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MUDAM OS TEMPOS.
A ENGENHARIA CONTINUA
VENCENDO DESAFIOS.

A engenharia é muito mais do que planejar, viabilizar e produzir.
Ela está presente em todos os momentos de nossas vidas.
Há milênios a humanidade sonha, o engenheiro realiza e grandes
avanços acontecem, que abrangem forma e conteúdo, produtividade,
beleza e funcionalidade, segurança e qualidade de vida.
Assim tem sido desde que surgiu a roda até
quando conquistamos o espaço.

Contrate um profissional habilitado para
projetar, planejar e executar com eficiência.

CONTRATE UM ENGENHEIRO
Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia
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Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Para a sua segurança, exija A.R.T.
Anotação de Responsabilidade Técnica.
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Senhores(as)

Prezados senhores,

Vi os progressos e avanços alcançados
pelo Crea-Minas pelos quais os felicito.
Entretanto, como associado, terminal
base desse processo, percebo não ter
essas oportunidades ao meu alcance
no dia a dia.

Na VÉRTICE 32, um artigo que me
chamou atenção e causou espanto
foi a notícia relativa à falsificação que
algumas pessoas usam para obter
documentos probatórios de cursos
que não tinham consistência, ou seja,
documentos falsos. Antes de 2011,
segundo a revista, apenas casos de
denúncias ou suspeita de falsificação
demandavam confirmação de autenticidade junto às instituições de ensino
correspondentes.

Peço para considerarem suas ferramentas de comunicação e divulgação
para que eu e colegas de profissão
(engenheiros metalurgistas) possamos
desfrutar também desse universo de
desenvolvimento contínuo.

(...)
Atenciosamente;

Aí eu pergunto: foi feito levantamento
dos registros antes de 2011 com o objetivo de detectar alguma irregularidade? Porque no artigo não tem qualquer
menção à apuração de casos passados.
Nelson Cândido Barbosa
Engenheiro Civil
Nota da Redação
Esclarecemos que os levantamentos desses dados vêm sendo realizados no cadastro do Crea-Minas desde 2005, sendo que,
devido à reincidência de casos, se tornou
procedimento obrigatório por determinação
da presidência deste Conselho a partir de
2011. Por essa determinação, nenhum registro no Crea-Minas poderá ser expedido
sem a prévia confirmação da conclusão
dos cursos pela instituição de ensino.
Ressaltamos que a partir da experiência do
Crea-Minas, esse procedimento passou a
ser adotado por vários outros conselhos de
fiscalização profissional. Além disso, o CreaMinas atua permanentemente também em
relação a registros já expedidos em anos
anteriores que se encontravam irregulares,
sendo que até o fechamento desta edição
92 registros foram cancelados por esse
motivo.

Breno Totti Maia
CREA 6 73 55 / D
ERRAMOS:
Nota da Redação
Além dos Relatórios de Gestão, o Crea-Minas procura sempre divulgar suas ações
através da revista VÉRTICE, publicada trimestralmente, e utilizar outras mídias com
o intuito de manter os profissionais sempre informados sobre sua atuação.

Na VÉRTICE – Relatório de Gestão, na editoria Fiscalização, página 18,
no subtítulo Alianças, trocamos os números de contratos de prestação de
serviços e de profissionais fiscalizados. O correto é: “Em 2016, por exemplo, foram fiscalizados mais de 18 mil contratos de prestação de serviços
e quase 20 mil profissionais empregados em empresas particulares e
públicas”.
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EDITORIAL

Unidade política
A capacidade de reunir uma pluralidade de vozes em torno de um objetivo comum é um feito que determina, em
grande parte, o sucesso de um projeto. A nossa experiência à frente do Crea-Minas, por dois mandatos seguidos, traz
ensinamentos e convicções a respeito dessa situação. Só conseguimos atingir números tão expressivos ao reunirmos
entidades, associações, sindicatos, universidades, empresas, todos em torno de um só objetivo, que foi o da execução de
projetos pactuados nesta gestão.
Contudo, manter um ambiente de união em um cenário tão diverso como é o Sistema Confea/Crea é um grande desafio. Presenciamos, em 2010, a saída dos arquitetos do Sistema para a criação de um conselho exclusivo. São recorrentes
os movimentos de outros modais como os técnicos, engenheiros civis, agrônomos, para a formação de seus próprios
conselhos. Essa multiplicidade de instituições fiscalizadoras sobre o mesmo objeto não traz benefícios à sociedade, e,
mais gravemente, enfraquece a capacidade de atuação de cada conselho. O nosso direcionamento precisa ser no sentido da unidade para melhor representar as profissões da área tecnológica. O Sistema precisa avançar, ampliando a sua
capacidade, as suas atribuições legais, e não o contrário.
O Crea-Minas é uma instituição sólida que possui como atividade-fim regulamentar e fiscalizar o exercício profissional
da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto no nível superior quanto técnico, e possui toda a
capacidade de atender com eficiência cada uma delas. Um exemplo dessa especialização foi a fiscalização do agronegócio. Em uma iniciativa pioneira no Brasil, a fiscalização do segmento tornou-se uma área específica no Conselho, com
estrutura, análise e acompanhamento especiais. Hoje, esse projeto está em plena difusão por todo o país e o Crea-Minas
tem como intenção levar essa especialização para outras áreas, como a mineração e a indústria. O investimento feito
na fiscalização rendeu ainda, em 2016, a maior marca de empreendimentos fiscalizados na sua história, com 121.952
ações de fiscalização, representando um aumento de 72% em relação a 2015. Até maio de 2017 foram contabilizadas
mais de 50 mil ações de fiscalização.
A partir da construção de um ideal comum, foi possível implementar ainda diversos projetos de interesse dos profissionais da área tecnológica e da sociedade. Ao longo desses dois mandatos, o Crea-Minas empreendeu esforços no diálogo com o profissional da área tecnológica para evidenciar a sua importante contribuição no desenvolvimento econômico
e social de nosso país. Percorremos todo o estado ouvindo esses profissionais para subsidiar as sugestões de propostas
técnicas das demandas da sociedade. Um dos projetos de grande êxito dessa aproximação foram os Encontros Regionais
- Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, realizados entre 2012 e 2014, que foram responsáveis pela elaboração
de diagnóstico técnico e propostas de soluções das demandas identificadas das cidades de cada uma das 12 Regionais
do Crea-Minas. Outra ação específica surgida dessa interação foram os produtos das Câmaras Temáticas. O trabalho
dessas esferas técnicas resultou em uma cartilha com as soluções mais adequadas para a mobilidade urbana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, um estudo de mapeamento de todas as rodovias federais que passam por Minas Gerais,
além de estudos detalhados sobre questões ambientais, licenciamento e as boas práticas em gestão de recursos hídricos.
Derivado desse processo de escuta, percebemos ainda a necessidade de uma contribuição mais efetiva para a
área tecnológica, com a instituição da Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA). Trata-se de uma instância criada para
solucionar os conflitos inerentes à área tecnológica fora da esfera judicial, oferecendo julgamento célere, técnico, especializado e legal, evitando, assim, a morosidade do Judiciário. Desde 2012, data da sua criação, até maio de 2017, foram
realizadas na CMA cerca de 350 conciliações/mediações e quase 3.500 negociações.
Em função dessa unidade, foi possível também intensificar o processo de interiorização do Crea-Minas pelo estado.
Hoje, são 63 inspetorias, 12 escritórios de representação local e quatro postos de atendimentos espalhados por todas
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Carlão/Estúdio Click

as regiões de Minas. O objetivo é aproximar ainda mais os profissionais da área tecnológica do
Conselho e agilizar a prestação de serviços à sociedade. Ainda no âmbito da unidade, o Crea Cultural
implementou diversos projetos que levaram à integração da comunidade técnica por meio de ações
culturais, como o Quarta Cósmica, Convite ao Pensar, exposições, mostras, entre outros.
A própria organização dos atores que compõem a base de sustentação do Crea-Minas em Colégios, como o de Entidades, de Inspetores, de Instituições de Ensino, de Empresas e o de Representantes Institucionais, representa a efetividade da unificação ao oferecer um ambiente de diálogo
para esses setores. O nosso intuito foi o de criar uma rede organizada, com diretrizes claras do que
é importante para a área tecnológica nos seus diferentes ambientes e, assim, trabalhar na promoção
do desenvolvimento sustentável e da inovação. A experiência, por exemplo, do Colégio de Representantes Institucionais, amplificou ainda mais a voz da engenharia nos órgãos do Poder Executivo municipal, estadual e federal. O Colégio reúne mais de 230 membros do Crea-Minas presentes em Conselhos dedicados a temas como meio ambiente, política urbana, saneamento, habitação, patrimônio
cultural e mobilidade urbana. Essa é uma forma de participarmos do processo de construção do
país a partir da nossa realidade local, contribuindo com a nossa visão técnica e desenvolvimentista.
O Colégio de Empresas, por sua vez, conseguiu reunir empresários da cadeia produtiva de Minas
Gerais com o objetivo de discutir e encaminhar assuntos de interesses mútuos do Conselho e das
empresas, evidenciando a importância do setor como um dos principais agentes de desenvolvimento
do Brasil. Já a experiência pioneira do Colégio de Instituições de Ensino está sendo replicada em vários outros Creas. O objetivo desse Colégio é o de estimular o debate de políticas na melhoria da formação e do exercício profissional, fortalecendo a articulação entre o mercado e a academia.
Outro ponto de unidade desta gestão foi o envolvimento com as entidades de classe, que
por si só, reúnem diferentes visões em torno do fortalecimento de uma determinada profissão. Assim, essas entidades são potencializadas a se tornaram fontes de conhecimento, de
informação, de requalificação profissional e, ainda, de apoio de fiscalização e de mobilização
dos Creas.
Toda essa vivência de integração proporcionou um aprendizado e apontou um direcionamento eficaz para a construção de um projeto. Diante dos desafios que nos são impostos,
especialmente ao pensar na conjuntura mundial e brasileira, fica clara a nossa obrigação,
enquanto representantes da área técnica, de discutir um modelo de desenvolvimento planejado que gere sustentabilidade e uma cadeia verdadeiramente produtiva. Embora
convictos das nossas limitações humanas, a experiência de integração vivida pelo
Crea-Minas, ao conseguir reunir diferentes pontos de vista em torno de um só
projeto, nos faz acreditar que esse seja um caminho mais eficaz. O momento
atual é de unir forças para garantir o devido reconhecimento e valorização
da área tecnológica no Brasil, uma vez que o setor é o principal agente de
desenvolvimento da sociedade e do crescimento econômico do país.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
2 0 1 7 | a b r i l . m a i o . j u n h o
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Tecnologia ao alcance de todos

