contou com a participação de representantes do
Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerias (Emater-MG), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam), da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos (Smea) e do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.“O Crea-Minas vai compor um grupo de
trabalho e articular parcerias com os diversos órgãos regionais. Como desdobramento
deste seminário, vamos encaminhar as propostas que compõe a Carta para o
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha para as instâncias responsáveis”, detalhou
o diretor de Relações Institucionais, engenheiro mecânico Josias Gomes.

Marconi Rocha

Seminário em Araçuaí

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Cadastro Ambiental Rural (CAR)
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O Crea-Minas participou no dia 30 de junho, juntamente com representantes do Instituto
Estadual de Florestas (IEF), Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad), Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais (Smef) e Sociedade
Mineira de Engenheiros Agrônomos (Smea), na sede do Conselho, do Curso sobre
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, com
a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais,
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento. “O Curso de CAR-MG é de fundamental
importância na “transferência de informações, no treinamento dos profissionais do
Sistema Confea/Crea para obtenção de bons resultados nos futuros cadastros das
áreas verdes (Reservas Legais, APP, Remanescentes Florestais) das propriedades rurais
e urbanas de Minas Gerais”, afirma o presidente da Smef, engenheiro florestal Gabriel
Moreira Junqueira.

Colégios

O Crea-Minas, através da Câmara Temática Rodovias Federais, em parceria com a
inspetoria de Caratinga, realizou no dia 20 de maio, no Salão Celso Simões Caldeira do
Campus I do Unec (Centro Universitário de Caratinga) o VI Workshop Rodovias Federais.
O objetivo foi diagnosticar e apontar soluções para os principais gargalos das BRs 116,
251, 367, 418, 342, 458, 474, 482, 356, 265 e 451, que cortam o Leste de Minas.
Foram realizados debates sobre a atual situação das rodovias visando a elaboração de
relatórios e propostas de melhorias a serem apresentadas ao governo e aos órgãos
competentes. Esse foi o último workshop, totalizando seis encontros realizados nas
diversas regiões de Minas para a elaboração de um documento com propostas de
melhorias para as rodovias, fundamentadas sob o olhar técnico da engenharia.
O evento foi muito proveitoso e elogiado por todas as autoridades presentes. Dentre
os assuntos discutidos foi destaque a transposição de nível da rodovia Rio-Bahia, que
corta Caratinga, causando muitos acidentes e atropelamentos.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Workshop em Caratinga

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Academia de palestras
O Colégio de Instituições de Ensino do Crea-Minas, através do projeto
Academia de Palestras, realizou durante o semestre 63 eventos em
todas as regiões do estado, onde foram proferidas palestras técnicas
e institucionais em diversas instituições de ensino, levando a todos
informações sobre o Conselho e o seu potencial de conhecimento
na área tecnológica. A realização de palestras é mais uma ação de
interiorização e integração das instituições de ensino – berço da
formação dos futuros profissionais – fortalecendo o eixo Formação
Profissional.

Entre os dias 4 e 6 de junho, o Crea-Minas participou da primeira edição da Construnor 2014,
no Expominas, em Teófilo Otoni. A Construnor é uma feira da construção civil das regiões Norte e
Nordeste de Minas Gerais e tem como objetivo reunir empresas do ramo da engenharia e arquitetura.
Durante o evento, o Crea-Minas ministrou palestras voltadas para o desenvolvimento dos profissionais
da região, sobre os serviços prestados pelo Conselho e a atuação da fiscalização. O evento foi
importante para mostrar o papel do Crea-Minas e o seu trabalho em favor da sociedade. Destacou
ainda o trabalho realizado pelo Conselho em defesa da valorização das profissões da área tecnológica.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

I Construnor em Teófilo Otoni
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Tecnologia

