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Revista, TV, rádio
e mídias sociais
são utilizadas pelo
Crea-Minas para
disseminar boas
práticas da engenharia
e debater grandes
temas da área.
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ESPAÇO DO LEITOR
VÉRTICE de cara nova
Após 25 edições acompanhando os projetos gráfico e editorial originais entregamos a você, leitor, uma
VÉRTICE de visual novo.
Os novos projetos gráfico e editorial foram criados com o intuito de atender tanto as demandas dos
profissionais da área tecnológica como a solicitações das várias instâncias do Crea-Minas.
Além de diversificar a abordagem dos assuntos propostos em pauta, trazendo mais leveza aos textos
e tornando a leitura mais prazerosa, os novos projetos editorial e gráfico buscam dialogar com as outras
mídias do Conselho como a TV Crea-Minas, a Rádio Crea-Minas, o facebook e a Vértice On-Line.
Esperamos cumprir nosso objetivo.
Boa leitura para todos.

registrados no Sistema. Como sugestão, uma entrevista com profissionais
e ou conselheiros mostrando nossa organização, informando nossa luta por
um piso salarial, levando ao conhecimento de todos os profissionais tanto
de nível médio como de nível superior,
por exemplo, a exclusão dos técnicos
do Sistema Confea/Creas, que gerou
a intensificação de nossa luta por um
Conselho Próprio(...).
Nilson Rocha - Presidente Sintec MG
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Aos responsáveis pela Revista Vértice,

Nota da Redação:

Primeiramente envio os parabéns
pelas excelentes matérias da última
edição (25) da Revista Vértice. Realmente são ótimas reportagens, como
por exemplo a reciclagem de veículos,
a crise no abastecimento de água, a
entrevista do presidente Jobson e muitas outras matérias de grande importância e relevância para a sociedade.
Entretanto, não se vê nessa edição e
em tantas outras que já foram publicadas, nada ou quase nada sobre os
Técnicos Industriais e Agrícolas, que
por força de lei são também membros

Está pautada para a próxima edição desta
publicação matéria sobre o Grupo de Trabalho (GT) dos Técnicos do Crea-Minas,
pioneiro no Brasil e exemplo para outros
Creas do país.

V É R T I C E

sobre a catedral de Rouen, parece-me
ter havido um engano do autor, pois o
famoso romance do grande escritor
francês Victor Hugo, que conta a história de Quasímodo (nome do corcunda)
passa-se em Paris e não em Rouen.
(...).
Antonio M. Clarete Vilela - Sinergia Telecomunicações Ltda
Nota da Redação:
Realmente erramos. Pedimos desculpas
pelo equívoco e agradecemos a valiosa
contribuição

Gostaria de ser informado onde ler ou
comprar o livro divulgado na última
revista:
Um homem, uma vaca e um planeta.
Hugo Celso Coelho

Prezados Senhores,

Nota da Redação

Recebi a última edição da Revista Vértice, como sempre, de excelente qualidade. Gostaria de fazer uma observação sobre o quadro que destaca as 5
catedrais góticas da Europa: No tópico

Na verdade, não é um livro, mas um documentário dirigido por Peter Proctor e pode
ser acessado no youtube, no link http://
bit.ly/vert26m

m a i o . j u n h o | 2 0 1 5

Ampliando a fiscalização
EDITORIAL

Carlão/Estúdio Click

Defender os interesses sociais e humanos é uma das premissas da missão do
Crea-Minas. E um dos caminhos para se alcançar esse propósito é desempenhar uma
fiscalização efetiva para, assim, garantir segurança e qualidade nos serviços prestados
à sociedade. A fiscalização do Conselho assegura que à frente dos empreendimentos
da área tecnológica existam profissionais legalmente habilitados para elaborar todos os
projetos e estudos necessários para acompanhar a execução da obra/serviço e, assim,
evitar que leigos atuem em nome de profissionais formados para tal. O Crea-Minas foi
criado para este fim - regulamentar e fiscalizar o exercício profissional da engenharia,
agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto no nível superior quanto técnico.
Em 2014, o Conselho inspecionou 70.150 empreendimentos em todo o estado,
o que representa um aumento de 31,4% em relação a 2013, quando esse número
somou 53.385 ações. Já em 2012 o total foi de 34.648. Esse aumento na fiscalização
se deve, sobretudo, à maior eficiência e às estratégias adotadas. Os números vêm
crescendo a cada exercício. E nossa meta é que cresçam cada vez mais. Isso tem ocorrido mesmo com a manutenção da estrutura e do número de fiscais, mostrando que a
metodologia, as técnicas e os equipamentos modernos têm ajudado neste processo.
Para desempenharmos com ainda mais excelência nosso papel, vamos centrar
todos os esforços nesse setor na atual gestão. Realizamos mudanças nos métodos
de gerenciamento, priorizando o planejamento das ações. Foram criados ainda canais
com os diversos setores e unidades do Conselho para efetivar a participação deles no
planejamento da fiscalização. O Crea vai investir em um novo sistema que vai modernizar a plataforma de trabalho dos fiscais, onde os processos e notificações poderão
ser acompanhados por relatórios detalhados, evitando falhas e erros, além de agilizar
a atividade fiscalizadora. Com esse novo método será possível ainda classificar as
ações de fiscalização por empreendimentos.
Outro foco de atuação do setor nesta gestão é a celebração de convênios com
outros órgãos fiscalizadores. O objetivo é somar forças para que a nossa fiscalização seja mais assertiva, completa e de menor custo. Temos como exemplos os
convênios firmados com a Defesa Civil do Município de Belo Horizonte e com o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).
Também novidade para este ano é a fiscalização no agronegócio. Em uma
iniciativa pioneira no Brasil, a fiscalização do segmento vai se tornar uma área
específica no Conselho, com estrutura, análise e acompanhamento especiais.
O setor já era fiscalizado, mas agora será acompanhado mais de perto, com
análises mais profundas que envolvem questões alimentares, ambientais e hídricas. Fiscalizar o agronegócio é garantir à sociedade que nos empreendimentos, que vão desde um imóvel rural até uma agroindústria, tenha a presença
de um responsável técnico. Essa especialização vale ainda para outras áreas
como a indústria elétrica, a indústria mecânica e a siderúrgica, que possuem
métodos específicos. Temos o projeto de levar essa especialização para essas
áreas determinadas.
O envolvimento de todos nesse processo é fundamental para o efeito esperado. O resultado da fiscalização nos mostra que o trabalho de prevenção que fazemos
caminha na direção certa. A intenção não é punir. Buscamos, antes de tudo, orientar.
Precisamos contribuir mais e com a participação de todos.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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EM DEBATE
Fraja Jaka Sundan

ONU alerta sobre a
importância dos solos

D

a revolução agrícola às grandes
escavadeiras hidráulicas. A história humana pode ser contada pela
sua relação com o chão em que pisa,
mas nem sempre sabemos o verdadeiro
valor dos solos. Por isso a ONU, através
da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO - em inglês), que desde 2011 é presidida pelo
agrônomo brasileiro José Graziano da
Silva, instituiu 2015 como o Ano Internacional dos Solos (AIS 2015).

Essa preocupação tem como alicerce recentes estudos que apontam para
uma rápida degradação dos solos em
todo o planeta. Em 2011 a FAO divulgou
o relatório O Estado dos Recursos Solo
e Água no Mundo para a Alimentação e
Agricultura (SOLAW - em inglês), onde
aponta as áreas em que os recursos já
estão degradados ou com potencial risco
de degradação. O relatório conclui que
os últimos 50 anos foram de notável aumento na produção alimentar, mas traz a
conta do progresso. “Em muitos locais as
conquistas têm sido associadas a práticas
de gestão que têm degradado os sistemas
solo e água, sobre os quais a produção
alimentar depende”, (SOLAW, 2011).
Segundo o relatório, as áreas com
incidência mais alta de degradação dos
solos estão ao longo da costa oeste das
Américas, na região mediterrânea do sul
da Europa e norte da África, no Sahel,
no chifre da África e em várias partes
da Ásia, sendo mais preocupante a situação na Índia e leste da China. A perda
de qualidade do solo, a perda de biodi-
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versidade e o esgotamento dos recursos
hídricos são os fatores de maior ameaça.
A expansão demográfica e práticas insustentáveis da agricultura são apontadas
como desencadeadores desse processo.
Na América do Sul, as invasões de terras
agrícolas, o desmatamento e as queimadas na região da bacia do rio Amazonas
também são citados no relatório.
A FAO estima que 33% das terras
do planeta estão degradadas, por razões
físicas, químicas ou biológicas. O relatório aponta ainda que o uso irresponsável
do solo pode acarretar ou potencializar
problemas como a salinização e desertificação. Segundo o engenheiro agrônomo
Anôr Fiorini de Carvalho, professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV), o solo
tem certa capacidade de recuperação
que não pode ser excedida. “Compactando ao extremo, recobrindo e selando
a superfície, saturando com agrotóxicos
e metais pesados ou contaminando com
aterros insalubres estamos condenando
os solos à completa degradação”, afirma.
Ainda segundo o agrônomo, o solo
é um organismo vivo e os processos de
degradação podem trazer consequências
irreversíveis. “Se usarmos o solo intensivamente, promovendo a redução de sua
fertilidade pela degradação de matéria
orgânica ou pela redução da quantidade de nutrientes, o levaremos à morte”,
completa o engenheiro agrônomo
No Brasil cerca de 140 milhões de
hectares de áreas já estão degradadas.
Para o professor da UFV uma possível solução seria a criação de uma instituição
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federal específica, e não se pode esperar
a situação se agravar. “É preciso urgência
na criação da Agência Nacional do Solo
para salvarmos nossas terras”, afirma.
Para o presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos (Smea),
engenheiro agrônomo Emílio Mouchrek,
as áreas degradadas já impactaram a
produção agrícola no mundo. “Na condição que as coisas vão indo, em muito
pouco tempo a degradação da parte agricultável do solo tomará vultos aterrorizantes”, afirma.
A questão do solo também está
diretamente ligada à manutenção dos
nossos rios. O assoreamento fluvial e a
má interferência antrópica nas bacias hidrográficas são situações recorrentes que
preocupam. Para o presidente da Smea, o
cuidado deve começar nas bacias hidrográficas. “No âmbito da bacia hidrográfica
nós temos que respeitar o ciclo hidrológico e precisamos ter um programa mais
efetivo de recuperação de áreas degradadas e de recomposição de flora”, afirma
o engenheiro.
Um estudo do projeto Manuelzão –
projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – analisou
o uso do solo no entorno de dois afluentes
do rio das Velhas: o rio Bicudo e o Pardo
Grande. Enquanto o primeiro praticamente secou, o segundo manteve muito bem
suas águas. A diferença entre os dois
está na ocupação do solo. Mais de 70%
do entorno do rio Bicudo teve interferência antrópica, já no Pardo Grande esse
número era de apenas 39%. Essa dife-

rença foi fundamental para a preservação
da água em quantidade e qualidade, além
de toda a biota da região.
A engenharia e a agronomia lidam
com os solos o tempo todo, seja por meio
da mineração, construção civil, cultivo
e industrialização de alimentos, dentre
outras atividades. Na questão alimentar,
é da área técnica que vem o preparo do
solo, o plantio, o processamento industrial e embalagem de produtos, através
do trabalho de engenheiros agrônomos,
agrícolas, químicos, florestais e engenheiros de alimentos, além dos técnicos
e tecnólogos. Segundo o relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo,
lançado pela FAO em 2014, o programa
brasileiro de combate à fome e redução
da miséria é referência para outros países. Em uma década o Brasil reduziu pela
metade o número de pessoas que sofrem
com a falta de alimentos. Isso se deu pelo
uso de técnicas e políticas públicas específicas, além do engajamento do setor
técnico e agrícola.
Em Minas Gerais, 75% do território
é ocupado por áreas rurais, onde a terra
é o motor da economia e fator primordial.
Segundo o relatório Agronegócio Brasileiro em Números, do Ministério da Agri-

cultura Pecuária e Abastecimento (Mapa),
de 1960 para 2010 a área de pastagem
no Brasil cresceu de 122 milhões para
170 milhões de hectares, um aumento
de 39%. No mesmo período o rebanho
nacional subiu de 58 milhões de cabeças
de gado para 204 milhões.
O avanço das técnicas permitiu um
aumento gigantesco na produção. Entre
1960 e 2010, ainda segundo o relatório
do Mapa, a produção de grãos aumentou
em 774%, saltou de 17 milhões de toneladas para 190 milhões.
Mas se no campo o Brasil tem
progredido em relação ao uso dos solos,
nas cidades têm acontecido o contrário.
É o que indica a pesquisa Metais em
solos urbanos: um estudo na cidade de
São Paulo, realizada pela química Ana
Maria Graciano Figueiredo, que revelou
uma elevada presença de metais tóxicos
nos solos de São Paulo, maior cidade da
América do Sul. Foram encontradas altas
quantidades de cobre, arsênio e chumbo
em parques públicos da cidade, sendo
este último o que mais chama a atenção.
No parque Jardim da Luz, que fica ao lado
da Estação da Luz, foi identificado um teor
de chumbo de 209 mg/kg, valor que chega a 439 mg/kg no parque Buenos Aires,
em Higienópolis. Ambos os resultados
estão acima dos valores considerados
seguros por instituições de saneamento e meio ambiente, como a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(Cetesb), que aponta para 180 mg/kg o
limite para o elemento.
Dentro da agenda de discussões

do AIS 2015, aconteceu em dezembro de
2014 a primeira Conferência Global sobre Biodiversidade dos Solos, na cidade
francesa de Dijon. O evento reuniu mais
de 600 participantes de 60 países, que
discutiram os avanços nas pesquisas
em curso sobre a biodiversidade do solo,
tendo em vista as mudanças climáticas e
ações antrópicas.
Além disso, a ONU instituiu o Dia Internacional dos Solos, em 5 de dezembro.
A agenda incluiu também a Conferência
Internacional do Solo, em maio, na Albânia, e a Semana Global do Solo, em abril,
na Alemanha. Para além dos eventos, com
o ano internacional do solo a FAO pretende
levantar o debate sobre a importância da
condição edáfica e do nosso papel em sua
preservação e uso sustentável.
Esse debate está longe de acabar. A
FAO estima que em 2050 o crescimento
da população e o aumento da renda irá
demandar um incremento de 70% na produção de alimentos no mundo. Segundo o
órgão, a produção agrícola terá de aumentar mais rapidamente que o crescimento
populacional, além dos padrões de consumo que também deverão ser ajustados.

www.
www.