EM DEBATE

Sustentabilidade estimula o resgate e pesquisas de técnicas de engenharia
A sustentabilidade ocupa hoje lugar de destaque na agenda mundial.
Empresas, governo e sociedade são chamados a se adequarem ao desenvolvimento sustentável, classificado pela ONU
a partir dos pilares econômico, social e
ambiental. A engenharia é uma das protagonistas do debate.
Para fazer frente às demandas, a
área tecnológica tem estimulado a aplicação de tecnologias sustentáveis e que
contribuam com a promoção da universalização da engenharia. Exemplo disso
é a pesquisa e o incentivo à utilização de
materiais mais baratos e menos poluentes
na construção civil.
O professor do Departamento de
Engenharia Civil do Cefet-MG, Conrado
Rodrigues, lidera o grupo de pesquisa Materiais para Construção Sustentável e conta que um dos focos é o estudo do bambu
como componente estrutural. “Ele já é um
material de engenharia tradicional em diversas culturas, principalmente em regiões
da Ásia tropical e até América do Sul. Tem
baixa densidade, associada à resistência
mecânica elevada. Vem dessas condições
o emprego do bambu para as finalidades
mais diversas, inclusive na construção e
em infraestrutura”, explica o pesquisador.
Segundo
Conrado,
as
regulamentações quanto ao uso dos
materiais surgem a partir do seu histórico
de uso. No caso do bambu, existe a ISO
22156/2004 (reavaliada em 2012) Bamboo Structural Design. “Embora esteja
longe de ter o detalhamento das normas
para projetos em aço ou em concreto
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armado, a existência dessa norma mostra
que já existe um conjunto de informações
sobre o bambu que permite um emprego
cada vez menos empírico e mais
sistemático desse material”, destaca.
Outro exemplo de barateamento de
materiais aliado à sustentabilidade foi o
desenvolvimento do tijolo ecológico à base
de garrafas pet e areia, por estudantes do
Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT).
O orientador dessa pesquisa, engenheiro
de telecomunicações José Ivo, destaca
os benefícios financeiros e ambientais.
“Podemos conseguir uma economia de
até 60% em relação ao método comum.
Outro importante aspecto é o incentivo à
redução da quantidade de plástico jogada
na natureza”, afirma.

dessa técnica é o cubano presidente da
Sociedade Internacional de Ferrocimento
(IFS), professor doutor Hugo Wainshtok Rivas. Ele, que é engenheiro civil, é o responsável pela divulgação e execução de várias
obras com ferrocimento em todo o mundo.
Hugo assegura que, apesar das estruturas
de 3 cm, o material é extremamente resistente. “É preciso que as pessoas assimilem que 3cm é mais que suficiente. Esse
é um dos motivos porque o ferrocimento
ainda não se popularizou. Em Cuba, temos
mais de mil moradias com essa técnica e
a única queixa é a dificuldade de se pendurar quadros”, relata. Segundo ele, essas
construções são em média 35% mais
baratas e cumprem importante papel em
moradias de interesse social.

Ferrocimento

Saneamento Básico

Outra técnica já existente e que torna
os serviços de engenharia mais acessíveis
e causadores de menor impacto ambiental
é o ferrocimento, ou argamassa armada.
O presidente da Sociedade Brasileira de Ferrocimento (SBF), engenheiro civil
Sávio Nunes, explica que o ferrocimento
tem aplicação em diversas áreas como
habitação, reservatórios de água, infraestrutura urbana a até na construção de
barcos. “A técnica é fantástica, pois suas
construções são notadamente mais rápidas e baratas, permitindo a ampliação de
oferta dos serviços de engenharia e redução no uso de materiais. Porém, ainda é
pouco conhecida, e, por consequência,
pouco utilizada no Brasil”, explica.
Um dos grandes disseminadores

Em Minas Gerais, a tecnologia do
ferrocimento vem sendo amplamente utilizada pela Copasa desde o início da década
de 1990 na construção de reservatórios,
Estações de Tratamento de Água (ETAs) e
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).
“O uso teve origem na busca de soluções
adequadas para o saneamento rural, tanto
do ponto de vista técnico quanto econômico, além da relativa facilidade de construção”, é o que explica o assessor técnico
da Companhia, engenheiro civil Luiz Lobo.
O engenheiro destaca o grande esforço da cadeia produtiva da construção
em busca de serviços e produtos mais
sustentáveis e com menor impacto ambiental. “Menor uso de cimento através
de aplicações mais objetivas e dosagens
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corretas e o uso racional de fôrmas de
madeira e escoramento são ações que
andam nessa direção. Nesse ponto, o ferrocimento tem grande potencial de utilização por reduzir a geração de entulhos de
obra”, analisa.

Simpósio Internacional

Gilson explica que apesar da técnica do ferrocimento ser antiga, existem
estudos constantes que promovem sua
evolução e a torna cada vez mais desenvolvida. Avanço que pode trazer benefício
para toda a sociedade. “Isso vem sendo
feito de maneira difusa, então o Ferro12
irá aglutinar o que de melhor existe nessa
área, colocando o conhecimento técnico à
disposição de todos”, finaliza.

www.
www.
www.
SAIBA MAIS:
A recomendação da IFS é que a técnica
de ferrocimento seja executada por
um profissional capacitado. Conheça a
Norma Internacional no link:
http://bit.ly/normaferrocimento
Mais informações sobre Ferro12 no link:
http://www.ferro12.com.br

Jaimil joshi

Foi por tudo isso que um grupo de
pesquisadores e especialistas da área
buscou apoio do Crea-Minas para trazer
para o Brasil o 12º Simpósio Internacional
de Ferrocimento e Compostos de Cimento
Reforçado Fino – o Ferro12. O evento será
realizado na sede do Crea-Minas, em Belo
Horizonte, entre os dias 15 e 18 de julho
de 2018, e cumpre o papel de ser um fórum de compartilhamento de pesquisas e
experiências com ferrocimento.
O engenheiro civil e sanitarista Gilson Queiroz, que integra o comitê organizador do Ferro12, explica que há uma
lacuna com relação ao desenvolvimento

dessa técnica. “No Brasil, temos de um
lado problemas decorrentes da utilização
do ferrocimento de forma empírica e também a estagnação do uso devido à necessidade de apropriação do seu avanço tecnológico. Por isso, o Crea-Minas entendeu
que seria importante apoiar e trazer essa
experiência para o nosso país”, explica.
O evento reunirá estudiosos de
várias partes do mundo e promete também contribuir para a disseminação da
técnica. Segundo Gilson, um dos fatores
para a pouca utilização do ferrocimento é
a falta de incentivo na universidade. “Os
futuros profissionais não estudam a argamassa armada. Então, não têm produção
e não têm conhecimento técnico. Para o
Ferro12, foi formado um comitê científico com diversas instituições de ensino,
exatamente para sensibilizar a academia
sobre a necessidade de produzir conhecimento e pesquisa nessa área”, argumenta.

Técnica de ferrocimento, utilizada para construir galeria de arte em
Ahmedabad, na Índia, é tema do Simpósio Internacional Ferro 12
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Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro

ESPEC

Os vastos campos da engenharia
Enquanto em um empreendimento
profissionais da engenharia agronômica
utilizam seus conhecimentos para aumentar a produtividade agrossilvipastoril,
cuidando, por exemplo, do controle de
pragas ou fertilidade do solo, estudando
ou aplicando os melhores métodos de
adubação e irrigação, nesse mesmo empreendimento engenheiros civis elaboram
projetos e acompanham a construção de
galpões para o armazenamento da última
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safra de grãos. Em outro empreendimento, profissionais da engenharia agrícola,
juntamente com engenheiros mecânicos
se empenham na criação de máquinas
mais eficientes a serem utilizadas nas
lavouras, enquanto profissionais da engenharia ambiental cuidam da liberação
do licenciamento ambiental e da outorga
de recursos hídricos. Ao mesmo tempo,
profissionais da meteorologia planejam a
época do plantio e da colheita, profissio-
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nais da geologia fazem avaliação de poços
e os técnicos eletricistas controlam o gasto
de energia.
Essas são apenas algumas das várias atividades de engenharia no meio rural
envolvendo grandes, médios e pequenos
empreendimentos nos seus mais diversos
segmentos, fomentando emprego, renda e
desenvolvimento econômico para as regiões onde estão inseridos. Esses profissionais são responsáveis técnicos por ativida-

des envolvendo, por exemplo, a elaboração
e execução de projetos de construção de
instalações para bovinos, suínos e aves,
projetos de reflorestamento, projetos de
armazenamento envolvendo controle de
temperatura, umidade e ventilação, sistemas de irrigação, sistemas de georreferenciamento, sistemas de telefonia e
eletrificação rural, tratamento de resíduos
sólidos e efluentes, mecanização agrícola
e tratamento de água, dentre várias outras.
“Entre as muitas atividades que
exerço no meio rural estão a elaboração
de projetos para construção de galpões,
pontes em estradas vicinais, unidades in-

dustriais e silos, dentre outras estruturas
necessárias para a melhoria da qualidade da produção no campo. Como hoje a
agropecuária é base da economia brasileira, é vasto o campo de trabalho para os
engenheiros em função da importância da
engenharia para a eficácia da produtividade do setor”, ressalta o engenheiro civil e
presidente da Associação de Engenheiros
e Agrônomos da Região de Araxá, Eduardo
Guimarães.
Um dos objetivos da engenharia no
meio rural é promover o desenvolvimento
sustentável com melhoria da infraestrutura, dos processos e das tecnologias que
irão resultar em aumento da produtividade
e da qualidade dos alimentos produzidos
no campo. Os engenheiros que atuam no
meio rural encontram oportunidades de
crescimento profissional e financeiro diante da demanda crescente por projetos e
execução de obras de diversas naturezas,
além da necessidade de pesquisa, desenvolvimento e difusão de novas tecnologias
de produção agropecuária voltadas para a
conservação dos recursos naturais. A engenharia está presente nos diversos elos
da cadeia produtiva de alimentos, beneficiando não apenas os profissionais, mas
também o cidadão comum que, no papel
de consumidor final, tem exigido alimentos
cada vez mais saudáveis e de baixo custo,
em que a produção esteja associada ao
menor uso possível de produtos químicos,
água e energia, com proteção ambiental.
“A engenharia no meio rural busca a otimização dos recursos naturais e
financeiros de forma sustentável. Com
toda essa diversidade de atividades, todos
saem ganhando: o produtor, a propriedade,
o mercado e o consumidor, pois são disponibilizados ao mercado diversos produtos,
fazendo com que gere mais empregos
para a região e consequentemente aumente a renda desses produtores”, destaca o engenheiro agrônomo e coordenador
da Câmara Especializada de Agronomia do
Crea-Minas Gustavo Lopes da Silva.