Usina produz biodiesel
a partir de óleo de cozinha

Patrick Maia

Um antigo problema ganhou uma
nova solução com a usina modular, que
utiliza óleos e gorduras de descarte como
matéria-prima para produção de biodiesel. O trabalho, quarto classificado na 1ª
Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec), promovida pelo Crea-Minas em dezembro de 2013, foi desenvolvido pelo estudante do 8º período de
engenharia de produção, Moisés Martins
de Oliveira, orientado pelo professor Alex
Nogueira Brasil.
A Usina Modular para Produção de
Biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais traz no quesito inovação os projetos do reator para síntese de biodiesel
por irradiação ultrassônica, do destilador
de álcool e do módulo de pré-tratamento
dos óleos e gorduras residuais. “A usina
utiliza ainda o processo de purificação a
seco, Dry Wash, por meio de resina polimérica de troca iônica, que evita a geração de água residual, um problema nos
processos convencionais de produção de

Usina de Biodiesel usa óleos residuais como matéria-prima

biodiesel”, explica Moisés.
Motivado pela preocupação ambiental
e pela oferta de matéria-prima, o estudante trabalhou no projeto em parceria com a
Universidade de Itaúna, a Biominas Engenharia de Energias, que custeou o projeto
desde o início, e a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). “Hoje, temos milhões de litros de óleos vegetais utilizados
para fritura de alimentos que são descartados todos os dias, muitas vezes jogados
na rede de esgoto. Nossa ideia foi utilizar
esse óleo para gerar energia”, conta Moisés. E foi com o foco no desenvolvimento
sustentável que a Usina Modular de Produção de Biodiesel foi projetada para trabalhar com qualquer tipo de oleaginosa,
incluindo os óleos utilizados no preparo
dos alimentos.
O descarte inadequado dos óleos
e gorduras, além de gerar graves problemas de higiene e mau cheiro, causa
danos irreparáveis ao meio ambiente,
sendo ilegal e punível por lei. Os efeitos
da degradação ambiental provocaram a defesa da produção de tecnologias limpas e o
reaproveitamento de resíduos.
Este fato tem levado empresas
a buscarem viabilidade econômica para esses resíduos, diminuindo os impactos ambientais,
estimulando a reciclagem de
matérias-primas e promovendo
a formação de novos postos de
trabalho. “O biodiesel produzido
a partir de óleos residuais utilizados no preparo de alimentos,

apresenta-se como uma alternativa para
a substituição parcial ou total do diesel de
petróleo, pois é produzido a partir de fontes renováveis, é biodegradável e seus níveis de emissão de gases causadores do
efeito estufa são bem inferiores”, defende
o professor Alex Brasil.
O projeto da Usina já está patenteado
e ela será produzida por uma empresa de
Itaúna que apoiou o desenvolvimento desde o início. Para testes e apresentação em
feiras, foi desenvolvido um modelo menor
que está em funcionamento em Caxias do
Sul. “O objetivo é mostrar para o poder
público que o projeto funciona e que vale
a pena adquirir um modelo maior. Também instalamos uma no Inhotim, durante
a semana do meio ambiente, para que
mais pessoas tenham acesso e possam
conhecer nosso projeto”, conta Moisés.
No projeto da Usina Modular para Produção de Biodiesel foram considerados
diversos fatores ligados diretamente com
a parte técnica e econômica do processo
de produção do biodiesel. De fácil instalação e operação, a Usina possui reservatórios e equipamentos construídos em aço
inoxidável, adequado ao processo. O sistema de aquecimento utiliza óleo térmico
em reservatórios encamisados, evitando o
contato dos reagentes com a resistência
elétrica, mesmo que encapsulada. “Além
de elevada sustentabilidade, o projeto
de implantação do programa de coleta e
reciclagem de óleo de cozinha para produção de biodiesel margeia os campos
tecnológico, social e ambiental”, destaca
o estudante.
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CMA