SAIBA MAIS: www.
https://www.fao.org.br/edsaasa.asp
http://tinyurl.com/SOLAW2011
http://tinyurl.com/SOFI2014
http://tinyurl.com/Agronegocio-em-numeros
http://tinyurl.com/Sistemas-em-risco
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Convênio

O único em BH com registro no PMI

EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS
O IETEC é pioneiro na criação do curso Gestão de Projetos.
Esta experiência é reconhecida pelo mercado, sendo que 53% dos profissionais formados
são engenheiros.

Aproveite as condições especiais
e acelere o desenvolvimento da sua carreira.
Inscreva-se: ietec.com.br

Estude com quem é referencia no mercado

MESTRADO: Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas.
MBA: Gestão de Projetos | Gestão de Negócios | Administração de Projetos .
PÓS-GRADUAÇÃO: Gestão de Projetos | Gestão de Projetos em Construção e Montagem | Engenharia de Custos e Orçamento
Engenharia de Planejamento | Engenharia Logística | Engenharia de Processos | Engenharia Ambiental Integrada | Engenharia de Software | Engenharia de Suprimentos
Engenharia de Vendas | Administração de Compras | Análise de Negócios e da Informação | Gestão e Tecnologia da Informação | Gestão de Processos.

Rua Tomé de Souza, 1065, Savassi | Belo Horizonte | ietec.com.br | cursos@ietec.com.br

Adriana von Krüger

Investimentos que exigem retorno
Planejamento da ampliação do Aeroporto Internacional
de Belo Horizonte precisa ser concretizado

Q

uando o Grupo Precon resolveu
investir na construção do condomínio Alphaville Terras Fidalgo, no limite entre os municípios de
Confins e Pedro Leopoldo, a principal
motivação foi o potencial econômico do
chamado vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, capitaneado
pelos grandes investimentos feitos no

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN), em Confins. Potencializado
a partir de 2005, quando passou a receber os voos do Aeroporto da Pampulha, o aeroporto internacional se livrou
do rótulo de um elefante branco - que
recebia menos de 10% do volume de
passageiros para o qual havia sido
projetado - para se transformar em

um dos mais importantes aeroportos
do país. Obras públicas como a linha
verde, ligando o aeroporto ao centro da
capital e à Cidade Administrativa, nova
sede do governo estadual, no bairro
Serra Verde, dentre outras passaram a
atrair nos últimos 10 anos vários empreendimentos para a região. “O Alphaville Terras Fidalgo foi uma idealização
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de visão pioneira acerca do potencial
dessa região como destino natural para
o crescimento da cidade, o desenvolvimento do estado e sua inserção na
nova economia”, afirmou Eder Campos,
gestor do condomínio.
O empreendimento veio para se somar aos vários outros nos mais diversos
ramos de atividades econômicas, que se
multiplicam a cada dia na região, apostando no potencial do vetor Norte. Composto
por oito municípios (Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Santa
Luzia, São José da Lapa, Ribeirão das
Neves e Vespasiano), além dos bairros
das regionais Norte e Venda Nova, essa
área ocupa uma posição estratégica no
plano de desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ancorado no
projeto de expansão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o vetor Norte
foi concebido com base em um estudo
propositivo direcionado para a criação de
um ambiente ideal para o desenvolvimento
de serviços e bens de alto valor agregado,
estimulando a economia e atraindo investimentos para a região.
Todos esses investimentos, no en-

tanto, podem ser afetados pelos planos
do governo estadual e da Infraero, que
estudam a possibilidade de transferir voos
nacionais para o aeroporto da Pampulha,
afetando diretamente o desempenho do
terminal em Confins e os empreendimentos da região. “A gente defende que
a Pampulha volte a operar com voos para
algumas capitais. Hoje existe uma grande
dificuldade do empresário vir a Belo Horizonte e descer em Confins. Existe esse
problema de acesso e alguns voos para
algumas capitais passariam a ser na Pampulha. Essa facilidade pode ajudar muito
no desenvolvimento de negócios em Belo
Horizonte, porque os empresários teriam
um acesso facilitado. Hoje o deslocamento
de Confins para o centro, por táxi, custa
em torno de R$140, portanto, R$280 ida e
volta. Não seria transferir muitos voos, mas
criar opções para esses empresários”, afirmou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Altamir Rôso. Apesar
de o secretário afirmar não acreditar que
o vetor Norte será afetado pela ampliação
dos voos na Pampulha, não é isso que
pensam empreendedores da região.
O vice-presidente de loteadoras da

2014

a partir de

10,92 milhões de passageiros

107,3 mil pousos e decolagens

2015
capacidade duplicada para 20 milhões de passageiros

reconfiguração do sistema viário

23 mil toneladas de carga
(embarcadas e desembarcadas)

operando atualmente
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aumento de esteiras
de restituição de
bagagem doméstica
de embarque

23 pontes de
embarque

7 companhias aéreas

Câmara do Mercado Imobiliário de Minas
Gerais (CMI/Secovi-MG), engenheiro civil
Leonardo de Bessa Matos, ressalta que
a transferência de voos para a Pampulha
preocupa porque poderá afetar investimentos no aeroporto, como o aumento do
fluxo aéreo, a construção de outras pistas
e a ampliação dos serviços de atendimento aos passageiro, além de comprometer
a criação de um polo comercial na região
do aeroporto em Confins. “São muitos loteamentos industriais, habitacionais, além
de diversos empreendimentos urbanos.
Pessoas que vivem na ponte aérea e fizeram altos investimentos, com toda razão
querem o retorno do que investiram e
sem dúvida a transferência de voos para
a Pampulha pode sim impactar negativamente esses negócios”, salientou.
Para o gestor do condomínio Alphaville Terras Fidalgo, a mudança de voos, de
Confins para Pampulha afeta não somente
o vetor Norte como todo o estado. “A mudança é muito ruim não só para o vetor
Norte, mas para Minas Gerais, na medida
em que enfraquece um vetor de desenvolvimento que é o grande diferencial para o
estado. Estamos falando em optar por um

nova área de embarque
e desembarque internacional

m a i o . j u n h o | 2 0 1 5

+ balcões de check-in
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Aerotrópole
Quando fala da Aerotrópole, Eder Campos se refere à criação de uma cidade ao redor de um aeroporto, ideia que vem ganhando
fôlego por todo o mundo. A chamada aerotrópole se baseia na tese da proximidade da
infraestrutura urbana dos terminais aéreos de
cargas e de passageiros. O conceito, desenvolvido por John Kasarda, diretor do Centro
Comercial Aéreo na Universidade da Carolina
do Norte (UCN) e professor de Estratégia do
Instituto Kenan - instituição ligada à universidade onde são realizadas pesquisas nas áreas de empreendedorismo, desenvolvimento
econômico e competitividade global-, prevê o
desenvolvimento de uma região de grande importância econômica, tendo como ponto central um aeroporto, em que a integração modal
para o transporte de passageiros e de cargas
é essencial. De acordo com Kasarda, uma
aerotrópolis é uma sub-região metropolitana
cuja infraestrutura, uso da terra e economia
são centrados em um aeroporto, oferecendo a
conectividade rápida de seus negócios a seus
fornecedores, clientes e parceiros de empresa,
em nível nacional e mundial.
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte possui características fundamentais para
se tornar uma aerotrópole, já que é o único aeroporto da região Sudeste com espaço físico
capaz de comportar a expansão necessária.
São 15 milhões de metros quadrados de sítio
aeroportuário. Concedido à iniciativa privada
em novembro de 2013 por R$ 1,82 bilhão, é

o único aeroporto no Brasil com planejamento
até 2030 e que possui a melhor localização
no perímetro que concentra a maior parte do
PIB brasileiro. A existência de uma significativa
disponibilidade de espaços torna a região, ao
contrário de outras áreas de Belo Horizonte,
extremamente competitiva quanto aos preços
de instalação. A acessibilidade e os equipamentos existentes e previstos permitem que os
habitantes usufruam de boa qualidade de vida.
Para Eder a transferência dos voos para
a Pampulha irá impactar tanto os negócios
para o condomínio Terras Fidalgo como os
outros investimentos da região. “O impacto
de tal decisão é sentido primeiro na credibilidade depositada no projeto de se criar um
aeroporto que seja referência internacional.
A BH Airport fez muitos compromissos e
sonhou grande para alçar nosso Aeroporto
Internacional para ter visibilidade mundial. O
grande desafio, que é coletivo, é atrair cada
vez mais as empresas aéreas para um projeto
de maior conectividade, que alavanca a movimentação de carga e passageiros, o que, por
sua vez, gera o desenvolvimento econômico.
Para o projeto Terras Fidalgo, representa um
risco de timing para o desenvolvimento da região, uma vez que nosso projeto é fortemente
atrelado ao conceito de uma região desenvolvida em torno do Aeroporto”, ressalta.

Concessão
Em novembro de 2013, o governo federal promoveu o leilão de concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Com
a assinatura do contrato de concessão, realizada em 7 de abril de 2014, nasceu a concessionária BH Airport, que é uma Sociedade
de Propósito Específico (SPE), composta pelo
Grupo CCR – uma das maiores empresas de
infraestrutura da América Latina – e pela Zurich Airport, além da Infraero, que detém 49%
da concessionária.
Em agosto de 2014, a BH Airport assumiu a Operação Assistida do Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte e desde o dia
12 de janeiro de 2015 é a responsável integral pela operação e gestão da infraestrutura
aeroportuária.
Informações da concessionária dão con-
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aeroporto [Pampulha] que tem limitações de
crescimento, o que representa um pensamento de curto prazo. Estaríamos defendendo um
equipamento que não tem modelo de modernização viabilizado e depende de recursos do tesouro, ao contrário do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, que por meio do contrato de
parceria firmado com a BH Airport apresenta
já compromissos de investimento por parte do
setor privado. O vetor Norte é um diferencial no
Brasil por ser o único equipamento de grande
porte no setor aéreo com greenfield para um
desenvolvimento urbano ordenado. Podemos
ser a primeira Aerotrópole do Brasil, e em alguma medida já somos”, frisou.
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ta de que até o momento já foram investidos cerca de R$ 20 milhões
em ações iniciadas em 2014. Entre os investimentos já realizados
pelo Programa de Melhorias da Infraestrutura (PMI), apresentado
pela concessionária em agosto de 2014, estão a revisão dos sistemas de esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes e a melhoria da oferta do serviço de wi-fi gratuito - com cobertura em todo
o terminal, tempo maior de navegação e ampliação do pacote de dados. Além disso, melhorias nos banheiros e fraldários, instalação de
câmeras e torres de segurança e melhoria no sistema de iluminação.
Outras ações foram mudanças na sinalização para os passageiros e
melhoria na cobertura dos estacionamentos. Máquinas de autoatendimento também foram instaladas para o pagamento das tarifas do
estacionamento. Os caixas eletrônicos, antes na área externa, estão
agora dentro do terminal, garantindo mais segurança aos usuários.
Como concessionária, a BH Airport é responsável pela administração, operação, manutenção e expansão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, cabendo a ela, pelo contrato de concessão,
realizar os investimentos em melhorias de infraestrutura pelos próximos 30 anos. A empresa informou que as obras do Terminal 1, já
existente, são de responsabilidade do poder público e estão suspensas. A BH Airport está acompanhando o processo junto à Infraero
no sentido de contribuir com a solução do problema. As obras do
Terminal 3 também são de responsabilidade do poder público e a
BH Airport aguarda a entrega do terminal para fazer as adequações
necessárias às operações de voos internacionais.
Quanto aos novos projetos, o Plano de Melhorias da Infraestrutura prevê investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão para os próximos 10 anos, sendo quase a metade – R$ 700 milhões – até abril
de 2016. O principal projeto, no curto prazo, da BH Airport, previsto
no contrato de concessão, é a construção de um novo terminal de
passageiros, o Terminal 2 (TPS 2), que irá dobrar a capacidade do
aeroporto para 22 milhões de passageiros ao ano, com a implantação de 14 novas pontes de embarque.
Segundo a BH Airport o seu principal objetivo é transformar
o aeroporto em um dos principais hubs (centros de distribuição de
voos) do país. O novo terminal estará equipado com salas de embarque nacional e internacional, balcões de check-in e novas esteiras de
devolução de bagagens. A previsão é que a obra seja entregue em
abril de 2016. “A BH Airport assumiu a concessão com o objetivo de
transformar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em um dos
melhores do País, oferecendo mais conforto, serviços e atendimento
cada vez melhores aos usuários, nos próximos 30 anos”, afirmou
Paulo Rangel, diretor-presidente da concessionária.
A retomada de voos interestaduais a partir do Aeroporto da
Pampulha, no entanto, muda o cenário com o qual a BH Airport vem
trabalhando. Em razão disso, a concessionária irá avaliar a extensão
do impacto no seu plano de negócios e nos intensos investimentos
que está realizando no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.
A BH Airport destaca ainda que o Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte oferece as condições mais adequadas para pousos e
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Estudo do Crea-Minas aponta
demandas de mobilidade para o
vetor Norte

U

m estudo realizado pelo Crea-Minas , através
de sua Câmara Temática de Mobilidade Urbana, em 2014, apontou que há uma forte de-

manda em relação à mobilidade no vetor Norte que
articula o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
(AITN), em Confins, com o aeroporto da Pampulha.
Considerando o volume de viagens e a infraestrutura existente, a solução mais adequada seria
aumentar a capacidade do metrô até a estação Vilarinho e, a partir dela, a criação da linha de monotrilho sobre a Linha Verde, atendendo a Santa Luzia,
Cidade Administrativa, Vila Esportiva, Vespasiano,
Lagoa Santa, e chegando ao Aeroporto Internacional
de Belo Horizonte.
De acordo com o coordenador das Câmaras
Temáticas do Crea-Minas, Oswaldo Dehon, as
simulações feitas durante o estudo constataram
que há uma confluência para a região da Pampulha. “A proposta que nós fizemos a partir daí foi,
em primeiro lugar, fazer uma articulação com o
modal de média capacidade através do monotrilho até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, passando por regiões de forte adensamento
populacional”, afirmou.
Segundo Oswaldo Dehon, a proposta do CreaMinas difere da do governo estadual anterior de
fazer um VLT que não entrava nos núcleos urbanos
importantes como a Vila Esportiva, na região de
São Benedito, em Santa Luzia, que são fortemente

adensadas. “A justificativa mais do que evidente é
que não faz sentido ter um atendimento exclusivo
para os usuários do aeroporto. O aeroporto tem
que se justificar economicamente e socialmente,
beneficiando os usuários de toda a região do vetor
Norte”, frisou.
A proposta do Crea-Minas e das várias instituições que participam da Câmara Temática de Mobilidade é utilizar o sistema atual do metrô juntamente
com o monotrilho. Segundo Oswaldo Dehon, além
da linha que ligaria a estação Vilarinho ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, uma linha sairia
da estação Primeiro de Maio até o aeroporto da
Pampulha, e outra sairia da estação Lagoinha atá
o aeroporto do Carlos Prates. “O que o Crea-Minas
está propondo é a articulação viária para a infraestrutura aérea da região de Belo Horizonte. Tanto do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, como dos
outros dois aeroportos dentro da capital, utilizando
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Limitações estruturais
Para o coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Fumec, Deusdedit Reis, especialista em
segurança de voo e infraestrutura aeroportuária, o aeroporto da Pampulha não tem condições estruturais para operar
como antes. “Estamos falando de voos que o Pampulha já
operou, de 150 a 170 passageiros. Essas aeronaves são
pequenas quando comparadas às maiores do mundo. Mas
claro que são grandes quando comparadas às que operam
hoje com capacidade para 77 passageiros. O problema do
aeroporto da Pampulha é o terminal, que é pequeno. Quem
viveu o que era o aeroporto da Pampulha sabe disso. A fila
de embarque passava do ponto de ônibus. Era pior que a
rodoviária, superlotado. Nesse sentido, a rodoviária é mais
bem assistida” ressaltou.
Segundo o especialista em voo e infraestrutura, outro
problema é a dificuldade de acesso. “Num único voo de 150
lugares, se as pessoas forem em pares, seriam 70 carros. Se
você verificar o estacionamento na Pampulha, é uma fração
do de Confins, que já fica bem cheio. A avenida Antônio Carlos
também será afetada por essa mudança”, afirmou.
Apesar de afirmar que não é contra a ampliação dos
voos no aeroporto da Pampulha, Deusdedit ressalta que a
medida tem que ser bem pensada para não gerar transtorno.
“Não vejo problema em liberar voos nos horários em que o