Impacto no PIB
Neste momento de crise econômica,
toda essa diversificação de atividades da
engenharia no campo ganha ainda mais
importância. De acordo com a Secretaria
de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Seapa), Minas Gerais tem hoje
143 municípios cuja principal fonte de
geração de renda é o setor agropecuário,
sendo que em outras 417 cidades o setor
é responsável pela segunda fonte geradora
de receita. Isso significa que 65,7% dos
municípios mineiros têm ligação direta com
as atividades desenvolvidas no meio rural.
Informações da Seapa dão conta de
que no ano passado, com base nos dados
de novembro, o PIB do agronegócio mineiro representou geração de renda da ordem
de R$ 203,9 bilhões, superior em 8,5% ao
valor alcançado em 2015.
De acordo com o superintendente do
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Pierre Vilela, esses quase R$ 204
milhões representam em torno de 40% do
PIB mineiro. “Esse resultado nos últimos
anos tem crescido porque, apesar da crise
que atravessamos, esse segmento integra a cadeia de alimentos e ninguém em
nenhum momento deixa de se alimentar.
Além disso, a expansão do mercado externo também tem atraído oportunidades para
novos negócios, o que, consequentemente,
traz um crescimento do número de postos
de trabalho”, afirma.
Pierre ressalta, no entanto, que o
crescimento da mecanização no campo
tem mudado o perfil da qualificação da
mão de obra no meio rural, que vai deixando de ser braçal para se tornar mais
especializada. “A chegada de máquinas
modernas computadorizadas no campo
vem exigindo formação, se não em nível
superior, pelo menos em nível técnico.
Estamos falando de profissionais com
conhecimento multidisciplinar que pre-
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cisam ir além da habilidade de tratar a
doença da planta. Eles devem também
estar atentos às questões ambientais e
interagir com aqueles profissionais cada
vez mais especializados que estão trazendo novos conhecimentos e atuando
no setor para fazer essa nova agricultura
brasileira”, destaca.

Modernização, inovação e
pesquisa
Além da atuação de profissionais
qualificados nas atividades do meio rural,
alguns dos fatores que têm possibilitado
aos agricultores o aumento em sua produção é a utilização de máquinas modernas
na plantação, colheita e transformação da
matéria-prima em produto final. Os enormes avanços tecnológicos referentes aos
maquinários e equipamentos projetados
e elaborados por profissionais das engenharias e implantados no meio rural têm
contribuído para o aumento da produção e
melhoria de renda e qualidade de vida dos
agricultores, atraindo para o campo novos
investidores, diversificando e ampliando
os ramos de atividades para os profissionais da área tecnológica. Exemplos disso
são os modernos tratores, semeadoras e
colheitadeiras equipadas com aparelhos
GPS que mapeiam o terreno e toda a área
a ser plantada, permitindo aos agricultores
um aumento da produção e extraordinária
redução de desperdício de sementes.
Em algumas situações a modernização do maquinário vai além da simples
mecanização. É o caso da cultura de café,
por exemplo, em que o processo do pós-colheita tem passado por importantes
inovações ao longo dos tempos. “Se por
muitos anos esse processo envolvendo
principalmente a lavagem e a secagem foi
muito estático, de dez anos para cá, dentro da perspectiva da produção de cafés
especiais, houve uma mudança total dos
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conceitos. Alterou-se toda a situação da
forma de secagem, desde o momento certo de apanhar o café e colocar no terreiro,
até o surgimento de máquinas adequadas
visando, por exemplo, a redução do consumo de água durante a lavagem. Então
há um conjunto de ações para melhorar a
qualidade do café com a utilização de novos modelos que garantam o respeito ao
meio ambiente”, explica Aulus Sávio Correa
Assunção, diretor administrativo e financeiro do Aviário Santo Antônio e empresário do
ramo de café, milho, trigo, soja e feijão (leia
entrevista completa na página 15).
Outra importante inovação tecnológica é o irrigâmetro, que revolucionou os
métodos de irrigação nas lavouras e trouxe
enormes benefícios ambientais, econômicos e sociais para o meio rural e para a
sociedade, ao indicar ao produtor a quantidade de água a ser aplicada nas plantas.
Desenvolvido pelo engenheiro
agrônomo e diretor do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de
Viçosa (UFV) Rubens Alves de Oliveira,
com a participação de professores de
diversas áreas de conhecimentos da
universidade, o aparelho incorpora os
conhecimentos técnicos especializados
que envolvem a complexidade do sistema
solo-planta-atmosfera e a sua interação
com a diversidade de sistemas de irrigação
existentes, traduzindo toda a informação
necessária de uma maneira simples,
precisa, de fácil utilização e de custo
relativamente baixo para o produtor rural.
“O aparelho fornece resposta prática às
três perguntas básicas do manejo da
irrigação: quando e quanto irrigar e qual o
tempo de funcionamento ou a velocidade
de deslocamento do sistema de irrigação”,
explica Rubens Alves.
A tecnologia do irrigâmetro é dotada
de viabilidade econômica, considerando-se
o aumento de produtividade das culturas
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agrícolas, a melhoria da qualidade dos produtos oriundos de áreas irrigadas e a redução do custo com energia. “O irrigâmetro
tem sua contribuição social resultante da
possibilidade de inclusão de milhares de
pequenos produtores no processo de manejo da irrigação, com o aumento da renda dos agricultores e, consequentemente,
com a melhoria da qualidade de vida no
campo. E tem sustentabilidade ambiental
na medida em que contribui para o uso racional da água na agricultura irrigada, que
é a grande usuária de recursos hídricos e
grande produtora de alimentos”, conclui.
Outro ramo de atividade na agricultura que envolve a atuação de profissionais
da área tecnológica e que exige qualificação adequada é o da inovação decorrente
de pesquisa sobre formas de adubação. É
o caso da adubação líquida que, em quantidade física menor, permite o uso mais racional com absorção quase que imediata e
resposta mais rápida e prática.

Licença ambiental e outorga
Grande parte dos empreendimentos
do meio rural necessitam de licenciamento
ambiental e de outorga para a utilização de
recursos hídricos, que são de fundamental
importância para os empreendimentos do
campo.
Tanto em relação à outorga quanto
ao licenciamento ambiental é necessário
que profissionais habilitados, com atribuições nessas disciplinas, estejam presentes nessas atividades. “Em relação ao
licenciamento ambiental, os profissionais
registrados no Conselho precisam atuar
fortemente junto aos órgãos oficiais para
que possamos ter mais celeridade quanto
à liberação. Essa lentidão tem comprometido muitas atividades no meio rural, levando os agricultores muitas vezes a atuar
em desacordo com a legislação. Já em relação à exigência de outorga de recursos

Assistência técnica
Nos Encontros Regionais promovidos
pelo Crea-Minas em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado entre 2012 e 2013,
uma das principais reivindicações dos profissionais participantes do evento em todo
o estado foi a necessidade de garantir a
assistência técnica, instrumento importante de desenvolvimento econômico, social e
ambiental, que contribui para a melhoria
da capacitação técnica e gerencial dos
agricultores. A assistência técnica atua na
difusão de novas tecnologias no campo,
na troca de experiência entre agricultores,
técnicos e pesquisadores, na melhoria da
qualidade de vida das famílias rurais, bem
como nas relações entre os empreendimentos rurais e o meio ambiente.
Um dos modelos utilizados pelos
produtores de Minas Gerais é o adotado
pela Emater-MG, voltado principalmente
para a agricultura familiar, mas há outros,
desde cooperativas à contratação direta
pelo produtor. “Geralmente, as empresas
e empreendimentos de maior porte buscam a assistência técnica particular. Já
os chamados empreendimentos de agricultura familiar são atendidos pela Emater
ou por um responsável técnico, através
de profissionais autônomos que atendem
grupos de produtores. O importante é que
nenhum deles pode prescindir desse tipo

Luiz Mendes Soares

hídricos, o profissional da área tecnológica
tem que garantir as informações para que
tanto os agricultores como os órgãos ambientais possam tomar decisões de forma
a poder assegurar suprimentos para os
empreendimentos e ao mesmo tempo dar
segurança de que o meio ambiente está
sendo preservado”, ressalta o empresário
do agronegócio Claudio Nasser de Carvalho, da Riber KWS Sementes e de mais
seis empreendimentos do agronegócio
em Patos de Minas e região.

de trabalho porque a assistência técnica
especializada nas diversas modalidades da
engenharia é fator decisivo para o sucesso
ou fracasso daquele empreendimento”, explica o engenheiro agrônomo e supervisor
de Fiscalização do Agronegócio do Crea-Minas, Emílio Mouchrek.