Impacto dos pleitos
nos resultados das obras
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do e apresentado durante a execução da
obra e não depois”, afirma Clemenceau.
Um dos meios utilizados para prevenir
conflitos são os registros nos Diários de
Obra ou atas de reunião pelos contratantes ou contratados durante a execução da
obra. Itens como marcos contratuais iniciados ou concluídos, descrição da produção,
interferências e paralisações solicitadas
ou não pelo cliente, impactos das alterações de especificações técnicas, atrasos
nas frentes de serviços devido à falta de
liberação, definição e/ou disponibilidade
do cliente, retrabalho de serviços decorrentes de solicitações do cliente, execução
das atividades conforme projeto executivo,
projeto básico e comunicação de obra, especificações técnicas e Normas Técnicas,
entre outros, devem ser anotados. Além
disso, em caso de ocorrência de algum
sinistro, as partes deverão descrevê-lo no
Diário de Obra, informando local, data e
causa provável, além de elaborar relatórios
fotográficos com detalhamento do sinistro.
Outra modalidade de solução de confli-

tos que agiliza a análise de pleitos e é ideal
para grandes obras é o Dispute Resolution
Board (DRB), no original inglês, ou Comitê
de Resolução de Disputas. Nesse procedimento, é instituído um grupo de profissionais capacitados da indústria e da construção que atuam previamente na resolução
de conflitos, evitando que futuramente se
transformem em longas demandas.
Para a diretora executiva da CMA
Crea-Minas, advogada Camila Linhares, a
maior vantagem do DRB é não deixar que
o conflito se agrave. A advogada também
destaca a rapidez com que se resolvem
os problemas, sem que haja paralisação
da obra. “O DRB se diferencia de outros
métodos privados de solução de conflitos,
como arbitragem, mas não são excludentes. A arbitragem busca a resolução do
conflito, enquanto o DRB trabalha para evitá-lo, e caso ocorra, minimizar seus danos.
Nesse caso, poderá utilizar o procedimento
arbitral. As vantagens são principalmente o
ganho de tempo, a especialidade do árbitro
e o sigilo de decisão”, finaliza.

Adriana von Krüger

Com o aquecimento do mercado da
construção no Brasil, o crescimento dos
investimentos tanto da iniciativa pública
como privada tem sido caracterizado pelo
aumento de exigências pelos contratantes e contratados no que diz respeito ao
gerenciamento da execução das obras.
Neste cenário, onde destaca-se o aumento no índice de formalização das ações
gerenciais, é fundamental que a obra seja
entregue com o mínimo de alterações nas
condições contratuais e proporcione tanto
a satisfação do contratante quanto o lucro
esperado pelo construtor.
Para o engenheiro civil Clemenceau
Chiabi Saliba Júnior, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA Crea-Minas), todo contrato
de engenharia deve preservar o equilíbrio
econômico-financeiro. “Para qualquer fato
imprevisto que acontecer durante a vigência do contrato, as partes devem buscar o
reequilíbrio”, ressalta.
As mudanças nas condições para
execução de uma obra, em relação ao
contratado, podem acontecer devido a
alterações, omissões ou problemas nos
projetos e escopo da obra e em decorrência do contexto do empreendimento. As
alterações podem provocar impactos significativos no escopo, qualidade, custos e
prazos, e precisam ser bem gerenciadas
para que se estabeleça ou se mantenha o
equilíbrio e justiça na relação contratual.
“Hoje existe uma indústria de pleitos em
que empresas mal preparadas prometem
vender o que não são capazes de entregar.
O pleito correto deve ser feito fundamenta-

Impacto dos pleitos nas obras foi debatido em seminário da CMA Crea-Minas realizado em abril