Adriana von Krüger

as linhas do BRT”, finalizou.

decolagens com segurança para o passageiro, atestadas por
especialistas em aeronáutica, pois está situado em uma área
sem riscos nem restrições para operações que necessitem do
uso de equipamentos de navegação aérea.
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questão. “Eu não tenho nenhum problema
com o aeroporto da Pampulha. Pode potencializar, desenvolver o aeroporto se for uma
estratégia de governo, uma estratégia de Estado. Agora, antes disso é preciso entregar o
que foi planejado em Confins. Porque pegaram um monte de imposto para fazer a MG
010, para fazer a Cidade Administrativa, para
fazer a própria ampliação do aeroporto. Além
disso, um grande número de empresas já foi
para a região, sem contar o grande número
de investimentos como shopping center, empresas de tecnologia, de exportação, de logística de transporte que se deslocaram para
aquela região por conta do que foi planejado
para o desenvolvimento do vetor Norte, tendo
o aeroporto como ponto principal de desenvolvimento econômico. Por isso, ele precisa
ser entregue”, frisou.
Jobson chama a atenção para a importância do Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte para o desenvolvimento de Minas
Gerais. “Eu quero este aeroporto, eu quero
este desenvolvimento, centenas de empresas que lá estão também querem, centenas
e milhares de pessoas que já foram para a
região também querem este aeroporto. Ele
é o próprio desenvolvimento. Está provado
que em qualquer lugar do mundo aeroporto
é ponto de desenvolvimento, e nós temos um
projeto aqui. Agora, se tirar os voos de lá, vão
diminuir o número pessoas, diminuir os voos
internacionais, diminuir a receita. Aí esvazia,
com certeza”, ressaltou.
Para Jobson é inaceitável a justificativa

de que o terminal em Confins esteja subutilizado. “Eu só não quero que ninguém me fale
que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte está subutilizado. Porque este tipo de gestor
que fala isso é um desconhecedor de tudo. Um
projeto você faz em função de anos, de vinte
anos, trinta anos ou até mais. E é exatamente isso. Quando você estabelece um custo de
um projeto é nesse tempo. Ele começa hoje
com muita folga e vai ampliando, evoluindo no
prazo planejado. Quando chegar lá já está na
hora de elaborar outro. Então não existe este
negócio de que o aeroporto é subestimado. O
que eu não quero é um aeroporto subdimensionado, como as ruas nas nossas capitais
que são superlotadas. Por isso que ninguém
anda. Porque ninguém pensou lá atrás que
elas caducariam no tempo com a quantidade
de carro. Não fizeram metrô e nem pensaram
em outras soluções”, afirmou.
De acordo com o presidente do CreaMinas, ao invés de retirar voos do terminal
em Confins é preciso preservar o potencial
do aeroporto. “Não estou dizendo que não
possamos ter voos para São Paulo, para o
Rio de Janeiro e outros lugares. Acho que
em aviões menores, mais leves, de turbo hélice talvez seja interessante ter esses voos
nessas condições dos que já têm. É preciso
viabilizar os voos regionais. O que não pode
é tirar voos de Confins. O que eu estou reclamando aqui é isso. Ampliar algum voo ou
outro tudo bem, mas tirar de Confins é um
crime contra o aeroporto e contra a nossa
economia”, concluiu.

Adriana von Krüger

aeroporto está ocioso, porque ele tem estrutura para movimentos pequenos. As soluções
existem, mas são limitadas pela própria localização do aeroporto. A presidente Dilma
Rousseff desce no Pampulha quando vem a
Belo Horizonte. Isso não aconteceria se a pista tivesse problemas. O aeroporto é seguro
do ponto de vista técnico. A torre de Confins
é mais precisa, opera pelo sistema ILS, que
permite às aeronaves descerem até 200 pés
(60 metros) quando o tempo está ruim. Na
Pampulha, que opera pelo sistema VOR, os
pousos só podem ser feitos com uma descida
de até 800 pés (240 metros). Mas isso não o
torna perigoso, apenas impreciso, porque a
partir dessa altura o piloto deve fazer o pouso
pelo contato visual”, enfatizou.
De acordo com o especialista, se houver,
de fato, transferências de voos de Confins para
a Pampulha, isso seria um retrocesso. “O embarque e desembarque há 15 anos na Pampulha era um inferno, a mudança de voos para
Confins teve exatamente essa intenção. E para
isso foram feitos investimentos consideráveis,
como as reformas na MG 010. O problema de
Confins é a distância, mas existem exemplos
de outros aeroportos internacionais, até mesmo no exterior, que ficam a 40 quilômetros
do centro e isso não é um problema, já que o
acesso foi preparado para levar as pessoas por
40 quilômetros mais rapidamente”, finalizou.
Para o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, o fato de o
aeroporto da Pampulha ter ou não condições
de operar com mais voos não é o núcleo da
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ENTREVISTA

O valor de um
centro logístico

VÉRTICE - Como você avalia o
impacto da ampliação dos voos e da
capacidade de operação do aeroporto
da Pampulha?
Silvestre de Andrade - Eu estou
imaginando que eles querem ampliar
mais e que certamente não vamos voltar
à situação que vivenciamos no passado,
quando praticamente o aeroporto da Pampulha era o único terminal importante.
Confins estava às moscas e vivíamos um
período de filas nas ruas e áreas de em-

barque completamente lotadas. Imagino
que ninguém está querendo voltar a isso.
Não deve ser esta certamente a perspectiva da Infraero, mesmo porque o aeroporto
de Confins hoje está lotado, o número de
viagens aumentou enormemente com o
novo cenário econômico que o Brasil viveu nos últimos anos. Então o terminal da
Pampulha hoje não tem condições de sustentar uma demanda muito pesada. Mas
de qualquer forma o aeroporto tem uma
certa capacidade ociosa que me parece
que eles querem aproveitar para aumentar o número de voos e a capacidade do
próprio terminal, incluindo pista e pátio.
VÉRTICE – Quais as consequências do aumento dos voo para os moradores e para o trânsito da região?
Silvestre de Andrade – Para a
região obviamente vai haver um aumento
do tráfego. O aeroporto é um equipamento
que é basicamente utilizado por pessoas
que vão viajar e que chegam e saem de
transporte individual, seja através de seu
veículo próprio, como é o caso daqueles
que vão e voltam no mesmo dia e deixam
seu carro no aeroporto, seja de taxi, que é
o principal meio de transporte para quem
chega e sai como viajante. O transporte
público é usado mais por quem trabalha
no aeroporto e não por quem viaja. Então certamente vai haver uma ampliação
do movimento de veículos no entorno do
terminal. Especialmente na avenida Antônio Carlos, que é o acesso principal, tem
maior capacidade e, com certeza vai concentrar o grande movimento.

Adriana von Krüger

Formado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), o engenheiro
civil Silvestre de Andrade Puty Filho é
mestre em transporte pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia (Coppe/UFRJ)
e sócio-diretor do Grupo Tectran, que
presta consultoria em transporte em todo
o Brasil e no exterior. Foi assessor da
presidência e gerente de projeto da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos
(EBTU), gerente da Companhia de Transportes Urbanos da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (Metrobel), diretor de
tráfego de Transportes Metropolitanos de
Belo Horizonte (Transmetro), assessor da
presidência, além de diretor de desenvolvimento e de transporte público da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte S/A (BHTrans). Nesta entrevista
à VÉRTICE, Silvestre de Andrade avalia as
consequências do número de voos para
o aeroporto da Pampulha, com um possível esvaziamento do terminal Tancredo
Neves, em Confins.
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“

Minas Gerais precisa de
Confins como um grande centro
logístico e se o esvaziarmos a
economia do estado como um todo
perde .

”

Adriana von Krüger

VÉRTICE – Um dos motivos alegados pelo Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico Altamir
Rôso é que os empresários que vêm
de capitais como São Paulo, Brasília,
Rio de Janeiro e Vitória reclamam que
não podem descer no aeroporto de
Belo Horizonte. Isso é motivo suficiente para aumentar o número de voos?
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Silvestre de Andrade – Por um
lado existe esta conveniência, e é verdade
que a Pampulha é muito mais central do
que Confins, tornando o acesso ao centro
de Belo Horizonte mais rápido e direto. Por
outro lado, se a gente só olhar o conforto e
a conveniência das pessoas e não olhar o
desenvolvimento do estado, o desenvolvimento da cidade, pode até parecer muito
lógico o uso mais intensivo do terminal da
Pampulha. Mas o aeroporto de Confins é
um grande investimento, não só do Estado no sentido amplo do termo, envolvendo
o poder público federal, estadual, com a
aprovação do prefeito da época, Fernando
Pimentel, mas um investimento que possibilitou que Belo Horizonte tivesse um aeroporto internacional. O terminal da Pam-
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pulha é um aeroporto acanhado que não
tem mais a cara da cidade de Belo Horizonte, não tem a cara de um aeroporto de
metrópole e sim, sem querer desmerecer,
de um aeroporto de uma cidade do interior. Uma metrópole precisa de um grande aeroporto, precisa se conectar com o
mundo, precisa ter posições estratégicas
rápidas de chegar e de sair. Se pensar que
quem vem de São Paulo vai economizar
meia hora, quarenta minutos, tudo bem, é
um argumento válido, mas está todo mundo usando Confins. Será que as pessoas
estão deixando hoje de trabalhar em Belo
Horizonte por causa de Confins? Será que
Belo Horizonte diminuiu neste período em
que a maioria dos voos foi para Confins?
Será que nós perdemos espaço? Ou por
outro lado ganhamos com o aumento da
demanda com os voos internacionais?
Hoje nós temos voos para o Brasil inteiro.
Na Pampulha não tínhamos essa capacidade. Era da Pampulha para São Paulo,
para o Rio, para Brasília e para Salvador.
Para ir para o Nordeste inteiro tinha que ir
primeiro para Salvador, para ir para o Norte
tinha que ir primeiro para Brasília ou para
o Centro-Oeste, para ir para o Sul tinha

primeiro que ir para São Paulo. Para o Rio
de Janeiro e para Vitória tinha voo porque
são cidades muito próximas. Era isso. Hoje
a pessoa sai para qualquer lugar do Brasil
direto porque tem mais capacidade. O governo federal fez uma concessão agora há
pouco tempo e o aeroporto passou para a
administração de uma concessionária privada que tem o compromisso de construir
um novo terminal. Então o governo federal
pede para construir um novo terminal e a
própria Infraero, que é sócia dessa empresa que administra o aeroporto e que vai
construir um novo terminal, quer agora
esvaziar o terminal existente? Então para
que construir um novo terminal se vai ter
um novo aeroporto da Pampulha? Nós
queremos um novo terminal internacional
amplo e moderno ou queremos o aeroporto da Pampulha, pequenininho, acanhado,
em um local de difícil acesso, com o sistema viário já saturado pela própria cidade?
Essa é a escolha.
VÉRTICE - Foi feito um grande
investimento para viabilizar Confins
e o vetor Norte. Belo Horizonte e Minas Gerais perdem com o incentivo da
ampliação dos voos para o terminal da
Pampulha?
Silvestre de Andrade – Acho que
Minas perde mais do que ganha. Obviamente que um aeroporto central tem o
seu apelo. Agora, quando falamos de um
grande equipamento estamos falando de
um aeroporto que transcenda a ideia de
só atender executivos que vêm e voltam
no mesmo dia, que procure atender a
cidade e o estado de uma forma muito
mais ampla com passageiros e cargas,
e o terminal da Pampulha não tem essas condições. Não tem condições de
atender a demanda de cargas nem o volume de grande massa de passageiros.
Quando se quer pensar uma cidade de
negócio, onde tenhamos um turismo de
maior intensidade, uma cidade dinâmica
economicamente, ou quando pensamos
no desenvolvimento de um estado baseado em um porto numa cidade que

não tem porto marítimo, um porto aéreo
pode fazer a diferença. Um porto aéreo
significa negócios com produtos de alto
valor agregado. Os produtos que são
transportados em avião são produtos sofisticados, caros e de pouco peso como
relógios, celulares, remédios, frutas.
Então são produtos geralmente nobres.
Por isso, nós não podemos trabalhar no
sentido de esvaziar Confins.
VÉRTICE - Com a reativação do
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foram feitos altos investimentos
na região do vetor Norte que vão desde a construção de hotéis, passando
por condomínios caros e comércios
variados, dentre outros. Qual a consequência da transferência de voos para
o terminal da Pampulha para esses
negócios?
Silvestre de Andrade – Uma das
coisas mais interessantes na reativação
de Confins foi que houve uma mudança
significativa no vetor de crescimento da
Região Metropolitana de BH. O vetor Norte
crescia como uma periferia de Belo Horizonte enquanto que o vetor Sul crescia um
pouco mais sofisticado não só em termos
de moradias, mas também em outros investimentos. O interessante foi que com
esse investimento que se fez em Confins
o vetor Norte ganhou usuários que só havia no vetor Sul e começou a crescer de
forma mais sustentável, não como uma
periferia de Belo Horizonte, mas sim como
um local com autonomia e possibilidade
de vida própria. Foram feitos investimentos em empreendimentos que geram
emprego e renda, desde os mais antigos,
como o centro de manutenção da Gol, até
a mudança das estruturas da aeronáutica
para Lagoa Santa, além de hotéis, áreas
de shopping, restaurantes e condomínios,
entre outros. Então o que é discutido e
está nos estudos de planejamento da
Região Metropolitana é que o vetor Norte
passou a ser o vetor de expansão da Região Metropolitana com qualidade. É um
vetor que está ganhando características