Além da produção de
alimentos
Na maioria das vezes o agronegócio
é imediatamente associado à produção de
alimentos, mas a sua conexão com diversos outros setores da cadeia produtiva demonstra a multiplicidade de atividades e de
produtos que ele engloba.
Além de alimentos e bebidas consumidos diariamente e essenciais para a
sobrevivência da população, muitos outros
produtos utilizados no dia a dia vêm do
agronegócio. É o caso da matéria-prima da
borracha, da madeira para o carvoejamento, a confecção de móveis e para alimentar
a indústria de papel e celulose, que são
produzidas nas florestas plantadas, e os artigos de vestuário confeccionados em algodão, seda ou couro, dentre inúmeras outras
opções. Isso demonstra que boa parte das
demandas diárias da população tem algum

insumo proveniente do agronegócio ou são
produzidas inteiramente dentro dele. “No
que se refere à produção de alimentos, a
diversificação da produção e obtenção de
produtos de alto valor agregado necessita
de engenheiros de alimentos que têm formação específica para atuar em indústrias
alimentícias de médio e grande porte, que
utilizam equipamentos de funcionamento
complexo. Mas, além da produção de alimentos, existe ainda uma série de outros
produtos cuja matéria-prima é proveniente
do campo e que exige a atuação de outras modalidades de engenharia. São os
casos da indústria de papel e celulose, da
indústria de couro e da borracha, que exigem a atuação de outros profissionais da
engenharia da modalidade química, como
o engenheiro químico, o engenheiro têxtil
e o engenheiro de materiais”, destaca a
coordenadora da Câmara Especializada em
Engenharia Química do Crea-Minas, engenheira química Maria Helena Caño.
Todas essas atividades que demandam a atuação de profissionais habilitados
da engenharia são fiscalizadas pelo Crea-Minas para garantir o exercício legal das
profissões da área tecnológica e dar segurança para a sociedade.
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Modelo de fiscalização do Crea-Minas

A

partir da reestruturação da fiscalização em

insumos são usados, de tal forma a detectar as ne-

2015 e da criação da Supervisão da Fiscali-

cessidades de um responsável técnico nos diversos

zação do Agronegócio, o Crea-Minas inaugu-

setores do agronegócio. Até porque o agronegócio

rou uma nova forma de trabalho, promovendo antes

de um modo geral engloba todas as modalidades da

de cada Fiscalização Regional Dirigida (FRD), reuni-

engenharia, dependendo da natureza do empreen-

ões entre os representantes do Conselho com lide-

dimento. Ao verificarmos, recomendarmos e solici-

ranças do setor a ser fiscalizado. Nesses encontros,

tarmos a regularização das devidas responsabilida-

o procedimento é explicado e os empreendedores

des técnicas, estamos garantindo a segurança do

que serão fiscalizados têm oportunidade de regula-

empreendimento, esperando que ele dê bons resul-

rizar a situação de seus empreendimentos. Portanto,

tados e que também amplie o mercado de trabalho.

a fiscalização do Crea-Minas tem caráter educativo e

Essa ampliação vem normalmente com o aumento

prioriza mostrar para a sociedade a importância de se

da responsabilidade técnica das diversas modali-

ter um responsável pelo seu empreendimento.

dades de engenheiros dentro desses ou daqueles

Emílio Mouchrek ressalta que o treinamento
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empreendimentos’, enfatiza Mouchrek.

da equipe de agentes de fiscalização do Conselho

O gerente de Fiscalização do Crea-Minas, en-

foi fundamental para o sucesso do modelo adota-

genheiro mecânico Guilherme Rodrigues, reforça a

do. “Esse treinamento foi voltado para três aspec-

importância da atuação da fiscalização do Conselho

tos: o que fiscalizar, onde fiscalizar e como fiscali-

nas atividades de engenharia no meio rural. “A fis-

zar. Com estes três aspectos baseados em o que,

calização do Crea-Minas busca assegurar a atuação

onde e como fiscalizar, nós já estamos com dois

do profissional habilitado na tecnificação dos pro-

anos e meio de trabalho, sendo que verificamos

cessos produtivos, na legalização ambiental, moder-

mais de 2 mil atividades do meio rural em Minas

nização de máquinas e equipamentos, na aplicação

Gerais”, ressalta.

das melhores tecnologias, obtendo com a conjunção

Ao fazer a abordagem técnica de cada item

desses fatores uma produtividade mais adequada

fiscalizado nos empreendimentos, o Crea-Minas

com custo e qualidade desejados pelos consumi-

contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva

dores, além da ampliação das atividades dos pro-

do meio rural. “Nós procuramos saber como é o sis-

fissionais da área tecnológica nos vários segmentos

tema de produção, como ele foi conduzido e quais

presentes no meio rural”, conclui.

V É R T I C E

a b r i l . m a i o . j u n h o | 2 0 1 7

ENTREVISTA

Inovar para desenvolver
Formado em Administração de Empresas pela UFMG, com especialização em
marketing, Aulus Sávio Correia Assunção,
de 53 anos, é diretor Administrativo Financeiro do Aviário Santo Antônio (Asa). Uma
das maiores empresas de avicultura de
postura da América Latina, o Asa investe
na criação de aves para a produção de
ovos, na exploração agropecuária e na comercialização de seus produtos. Fundado
em 1968, no município de Nepomuceno,
no sul do estado, o Aviário Santo Antônio
é a primeira e única empresa em Minas
Gerais a realizar processamento de ovos
oferecendo às indústrias alimentícias ovos
pasteurizados e desidratados, desenvolvidos através de modernas tecnologias. A
empresa possui um plantel de mais de um
milhão de galinhas e 300 mil codornas.
Membro do conselho diretor da Associação dos Avicultores de Minas Gerais
(Avimig) e do Colégio Estadual de Empresas do Crea-Minas, Aulus possui empreendimentos também em setores agrícolas
como os de café, soja, trigo, feijão e milho,
que absorvem uma grande variedade de
atividades ligadas à engenharia. Nesta
entrevista à revista VÉRTICE, o empresário
destaca a importância da engenharia para
o desenvolvimento dos empreendimentos
no meio rural e o impacto das novas tecnologias para a modernização do setor.

Almir Moura

VÉRTICE - Qual a importância da
atuação do profissional da engenharia
nas atividades do meio rural?
Aulus
com certeza
rural mineiro
profissionais

Sávio - Eu posso afirmar
que as empresas do setor
são as que mais empregam
registrados no Crea-Minas.

Geralmente, ao pensar em área rural pensamos em agronomia, mas praticamente
todos os demais profissionais da área
tecnológica têm espaço de trabalho em
atividades do campo. No nosso caso, que
trabalhamos com a indústria alimentícia, a
engenharia de alimentos é fundamental,
mas utilizamos uma variedade enorme
de engenharias em nossos empreendimentos. Se não tivermos um profissional
habilitado corremos o risco de fazer mal
feito. No nosso caso que trabalhamos com
alimento, há riscos de prejudicar a saúde
de alguém. Por isso, precisamos de profissionais que tenham consciência do que
estão fazendo. Mais do que isso, além de
ter a consciência do que estão fazendo,
eles precisam ter todo o perfil ético para
ver se aquilo que estão fazendo é viável do
ponto de vista humano, e se, do ponto de
vista do produto, não há nenhum tipo de
contaminação.
VÉRTICE - Que modalidades de
engenharia os seus empreendimentos
utilizam?
Aulus Sávio - Além da engenharia
de alimentos responsável pela indústria
da empresa e que trabalha com criação
e elaboração de produtos, e da utilização
dos equipamentos necessários nesse processo, trabalhamos com os mais diversos
tipos de engenharia. É o caso da engenharia civil, responsável pela elaboração
e execução de projetos na construção de
sedes, galpões e outras construções. Temos também a engenharia mecânica, que
trabalha com os equipamentos, a engenharia elétrica, presente na instalação de
máquinas e controle de energia, a enge-
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“

(...) as empresas do setor
rural mineiro são as que
mais empregam profissionais
registrados no Crea-Minas .

nharia agronômica, presente no controle
de insumos nas lavouras e em todas as
demais atividades agrícolas, a engenharia
ambiental, já que temos o setor de gestão
de meio ambiente, o geólogo que faz a
medição de poços, o especialista em meteorologia que faz o planejamento de época de plantio e de colheita, o engenheiro
agrimensor para fazer as medições de terrenos e várias outras modalidades. Além
disso, temos os técnicos eletricistas que
fazem as medições nos transformadores
e todo o controle de gasto de energia,
além de orientar sobre a compra de equipamentos, os técnicos de manutenção, os
técnicos em mecatrônica, para cuidar do
maquinário, dentre outros.
VÉRTICE - Que tipo de pesquisa
e inovação tecnológica os seus empreendimentos utilizam?
Aulus Sávio - Foi através de pesquisas que criamos novos produtos para o
consumidor. Um exemplo é a cadeia do ovo
ômega 3. Para chegarmos ao resultado final desse produto é necessário que a galinha consuma farinha de peixe e óleo de
linhaça, possibilitando que esse ovo tenha
uma quantidade maior de ômega 3 que,
segundo pesquisas, aumenta o bom colesterol. Esse ovo é mais caro porque a galinha tem que ficar 20 dias comendo essas
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”