Perfil

Leidiane Vinhal

Agricultura como paixão

Uma carreira traçada pelo conhecimento técnico e dedicação à gestão pública

“Vocação e amor por aquilo que se faz”, assim o engenheiro
agrônomo Alysson Paulinelli, define uma vida inteira dedicada à
engenharia, em que acumulou grandes vitórias e o respeito como
um dos maiores profissionais das ciências agrárias do país.
Formando pela Escola Superior de Agricultura de Lavras
(Esal/Ufla) em 1959, Paulinelli conta que suas habilidades para o
campo se manifestaram ainda no início da juventude. As atividades agrícolas já faziam parte da sua família há algumas gerações
e quando revelou o desejo de aprofundar conhecimentos nessa
área, foi estimulado pelo pai, engenheiro agrônomo de formação,
a antes conhecer a prática. “Ele tinha medo que a escolha da
minha profissão se desse por mera influência familiar, então me
convidou para assumir uma antiga fazenda que estava alugada.
Queria que eu fosse um agrônomo com vivência no campo, diferente de muitos que existem”, revela ele, que é filho único e saiu
de casa para estudar aos 17 anos.
Aprovado no vestibular da Esal em primeiro lugar, Paulinelli
se manteve um estudante aplicado até o final do curso, quando
recebeu a medalha de melhor aluno da turma. Confirmando a sua
vocação política, foi eleito presidente do Diretório Acadêmico por
dois mandatos consecutivos. Logo após sua formatura recebeu
o convite para ajudar a reerguer a Escola, que na época passava por uma difícil fase financeira. “Os dois primeiros anos foram
de muita luta. Eu estava recém-casado, já com filhos, o salário
era muito pequeno e o trânsito no ambiente político me exigia

constantes viagens. Mas, como professor militante e figurinha
conhecida no Congresso Nacional, lutamos pela federalização da
Escola, que foi oficializada em 1963. Fomos visionários e queríamos construir uma grande instituição”, orgulha-se ele, que de
1966 a 1971 ocupou o cargo de diretor da Universidade.
A sua inserção cada vez maior no ambiente político fez com
que o então governador Rondon Pacheco - seu conhecido desde
a época da militância como professor - o convidasse para criar
a Secretaria de Estado da Agricultura de Minas Gerais. “Ele foi
testemunha do meu empenho com a causa da Universidade e me
propôs a, desta vez, usar a mesma energia na criação de uma
nova secretaria”, relembra. À frente do órgão de 1971 a 1974,
comandou avanços, como a organização do Sistema Operacional
Integrado de Produção Agropecuária de Minas Gerais e a criação
do Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais (Pipaemg), hoje Epamig. Também montou o primeiro Projeto
de Assentamento Dirigido de Desenvolvimento Rural Integrado
(Padap), o Projeto de Irrigação de Jaíba e o primeiro Projeto de
Aproveitamento do Cerrado em Minas Gerais.
O grande conhecimento técnico, aliado às suas habilidades
como gestor público, o levaram ao Ministério da Agricultura, entre 1974 e 1979, a convite do então presidente da República,
Ernesto Geisel. Durante sua gestão criou a Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Programa de Aproveitamento e Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro (Polocentro).
Através do Programa de Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro
(Prodecer) – em Joint Venture com o Japão - desenvolveu 21
projetos de assentamento dirigido no cerrado brasileiro.
De volta às Minas Gerais, atuou como presidente do então
Banco do Estado Minas Gerais (Bemge), presidente da Sociedade
Mineira de Agricultura, deputado federal constituinte e presidente da Confederação Nacional de Agricultura do Brasil, tendo sido
agraciado em 2006 com o World Food Prize - Prêmio Mundial
da Alimentação e da Agricultura, como reconhecimento de sua
contribuição para o aumento da oferta mundial de alimentos.
Hoje, aos 78 anos, Allyson Paulinelli continua em plena atividade
profissional, dividindo o seu tempo entre o gestor de múltiplas atividades e o homem que fez da paixão pelo campo uma profissão
para a vida inteira.
REVISTA VÉRTICE
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Minas e Gerais

Paulo Lanzetta/Embrapa

A arte da boa cachaça

Preparo do solo e variedades de cana são alguns dos segredos da cachaça de Salinas