de desenvolvimento sustentável, o que
é muito interessante e muito importante
para a Região Metropolitana. Tem espaço,
tem possibilidade de crescimento e quem
já estava lá e era habitante de uma periferia passou a habitar um centro novo
da região metropolitana. As perspectivas
dessas pessoas hoje são outras em relação à possibilidade de emprego e renda,
de acesso a equipamentos urbanos importantes como hospitais, escolas. Então
acho que isso reconfigurou aquele espaço
e deveria ser o objetivo de todos continuar
incentivando isso porque descomprime
Belo Horizonte em termos de pressão
imobiliária em um município que está praticamente todo ocupado.
VÉRTICE - A concessionária BH
Airport vai investir R$ 1,5 bilhão no
terminal nos próximos dez anos. Qual o
impacto da transferência dos voos para
a Pampulha para esses investimentos?
Silvestre de Andrade – É um impacto direto, sem dúvida. Quem ganhou a
concessão ganhou pensando que estaria
operando a demanda de viagens de mais
longa distância. O aeroporto da Pampulha,
depois que as viagens foram transferidas
para Confins, ficou com a demanda regional que é típica dele de atender voos
locais, dentro do estado. Existem voos que
vão além dos limites do estado, mas com
uma característica bem regional. Todas as
viagens mais distantes, entre os estados e
para outros países estão em Confins. Esse
crescimento é, vamos dizer assim, parte
do negócio de quem administra e espera
ter esta demanda, já que é ela que vai propiciar os investimentos. Se não tem demanda não tem investimento. Então perdemos duas vezes. Perdemos pela falta de
investimento que gere emprego e renda e
perdemos porque podemos deixar de ter
um novo terminal. Para que investir na
construção de um novo terminal se será
reativado um que já existia? Parece-me
que é um contrassenso, ou pelo menos vai
acabar exigindo renegociação de contrato
por mudança de cenário econômico.
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GERAL
ARTIGO

Programa de Capacitação de Geomensores para o
Georreferenciamento de Imóveis Rurais em Minas
Gerais
Plinio Temba
Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo
O artigo descreve as alternativas de ensino continuado que as Universidades e Centros de Ensino foram
motivados pela Decisão Normativa
Confea/Crea 2087/2004 a criar para
atender às exigências de formação
profissional. Houve a necessidade que
oferecessem cursos de complemen-

tação no âmbito da extensão e pósgraduação. De um modo geral, são
disciplinas que dão ao elenco de profissionais já habilitados pelo Crea-Minas a compreensão de determinados
conteúdos que não foram contemplados com a carga horária suficiente no
curso original de graduação. Detalha,
ainda, qual a iniciativa que a Universidade Federal de Minas Gerais propôs

nesse sentido para atender ao público. Relata a evolução das parcelas
rurais credenciadas pelo Incra e a
contrapartida do mercado de ensino
ao formar geomensores capacitados
para o exercício pleno das atividades
profissionais.

www.
www.

http://bit.ly/vert26k www.

Zoneamento Ambiental como Instrumento de Gestão
de Bacias Hidrográficas
Eduardo Goular Collares e Tereza Cristina de Faria Kraüss Pereira

Introdução
Com a efetivação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, Lei
Federal 9.433/97, que estabelece a
gestão descentralizada e participativa
dos recursos hídricos, iniciou-se a implantação e estruturação dos Comitês
de Bacias Hidrográficas (CBHs), organismos colegiados responsáveis pelo
planejamento e gestão dos recursos
hídricos nas mais de 300 unidades
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de planejamento e gestão distribuídas
por todo o país.
Os comitês, por prerrogativa da
Lei, devem deliberar sobre os recursos hídricos e ambientais na sua área
de abrangência (bacia hidrográfica),
bem como estabelecer critérios para
a cobrança do uso das águas e definir as diretrizes para a conservação
ou recuperação desses recursos.
Entretanto, para que o comitê possa
assumir essas atribuições, precisa
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conhecer a bacia hidrográfica que
vai gerenciar e estabelecer diretrizes
de planejamento e gestão. A falta de
conhecimento e de respaldo técnico
para as tomadas de decisões torna-se
um grande obstáculo para que comitês de bacia possam, efetivamente,
atuar como determina a lei.

www.

www.
http://bit.ly/vert26l www.

ARTIGO

Gestão
Projetizada na
Administração
Pública - Caso
Crea-Minas
Ana Cristina Neves de Castro e
Paulo Antonio Crepaldi

Introdução
O Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas), pessoa jurídica de direito público, é
uma autarquia federal de regime especial,
criada pela Lei Federal n.º 5.194/1966.
Está vinculado ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea), órgão
normativo e consultivo do maior sistema
profissional da América Latina, com mais
de um milhão de profissionais registrados.
A principal atividade do Crea-Minas
é a fiscalização do exercício profissional
da engenharia, agronomia e de outras
profissões de base tecnológica, com atuação em todo o território de Minas Gerais,
estando presente nas doze maiores cidades-polo (regionais) e em oitenta municípios de importância na economia do
Estado.
O Crea-Minas foi o primeiro regional
a elaborar seu planejamento estratégico,
sendo a primeira versão consolidada em
2008, com a participação da alta gestão e
com o apoio metodológico de consultoria
especializada.

Planos de saúde
diferenciados
para os associados
à Mútua/MG.
Confira!
Conheças as condições
especiais de carências!
Acesse:

www.aliancaadm.com.br/mutuamg

0800 283 1950

Telefone da Mútua/MG

(31) 3048 2800
www.
www.
http://bit.ly/vert26j www.

Aliança em BH

Para adesão é necessária a
comprovação de vínculo à Mútua/MG.
Planos de saúde coletivos com regras
contratuais distintas dos planos
individuais, segundo Resolução
Normativa nº 195, de 14 de julho de
2009, da ANS. Informações resumidas.
Condições contratuais pelos telefones
3004 7009 / 0800 254 2622 ou pelo site
www.aliancaadm.com.br/mutuamg.
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Água que cai do céu
Projeto barraginhas, que capta água das
chuvas, umedece o solo, recupera rios e
traz vida nova em várias regiões do país
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seca mais devagar, depois a água fica”,
comemora.
Desenvolvidas pelo engenheiro agrônomo Luciano Cordoval, da Embrapa Milho
e Sorgo de Sete Lagoas, as barraginhas
têm o objetivo de colher a água das enxurradas, proporcionando infiltração rápida
entre uma chuva e outra. As pequenas bacias escavadas que enchem de água de
três a seis vezes durante a estação chuvosa, no semiárido, e de oito a 12 vezes
no subúmido, ocupam o espaço poroso do

Moacir Matos

“Quero fazer correr água numa
grota e mostrar pro povo o que são essas barraginhas. Aqui na fazenda não tem
água corrente, mas com as barraginhas
resolvi o problema. Agora quero chegar
a 300, porque já vi que funciona”. Assim
o fazendeiro Pedro Marcos de Carvalho
demonstrou o seu entusiasmo pelo sistema de captação de água da chuva que
vem amenizando enchentes e resolvendo
o problema da falta de água em todo o
Brasil.
Há quatro anos, quando comprou
uma propriedade de sete mil hectares no
estado do Pará, Pedro precisava de água
de caminhões-pipa para matar a sede das
cinco mil cabeças de gado que criava lá.
Quando conheceu as barraginhas, viu que
a saída poderia estar ali e hoje já construiu
105 espalhadas pela propriedade. Segundo o fazendeiro, além da água que é usada para diversas finalidades, as barraginhas trouxeram de volta animais silvestres
que haviam sumido da fazenda. “Hoje a
fauna é rica e podemos ver muitas garças
pantaneiras por aqui”, conta. De motivo de
chacota para os vizinhos que brincavam
dizendo que ele estava construindo banheiras para refrescar o gado, Pedro passou a ser exemplo. “Eles não acreditavam
que elas segurariam a água, mas quando
viram o resultado, começaram também a
construir as suas. Realmente, no primeiro ano ela seca ligeiro, no segundo ano
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solo e reforçam o lençol freático, funcionando como uma caixa d’água natural. “As
barraginhas aumentam a disponibilidade
de água, que pode ser percebida pela
elevação do nível de água nas cisternas,
pelo umedecimento das baixadas e mesmo através do surgimento de minadouros.
Na prática, tudo isso tem uma importância
muito grande”, enfatiza Luciano.
O projeto, que começou em 1982,
chegou a Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, em 2001. A primeira comunidade
a receber uma barraginha na região foi a
de Inácio Félix, sendo que hoje a região
já tem cerca de cinco mil. O responsável
por multiplicar essa tecnologia na região é
Moacir Matos. Ele conta que o município,
de 1.800 km2, tem 60% da população na

zona rural, e que destes, 95% praticam
a agricultura familiar. “As barraginhas
mudaram a vida das pessoas daqui. Elas
garantem 80% da água para irrigação das
hortaliças, pois para o consumo humano
a água vem de poço artesiano. O povo de
Inácio Félix estava deixando o lugar, já que
não havia água”, lembra Moacir.
Na região, as barraginhas têm sido
construídas através de parcerias com a
prefeitura, sindicato rural e ONGs, beneficiando diretamente 3.500 famílias. Aquelas famílias que não possuem barraginhas
em suas propriedades são favorecidas
com a recarga dos lençóis freáticos, o
que faz com que os poços captem mais
água. “São mais de 10 anos de trabalho,
agora temos uma segurança a respeito da
água. Em alguns lugares já conseguimos
manter o volume de água até uma chuva
encontrar com a outra, ou seja, as barraginhas não secam”, comemora Moacir. A
exemplo do que aconteceu na fazenda de
Pedro, lá no Pará, a paisagem em Minas
Novas também mudou. Em alguns lugares já surgem olhos d’água e perto das
barraginhas o solo é úmido e há mais vegetação. “Nós usamos a água com cuidado, sem desperdício, mas não falta mais.
Mesmo sem conseguir um curso 100%
perene, já melhorou muito”, conta ele. As
barraginhas favorecem o plantio de lavouras, hortas e pomares. “Isso é sinônimo de
sustentabilidade na agricultura, com a geração de mais renda e qualidade de vida
para as famílias”, explica Cordoval.
Em Guaraciama, também em Minas
Gerais, a experiência com as barraginhas
tem sido muito positiva. “Aqui na região a
chuva é muito irregular e elas seguram a
água contribuindo para o desassoreamento dos rios e a reposição do lençol freático”, conta com entusiasmo o engenheiro
agrônomo da Emater, José Valter Alves. O
município já possui cerca de 1.200 barra-

ginhas construídas em parceria com a Ruralminas, a Codevasf e o Comitê de Bacias
do Rio São Francisco através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias
Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), e
para atender a um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. “Com as máquinas recebidas
do PAC do governo federal, o objetivo da
prefeitura é chegar a 3 mil barraginhas até
2016”, destaca José Valter.

A ideia
Luciano Cordoval, conhecido como
o pai das barraginhas, conta que a ideia
surgiu ainda em 1976, quando em visita
ao deserto de Neguev, em Israel, viu capões de eucaliptos que formavam umas
pequenas barragens. Lá, a chuva é de
100 a 150 mm/ano e cai, algumas vezes,
em apenas uma semana. Sem as barraginhas, essa chuva concentrada provocaria enchentes, mas com elas, a água era
colhida e armazenada no perfil do solo. A
água infiltra e forma uma lama temporária
onde são plantadas mudas de eucaliptos,
e suas raízes vão atrás da água muitos
metros terra adentro, até chegar a próxima chuva no ano seguinte.
Mas foi em dezembro de 1982,
quando trabalhava em uma propriedade
no semiárido mineiro, que observando o
caminho da chuva, a ideia tornou-se projeto. Depois de dez meses de seca, caiu
uma chuva de 40mm, e Luciano andou
pela fazenda seguindo as partes mais
úmidas, onde as enxurradas corriam.
“Percebi, numa erosão transversal ao escorrimento normal da água, a formação de
uma fissura pelo deslocamento da terra
que barrou naturalmente o fluxo da água,
formando um lago. Era uma barraginha
natural”, conta o agrônomo. Desde então
ele começou a se dedicar ao Projeto Barraginhas, que vem colecionando prêmios.

Mais tarde, quando foi para a Embrapa,
recebeu todo o apoio para desenvolver a
tecnologia e espalhá-la, primeiro pelo estado, e hoje, Brasil afora.
Segundo Luciano, o potencial de
utilização das barraginhas é amplo, já que
elas podem ser construídas em regiões
com registros pluviométricos de 500 mm
anuais a 1800 mm anuais. “No semiárido,
por exemplo, a barraginha pode captar a
água de uma chuva intensa e concentrada
e armazená-la para períodos ainda mais
secos. Essa é uma das principais vantagens”, enfatiza. A água captada provoca
mais umidade em áreas de baixada, favorecendo o surgimento e enriquecimento
de mananciais. À medida em que as barraginhas são construídas, outros benefícios surgem, dentre eles a revitalização de
córregos e rios e o surgimento de minas e
nascentes, com a consequente amenização das estiagens.

Barraginhas urbanas
As barraginhas podem também ser
construídas nas cidades, em quintais.
Diferentes das barraginhas rurais, as barraginhas artesanais urbanas não são escavadas, mas feitas de bambu ou pedras
em torno de árvores frutíferas. “As barraginhas urbanas não só trazem vida aos
quintais, mas também evitam que a água
de dentro dos lotes vá para a rua escoar e
fazer enchentes nas cidades. É um tipo de
educação ambiental, as pessoas passam
a amar as coisas naturais a partir de seu
quintal, explica o criador das barraginhas.
A primeira experiência foi em Bambuí e as
barraginhas foram feitas para aproveitar a
água que escorre do telhado e no terreno,
pela pequena inclinação natural.
A tecnologia é uma adaptação das
barraginhas rurais, e traz ganhos ambientais e sociais também em comunidades
urbanas ou em áreas onde não é possível
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o acesso de máquinas pesadas. De baixo
custo, as barraginhas são feitas de materiais facilmente encontrados na natureza.
“Trazem muitos ganhos, especialmente
em solos muito secos e compactados
onde a infiltração da água das chuvas é
difícil”, explica Luciano.