substâncias para que o ovo possa conter
o ômega 3. Esse produto que ela come é
importado e não é óleo de qualquer peixe.
Tem que ser óleo de peixe de local frio,
sendo que existem as espécies de peixes
que possuem esse tipo de gordura.
VÉRTICE - E no caso do setor de
grãos?
Aulus Sávio - Já no caso das culturas do café, feijão, milho e da soja, como
esse campo é muito vasto, os profissionais
envolvidos sempre estão ligados à alguma
universidade, fundo de pesquisa ou fundação. O nosso engenheiro agrônomo especialista em café, por exemplo, faz parte
de uma fundação. Dessa forma, tudo que
acontece de novidade em termos de café
ele está sempre por dentro e pronto para
aplicar essas inovações. Mas o que mais
se desenvolveu em termos de inovação
tecnológica na produção de café nos últimos dez anos foi o processo do pós-colheita. Se por muitos anos esse processo
envolvendo principalmente a lavagem e a
secagem foi muito estático, de dez anos
para cá, dentro da perspectiva da produção de cafés especiais, houve uma mudança total dos conceitos. Alterou-se toda
a situação da forma de secagem, desde o
momento certo de apanhar o café e colocar no terreiro, até o surgimento de má-
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VÉRTICE - E no caso específico do
milho?
Aulus Sávio - No caso do milho
começamos a entrar com adubação líquida, que não é uma coisa nova para vários
países de clima temperado, mas que só
agora está chegando ao Brasil e que reduz os custos da produção. Isso sem falar
das pesquisas genéticas e na utilização da
agricultura de precisão. Todos os tipos de
pesquisas que vão aparecendo nós vamos
trazendo para o dia a dia da empresa. Procuramos ter os híbridos mais promissores
com melhores resultados. Como utilizamos
o milho dentro da própria empresa para a
alimentação das aves, o controle de qualidade de sua produção é muito importante
para determinar o potencial de proteína
que o produto vai ter. A questão da cor
também é importante, já que, como alimento das aves, se o milho for muito claro
a gema vai ficar menos amarelada. Temos
a preocupação também com o caroteno
que o milho vai ter e que determina a sua
cor avermelhada. Nesse setor há também
investimentos em novas máquinas e em
adubação para se conseguir o melhor rendimento possível.
VÉRTICE - Como estas pesquisas
e as novas tecnologias impactam na
qualidade dos produtos?
Aulus Sávio - Hoje, a empresa que
não se preocupar com a inovação tecnoló-

gica está fora do mercado. Buscar sempre
a inovação é o primeiro ponto para atender
aquilo que os consumidores desejam. Essa
inovação vem também para que possamos
reduzir custos. No nosso caso, o nosso
produto é o ovo, mas nós temos a preocupação de que o produto ovo seja sempre
diferenciado, tenha sempre uma novidade
a cada momento. Procuramos inovar com
produtos diferenciados, com novas linhas
de sabores ou algum detalhe de enriquecimento do alimento. Temos também
inovações em embalagens, por exemplo,
visando facilitar o uso do consumidor, que
pode ser o consumidor final ou o consumidor industrial.
VÉRTICE - Você participa do Colégio Estadual de Empresas do Crea-Minas. Qual a importância desse espaço
de debate?
Aulus Sávio - O importante é que
esse espaço criado pelo Crea-Minas não
é um espaço somente para engenheiros,
mas para empresas que trabalham com
engenharia. O Colégio é um canal muito
importante que atua de maneira inteligente, criando uma comunicação direta
entre as empresas e o próprio Conselho,
inclusive por abranger empresas de ramos diversos da área tecnológica, e não
apenas aquelas de engenharia de construção. O Colégio tem propiciado que a gente
também participe de alguma discussão, de
algum fórum de esclarecimento de questões que envolvam a atividade do Conselho
diretamente nas empresas. Eu não participo como engenheiro, mas sim como um
usuário da mão de obra de profissionais da
área da engenharia em geral. Então essa é
a grande diferença.

Almir Moura

quinas adequadas visando, por exemplo,
a redução do consumo de água durante a
lavagem. Então há um conjunto de ações
para melhorar a qualidade do café com a
utilização de novos modelos que garantam
o respeito ao meio ambiente.
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Duplicação da BR-381 Norte

INFRAESTRUTURA

de Transportes (Dnit) em Minas Gerais,
engenheiro civil Fabiano Martins Cunha,
as obras desse trecho, que abrangem os
trevos de Barão de Cocais e Itabira, serão
entregues aos usuários ainda no segundo
semestre deste ano com pistas duplicadas, além da modernização da antiga
pista, com pontes, viadutos e passagens
inferiores que dão acesso às intercessões
dos trevos.
O projeto completo de duplicação
da BR-381 contempla 303 quilômetros
entre Belo Horizonte e Governador Vala-

dares e enfrenta muitos desafios. Além
de buscar respeitar as regras dos editais
e ter que enfrentar questões relativas
ao licenciamento ambiental e litígios na
Justiça no que diz respeito às desapropriações, o atraso das obras é o principal
ponto crítico. Fabiano explica que o atraso na entrega de alguns lotes das obras
ocorreu devido ao não cumprimento dos
prazos pela empresa vencedora da licitação na época. “O que houve não foi falha
de tramitação ou de execução, mas insucesso das licitações. Dos lotes licitados,
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Bill Jacobus

Movimento Nova381

Fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Minas e
da região do Vale do Aço e Vale do Rio
Doce, a BR-381 Norte teve as suas obras
de duplicação retomadas no ano passado
e continua em ritmo acelerado este ano.
Nas obras do lote 7, por exemplo, situado no trecho entre os municípios de São
Gonçalo do Rio Abaixo e Caeté, mais de
600 homens e 150 máquinas trabalham
intensamente para cumprir o cronograma
proposto. Segundo o superintendente do
Departamento Nacional de Infraestrutura

Torsten Dettlaff

Retomada das obras é estratégica para o desenvolvimento da região

vários foram para o mesmo grupo da empresa que ganhou e que não conseguiu
produzir efetivamente, pois entrou numa
linha de não apresentação de projetos,
o que acarretou a necessidade do Dnit
rescindir os contratos que não estavam
evoluindo como desejado. Já nos casos
em que existiam empresas habilitadas na
licitação para a contratação da segunda
colocada, isso foi feito. Hoje estamos
trabalhando com os lote 7 e 3. Os outros
lotes que necessariamente tiveram que
ser paralisados, que estão rescindidos ou
a rescindir, e o anel rodoviário, vão ser licitados ainda no segundo semestre deste
ano”, informa.
Além da questão das licitações das
obras, que precisa ser superada, outro
desafio que vem sendo enfrentado pelos
engenheiros que trabalham na BR-381
Norte é a topografia do terreno por onde
passa o traçado da rodovia.
“Ao contrário da região central do
Brasil, como na BR-060, por exemplo,
onde o relevo plano facilita o traçado, no

caso da BR-381, quando há necessidade
de melhorar o trajeto, faz-se necessário o
uso de explosões de rochas e a utilização
de um grande volume de terraplanagem
em alguns trechos. Isso porque a rodovia
atravessa um relevo acidentado, que requer do Dnit soluções de engenharia mais
audaciosas. Isso implica necessariamente na implantação de túneis, viadutos de
grande porte e terraplanagens complexas, devido à altura dos cortes e aterros,
que chegam a atingir 40 metros de altura.
Essas intervenções são necessárias para
que seja possível adequar o traçado da
rodovia para dar segurança e conforto
aos usuários”, destaca o engenheiro civil
e chefe de serviços do Dnit unidade Contagem, Sergio de Oliveira Costa Garcia.
Superando esses desafios, já foram
construídos os túneis de Rio Piracicaba, no quilômetro 288, com 825 metros
de extensão, além dos túneis Prainha e
Antônio Dias, entre Nova Era e Timóteo,
com 1.280 metros, e está em construção
o viaduto de 600 metros, próximo a Ca-

eté, que já está com sua primeira pista
finalizada.

Viabilidade técnica
De acordo com o caderno Relatório das Rodovias Federais de Minas Gerais, elaborado pela Câmara Temática de
Rodovias Federais do Crea-Minas, para
viabilizar essas intervenções apropriadas
aos vários subtrechos da rodovia, o Dnit
contratou, em 2013, através do Consórcio Consol, Enecom e Contécnica (SEC), o
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica,
Financeira e Ambiental. Esse estudo definiu as alternativas de ampliação da via,
a localização das principais variantes em
todos os subtrechos componentes do traçado, a necessidade de implantação de
novos trevos, a consideração dos aspectos de segurança ao longo do trecho e nas
travessias urbanas, as duplicações necessárias, inclusive de pontes e viadutos, a
oportunidade da construção de túneis e,
principalmente, as medidas necessárias
para preservação ambiental da rodovia.
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dentes, construindo duas faixas em cada
sentido, e nas zonas mais inclinadas uma
terceira faixa, melhorando o traçado. A
expectativa é reduzir acidentes e gerar
segurança para os motoristas”, assinala
Manuel Teixeira, representante do consórcio Brasil/Mota/Engesur, responsável pelo
lote 7 do trecho entre Rio Una e Caeté.

Impacto na região

Logística

Há muitos anos aguardadas pelos
moradores das cidades localizadas às
margens da rodovia, o impacto das obras
de duplicação da BR-381 já pode ser
sentido pela população. Para Hernani Moreira Duarte Santos, que mora em Bom
Jesus do Amparo e é proprietário de um
posto de gasolina, as obras impulsionaram os seus negócios. “Tive um aumento
de 15% nas vendas de combustíveis. Na
minha cidade, tenho visto melhorias no
comércio e geração de renda com locações de caminhões, aluguéis de imóveis,
reservas de hotéis, e acredito que as
obras vão melhorar bastante a logística
de transportes”, afirma.
Com a modernização e adequação
da rodovia, especialistas de trânsito acreditam que serão solucionados problemas
de logística e reduzida a quantidade de
acidentes, muitas vezes devido ao grande
número de curvas sinuosas. “Para se ter
uma ideia, somente entre Belo Horizonte e
João Monlevade, onde há uma distância
de 100 quilômetros, existem 208 curvas. As intervenções na via vão modificar
curvas perigosas que causam graves aci-

Além dos fiscais do Dnit que monitoram as obras visando cumprir o cronograma, quem também acompanha de
perto todo o processo desde o início é o
presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) Regional
Vale do Aço e coordenador do Movimento Nova-381, Luciano Araújo. Para ele, a
duplicação da BR-381 é estratégica para
o desenvolvimento da região. “Para se
desenvolver, qualquer região precisa de
matéria-prima de qualidade e de mão de
obra qualificada. Isso nós temos. Mas nos
falta logística para traçarmos investimentos e melhorar a competitividade da nossa região. Com a duplicação da BR-381
Norte, diminuiremos o custo logístico e
aumentaremos o potencial de atração de
negócios”, assegura.
Por ser um dos principais eixos de
ligação do vetor leste de Minas Gerais
com seus importantes parques industriais,
especialmente no Vale do Aço e no Vale do
Rio Doce, a duplicação da BR-381 Norte
tende a atrair diversas empresas. Hoje,
pela estrada passa boa parte da economia mineira e da produção industrial de