Havana/Anísio Santiago, Seleta, Salinas, Salineira, Canarinha, Indaiazinha, Havaninha, Piragibana, Beija Flor, Boazinha,
Saliboa, Cubana, Lua Cheia, Majestade,
Nova Aliança, Terra de Ouro, Sabor de
Minas. Os nomes soam como música nos
ouvidos daqueles que apreciam o sabor de
uma boa cachaça. São mais de sessenta
marcas produzidas em Salinas e região,
que fazem com que a cidade seja detentora da maior concentração de cachaça
artesanal do Brasil e ostente com justiça o
título de capital mundial da cachaça.
Apesar de feita exclusivamente do caldo da cana, cada cachaça carrega a marca
do seu produtor que, guarda a sete chaves
o segredo de fabricação que o acompanha
há várias gerações. Os detalhes estão em
todo o processo de produção, desde a escolha do tipo de cana, passando pela época certa da colheita, o tempo de moagem,
os ingredientes e o tempo de fermentação,
a forma de destilação e os tonéis para o
envelhecimento, até o engarrafamento.
A cadeia produtiva da cachaça artesanal de Salinas envolve a atuação de desde
técnicos agrícolas, técnicos em eletrotécni-

ca, engenheiros agrônomos, passando por
engenheiros civis, engenheiros eletricistas
dentre outros profissionais. O engenheiro
civil Jailson Mendes Brito projetou toda a
estrutura da sede administrativa e do setor de moagem das cachaças Boazinha e
Seleta, além de todas as fábricas da Cooperativa Terra de Ouro. Planejou também a
modernização da fábrica da cachaça Beija
Flor, a engarrafadora da Sabor de Minas e
a estrutura do Instituto Federal do Norte de
Minas, Campus Salinas. “Antes, tudo era
feito empiricamente, mas hoje temos vários profissionais da nossa área projetando
fabricas modernas e arrojadas. Com isso,
demos um salto de qualidade muito grande que reflete na produtividade que é revertida em receita para o município e para
a região”, destaca.
Já o engenheiro eletricista João Alves,
atua em projetos na área de segurança
eletrônica em escritórios, alambiques e
engarrafadoras. “Trabalho muito com instalação de circuito fechado de TV, alarme,
cercas eletrônicas, sistema de comunicação como PABX, adaptação de celulares
para recepção de sinais, além de rádio

monocanal, dentre outros”, revela.
Os produtores de cachaça de Salinas
recebem o apoio da Emater-MG, que orienta
sobre o processo de produção. “As orientações vão desde o preparo do solo, até as
escolhas de variedades, técnicas de condução da lavoura, ponto de colheita, uso de
irrigação, dentre outras”, afirma o técnico
agrícola da Emater, César do Carmo.
Para a engenheira agrônoma e responsável técnica pela Seleta, Cristiane
Correa, a produção da cachaça de Salinas
e região só tem a contribuir para o crescimento da cidade. “Temos muito potencial
para crescer e os profissionais só têm a
ganhar. A qualificação dos nossos profissionais faz com que muitos sejam solicitados para outras regiões do estado e do
país. É muito difícil fazer cachaça ruim em
Salinas, e o carinho como a nossa cachaça
é feita faz com que ela seja a melhor do
país, competindo em nível de igualdade
com qualquer destilado de padrão internacional do mundo” afirma a agrônoma.
Não é à toa que a Havana/Anísio
Santiago, a marca de cachaça artesanal
mais tradicional do Brasil, é produzida em
Salinas e reconhecida como Patrimônio
Cultural Imaterial do município. Em Salinas também está o maior produtor de cachaça artesanal em volume de produção
que comercializa as marcas Boazinha,
Saliboa e Seleta. Por tudo isso, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
concedeu à cachaça de Salinas o selo de
Indicação Geográfica que só a cachaça
de Paraty possui. Só Salinas possui um
Museu da Cachaça e promove todos os
anos o Festival Mundial da Cachaça, que
fomenta os negócios e faz a festa dos
apreciadores da bebida de todo o Brasil.
REVISTA VÉRTICE
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Só no site
Mobilidade na RMBH
Câmara Temática de Mobilidade Urbana
do Crea-Minas, composta por várias
instituições públicas e privadas, lança
documento que aponta caminhos para
melhoria da mobilidade na RMBH.
O levantamento, resultado de vários
encontros técnicos realizados desde o final
de 2012, aponta caminhos para a solução
de problemas crônicos.
http://tinyurl.com/V22SoSite1