Luciano Cordoval

Crise hídrica
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O impacto da construção das barraginhas não fica restrito à zona rural, pois
toda água que abastece as grandes cidades vem de regiões rurais, todos os lagos
que vão abastecer as grandes cidades estão no interior. “Por isso, mesmo as barraginhas da área rural auxiliam no combate
à crise hídrica”, ressalta Luciano Cordoval.
Para o vice-presidente do Crea-Minas e diretor de Operação Norte da Copasa, engenheiro civil Gilson Queiroz, as
barraginhas são uma solução simples e
inteligente. “Elas são acessíveis aos produtores rurais, mas é preciso de acompanhamento técnico para construí-las, fazer
a topografia, escolher os locais apropriados”, explica. Segundo Gilson, a questão
do abastecimento hoje é consequência de
uma estiagem provocada pela mudança
climática em todo mundo. “O problema
não é a produção, estamos aparelhados
para tratar e distribuir água. Não precisamos buscar causas pontuais para a seca,
temos técnicas para acumular um pouco
mais. É importante preservar e recuperar
matas ciliares e promover a recarga do
lençol freático, e as barraginhas ajudam
nisso”, ressalta.
No caso de Belo Horizonte, por
exemplo, um dos sistemas que abastece
a capital, o Rio Manso, está localizado a
100 km da capital e é formado por bacias
de rios que percorrem vários municípios
e recebem dezenas de córregos afluentes. Todos esses córregos ao longo do rio
principal e córregos secundários podem
receber milhares de barraginhas. “São
20, 50, 100 fazendas às margens desses
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córregos onde as barraginhas podem ser
construídas. Isso significa um volume considerável de água nas cabeceiras, que primeiramente beneficia as propriedades e
na seca chega aos córregos, rios e lagos.
Essas milhares de barraginhas favorecem
o carregamento da esponja do lençol freático, os mananciais que mantêm as nascentes e córregos e essas reservas que
garantem a sustentabilidade do sistema”,
explica o agrônomo.
Segundo Luciano Cordoval, hoje Minas Gerais conta com cerca de 300 mil
barraginhas e outras 300 mil estão espalhadas pelo país, no Distrito Federal e
nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de
Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
“A um custo baixo, comunidades acostumadas a utilizar cisternas de um metro e
meio de água viram o volume saltar para
11 metros”, conta o agrônomo. Ele ressalta que as barraginhas, além de elevar a
disponibilidade de água, ajudam a preservar a terra, pois ao conter as enxurradas,
evitam erosões.
Considerada uma tecnologia social,
as barraginhas provocam a elevação do
lençol freático, aumentando a disponibilidade de água, que pode ser percebida
pela elevação do nível das cisternas, pelo
umedecimento das baixadas e mesmo
através do surgimento de minadouros.
“Na prática, tudo isso tem uma importância muito grande porque ameniza estiagens, propicia a sustentação de lagos
criatórios de peixes, o plantio de lavouras
e pomares nas áreas umedecidas. Além
disso, o fato de suas águas irrigarem hortas, possibilita a produção de alimentos
para as famílias e de excedentes para comercialização, gerando trabalho e renda”,
finaliza Luciano.

www.
www.
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1 0 0 % da n at u r e z a p r ec i sa d e ág ua .
a cBMM colaBora reciclando 95% da água
usada eM seu processo produtivo.

A CBMM tem um grande respeito pela natureza e principalmente pela
água que utiliza. Localizada em Araxá, a companhia recircula hoje 95%
da água usada em seus processos de produção. Investindo continuamente
em tecnologia e controle de qualidade, a CBMM espera alcançar
a marca de 98% nos próximos dois anos. Esse é um compromisso com
o meio ambiente e com o futuro. cBMM. aqui tem nióbio.
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CIONAL

INSTITU

FISCALIZAÇÃO

Fiscalização em
postos de combustíveis

Força-tarefa do Crea-Minas busca garantir prestação
de serviço por profissionais habilitados

C

om o objetivo de assegurar à
sociedade a prestação de serviços por profissionais habilitados,
visando prevenir acidentes como explosões, incêndios e contaminação do
solo e da água, o Crea-Minas vem realizando uma força-tarefa de fiscalização qualificada das atividades técnicas
em postos de combustíveis. Durante a
ação é verificada também a existência
de profissional habilitado responsável
pela manutenção, inspeção e assistência técnica relacionada às atividades
de engenharia.
Estão sendo fiscalizadas as responsabilidades técnicas para teste de
estanqueidade dos reservatórios de
combustíveis e tubulações, sistema de
alarmes, vigilância eletrônica e de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), manutenção em bombas
de abastecimento e reservatórios de
combustíveis, inspeção de sistema de ar
comprimido e seus vasos de pressão, projeto de prevenção e combate a incêndio e
pânico, além de recarga em extintores de
incêndio. Outras responsabilidades técnicas como Programa de Prevenção e Risco
Ambientais (PPRA), destinação e coleta de
resíduos, elevadores hidráulicos ou elétricos, além de plano de gerenciamento de
resíduos também são fiscalizadas.
O diretor técnico de fiscalização
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do Crea-Minas, engenheiro civil e de
segurança do trabalho Marcos Gervásio
explica que essa é mais uma ação para
que o Conselho possa desempenhar com
excelência sua missão de fiscalizar a
regularidade do exercício das atividades
da área tecnológica, inibindo a atuação
de leigos e garantindo, nesses aspectos,
a segurança da sociedade. O objetivo é
verificar a legalidade dos empreendimentos, assegurando que as atividades
da engenharia, agronomia, agrimensura,
geologia, geografia e meteorologia, tanto em nível técnico quanto superior, não
sejam desenvolvidas por profissionais ou
empresas inabilitados.
As empresas que atuam na área
tecnológica devem ter, além do registro
das atividades que desenvolvem, o registro de todos os profissionais que compõem o seu quadro técnico. “É preciso
deixar claro, no entanto, que essa ação
desenvolvida nos postos de combustíveis
tem o intuito de fiscalizar não o estabelecimento comercial, mas os responsáveis pelos equipamentos ali instalados.
O Crea-Minas fiscaliza, por exemplo, as
empresas responsáveis pelas instalações,
manutenções e inspeções das bombas de
combustíveis, garantindo o perfeito funcionamento e aferição correta para não
lesar o consumidor. Fiscaliza também as
empresas responsáveis pela instalação
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dos reservatórios, prevenindo assim vazamentos que podem contaminar o meio
ambiente e evitando graves acidentes.
São essas informações que são verificadas pelos fiscais do Crea-Minas. Eles
não são encarregados da elaboração de
laudos técnicos, por exemplo, mas sim
da verificação da legalidade. Essa medida leva transparência e segurança para a
população”, esclarece Marcos Gervásio.
A ação contou com a atuação de
81 fiscais de campo, distribuídos nas 12
Regionais do Crea-Minas, que atuam nos
853 municípios mineiros e que fiscalizaram cerca de 1700 postos de combustíveis. Para potencializar sua atuação, o
Crea-Minas conta com parceiros como a
Copasa, a Defesa Civil, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Dnit, a Sudecap e diversas
prefeituras, que são comprometidas com
a legalidade de seu quadro técnico. Além
disso, para que a fiscalização acompanhe a dinâmica da evolução tecnológica,
o Conselho investe no desenvolvimento
contínuo das atividades dos fiscais, e tem
a especialização da fiscalização como um
dos principais elementos do seu planejamento estratégico.
Tanto é assim, que para essa ação
de fiscalização nos postos de combustíveis houve toda uma preparação da
fiscalização que incluiu distribuição de

Vitor Maia

D

e acordo com a lei nº 6496/1977, todo contrato, escrito ou verbal,

folder, treinamento e definição dos procedimentos a serem adotados pelos fiscais.
O gerente de fiscalização do Crea-Minas,
engenheiro mecânico Guilherme Augusto
Rodrigues, lembra que houve treinamento
em Belo Horizonte para orientar os fiscais
sobre como deveria ocorrer a fiscalização e
explicando cada atividade a ser fiscalizada.
“Orientamos, por exemplo, sobre a fiscalização da existência de um responsável técnico
no que diz respeito à destinação de resíduos
como graxa, óleo e saponáceos, que no caso
seria o engenheiro químico, ambiental, civil
ou sanitarista. Já com relação aos extintores
de incêndio também foi averiguado se havia um engenheiro de segurança do trabalho
responsável técnico. Foram realizadas ações
também para verificar se havia responsável
técnico pelos elevadores hidráulicos e pelos
testes de estanqueamento para constatar se
não havia vazamento de combustível para o
lençol freático”, ressaltou.
Marcos Gervásio enfatizou a importância
da continuidade dessa ação de fiscalização,
que será intensificada durante esta gestão.
“Uma das propostas desta gestão é fortalecer e ampliar as ações de fiscalização, não
só no segmento dos prestadores de serviços
em postos de combustíveis, mas também em
outras áreas tais como o agronegócio, onde
as ações vêm sendo especializadas e qualificadas. É importante ressaltar que a proposta
desta gestão para a fiscalização é de orientar,
conscientizar, esclarecer dúvidas no sentido
de mostrar a importância de as empresas estarem regulares e atenderem à legislação em
benefício da sociedade, finalizou.

para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, agronomia, agrimensura, geologia,

geografia e meteorologia, tanto em nível técnico quanto superior, fica sujeito à
“Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)”.
Na ação de fiscalização deverão ser apresentados os seguintes documentos:
• A.R.T. e laudo técnico do teste de estanqueidade dos reservatórios de
combustíveis e tubulações.
• A.R.T. e contrato de prestação de serviços de instalação e manutenção
de sistema de alarme, vigilância eletrônica e Sistemas de Proteção
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
• A.R.T. e última nota fiscal referente aos serviços de manutenção das
bombas de abastecimento e reservatórios de combustíveis.
• A.R.T. e laudo técnico de inspeção de sistema de ar comprimido e
seus vasos de pressão.
• A.R.T. e projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico.
• A.R.T. e última nota fiscal referente à recarga de extintores de
incêndio.
• A.R.T. e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
• Última nota fiscal ou certificado de destinação/coleta de resíduos provenientes da atividade, tais como óleos, graxas, embalagens, peças e
resíduos de caixas separadoras.
• A.R.T. e última nota fiscal referente aos serviços de manutenção, inspeção e assistência técnica em elevadores hidráulicos e /ou elétricos.
• A.R.T. e plano de gerenciamento de resíduos.
2 0 1 5 | m a i o . j u n h o
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Este espaço visa ampliar o diálogo com as
outras mídias do Crea-Minas. Aqui o leitor
encontra os links para acessar as matérias
publicadas na Vértice On-Line.

SÓ NO SITE

Gestão de resíduos da
construção civil

Adriana von Krüger

Licença livre

O acúmulo e o descarte incorreto
do lixo se relacionam diretamente com
problemas ambientais e socioeconômicos, como contaminação do solo e
das águas, emissão de gases e transmissão de doenças.
Através do Inovar – Programa de
Gestão de Resíduos para Construção
Civil –, desde 2012 a Lafaete Soluções Ambientais vem prestando consultoria ambiental na construção civil,
mineração, indústria, comércio e área
hospitalar.
Leia mais: http://bit.ly/vert26g

Manual de convênios

Arbitragem na
administração pública

Diretoria de Relações Institucionais e Colégio de Entidades divulgam
novo manual de orientações e procedimentos para os pedidos de apoio institucional, repasses de A.R.T.s e prestação de contas de entidades de classe e
instituições de ensino em 2015.
Leia mais: http://bit.ly/vert26h

Vitor Maia

A Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas e o Ibape-MG
promoveram, no dia 23 de março de
2015, o 3º Seminário Nacional de Arbitragem, Construção e Infraestrutura,
que teve como tema a Arbitragem na
Administração Pública. Profissionais da
área tecnológica, jurídica e estudantes
participaram do evento realizado na
sede do Conselho.
Leia mais: http://bit.ly/vert26i
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Feicintec

5º

7º

5º Lugar - Colchão Syncrus, solução médico-tecnológica
apresentada por estudantes do Inatel de Santa Rita do
Sapucaí previne lesões cutâneas e promete melhorar a
vida de pacientes acamados.
Leia mais: http://bit.ly/vert26b
6º Lugar - Metodologia que viabiliza uso de parasitoides
do gênero Trichogramma no controle biológico de pragas
na agricultura foi desenvolvida por alunos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro (IFTM).
Leia mais: http://bit.ly/vert26a
7º Lugar - O braço manipulador, que foi apresentado por
estudantes do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis-MG) de Varginha, utiliza mecânica e robótica como uma
solução para trabalhos perigosos que oferecem riscos à
saúde humana.
Leia mais: http://bit.ly/vert26c
8º Lugar - O protótipo batizado de Olhos de Águia, desenvolvido por alunos da UFSJ, é um Veículo Aéreo Não
Tripulado (Vant) controlado via rádio, capaz de realizar o
mapeamento de grandes terrenos.
Leia mais: http://bit.ly/vert26d
9º Lugar - Projeto de Cadeira Ortostática, novo método
de levantamento e locomoção para portadores de deficiência motora, desenvolvido por estudante do Inatel de
Santa Rita do Sapucaí, é esperança para pacientes com
lesão medular.
Leia mais: http://bit.ly/vert26e
10º Lugar - Projeto de otimização da produção de combustível alternativo, que aponta solução sustentável para
o problema de aterros sanitários, apresentado por aluno
do Instituto Izabela Hendrix, é o décimo colocado.
Leia mais: http://bit.ly/vert26f

9º

6º

8º

10º

fotos: Ludimila Guimarães

CONHEÇA O LIGHT STEEL FRAME
ESTRUTURA METÁLICA LEVE

CONSTRUÇÃO SECA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL
APLICAÇÕES:
• Ediﬁcações Residenciais e Industriais
• Instituições de ensino
• Ginásios e Pavilhões

• Unidades Hospitalares
• Fachadas e Telhados
• Projetos especiais

CONHEÇA TAMBÉM:
MÓDULOS HABITACIONAIS | MÁQUINAS | CAMINHÕES E UTILITÁRIOS
VEÍCULOS LEVES | TORRES DE ILUMINAÇÃO E GERADORES | TENDAS

ATENDIMENTO NACIONAL COM PRESENÇA REGIONAL

www.lafaete.com.br

Para conhecer mais, acesse:
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V É R T I C E

31

32

V É R T I C E

m a i o . j u n h o | 2 0 1 5

COLÉGIOS

Capacitação em parceria
Crea-Minas se une à Asseaat e à sociedade local
para qualificar profissionais em Iturama

M

uita boa vontade, profissionalismo e empenho de um bocado
de pessoas interessadas em
trabalhar pelo bem da sociedade: essa
foi a receita para a construção da Inspetoria do Crea-Minas na cidade de Iturama. No local, onde também funciona
a sede da Associação dos Engenheiros,
Arquitetos, Agrônomos e Técnicos do
Pontal do Triângulo Mineiro (Asseaat),
profissionais da região têm acesso aos
serviços do Conselho e a uma agenda
que inclui projetos culturais e cursos
de capacitação profissional promovidos
pela entidade.