Movimento Nova381

O estudo realizado pelo Crea-Minas
informa ainda que durante o processo de
licenciamento ambiental foram realizadas
três audiências públicas e quatro reuniões
públicas, nas quais foram discutidas as
soluções propostas e ouvidas as reivindicações das comunidades afetadas pelo
empreendimento.
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Minas e de São Paulo. Para aqueles que
trafegam pela rodovia e acompanham as
obras, a duplicação trará impacto para a
economia do estado, especialmente para
os 23 municípios atravessados por ela. O
engenheiro mecânico e empresário, proprietário de uma empresa de fabricação
de estruturas metálicas em Santana do
Paraíso, Flaviano Gaggiato, acredita que
os investimentos realizados na BR-381
Norte vão proporcionar desenvolvimento
econômico e melhorar a qualidade de vida
da população. “A duplicação vai trazer
crescimento, geração de emprego e renda, recolhimento de impostos e um custo
menor de transporte de matéria-prima.
Teremos uma rodovia nova, mais segura
e que vai gerar mais conforto, menos risco de acidente, menos tempo de viagem,
menor valor nos fretes, nos combustíveis,
e nos desgastes dos motoristas”, destaca
O empresário, que mora em Ipatinga, tem grande parte dos clientes e fornecedores em Belo Horizonte. Por isso, ele se
desloca até a capital mineira pelo menos
seis vezes por mês. Flaviano destaca que
a duplicação é necessária, principalmente
por causa da segurança dos motoristas.
“Não queremos mais o título de Rodovia
da Morte, por causa do grande número de
vítimas fatais. Precisamos de uma pista
mais segura, menos sinuosa e estreita. Já
fiquei preso na via por 12 horas por causa
de acidentes. Acredito que com a BR-381
duplicada gastarei em média duas horas e
meia para fazer o mesmo trajeto até Belo
Horizonte”, finaliza.
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Ações do Crea-Minas buscam
garantir atribuições
Formado em engenharia civil com
mestrado em engenharia de transporte,
Paulo Rogério da Silva Monteiro é proprietário de uma empresa que atua no setor de
mobilidade e há 18 anos elabora planos
de mobilidade urbana, estudo de tráfego
e circulação, além de projetos viários de
geometria e sinalização. No entanto, com
a edição da Resolução 51/2013 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), que define várias áreas como
privativas dos arquitetos, está vendo suas
atribuições serem subtraídas. “Em 2016
tentei participar de uma licitação em Viana, no Espírito Santo. Nas três vezes em
que publicaram o edital impediram a participação de profissionais de engenharia
alegando que qualquer estudo urbano
multidisciplinar tinha que ser coordenado
por arquitetos, mesmo que o engenheiro
tivesse experiência, competência e acervo
na área equivalente”, conta. Neste ano de
2017, também, Paulo tentou participar de
um projeto viário desenvolvido pela BHtrans, mas a arquiteta responsável pela
análise do projeto se recusou a assinar a
aprovação se o responsável técnico não
fosse um arquiteto, deixando o engenheiro
indignado. “Isso é um absurdo, pois temos
experiência comprovada, acervos anteriores e qualificação acadêmica perfeitamente
adequada para essas atividades”, ressalta.
Histórias semelhantes à de Paulo se
repetem com muitos profissionais regis-

22

V É R T I C E

trados no Crea-Minas. Engenheiros civis,
agrônomos, agrimensores, geógrafos,
dentre outros estão tendo o direito ao exercício profissional cerceado em decorrência
de ações coordenadas pelo CAU/MG , que
tem enviado ofícios a órgãos públicos – em
especial, prefeituras municipais - afirmando que engenheiros e outros profissionais
da área tecnológica não teriam atribuição
para desenvolver uma série de atividades,
como por exemplo, elaboração de projeto
arquitetônico ou de parcelamento de solo,
dentre outras. Essas ações do CAU/MG,
além de terem provocado o ajuizamento
de diversos litígios no poder Judiciário,
acabaram por intimidar as administrações
de vários municípios.
Contudo, a Lei 12.378/2010 - que
criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – prevê em seu artigo 3º, parágrafos
4º e 5º, que, quando as normas do CAU/
BR conflitarem com as de outro Conselho, a controvérsia deverá ser resolvida
por meio de resolução conjunta elaborada por ambos os Conselhos e, enquanto
essa resolução não for elaborada, deverá
ser aplicada a norma do Conselho que
garanta a maior margem de atuação para
o profissional. Apesar disso, o CAU/BR
editou a Resolução 51, que declara serem privativas dos arquitetos uma série de
atividades desenvolvidas há décadas não
só por estes, como também por diversos
profissionais do Sistema Confea/Crea,
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conforme as atribuições que lhes foram
legalmente concedidas.

Ação na Justiça
Com o intuito de garantir que os
profissionais registrados no Crea-Minas não
tenham cerceado o seu direito de exercer
as atividades para as quais receberam
formação e atribuição, o Conselho tem
tomado todas as medidas cabíveis na
Justiça. A assessora jurídica da presidência
do Crea-Minas, Maria de Fátima Amaral,
explica que o Conselho ingressou com uma
ação civil pública na Justiça Federal, em
Belo Horizonte, e conseguiu liminar para
que a Resolução 51 não fosse aplicada
em Minas Gerais, mas essa liminar acabou
suspensa. “O que fundamentou essa ação
foram as notificações emitidas pelo CAU/
MG para garantir reserva de mercado
com base na Resolução. No entanto, após
recursos tanto do CAU/MG quanto do CreaMinas, a aplicação da resolução foi mantida
e estamos aguardando julgamento dos
recursos interpostos pelo Crea-Minas para
modificar a decisão. Nesse período também
surgiu uma ação na Justiça do Trabalho que
tem como objeto a inconstitucionalidade da
Resolução 51, sendo necessário aguardar
o Superior Tribunal de Justiça julgar quem
tem competência para decidir, se a Justiça
Federal ou a do Trabalho”, destaca.
O jurista e desembargador aposentado Elpídio Donizetti, que patrocina a ação

Adriana von Krüger

L

Evento realizado no Crea-Minas discute conflitos de atribuições com
foco na defesa da sociedade, em novembro de 2016

civil pública movida pelo Crea-Minas contra
o CAU/BR, em conjunto com a Procuradoria
Jurídica do Conselho, explica que o fato da
Resolução 51 estar em vigor não significa
que as resoluções do Sistema Confea/Crea
também não estejam. “Elas também estão
em vigor. E os engenheiros e todos os profissionais inscritos no Crea-Minas continuam com suas competências até que uma
resolução conjunta ou uma decisão judicial,
caso a resolução conjunta não seja possível, venham alterar. Concluindo, os engenheiros e todos os inscritos no Crea-Minas
continuam com todas as suas competências e o que se pode fazer em relação ao
CAU/MG está sendo feito pelo Crea-Minas.
Não há outro caminho para combater uma
decisão judicial senão via recurso, e o recurso foi interposto. Respeitamos, é claro,
que o judiciário tenha o seu tempo, mas
pedimos prioridade porque essa questão
profissional é muito sensível”, ressalta.

Comunicado às prefeituras
Diversos profissionais relataram ao
Crea-Minas que o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (MPMG) tem conferido, em alguns casos isolados, interpretação equivocada no que diz respeito às
atribuições dos profissionais do sistema
Confea/Crea após a edição da Resolução

51, elaborando Termos de Ajuste de Conduta (TAC) com alguns municípios, o que
vem coibindo a aprovação de uma série de
projetos elaborados por engenheiros nas
mais diversas modalidades.
Do mesmo modo, são frequentes os
relatos de profissionais que se veem impedidos de desempenhar as suas atividades
por terem a aprovação dos seus projetos
negada pelos servidores municipais, após
a administração do município ter recebido
ofício enviado pelo CAU/MG. “Alguns colegas que há mais de 30 anos têm como
fonte de renda a elaboração de projetos
de edificações estão tendo seus projetos
negados ou não acatados nas prefeituras
porque o controle urbano ou o aprovador de
projetos fica receoso, já que existe um documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que coloca de forma ameaçadora
a questão da desobediência à resolução.
Então as prefeituras preferem não aceitar
o projeto do profissional que sempre fez
isso para não ter um problema judicial pela
frente”, conta o engenheiro civil e sanitarista, Gilson Queiroz.
Diante das diversas dúvidas, reclamações e do inconformismo por parte das
empresas e profissionais, o Crea-Minas
elaborou um Comunicado esclarecendo
a questão. O documento foi enviado às

prefeituras com o objetivo de tranquilizar
os gestores municipais que controlam as
atividades, seja de aprovação de projeto,
de controle urbano ou controle do meio
ambiente, com os argumentos necessários para que eles possam tomar uma
decisão acertada.
Em relação àqueles profissionais
prejudicados pela Resolução 51, Elpídio
Donizetti não descarta a possibilidade de
eles ingressarem com uma ação individual
na Justiça envolvendo o ente estatal que os
prejudicou. “Cabe uma indenização contra o ente ou contra a pessoa jurídica que
prejudicou o profissional e, porque não, em
termos bem hipotéticos, contra o CAU/MG,
que gerou toda essa celeuma em razão dos
ofícios que foram expedidos para os municípios. Por que não inferir o ente federativo
ou a pessoa jurídica, e o próprio CAU/MG,
no polo passivo de uma ação judicial? Seria uma atuação muito oportuna por parte
do profissional que se sentiu prejudicado.
Cabe evidentemente ao Crea defender as
prerrogativas, mas cabe, sobretudo, ao
profissional que atua em determinada atividade também defender as suas prerrogativas legais, sendo que a lei e as resoluções
do Confea conferem essas competências
até que sejam modificadas pelas vias legais”, finaliza.
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Solução rápida e eficiente
Convênio com o Cejuc-MG acelera os trâmites de ações
de débitos de anuidade e autos de infração
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tajosa “pois os acordos firmados põem
fim aos processos porque têm força de
decisão judicial, os créditos são recebidos de forma mais célere e sem muito
custo, os profissionais e autuados não
precisam gastar com defensores, produção de provas e custas processuais e
as partes não sofrem o desgaste de ficar
mantendo um conflito indefinidamente”.
A partir da identificação dos créditos ou dos conflitos, a CMA e o Centro
Judiciário de Conciliação, pelo correio
ou por telefone, informam os envolvidos
sobre a possiblidade da conciliação pré-processual. Cerca de de 85% dos processos são finalizadas com um acordo
administrativo, sem a necessidade de re-