Memorial Lourenço Baeta Neves
O Crea-Minas inaugurou na Inspetoria de
Oliveira o memorial dedicado ao engenheiro civil
e metalúrgico Lourenço Baeta Neves, primeiro
presidente do Conselho. O vice-presidente
no exercício da Presidência do Crea-Minas,
engenheiro civil Aurélio Lara falou da importância
do memorial para que profissionais, estudantes
e a sociedade saibam como foi a criação do
Conselho em Minas.
http://tinyurl.com/v22SoSite2

Artigo: Água e
Desenvolvimento
Sustentável
Liminar favorável ao
Crea-Minas
Uma decisão liminar suspendeu a
aplicação da Resolução 51/13. A
publicação da liminar suspende quaisquer
ação de fiscalização sobre as atividades
dos profissionais e empresas registradas
no Conselho e torna sem efeitos todas as
autuações aplicadas neste sentido.
http://tinyurl.com/V22SoSite4

Valorização Profissional
Na TV Crea-Minas, destaque para a Câmara Temática,
de Valorização Profissional no Setor Público. Assista à entrevista com o
coordenador da Câmara, Normando Leite, que fala sobre o trabalho que vai
compor um banco de informações para ajudar a promover o reconhecimento
dos profissionais da área tecnológica lotados no serviço público.
http://www.tvcreaminas.com.br
REVISTA VÉRTICE
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Rádio

A primeira parte do artigo do
engenheiro agrônomo Emílio
Mouchrek mostra que o assunto
Água deve ser abordado sob dois
aspectos: a disponibilidade e a
sustentabilidade.
Assim, o que é tecnicamente
denominado disponibilidade é
o conjunto da disponibilidade
propriamente dita e da gestão dos
recursos hídricos.
http://tinyurl.com/V22SoSite3

Entrevistas, boletins e especiais

Confira nas matérias especiais: Quarteto de Cordas
Libertas leva arte ao interior de Minas.
Nas Entrevistas, novos programas da CMA Responde
Conheça a obra e a vida de grandes artistas da música no novo programa
musical da Rádio Crea-Minas: Para Todos.
http://www.radiocreaminas.com.br
Crea-Minas

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 agosto/13 a julho/2014 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
julho/14
junho/14
maio/14
abril/14
março/14
fevereiro/14
janeiro/14
dezembro/13
novembro/13
outubro/13
setembro/13
agosto/13

Baixo
1.132,61
1.131,61
1.030,73
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

R-1
Normal
1.366,44
1.365,16
1.364,48
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

PP-4
Alto
1.660,49
1.659,35
1.659,42
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

Baixo
1.039,37
1.037,66
1.035,72
1.033,84
1.030,51
1.028,85
1.025,28
1.002,59
1.004,62
998,25
996,76
994,31

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
julho/14
1.145,35
598,99
junho/14
1.143,99
598,80

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

1.141,20
1.138,51
1.135,59
1.135,28
1.133,70
1.101,15
1.100,23
1.094,48
1.094,22
1.092,51

597,12
596,95
596,10
594,43
592,12
575,80
575,87
572,41
571,62
568,46

Normal
1.281,58
1.280,20
1.278,89
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

Baixo
987,49
986,13
984,37
982,61
979,61
977,59
974,10
952,77
954,86
948,40
946,85
943,56

R-8
Normal
1.107,94
1.106,68
1.105,31
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

Alto
1.340,13
1.338,56
1.337,93
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

PIS
Baixo
745,12
743,79
741,56
741,39
738,85
738,06
734,38
715,61
716,37
711,14
711,29
708,90

R-16
Normal
1.073,65
1.072,46
1.071,21
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

Alto
1.392,01
1.390,68
1.386,71
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

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
julho/14
1.263,35
1.368,37
1.086,49
1.195,04
1.445,92
1.589,74
junho/14
1.262,26
1.367,24
1.085,58
1.194,11
1.444,46
1.588,20
maio/14
1.259,86
1.365,14
1.083,63
1.192,48
1.441,54
1.585,68
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
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Memória

As batalhas se ganham meses antes de
ocorrerem, sobre uma mesa de trabalho

Cipião, o Africano

Engenharia Militar
Os romanos foram, provavelmente, a primeira civilização a ter uma força dedicada à Engenharia Militar. Entre os destaques, a construção
de fortificações com comprimentos superiores a 60 km em apenas algumas semanas.