Partiu da Asseaat o desejo de criação de um local que contemplasse suas
atividades, servindo de espaço para o
aprimoramento curricular dos trabalhadores da região, e que também suprisse as
demandas da área tecnológica no que diz
respeito às atividades de seu Conselho.
“Isso era uma vontade grande, pois temos
muitos profissionais do Sistema Confea/
Crea em nossas localidades, que inclusive
procuravam a Associação em busca de
serviços do Conselho”, conta a presidente
da Asseaat, Kárita Almeida. Foi então que
o Crea-Minas se tornou o primeiro parceiro e incentivador do projeto, já que a

interiorização de seus serviços, bem como
o fortalecimento das entidades de classe
e a formação e requalificação profissional,
estão entre as ações prioritárias da atual
gestão.
O engenheiro eletricista Luciano
Lacerda de Oliveira, então secretário da
Asseaat e hoje inspetor-chefe em Iturama,
explica que depois de firmada a parceria
com o Crea-Minas, o próximo passo foi
levantar recursos financeiros. “Descobrimos que isso seria possível através de um
recurso do Ministério Público do Trabalho
(MPT) e a contribuição do Conselho, que,
além de nos apoiar financeiramente e com

Robinho / Iturama

Programa ConstruIR beneficia
população de Iturama e região
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material didático, também nos emprestou
sua credibilidade, que foi fundamental
nessa caminhada”, lembra.

O recurso
Os recursos oriundos de multas ou
indenizações por danos trabalhistas coletivos, decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), condenações
ou acordos judiciais em ações civis públicas, são destinados, em geral, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). No
entanto, em decisão de janeiro de 2009
no processo PGT/CCR/nº 8002/2008, a
Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público do Trabalho possibilitou
a destinação dos valores para projetos de
órgãos e entidades públicas ou privadas
que prestam atendimento de cunho social
ou assistencial. “Os recursos são oriundos
de multas de indenizações por dano moral
coletivo obtidas pelo Ministério Público do
Trabalho em inquéritos civis ou ações civis públicas. Esses recursos são aplicados
preferencialmente nos locais de origem da
ofensa a direitos trabalhistas, com vistas a
recompensar a sociedade local por meio
de projetos sociais que tragam benefícios,
especialmente à classe trabalhadora”,
relata o procurador do Trabalho do MPT
Eliaquim Queiroz. Ainda segundo o procurador, “com o estabelecimento do CreaMinas e da Asseaat na região temos como
resultado trabalhos de engenharia desenvolvidos com mais segurança e abertura
de mercado para profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos”.

Inauguração
O terreno para a construção foi doado pela prefeitura municipal, sendo que
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da liberação dos recursos ao término da
obra, passou-se um ano. Com a inauguração, realizada em 29 de novembro de
2013, profissionais de Iturama e cidades
vizinhas como Campina Verde, Carneirinho, Limeira do Oeste, São Francisco de
Sales e União de Minas passaram a ter
acesso direto aos serviços prestados pelo
Crea-Minas, que vão desde o registro de
profissionais e empresas, validação de
Anotação de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.), certidões, taxas e formulários,
esclarecimento de dúvidas e procedimentos, até a fiscalização do exercício dos
profissionais de engenharia, agronomia,
geologia, geografia e meteorologia, tanto
de nível superior quanto técnico,
O inspetor Luciano Lacerda conta
que os benefícios da chegada do Conselho na região ultrapassam a atividade
fiscalizadora. “Tanto os profissionais da
área tecnológica quanto a sociedade em
geral passaram a entender que a missão
do Conselho vai além da de um órgão
fiscalizador. O Crea-Minas zela pela segurança dos empreendimentos e serviços de
engenharia e também se preocupa com

o desenvolvimento das cidades. Tanto
que agora estamos presentes em alguns
Conselhos Municipais e somos chamados
a participar de debates acerca das questões que envolvem a engenharia local”,
enfatiza.
No mesmo imóvel da inspetoria,
a Asseaat presta atendimento aos associados e promove a capacitação dos
trabalhadores do município e da região.
A agenda da entidade contempla ainda
eventos promovidos pelo Crea Cultural e
uma parceria com toda a sociedade de
Iturama, que pode utilizar o espaço para a
realização de cursos e palestras.

Capacitação
A presidente da Asseaat Kárita Almeida esclarece que após ser contemplada com o recurso, a Associação assumiu
o compromisso de que sua sede se transformasse em um local de promoção da
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. “Recebemos a missão de contribuir para a qualificação e o desenvolvimento de todos os setores do mercado de
trabalho em Iturama”, destaca.

forma a tornar o aprendizado mais prazeroso, inclusive para os novatos, e também
inovar o repertório daqueles que já atuam
na área. Um empresário local chegou a
oferecer aumento de 10% no salário daqueles que apresentassem o certificado
de conclusão, tamanha a importância e
qualidade do conteúdo ministrado.”, explica.
Edmur Leonel Batista é aluno do
ConstruIR, e com 20 anos de profissão relata que esta é a primeira vez que frequenta a sala de aula. “Mesmo trabalhando há
tanto tempo estou aprendendo muito com
meus professores. Quero melhorar meu
serviço na construção civil e cada dia tem
coisa nova para aprender”, comemora.
A implementação do ConstruIR contou com o importante apoio do professor
da UEMG e conselheiro do Crea-Minas,
engenheiro civil José Mário Estrela. Idealizador do projeto, que teve início na cidade
de João Monlevade, José Mário se deslocou até Iturama para treinar voluntários
que iriam lecionar o conteúdo. “Juntamente com o diretor da Faculdade de Engenharia Civil (FaEng) da UEMG, Gláucio
Lima Linhares, conseguimos compartilhar
a didática desse curso, que já é uma grata
realidade em Monlevade e hoje serve de
referência em toda a região”, explica.
Além disso, o ConstruIR tem parcei-

Robinho / Iturama

A contrapartida exigida pelo MPT
para liberação do recurso previa a capacitação de 1.500 pessoas em cinco anos,
ou seja, uma meta de 300 profissionais
a cada ano. Mas a presidente da entidade conta que somente em 2014, primeiro ano de funcionamento na nova sede,
1.162 profissionais se qualificaram através da participação em cursos e palestras.
“Já consideramos que essa meta foi batida, visto que o balanço é referente apenas
ao ano passado. Para tanto, contamos
com vários parceiros que abraçaram
nossa causa, todos de forma voluntária”,
afirma Kárita.
Os cursos voltados para a área
tecnológica são o grande destaque das
capacitações. Alguns foram finalizados
no ano passado, mas novas demandas
motivaram a criação de outros projetos.
Um deles é o ConstruIR, que irá habilitar
até agosto deste ano 80 estudantes com
o certificado e carteira profissional de pedreiros de alvenaria. Um dos professores,
Teofanes Duarte, conta que para facilitar
o aprendizado e evitar a evasão escolar o
conteúdo é divido em 100 horas-aula teóricas e 60 práticas. “As aulas são ministradas durante todo o sábado. Os alunos
trabalham a semana toda e ainda abrem
mão de um dia de trabalho para estudar.
Então, a ementa do curso foi pensada de

ros locais, como a Faculdade Aldete Maria
Alves (Fama), que contribui cedendo professores e os laboratórios para a realização de aulas práticas. Lanche, uniforme e
equipamentos de segurança também são
comprados com a ajuda de parceirias.
Outro destaque das capacitações
são os cursos de Mecânico de Transmissão de Veículos Rodoviários Pesados e
Traçador de Caldeiraria, com 270 e 185
horas-aula respectivamente, ministrados
através de uma parceria com o Senai, unidade Ituiutaba. São vinte alunos em cada
turma e término previsto para o final do
primeiro semestre. O diretor da unidade,
Maurício Carlos de Souza, conta que até
então as parcerias eram restritas a empresas e destaca que essa capacitação é
um importante avanço para a melhoria da
mão de obra no interior. “É a primeira vez
que a unidade de Ituiutaba se alia a uma
entidade de classe. Com isso abrimos as
portas do Senai para toda a população e
não somente para um público específico,
como no caso das indústrias. A Asseaat
vem prestando um grande serviço para
Iturama e cidades vizinhas”, avalia.
Kárita Almeida destaca que podem
se inscrever nos cursos oferecidos pela
Asseaat pessoas de todas as seis cidades
pertencentes à jurisdicação da inspetoria
do Crea-Minas – Iturama, Campina Verde,
Carneirinho, Limeira do Oeste, São Francisco de Sales e União de Minas. “Nossas
turmas são compostas por um público
bastante diversificado, vindo de várias cidades da região. Além dos trabalhadores,
temos a presença de donas de casa em
busca de uma profissão e até estudantes
de engenharia querendo conhecer mais
sobre a área. Isso é muito gratificante. Estamos felizes com o resultado e garantimos que a capacitação continua enquanto
houver pessoas interessadas em aprender”, finaliza.

Capacitações são realizadas na sede
da Inspetoria do Crea-Minas
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Arbitragem agiliza resolução de
conflitos na administração pública

C

eleridade e segurança. Essas
são duas das características que
fazem da arbitragem uma excelente alternativa na resolução de litígios com a administração pública. Em
Minas, a prática foi regulada pela Lei
Estadual 19.477/2011, que permite ao
Estado e empresas privadas o uso do
juízo arbitral para solução de conflitos
relativos a direito patrimonial. A recuperação da MG-050 é o primeiro caso
no estado.
Apesar de a solução ser extrajudicial, as decisões têm efeito de títulos
executivos judiciais, o que significa que
possuem valor semelhante às sentenças
judiciais. Esse título dá ao resultado da
arbitragem a garantia de execução, uma
vez que lhe autoriza o cumprimento forçado. Tal status confere segurança tanto ao
Estado quanto às empresas.
Na última década tornou-se comum
no Brasil obras envolvendo empresas privadas e Estado, no regime de Parceria
Público-Privada (PPP). Seu uso acontece principalmente em grandes obras de
engenharia e obras de infraestrutura, já
que o valor do contrato deve ser de no
mínimo 20 milhões de reais. Os parâmetros são estabelecidos pela Lei Federal
11.079/2004. Foi a partir desse regime
de parceria que se deu a construção do
complexo prisional de Ribeirão das Neves e a reforma do Mineirão, que tem a
cláusula arbitral prevista no contrato de
concessão.
As PPPs trazem ainda uma série de
garantias para as partes, como penalida-
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des e cronograma definidos. A lei prevê
também o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive
a arbitragem. As únicas restrições dizem
respeito à realização, que deve ser no Brasil, e à língua, que deve ser portuguesa,
nos termos da Lei 9.307/1096 – que trata
da arbitragem no país.

Cerca de 40%
das arbitragens
envolvem a
engenharia.
No Brasil, alguns casos de arbitragem envolvendo a administração pública
já foram resolvidos. O conteúdo da arbitragem pode ser, por exemplo, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, hipóteses de inadimplência,
cálculo e aplicação do reajuste previsto
no contrato, acionamento dos mecanismos de garantia, indenização no caso de
extinção do contrato e inconformidade
com decisão da Comissão Técnica. Para
além, Estado e empresa podem levar ao
tribunal arbitral qualquer outra questão de
interpretação do contrato, desde que por
comum acordo.
Segundo dados da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA
Crea-Minas), apenas 3% dos contratos
conflituosos em 2014 em Minas envolvem
a administração pública. Mas esse quadro
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pode mudar. Recentemente o Tribunal de
Contas da União (TCU) tem mostrado certa flexibilidade, admitindo que empresas
públicas e sociedades de economia mista
usem da arbitragem sem autorização legal
específica. Para tal a arbitragem deve se
justificar técnica e economicamente.
O presidente da CMA Crea-Minas
e presidente do Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia de
Minas Gerais (Ibape-MG), engenheiro civil
Clémenceau Chiabi, acredita que a arbitragem ajuda o Estado. “O pior para a população é não ter a obra pronta. Por outro
lado, o Estado fica mais eficiente quando
ele opta pela arbitragem”, afirma.
Segundo Clémenceau, de uma maneira geral, tudo que é novo demora um
pouco mais para ser assimilado. “A arbitragem no poder publico é um fato novo e
existe ainda receio quanto ao andamento
do processo, mas na administração privada
já existe toda uma jurisprudência e um histórico forte e favorável”, afirma o engenheiro, que preside a CMA Crea-Minas desde
sua fundação, em 2012. “O resultado da
arbitragem é seguro, uma vez que o árbitro
domina o tema, além de ter a confiança das
partes. No nosso entendimento, quando há
um julgamento por pessoa imparcial, que
entenda tecnicamente do objeto do litígio,
o processo será muito mais seguro”, completa Clémenceau.
Um ponto em que a arbitragem envolvendo a administração pública diverge
daquela entre empresas é quanto ao sigilo. No setor privado o sigilo é adotado
de forma absoluta, porém quando o tema

CMA

Wellington Pedro - Imprensa MG

envolve a res publica a publicidade dos
atos é preceito geral, dado especialmente com a Lei de Acesso a Informação (Lei
Federal 12.527/2011). Sendo assim, os
atos do processo arbitral devem sempre
se tornar públicos por meio do Estado. A
exceção fica por conta dos casos em que
há segredo de justiça ou quando o sigilo
for necessário à segurança do Estado e
da sociedade.
Cerca de 40% das arbitragens envolvem a engenharia. Daí se pode ver a
importância desses mecanismos privados
de resolução de disputas para o setor. No
dia a dia das obras é comum que existam
problemas referentes a prazos, formas e
preços combinados. Por isso, a arbitragem se mostra excelente alternativa na
resolução desses problemas. As disputas
mais comuns são da área da engenharia
civil, principalmente inadimplência contratual, vícios construtivos e perdas e danos.
O mesmo ocorre em contratos envolvendo a administração pública. Pouco
mais de 2,2% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro é investido em obras de infraestrutura. Considerando o resultado de
2014, são 121 bilhões de reais aplicados
em obras. Boa parte desse valor opera por
contratos de PPP.
Uma das principais vantagens da
arbitragem é a celeridade das decisões.
O que o árbitro decide é respeitado pelas

partes, não cabendo recursos. Sendo assim, a solução do conflito é proferida num
prazo muito menor do que o comum no
Judiciário. “O judiciário hoje pode gastar
até 20 anos num caso mais complexo, o
que numa arbitragem o resultado sairia
em aproximadamente dois anos”, aponta
Clémenceau.