Leidiane Vinhal

Sabidamente, o sistema judiciário
brasileiro encontra-se sobrecarregado de
processos em um volume que tem gerado
uma demora considerável na resolução dos
conflitos. Normalmente cada procedimento
leva no mínimo oito anos para ser finalizado
e a quantidade de demanda continua crescendo. Hoje, mais de 30% dos processos
em tramitação no país estão relacionados a
ações de execução fiscal.
Como é dever do Conselho buscar
meios administrativos e judiciais para o
recebimento dos seus crédito inscritos
em dívida ativa - sob pena de prescrição ou renúncia fiscal, viu nas propostas
de conciliação pré-processual uma maneira eficiente para receber os referidos
créditos de forma mais rápida e com
menos custo, como também auxiliar os
profissionais e empresas autuados nas
fiscalizações resolver esses conflitos.
Além disso, evita o ajuizamento de novas
ações que contribuiriam para abarrotar
ainda mais o judiciário com conflitos
dessa natureza.
Assim, o Conselho firmou um convênio com o Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciaria do Estado de
Minas Gerais (Cejuc) e por intermédio da
Câmara de Mediação e Arbitragem do
Crea-Minas (CMA), está realizando conciliações nos autos dos processos que
tratam de créditos relativos a anuidades
e autos de infração. Para a assessora
da presidência, Maria de Fátima Amaral,
essa é uma iniciativa extremamente van-
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alização de audiência para a conciliação.
Em consequência disso, os créditos são
recebidos sem a necessidade de ajuizamento de ações de execução fiscal.
Porém, ainda na fase pré-processual, caso seja necessária a realização
de audiência de conciliação, os envolvidos são convidados para a audiência
previamente designada, que é realizada
na sede do Cejuc com a presença de um
representante do CMA, um conciliador
indicado pela Justiça Federal e do envolvido, seja ele profissional ou empresa de
engenharia, bem como demais autuados.
A experiência apontou 100% de sucesso
nessas audiências. Antes dessa alternativa o Conselho era obrigado a ajuizar a

ação de execução fiscal, que tramitava
por um longo tempo e sem a perspectiva
de recebimento do crédito.
Quando da assinatura do Convênio,
que ocorreu em maio de 2015, o presidente do Crea-Minas, Jobson Andrade, salientou a importância desses acordos para o
gerenciamento da dívida ativa. “A administração destes débitos impõe ao Conselho
diversos custos, como processuais, advocatícios e de deslocamento. Esse convênio
representa economia com agilidade para o
Crea-Minas”, analisou o presidente.
Enquanto um processo na justiça
envolve honorários advocatícios, custas
judiciais e outras despesas que encarecem o procedimento, as conciliações
têm custos próximos de zero, aliviando
as finanças de todas as partes envolvidas e possibilitando ainda que os valores
devidos sejam parcelados.
O sucesso desse projeto é notório e
vem chamando a atenção de órgãos regulamentadores de profissões de todo o
Brasil. “Já recebemos a visita de diversos
Conselhos e de outros órgãos regulamentadores de profissões, como a OAB, para
conhecerem e entenderem como estamos
realizando essas conciliações pré-processuais no Crea-Minas”, salienta a representante do Conselho na Conciliação,
advogada Elizete Ponciano de Farias.
O presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas, engenheiro civil Clémenceau Chiabi Saliba Júnior, destaca ainda a efetividade desses
processos, uma vez que “a grande maioria dos casos termina em acordo, mostrando-se um método positivo para os
profissionais, para o Crea-Minas e para
a sociedade, uma vez que abre espaço
para o judiciário focar o seu trabalho em
outras demandas. Apenas em 2017 já foi
evitado o ajuizamento de cerca de 3 mil
processos”, ressalta.

PÓS-GRADUAÇÃO
PUC MINAS
Para você que
é tão exigente
quanto o mercado.

ESPECIALIZAÇÃO E MASTER NA ÁREA DE ENGENHARIA

Inscrições até
18 de agosto
pucminas.br/iec
(31) 3319-4444
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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.

CIONAL

INSTITU

SÓ NO SITE

Ferro12

Luciano Bicalho

No dia 10 de maio de 2017, foi lançado o
12º Simpósio Internacional de Ferrocimento e
Compostos de Cimento Reforçado Fino – Ferro12.
O evento, marcado para ocorrer entre os dias 15
e 18 de julho de 2018, tem entre seus objetivos
a divulgação dos últimos avanços e pesquisas no
campo do ferrocimento e compósitos cimentícios
delgados.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite1

O Crea-Minas Júnior promoveu o XIV Seminário
de Jovens Lideranças entre os dias 5 e 6 de maio.
A edição 2017 do evento teve como tema A área
tecnológica como protagonista no desenvolvimento
econômico e social. O simpósio foi uma
oportunidade para que os discentes elegessem a
nova diretoria do Crea-Minas Júnior para o ano de
2017. A nova presidente é Maria Izabella Silva.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite2

Debi Sarmento

Jovens Lideranças

Termo de Cooperação

Adriana von Krüger

O Crea-Minas assinou no dia 6 de abril de 2017,
um termo de cooperação técnica com a Associação
dos Notários e Registradores do Estado de Minas
Gerais (Anoreg). O objetivo do acordo é a troca de
informações, trabalho em parceria e o apoio técnico
em questões inerentes às missões institucionais. A
expectativa é que o Crea-Minas auxilie a Associação
nas demandas e registros que envolvam questões
de Engenharia e Agronomia, e que a Anoreg apoie o
Conselho na sua missão institucional de fiscalizar o
exercício das profissões da área tecnológica.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite3
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Colégio Estadual de Entidades fala sobre Chamamento Público
O tema central da reunião do Colégio Estadual de Entidades (CEE-MG) foi o Chamamento Público 001/2017, que seguirá as mesmas diretrizes do Chamamento
001/2016. Durante o encontro, realizado nos dias 16 e 17 de março, foram
eleitos os novos coordenadores do CEE-MG.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite7

Colégio Estadual de Empresas planeja ações para o ano
O Colégio Estadual de Empresas (CEM-MG) realizou, no dia 28 de abril, sua
reunião. Durante o evento, empresários e representantes de sindicatos patronais
de profissões da área tecnológica estiveram na sede do Conselho para discutir
o plano de trabalho do órgão consultivo para este ano, além de analisarem
assuntos de interesse do setor produtivo. No encontro, também foi escolhido o
novo coordenador.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite8

Lucas Sousa
Lucas Negrisoli

Colégio Estadual de Inspetores trata da Oficina de Projetos
Durante os dias 16 e 17 de março, o Colégio Estadual de Inspetores (CEI-MG)
realizou sua primeira reunião ordinária. Dentre os assuntos tratados estiveram
a análise das reuniões de acompanhamento da Oficina de Projetos. Durante o
encontro, foram eleitos os novos coordenadores estadual e regionais.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite6

Adriana von Krüger

Colégio de Instituições de Ensino traça plano de ações
Membros do Colégio de Instituições de Ensino (CIE-MG) apresentaram propostas e o planejamento para este ano durante a reunião que ocorreu no dia 16
de março na sede do Crea-Minas. Na oportunidade, foram indicados os novos
coordenadores do CIE. Projetos como a Feincitec e o Selo de Qualidade foram
pauta do encontro.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite5

Adriana von Krüger

Colégio de Representantes Institucionais discute Guia de Trabalho
No dia 16 de março foi realizada a reunião do Colégio de Representantes Institucionais (CRI-MG). O principal tema do encontro foi o Guia de Trabalho, além da
importância dessas ações e do apoio técnico que o CRI-MG fornece a diferentes
instâncias, principalmente nos municípios.
Leia mais - http://bit.ly/34sonosite4

Adriana von Krüger

1ª Reunião Ordinária dos Colégios
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Sob o céu de Brazópolis
Observatório de astrofísica instalado na cidade é o principal do país

“Ora (direis) ouvir
estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu
vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las,
muita vez desperto
E abro as janelas,
pálido de espanto...”
Olavo Bilac

U
Rodrigo Prates Campos

ma conjunção auspiciosa acabou
por levar, para a pequena Brazópolis, o principal observatório profissional de astrofísica do país. Entregue
à comunidade científica em 1981, o
Observatório Astrofísico Brasileiro (OAB),
hoje Observatório do Pico dos Dias (OPD),
é o maior centro de pesquisa astronômica observacional no Brasil.