A Grande Muralha

Áquila

A Grande Muralha é uma impressionante estrutura
militar de 8.850 km construída durante a China
Imperial. A muralha começou a ser erguida por
volta de 220 a.C. por determinação do primeiro
imperador chinês, Qin Shihuang. Embora não tenha
relatos sobre as técnicas construtivas, sabe-se que a
obra aproveitou uma série de fortificações construídas
por reinos anteriores, sendo a estrutura dos muros
constituída por grandes blocos de pedra, ligados por
argamassa feita de barro.

A águia romana era um símbolo da Roma Antiga, sendo
usada pelo exército romano como insígnia de suas legiões.
Ficava sob custódia da primeira coorte e só saída do
acampamento romano em ocasiões raras. O legionário
responsável por ela, o aquilifer, defendia a insígnia como
a própria vida. Perder a águia era mau agouro.

No Brasil

O marco inicial da Engenharia Militar no Brasil foi a chegada,
em 1774, do tenente-coronel Antônio Joaquim de Oliveira,
encarregado de ensinar arquitetura militar, disciplina
necessária às obras de fortificação do território. Em 1810 é
criada a Academia Real Militar por Dom João VI, no Rio de
Janeiro. Em 1928 foi criada a Escola de Engenharia Militar,
que se transformou sucessivamente em Escola Técnica do
Exército (1933) e Instituto Militar de Engenharia (1959).

Globalizados

Legionário Romano
republicano em marcha,
com tampa para o escudo .
(sec. III - I a. C.)

Tureoforo helenístico
(sec. III - I a.C.)

Guerreiro Ibérico do Sudeste
(fim do sec. III a I a. C.)

O exército romano, para melhorar os pontos fracos da cavalaria,
alistava soldados dos povos dominados. Quem lutasse na legião e
saísse vivo, ganhava a cidadania romana.

Legionário Imperial
(sec. II d.C)

Cavaleiro auxiliar
romano. (sec I d.C.)

Vapt vupt

Todo legionário era capaz de construir uma ponte, uma muralha,
desviar um rio ou levantar um acampamento com todas as suas
defesas em poucas horas. Além do conhecimento técnico, seus
principais trunfos eram a disciplina, a estratégia e o treinamento
continuado.

Esses romanos são loucos!

“Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos
... Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao
invasor. E a vida não é nada fácil para as guarnições de legionários romanos
nos campos fortificados de Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petibonum...”
Este é o prólogo de todas as edições dos livros de Asterix, o gaulês, série em
quadrinhos criada em 1959, na França, por Albert Uderzo e René Goscinny.
Asterix reside com seus amigos em uma pequena aldeia gaulesa situada em
uma península na Armórica, ao norte da antiga Gália. Para resistir ao domínio
romano, os aldeões contam com a ajuda de uma poção mágica que lhes dá
uma força sobre-humana.
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Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Ler e Navegar
500 Anos de
Engenharia no Brasil
José Carlos T. B. Moraes (org.)
Edusp

Nos últimos quinhentos anos, a
evolução da engenharia no país
foi notável. Um pouco dessa
história está contada neste livro,
vencedor do Prêmio Jabuti 2006,
na categoria Ciências Exatas,
Tecnologia e Informática, que faz
parte da Coleção Uspiana - Brasil 500 Anos. Alguns textos dão
uma visão global da engenharia
no país desde o seu descobrimento, enquanto outros trazem
discussões atuais em áreas
específicas, como a construção
civil, a mineração, a siderurgia,
a metalurgia, a construção de
estradas de rodagem, a mecatrônica, entre outros. Acompanha
os artigos farta iconografia selecionada para esta edição.