Seminário Nacional de
Arbitragem
Em março deste ano, o Crea-Minas
sediou o 3º Seminário Nacional de Arbitragem, Construção e Infraestrutura, que
teve como tema a Arbitragem na Administração Pública. No evento, que foi promovido pela CMA Crea-Minas e o Ibape-MG,
foram discutidos os procedimentos arbitrais, além de casos importantes para o
desenvolvimento da prática no estado.
Participaram do seminário vários
especialistas sobre o tema. Dentre eles o
presidente da Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB/MG e experiente mediador de disputas, Alexandre Sion, que
criticou o uso apenas do judiciário como
resolução de disputas na engenharia. “Em
uma obra que pode durar anos, recorrer
ao judiciário somente ao final dificulta a
solução de toda sorte de problemas que
podem acontecer no canteiro de obras ou
no escritório”, afirmou.
A prática da arbitragem pode, tam-

bém, aliviar o judiciário brasileiro. De
acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da última edição do
projeto Justiça em Números, Minas Gerais é a quarta unidade da federação em
casos pendentes na Justiça Estadual. Só
no Estado estão acumulados quase três
milhões de processos. Contabilizando os
processos de todo o país o número passa
de 47 milhões.
Um ponto interessante é que o
árbitro não precisa ser advogado para
decidir em litígios envolvendo administração pública. O importante é ter qualificação e domínio sobre o tema, além da
confiança das partes. O árbitro, portanto,
não é árbitro profissional, podendo ser
engenheiro ou profissional de qualquer
outra área.
Outra medida que pode facilitar o
uso da arbitragem quando uma das partes for o Estado, é a previsão editalícia,
ou seja, prever a cláusula arbitral no próprio edital de licitação.
Os interessados em usar da arbitragem, seja em contratos que envolvem
a administração pública ou não, devem
incluir a cláusula arbitral no contrato ou
fazer uma convenção bilateral com a outra parte, chamado compromisso arbitral.
O Crea-Minas oferece o serviço desde
2012 através de sua Câmara de Mediação e Arbitragem.
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Adriana von Krüger

Pioneirismo e excelência
Escola de Minas de Ouro Preto mantém a tradição
de formar engenheiros que fazem história
“Em muito pequena
extensão de terreno
pode-se acompanhar a
série quase completa das
rochas metamórficas que
constituem grande parte do
território brasileiro e todos
os arredores da cidade
se prestam a excursões
mineralógicas proveitosas
e interessantes”.
Claude Henri Gorceix
38
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ão milhares de histórias que se
entrelaçam quando o assunto é
a centenária Escola de Minas de
Ouro Preto. Engendrada antes mesmo
que a cidade que a abrigaria fosse escolhida, a Casa de Gorceix, como ficou
conhecida, forma, desde 1876, profissionais que tecem a engenharia do país.

Não foi por acaso, mas por capricho da
natureza - que lá colocou os elementos
necessários para que os futuros estudantes tivessem um laboratório natural - que
Ouro Preto recebeu a segunda escola de
engenharia do Brasil e a primeira de Minas Gerais.
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A ideia nasceu em 1803, quando D.
João VI promulgou um alvará sugerindo,
além de providências relativas à mineração e à moedagem em Minas Gerais, o
emprego de meios para o estabelecimento de escolas mineralógicas e metalúrgicas. Mas só em 3 de outubro de 1832
foi sancionada a lei criando um curso de
mineralogia. Esse curso compreendia o
ensino da metalurgia, da ciência que ensina a determinar a proporção dos metais
contidos nos minérios e da exploração das
minas. Mas a criação da escola de fato só
se concretizou 44 anos depois com a instalação da Escola de Minas de Ouro Preto,

ALM
ANA
QUE
minas e gerais
já a pedido do imperador Pedro II.
O modelo escolhido pelo jovem
cientista francês Claude Henri Gorceix,
incumbido pelo imperador de criar a
instituição, foi o mesmo da Escola de
Minas de Saint-Étienne da França, que se
encaixava bem ao Brasil, com resultados
rápidos e formação de engenheiros num
curto período de tempo. E assim foi que,
já em 1878, a Escola formou sua primeira
turma de engenheiros de minas. Eram três
alunos, que estudavam em tempo integral,
inclusive aos sábados e domingos. Três
histórias que hoje se somam a de mais de
sete mil profissionais que passaram pelas
143 turmas da Escola de Minas.
A Escola, que desde 1969 integra a
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop),
forma por ano centenas de profissionais
em nove graduações, sendo oito engenharias e arquitetura e urbanismo. São turmas
formadas por pessoas comuns que se
juntam a nomes como o do primeiro presidente da Usiminas, engenheiro de minas
e civil Amaro Lanari Júnior, da turma de
1936; do primeiro presidente do Crea-Minas, engenheiro de minas e civil Lourenço
Baeta, da turma de 1899; do primeiro presidente do Confea, engenheiro de minas e
civil Pedro Demóstenes Rache, da turma
de 1901, e do ministro da República Velha
e autor do livro As minas do Brasil, engenheiro de minas com regalias de civil João
Pandiá Calógeras, da turma de 1890, além
de vários outros que fizeram e fazem nome
na engenharia brasileira.
Tantas histórias para um objetivo
em comum: estudar numa instituição de
excelência. Foi isso que levou o engenheiro metalurgista da turma de 1976, Humberto Freitas, à Escola de Minas. Natural
de Divinópolis, ele optou pela metalurgia
por ser, na época, a principal atividade

econômica de sua cidade. “A escolha
por Ouro Preto era óbvia. Lá estavam as
escolas técnica e de engenharia mais
conceituadas do país. O ensino na Escola
era baseado em conceitos sólidos e profundos. Não havia professor que não fosse
profundo conhecedor do assunto. Mais do
que matérias, aprendíamos os conceitos”,
explica ele.
Wilson Miola também saiu de Rancharia, no interior de São Paulo em busca
da melhor escola da época, e a única na
formação que escolheu: engenharia geológica voltada para a mineração. Formado
em 1976, ano do centenário da Escola,
ele destaca o grande diferencial para o
mercado que era um diploma da Escola
de Minas de Ouro Preto. “No meu tempo,
a Escola de Minas formava pouquíssimos
alunos e todos já saíam com emprego.
Éramos recrutados antes de nos formarmos”, conta Miola.
Elo importante nessa cadeia de formação de engenheiros, a Fundação Gorceix, fundada em 1960, tem a missão de
contribuir com a formação profissional e
com o desenvolvimento científico e tecnológico na área mineral, sempre tomando
como premissa básica a responsabilidade social e ambiental. “Além de oferecer
bolsas de estudo e pesquisa, a Fundação
fortalece a excelência da Escola de Minas fazendo a ligação da academia com
o mercado”, explica o engenheiro de minas, metalurgista e civil, da turma 1960,
Orlando Euler de Castro, que faz parte do
Conselho Diretor da Fundação.
Bolsista da Fundação Gorceix, Larissa Carolina Ferreira, de 23 anos, que
cursa o 10º período de Engenharia de
Minas, acredita que a Escola ainda é muito respeitada, principalmente quando se
trata dos cursos de Engenharia de Minas

e Geológica, nos quais é pioneira. “Tenho
um ensino de qualidade, com professores
muito capacitados e reconhecidos nas
áreas em que atuam, e a bolsa oferecida
pela Fundação é de extrema importância
para a minha formação”, completa Larissa, que é natural de Ibirité.
De suma importância na vida dos
estudantes de Ouro Preto, as repúblicas
são as grandes responsáveis pela ligação
dos ex-alunos com a cidade. Hoje, além
de alojamentos e apartamentos da Ufop
e de repúblicas particulares, Ouro Preto
conta com 58 repúblicas federais, autônomas, com regimento próprio e livres
para selecionar os futuros moradores. “A
república era a nossa casa. Minha família
morava em Jacareí (SP) e até para falar no
telefone era difícil. Só íamos para casa nas
férias, o resto do tempo era em Ouro Preto.
Nossos colegas de república eram nossa
família”, conta o engenheiro metalurgista
Wanderley Toledo, morador da República
Formigueiro, formado em 1971.
Para o engenheiro metalurgista Niveo Roberto Campos e Souza, também da
turma de 1971, a escola foi uma escolha
natural, já que ele é nativo, como são chamados os nascidos na cidade. “Naquela
época, Ouro Preto respirava a Escola de
Minas e os nativos eram cerca de 10%
da turma. Estudar na Escola de Minas
de Ouro Preto só traz boas lembranças e
muitos casos”, garante.

www.
www.
www.
SAIBA MAIS:
http://gorceixonline.com.br
http://www.em.ufop.br/em/inauguracao.php
http://www.museu.em.ufop.br/museu/
http://www.semopbh.com.br
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A vida como aprendizado
“Lutar para que meus sonhos se
realizem. Adquirir mais experiências, não
desistir, porque no final sempre as portas
se abrem”. Assim a engenheira de produção formada em 2014 pela Fundação
Educacional de Divinópolis da Universidade
do Estado de Minas Gerais(Funedi/Uemg),
Mariana de Oliveira Ferreira, define as suas
expectativas em relação ao futuro. Essa seria apenas mais uma projeção profissional
de uma estudante recém-formada, caso a
história de Mariana, de 26 anos, não fosse
um acúmulo de superação de obstáculos
que a transformou na primeira estudante
surda a concluir o curso de graduação na
região do Centro-Oeste de Minas.
Sua jornada acadêmica começou em
uma escola bilíngue para pessoas surdas
em Divinópolis chamada Assistência Áudio
Visual para Deficientes Auditivos (AAVIDA),
onde a língua de instrução é a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) e a segunda
língua é o português escrito. “Eu tinha
três anos e meio quando ingressei nessa
escola e fiquei lá até o 9° ano. É importante para uma criança surda aprender
primeiro a Língua Brasileira de Sinais e ter
como segunda língua o português escrito,
além de manter contato com outras crianças e adultos surdos. Depois ingressei no
2°grau, em uma escola regular inclusiva
em sala de aula acompanhada por um tradutor intérprete do par linguístico Libras e
Língua Portuguesa”, conta.
Mariana cita a solidariedade como
um fator fundamental para superar os
obstáculos que encontrou pelo caminho.
“Primeiro a solidariedade da minha família,
que não mediu esforços para me apoiar
e me incentivar, me fazendo acreditar na

minha capacidade”, ressalta. Na sua trajetória de vida ela sempre contou com a
companhia do irmão Felipe, que também é
surdo e se formou em engenharia de produção na mesma turma que ela. “Como ele
é mais velho do que eu, e também surdo,
as oportunidades que ele teve também me
foram oferecidas. Ele é um grande amigo e
exemplo”, afirma.
A solidariedade da escola para surdos AAVIDA também é citada por Mariana.
“A escola nos prepara com amor e eficiência e com os exemplos da vida nos ensina
a superar dificuldades, capacitando-nos
para enfrentar a realidade como surdos
atuantes e militantes na defesa e conquista de nossos interesses”, enfatiza. A solidariedade da UEMG campus Divinópolis,
que disponibilizou um profissional tradutor
intérprete do par linguístico Libras e Língua
Portuguesa durante o vestibular e capacitou profissionais para o bom atendimento
dos alunos surdos durante o curso todo,
também foi destacada por Mariana. “E não
poderia deixar de falar da importância do
empenho da tradutora intérprete de Libras Graciele Kerlen Pereira Maia, que nos
acompanhou desde o ensino fundamental
e pelos cinco anos de faculdade”, lembra.
A escolha do curso de engenharia
de produção teve forte influência da família, onde muitos têm curso superior e
opinavam quanto ao melhor curso a fazer.
“Tenho tio e primos que são formados em
engenharia e também amo matemática
e cálculos. Escolhi engenharia de Produção por acreditar que essa especialidade
abrange todas as áreas e pode atender às
mais diversas funções de uma empresa”,
revela.

Sagae Fotografia

perfil

Apesar de graduada, Mariana ainda não está exercendo a profissão como
desejaria, mas já teve a oportunidade de
aprender com profissionais de uma grande
empresa como jovem aprendiz ao lado de
outros engenheiros e profissionais, percebendo a importância do trabalho em
equipe. “Se surgir oportunidade para atuar
como engenheira será bem vinda. Estou investindo, iniciei o curso de pós-graduação
em Controladoria Financeira na Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas). E ainda pretendo fazer mestrado”, conta.
Para aqueles que pensam que Mariana é exemplo de superação, ela deixa
um recado de quem ainda quer muito
mais. “Quero dizer para as pessoas que
almejam uma profissão que, em primeiro
lugar, procure gostar do que faz. Invista
nas oportunidades de estudo e qualificação profissional. As experiências de vida
pessoal e profissional nos ajudam a ter
uma vida digna porque a vida é um eterno
aprendizado, uma luta constante. Desistir
jamais”, finaliza.
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...uma luz surgiria na minha vida, e que ela não seria
só minha, iria ajudar muitas pessoas.

invencionices

“(...) Encheram o apartamento até
a altura de duas braças, mergulharam
como tubarões mansos por baixo dos
móveis e das camas, e resgataram do
fundo da luz as coisas que durante anos
tinham-se perdido na escuridão (...)”. É
assim que os garotos do conto A luz é
como a água, do escritor Gabriel García
Márquez, flutuam pelo mar feito de luz.
Quando o escritor colombiano imaginou
essa história, parecia prever, em seu realismo fantástico, a invenção do mecânico
uberabense Alfredo Moser, que, quase
como mágica, engarrafou a luz.
O dispositivo é composto por uma
garrafa PET e uma solução de água sanitária e água. Fica acoplado no teto, de forma
similar às lâmpadas convencionais. A diferença é que para encaixá-lo é preciso furar
a telha, de modo que um lado da garrafa
receba a luz do sol e o outro fique voltado
para o ambiente a ser iluminado. Para fixar
o PET na telha é usado cola de resina.
A lâmpada de Moser funciona devido à refração do feixe de luz solar que, ao
atravessar a superfície líquida contida na
garrafa, é desviado para todo o cômodo,
de acordo com as leis naturais da refração. A luminosidade varia dependendo da
intensidade do sol, podendo ser correspondente à de uma lâmpada de 60 watts
de potência.
A principal característica da lâmpada é iluminar cômodos escuros ou sem
janelas, já que só funciona durante o dia.
Mas isso não significa que os resultados
se limitem à economia na conta de luz.
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Samuel Moser

O engarrafador
de luz
O ganho
ambiental
é enorme.
Além de
não usar energia elétrica, a invenção do
mecânico mineiro tem vida útil altíssima. “As primeiras lâmpadas funcionam
até hoje, já duram há 13 anos”, afirma
Moser.
A lâmpada de Moser recebe um
único acabamento, uma fita preta para
revestir a tampa da garrafa. As primeiras
unidades foram produzidas com filme fotográfico para vedar a tampa, mas hoje
se pode utilizar fita isolante ou qualquer
outro suporte escuro.
O momento Eureka aconteceu quando Moser observou o efeito da luz ao passar por um copo de água, no auge da crise
energética do apagão, em 2002. Anos antes, numa conversa com o médium Chico
Xavier, o advento já parecia chegar. “Ele
me disse que uma luz surgiria na minha
vida, e que ela não seria só minha, iria ajudar muitas pessoas”, conta Alfredo.
O inventor tem um retorno financeiro muito singelo, sendo para ele uma
alegria maior ter ajudado muitas pessoas.
“O maior retorno é ajudar famílias mais
pobres, é um alívio na conta de luz”, orgulha-se Alfredo.
É difícil precisar o alcance da lâmpada engarrafada, mas é certo que a
invenção de Moser já auxilia milhares de
pessoas ao redor do mundo. Com grande repercussão internacional, a lâmpada
chamou a atenção do ativista ambiental
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filipino Illac Diaz, da My Shelder Foundation – fundação voltada à construção
de casas ecológicas –, que a levou para
regiões carentes das Filipinas e de outros
15 países como Índia, Egito, Bangladesh,
Camboja, Uganda, Vietnã e Quênia. Só na
capital das Filipinas, Manila, a fundação
já iluminou 28 mil casas, levando luz para
70 mil pessoas. A estimativa é de um milhão de beneficiados ao redor do mundo
até o final ano.
Atualmente tem se discutido sobre
soluções inteligentes para o uso da água.
No Brasil, 73% da produção de energia
vem das hidrelétricas, que dependem do
bom funcionamento do ciclo das chuvas
para manter o abastecimento normal.
Sendo assim, a redução do consumo de
energia é uma demanda permanente não
só no Brasil, mas em todo o mundo.
A criatividade foi a luz para Moser.
Nas palavras de García Márquez, “a luz
é como a água, a gente abre a torneira
e sai”.

A invenção de Moser
já auxilia milhares de
pessoas ao redor do
mundo.

“

tutto il nostro sapere ha il suo
inizio in sentimenti

”

Thiago Castro

C

memória

onsiderado a personificação do “Homem Renascentista”, Leonardo Da Vinci é reconhecido nas áreas de
estudo científico em que se debruçou, que incluem a
engenharia civil, mecânica, geologia, além da matemática,
geometria, óptica, física, bélica, botânica e zoologia e artes.

Leonardo Da Vinci, durante toda a sua vida, teve de usar
sua habilidade inventiva. Muitos dos seus desenhos, como os
diques móveis que protegeriam Veneza de invasão, revelaramse demasiado dispendiosos ou inviáveis. Muitos de seus inventos entraram no mundo da produção precursora. Leonardo
Da Vinci concebeu ideias muito à frente de seu tempo: conceitualmente, inventou um helicóptero, um tanque, a transmissão
continuamente variável, o uso de energia solar concentrada,
uma calculadora, uma rudimentar teoria tectônica de placas
e de casco duplo; avançou consideravelmente nos campos
de conhecimentos da anatomia, astronomia, engenharia civil,
óptica e no estudo da água (hidrodinâmica).
Seu desenho mais famoso, o Homem Vitruviano, é um
estudo das proporções do corpo humano, ligando arte e ciência
numa obra singular que representa o Humanismo Renascentista.

Leonardo Da Vinci planificou várias
máquinas voadoras, entre elas o
parafuso aéreo que inspirou o primeiro
modelo de helicóptero!

Profeta e Engenheiro

Leonardo Da Vinci acreditava que a
visão era o sentido mais importante
de todos! Foi através da experiência
empírica que ele construiu grande
parte da sua obra no ramo da
engenharia e mecânica, valorizando
dessa forma o uso dos sentidos. Os
esboços de um tanque semelhante a
uma tartaruga e os de um “Ornithopter”
(máquina voadora com asas movíveis
semelhantes às das aves) são alguns
exemplos.

Leonardo tinha sempre um hábito: reunir uma pequena
multidão em praça pública para expor suas ideias de engenheiro, pintor, escultor, filósofo, músico e poeta.
Afirmando que uma ciência é tanto mais ciência quanto
permite conhecer exatamente as coisas, seja o comportamento
do vidro ou dos movimentos do estômago, Leonardo afrontou
toda a prevenção contra as artes mecânicas que havia pesado
sobre a antiguidade, aonde todo aquele que não se ocupasse
com a ciência do espírito era relegado a uma categoria inferior.
Com ele, imaginar e construir máquinas passaram a ser considerada uma pesquisa experimental das leis da mecânica. Por
esse aspecto, e não pelos engenhos espantosos que idealizou
e nunca funcionaram (nem funcionariam), pode ser tido como
um dos precursores da metodologia científica.

Leonardo esboçou várias máquinas
de guerra dentre elas, um tanque de
combate e catapultas de contrapeso
e braço flexível, contribuindo assim
para o avanço da engenharia militar.
No entanto, apenas o fazia como meio
de subsistência, na medida em que
mostrava um enorme desprezo pelas
guerras humanas.

Leonardo Da Vinci desenhou o que se
pensa ser o primeiro fato de mergulho
funcional do mundo, apesar de tal
feito ter sido atribuído ao alemão Karl
Heinrich Klingert em 1797.

Referencias: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
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Pergunte ao Solo e às Raizes

Ana Primavese | Editora Nobel - 2014
Ana Primavese inicia a obra reforçando o conhecimento agroecológico fundamental para que se possam conduzir
sistemas de produção eficazes, produtivos e lucrativos; procura chamar a atenção para os pontos
ecológicos estratégicos que necessitam ser considerados tanto pela agricultura conservacionista como pela agricultura orgânica, bem como alerta sobre o problema do uso de pacotes
tecnológicos prontos, recomendando que se estudem as estruturas (solo, raízes e biodiversidade
agrícola e natural) que precisam ser bem conhecidas, avaliadas, corrigidas, combinadas, conservadas ou melhoradas para se obter êxito na atividade agrícola.

SMART GRID – Tendências de sua Implantação no Brasil

Stevon Schettino | Editora Appris – 2014
A Smart Grid é considerada o mais promissor conglomerado de tecnologia a ser aplicado para melhoria
operacional e otimização de toda a cadeia produtiva de energia elétrica, a que está ganhando popularidade
em serviços públicos de eletricidade, institutos de pesquisas e empresas de telecomunicação. Neste livro é
feita uma análise das técnicas de projeção de cenários existentes de difusão da Smart Grid no Brasil.

Rua Morta

Marco Antonio Coutinho | Ed MOSAICO
Estas estórias, como diz Marco Antonio Coutinho em seu Rua Morta, eram para ser contadas há muito tempo.
Como estórias não envelhecem, é muito bom ler, mesmo que sejam de alguns amigos desconhecidos de quem lê
Rua Morta, que são lembranças que nos remetem a lembranças de bares e bares. Quem gosta de ler, com certeza
vai viajar nestas estórias bem escritas. Assim, o X da questão já está resolvido. O X é a expressão literária muito bem
resolvida no livro. Em tempo: Marco Antonio Coutinho é engenheiro civil até na bela construção literária.

https://cienciasetecnologia.com/ciencias-e-tecnologia
O site Ciências e Tecnologia, é um projeto sem fins lucrativos, voltado para a divulgação científica e tecnológica,
com o intuito de disseminar conhecimento sobre novas tecnologias e pesquisas científicas, assim como levar
conhecimento de disciplinas científicas. O projeto é mantido por voluntários, que escrevem em seu tempo
livre. Vale conferir.

Alunar

Quarteto Primo | Independente 2015
Vamos viajar pelas Minas Gerais? Que delicadeza alunar. É assim que aporta no espaço lunar. Água de beber, bica
no quintal sede de viver tudo. E todos nós respirando vento. Assim dessa maneira podemos falar da homenagem que
o Quarteto Primo faz aos clubesquinianos do Brasil inteiro e quiçá do planeta e planetas. É como é mestre Pinduca
com seu terno branco. É só ouvir e saber o porquê.
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ler e navegar

Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 15% até
31/01/2015

Desc. 10% até
28/02/2015

Desc. 5% até
31/03/2015

Superior
Médio

R$ 373,97
R$ 186,98

R$ 395,96
R$ 197,98

R$ 417,96
R$ 208,98

Faixa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Classes de Capital
Social
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

5x
em 31/01, 28/02, 31/03,
30/04 e 31/05
5 x R$ 87,99
5 x R$ 44,00

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Desc. 15% até
Desc. 10% até
Desc. 5% até
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
R$ 353,70
R$ 374,51
R$ 395,31
R$ 707,40

R$ 749,02

5x em 31/01, 28/02,
31/03, 30/04 e 31/05
5 x R$ 83,22

R$ 790,63

5 x R$ 166,45

R$ 1.061,11

R$ 1.123,52

R$ 1.185,94

5 x R$ 249,67

R$1.414,80

R$ 1.498,02

R$ 1.581,25

5 x R$ 332,89

R$ 1.768,51

R$ 1.872,54

R$ 1.976,57

5 x R$ 416,12

R$ 2.122,20

R$ 2.247,04

R$ 2.371,87

5 x R$ 499,34

R$ 2.829,60

R$ 2.996,05

R$ 3.162,49

5 x R$ 665,79

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Tabela A / Valor do Contrato
Obra ou Serviço

Faixa

TAXA DE A.R.T.

1

até 8.000,00

R$ 67,68

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 118,45

3

Alínea

acima de 15.000,01

R$ 178,34
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.

Multas de Infração
Valor da Multa

A
B
C
D
E

R$ 536,62
R$ 1.073,26
R$ 1.788,72
R$ 1.788,72
R$ 5.366,16

INDICADORES
Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz)
R$ 202,71
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.)
R$ 202,71
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966)
R$ 101,06
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro
R$ 65,98
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
c) prorrogação de registro provisório
Isento
d) recadastramento
R$ 41,62
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP
Isento
b) para profissional sem RNP
R$ 41,62
IV
a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
Isento
que possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
Isento
(internet)
b) anotação de curso
Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
Isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs
R$ 41,62
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de
R$ 84,41
20 ARTs
f) 1ª emissão de certidão com registro de atestado
Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de
R$
68,36
atestado
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s
R$ 41,62
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s
R$ 84,41
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa
R$ 253,24
física e jurídica
k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e
R$ 41,62
anotações
l) análise de requerimento de regularização de obra ou serviço
ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior
R$ 253,24
ao acertvo técnico por contrato

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/14 a abril/2015 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
abril/15
março/15
fevereiro/15
janeiro/15
dezembro/14
novembro/14
outubro/14
setembro/14
agosto/14
julho/14
junho/14
maio/14

Baixo
1.186,23
1.183,82
1.181,57
1.175,84
1.138,63
1.137,42
1.136,69
1.136,97
1.133,57
1.132,61
1.131,61
1.030,73

R-1
Normal
1.431,65
1.428,61
1.426,28
1.423,27
1.371,08
1.371,22
1.370,15
1.369,06
1.367,70
1.366,44
1.365,16
1.364,48

PP-4
Alto
1.729,17
1.724,62
1.722,60
1.722,59
1.666,45
1.667,37
1.665,93
1.664,14
1.662,16
1.660,49
1.659,35
1.659,42

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
abril/15
1.208,77
624,24
março/15
1.204,77
622,51
fevereiro/15
1.203,38
621,94
janeiro/15
1.196,12
620,05
dezembro/14
1.150,05
599,89
novembro/14
1.147,55
598,76
outubro/14
1.146,50
598,54
setembro/14
1.148,07
599,62
agosto14
1.146,63
599,33
julho/14
1.145,35
598,99
junho/14
1.143,99
598,80
maio/14
1.141,20
597,12

Baixo
1.086,18
1.083,91
1.082,36
1.075,86
1.047,16
1.045,56
1.044,71
1.043,78
1.040,37
1.039,37
1.037,66
1.035,72

Normal
1.342,00
1.338,77
1.336,27
1.332,77
1.287,46
1.286,62
1.285,66
1.284,28
1.282,77
1.281,58
1.280,20
1.278,89

Baixo
1.031,73
1.029,59
1.028,06
1.022,03
994,99
993,34
992,53
991,64
988,38
987,49
986,13
984,37

R-8
Normal
1.160,25
1.157,76
1.156,26
1.153,53
1.113,17
1.112,00
1.111,17
1.110,15
1.108,82
1.107,94
1.106,68
1.105,31

Alto
1.397,17
1.394,13
1.392,35
1.391,05
1.348,41
1.347,80
1.345,94
1.344,03
1.342,14
1.340,13
1.338,56
1.337,93

PIS
Baixo
782,97
780,88
779,61
774,06
752,20
749,76
748,63
749,10
746,21
745,12
743,79
741,56

R-16
Normal
1.124,48
1.121,93
1.120,16
1.117,76
1.078,86
1.077,97
1.077,15
1.075,95
1.074,64
1.073,65
1.072,46
1.071,21

Alto
1.454,47
1.451,37
1.449,25
1.446,12
1.399,38
1.397,42
1.396,33
1.395,82
1.394,51
1.392,01
1.390,68
1.386,71

Projetos Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
CAL-8
CSL-8
CSL-16

Padrão / meses
abril/15
março/15
fevereiro/15
janeiro/15
dezembro/14
novembro/14
outubro/14
setembro/14
agosto/14
julho/14
junho/14
maio/14

Normal

Alto

Normal

Alto

Normal

Alto

1.321,72
1.318,52
1.316,67
1.313,47
1.269,43
1.266,17
1.265,52
1.265,95
1.264,34
1.263,35
1.262,26
1.259,86

1.428,99
1.425,70
1.423,40
1.420,68
1.376,06
1.373,03
1.371,80
1.371,51
1.369,82
1.368,37
1.367,24
1.365,14

1.138,58
1.136,13
1.134,71
1.131,43
1.091,65
1.088,75
1.088,11
1.088,41
1.087,17
1.086,49
1.085,58
1.083,63

1.251,59
1.248,86
1.247,04
1.244,20
1.203,20
1.199,99
1.198,26
1.197,89
1.196,48
1.195,04
1.194,11
1.192,48

1.514,08
1.510,86
1.508,85
1.504,69
1.452,08
1.448,59
1.447,81
1.448,14
1.446,60
1.445,92
1.444,46
1.441,54

1.663,59
1.659,99
1.657,53
1.653,89
1.599,68
1.595,79
1.593,56
1.592,96
1.591,45
1.589,74
1.588,20
1.585,68
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imagem

Parque Ecológico da Pampulha - Foto: Dri Krüger
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem.

Vinícius Dantas | Silvia Nunes

2 0 1 5 | m a i o . j u n h o

V É R T I C E

47

48

V É R T I C E

m a i o . j u n h o | 2 0 1 5