Estrada

CD

Em Casa
Uma breve história
da vida doméstica
Bill Bryson
Companhia das Letras

Em casa é simultaneamente uma
narrativa histórica, um tratado
de sociologia, um compêndio de
história da ciência e uma divertida
coleção de curiosidades culturais.
Viajando pelo interior de sua própria casa, Bill Bryson reconstitui a
evolução de cada um dos cômodos que compõem a habitação
humana moderna. Amparado por
uma bibliografia reveladora, o livro
percorre largos intervalos no tempo e no espaço para demonstrar
que a configuração arquitetônica
da moradia determina todos os
aspectos da vida privada.

Você Vai Voltar pra
Mim e Outros Contos
B. Kucinsk
Cosacnaify

Uma Rua Chamada
Pecado (Drama)
Diretor: Elia Kazan
Livraria Saraiva

Celso de Sampaio Amaral
Neto, Francisco Maia Neto,
João Freire d’Avila Neto e
Olivar Vitale
Publicação Independente

Na visão dos autores, a publicação contribui para a compreensão do conteúdo dos textos da
NBR-15.575 da ABNT, que trata
do desempenho das edificações
habitacionais, no sentido de buscar uma melhor relação entre
os diversos atores participantes
dessa dinâmica cadeia da construção. O manual também está
disponível no site http: //www.
franciscomaia.adv.br/public/
manual-nd.pdf

Escritos Sobre
Transporte, Trânsito
e Urbanismo

Esta produção norte-americana,
de 1951, tem no elenco Marlon
Brando, Vivien Leigh, Kim Hunter,
Karl Malden. Dirigida magistralmente, esta obra foi baseada
na peça de Tennessee Williams
“Um Bonde Chamado Desejo”.
Indicada a 12 Oscars, vencedor
de quatro estatuetas, conduziu
a cinematografia a uma nova
era, figurando até hoje entre os
100 melhores filmes de todos
os tempos pela AFI lista dos Top
100 Filmes. O filme foi totalmente restaurado e remasterizado
digitalmente.

Poesia Total
Waly Salomão
Companhia das Letras

Antonio Clóvis
Coca Pinto Ferraz
Edusp

Rubinho do Vale
Produção Independente

O CD é o resultado de uma caminhada de 30 anos de música e
de sonhos, de lutas e conquistas,
de aprendizado. Rubinho navega
por outras sonoridades sem perder suas origens. São músicas
que falam do interior de Minas,
homenageiam os violeiros. No
CD, Rubinho convida seu filho
Davi e a cantora Fernanda Takai
para essa mais nova caminhada.

Norma de Desempenho:
um Marco Regulatório
na Construção Civil
Manual de Orientação

Primeiro livro de contos de Bernardo Kucinski traz uma coletânea de vinte e oito histórias
sobre o drama dos sequestrados
e torturados políticos, a contaminação dos dias daqueles que
se opuseram ao regime militar
do Brasil, (re)agindo na clandestinidade. Foi publicado em
conjunto com o relançamento de
seu romance K., e em função da
efeméride dos cinquenta anos do
golpe militar no Brasil.

Esta obra reúne textos do autor
sobre temas relacionados com
transporte urbano, trânsito e
urbanismo. O material apresentado contém ideias, propostas,
críticas, informações técnicas e
de interesse para estudantes e
profissionais dessas áreas, bem
como para as demais pessoas
interessadas no assunto.

Poesia Total reúne pela primeira
vez a obra poética completa de
Waly Salomão, desde Me segura que eu vou dar um troço, de
1972, até Pescados vivos, de
2004. É uma viagem sem volta: um “processo incessante de
buscas poéticas” como disse o
próprio autor sobre seu trabalho
poético-visual, os Babilaques de
2007. O livro traz ainda uma seção de canções inéditas, além de
apêndice com os mais relevantes
textos sobre sua obra.
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Mude o

Mundo!

Adote atitudes para um

futuro sustentável.

19 de novembro

Seu voto é muito importante.
Participe!
www.crea-mg.org.br/cer