28

A ideia de instalar um observatório
de montanha no país remonta, no entanto,
da década de 1930. E muitos foram os reveses até que, em 1973, o Pico dos Dias
foi definido para a implantação do observatório. Na escolha do Pico dos Dias, situado na divisa de Brazópolis e Piranguçu,
foram levados em conta diversos fatores
V É R T I C E

como estar a uma altitude de 1.864 metros, 900 metros acima do nível médio da
região, além de oferecer, em média, por
noite, cerca de quatro horas e meia propícias à observação. Outra vantagem considerada foi sua localização estratégica a
400 km de Belo Horizonte, 300 km do Rio
de Janeiro e 250 km de São Paulo, onde
estavam os principais centros de estudos
astronômicos do país.
Cravada na Serra da Mantiqueira,
Brazópolis possui clima ameno e agradável,
além de oferecer diversos atrativos naturais
como cachoeiras e montanhas. Com menos de 15 mil habitantes, segundo o censo
do IBGE/2010, lá é possível a prática de
diversos esportes de aventura como voo
livre, trilhas e passeios a cavalo. Mas o que
chama mesmo a atenção é o Observatório do Pico dos Dias, onde se encontra o
maior telescópio em solo brasileiro, com o
espelho principal medindo 1,60 metro de
diâmetro, outros dois com espelho de 60
cm e um de 40 cm.
Operado pelo Laboratório Nacional
de Astrofísica (LNA) - uma das unidades de
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
com sede em Itajubá, também responsável por gerenciar a participação do Brasil
em observatórios internacionais de grande
porte instalados em vários países - o OPD
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recebeu este ano um telescópio russo para
monitoramento de lixo espacial do planeta.

Estrutura
Fruto de acordo entre a Corporação
Estatal Russa de Atividades Espaciais (Roscosmos) e o LNA, o novo telescópio, que se
encontra em fase de testes, fará o monitoramento do Hemisfério Sul, completando o
mapeamento de outro telescópio instalado
na Rússia, nas montanhas Altai, na Sibéria,
responsável pelo Hemisfério Norte. Com o
espelho principal de 75 cm de diâmetro, o
telescópio russo possui grande campo de
visão (cerca de 5 x 5 graus no céu, o que
corresponde a 10 luas cheias lado a lado).
Com os equipamentos localizados
nos dois hemisférios, é possível fazer imagens de uma área maior e completar a órbita dos detritos com mais precisão.
O diretor substituto do LNA, o físico
Clemens Darvin Gneiding, conta que o Brasil tem um acordo de cooperação espacial
para fins pacíficos com a Federação Russa,
via Agência Espacial Brasileira, que tem um
programa para monitoramento de detritos
espaciais. “Com o monitoramento é possível determinar a órbita de detritos tais como
satélites desativados, restos de foguetes e
outros provenientes da fragmentação de
partes de materiais usados em missões espaciais e evitar a colisão com satélites em

operação, fazendo pequenas correções de
curso”, explica Clemens.
Segundo o físico, os países com
programa espacial mais desenvolvido têm
essa preocupação e o Brasil já tinha um
acordo na área espacial com a Rússia, que
necessitava de um parceiro no Hemisfério
Sul para complementar o monitoramento
realizado no Hemisfério Norte. “Eles nos
procuraram e firmamos a parceria para a
instalação do telescópio no OPD, o único
observatório profissional no Brasil com porte para atender a demanda e com a infraestrutura necessária disponível”, destaca.
Os dois telescópios estão a cerca
de 15 mil quilômetros de distância e a 73
graus de latitude de diferença. Eles farão
imagens em sequência de várias partes do
céu, e todo detrito que for localizado será
mapeado. Com os equipamentos localizados nos dois hemisférios, é possível fazer
imagens de uma área maior e completar
a órbita dos detritos com mais precisão.
“Essa é uma cooperação com a Agência
Espacial Russa, uma instituição não acadêmica. No entanto, com esta colaboração,
as imagens coletadas com o telescópio
serão disponibilizadas para a comunidade
científica brasileira. A operação do telescópio será realizada por técnicos brasileiros
contratados pela Roscosmos. Essa equipe
fará a coleta dos dados que serão disponibilizados para os dois parceiros. Esses
dados serão utilizados pelos astrônomos
brasileiros para realização de pesquisa
científica, como a busca de variabilidade
em objetos estelares, entre outras”, completa Clemens.
Desde o início de sua implantação,
vários profissionais da área tecnológica integram o projeto do Observatório do
Pico dos Dias. Na turma que instalou o
OPD havia, além de astrônomos, diversos

engenheiros com especialidades em áreas como ótica, eletrônica, computação e
técnicos de ótica, eletrônica e mecânica
de precisão. Não é à toa que o fato de estar a 37 km de Itajubá foi fator de peso na
escolha da cidade-sede do LNA, já que a
cidade abriga a Universidade Federal de
Itajubá, antes Escola Federal de Engenharia
de Itajubá (Efei). “No desenvolvimento desse projeto, os profissionais de engenharia
também participaram da montagem e instalação do telescópio. Além disso, damos
suporte à manutenção e operação dos
equipamentos”, afirma o coordenador de
Engenharia e Desenvolvimento de Projetos
do LNA, engenheiro mecânico Alessandro
da Silva Paula.
Hoje, o LNA conta com profissionais
de engenharia ótica, mecânica, elétrica,
eletrônica, controle e automação e qualidade atuando no desenvolvimento de
projetos de construção de instrumentos
científicos utilizados nos telescópios sob
a responsabilidade do laboratório. “Somos
equipados para sermos ágeis na construção de instrumentos astronômicos. Aqui,
acreditamos na ideia e a executamos. Temos diversos laboratórios e oficinas, e até
mesmo um laboratório de ensaios termoclimáticos onde simulamos as condições
climáticas adversas a que os instrumentos
são submetidos no inverno dos Andes, por
exemplo”, ressalta.

Visitação
O OPD recebe, semanalmente, estudantes e interessados em conhecer um
pouco mais da história e as instalações do
observatório. Como o tempo de uso dos
telescópios é todo preenchido por projetos
observacionais da comunidade astronômica nacional, os visitantes devem deixar o
local antes do pôr do sol. No entanto, uma

vez por ano ocorre o dia dos portões abertos, quando a visitação se estende pelo período noturno. Só nesse evento, o OPD costuma receber de 1.000 a 1.200 pessoas.
Quem faz a gestão do programa de
visitação nos fins de semana é a Prefeitura
Municipal de Brazópolis. A chefe da Divisão
de Cultura e Turismo da cidade, Rosaura
Maria Rezende Faria Hermeto, conta que
o OPD pediu para que eles organizassem
os grupos interessados em conhecer não
só o lugar, mas também os equipamentos
e os processos utilizados na sua operação
e manutenção. “Desde a instalação do
telescópio russo a procura por visitação
ao OPD aumentou consideravelmente.
Hoje o interesse vai muito além dos
moradores de Brazópolis. Vem gente de
todo país querendo conhecer o OPD. O
novo equipamento deu mais visibilidade
à cidade, que tem localização privilegiada
e condições meteorológicas favoráveis
durante grande parte do ano”, explica.
Rosaura conta ainda que é notável
o orgulho da população, principalmente
com o novo telescópio. “Agora estamos
mais animados do que nunca. E com o
intuito de fomentar o interesse pelo desenvolvimento da pesquisa cientifica no
município, a Prefeitura Municipal está
planejando, com a ajuda do LNA e de
uma incubadora da cidade, a montagem
de um planetário e um telescópio para ser
utilizado pelas escolas municipais e rede
estadual de ensino”, finaliza.

www.
www.
www.
SAIBA MAIS:
Site do OPD:
http://www.lna.br/opd/opd.html
Site da Prefeitura:
http://www.brazopolis.mg.gov.br
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Cavaleiro Andante da Engenharia:
memória e trajetória de Lourenço Baeta Neves

Gabriela Dias de Oliveira Montovani - apoio: Crea Cultural – 2017
Tendo por objetivo a preservação da história do Crea-Minas, o livro traça a trajetória do
engenheiro Baeta Neves, primeiro presidente do Conselho em Minas Gerais. Escrito a partir de
pesquisas em seu acervo pessoal, a publicação está disponível no Crea Cultural.

A Prova Pericial no Novo Processo Civil e na Arbitragem

Francisco Maia Neto - RTM – 2017
O livro possui enfoque especial nas disposições do Novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), comparando-as com a orientação atualizada dos tribunais estaduais e federais, e
notadamente com a jurisprudência do STJ. O autor utiliza-se de seus conhecimentos tanto da ciência
do Direito quanto da Engenharia Civil para tornar a obra de fácil compreensão, sem se descuidar do
aprofundamento teórico do tema.

Curso Básico de Concreto Armado - NBR 6118/2014

Thiago Bomjardim Porto/Danielle Stefane Gualberto Fernandes - Oficina de Textos – 2015
O livro Curso básico de Concreto Armado apresenta esse material estrutural de maneira clara,
explicando os métodos mais aceitos, reconhecidos e utilizados no Brasil. Esse é um guia descomplicado, repleto de exemplos da realidade brasileira. Os autores discutem os principais pontos da NBR
6118/2014, que estabelece requisitos e procedimentos de projeto para estruturas em concreto.

Eles eram muitos cavalos - (edição econômica e e-book)

Luiz Ruffato – Companhia das Letras - 2013
Lançado originalmente em 2001, o romance Eles eram muitos cavalos transformou seu autor
num grande sucesso de público e crítica. Com uma voz literária original e arrebatadora, Luiz Ruffato
retrata um dia da vida da personagem em São Paulo, combinando recursos de sua formação jornalística com inovações formais e estéticas.

Com Alma

Banda Mantiqueira - CD Selo SESC/SP – 2017
E põe alma nisso. Que belo trabalho! O Brasil estava com saudade desse fabuloso grupo
Mantiqueira. Em tempos de escassez nas rádios e TVs, nada melhor que ouvir esse CD Com Alma.
Impossível ouvir e não querer dançar, dançar e dançar. Agora, sem saudade, só com alma, é claro.
Nota 1000!
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Nas trilhas do destino

Leidiane Vinhal

Parece coisa do destino. O aluno
medalha de ouro na turma de 1948 da
engenharia civil, na antiga Universidade de Minas Gerais (UMG), e premiado
professor de matemática, quase que
trilha outro caminho. “Assim que me
formei fui sondado para ser assistente
de geometria analítica e de mecânica,
mas faltou verba na Universidade. Aí fui
ser engenheiro ao invés de professor”,
se diverte Edson Durão Judice.
O professor que o queria como
assistente foi quem o indicou para
trabalhar na usina da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em João Monlevade. “Em pouco tempo de empresa
eu já estava chefiando a sinterização”,
orgulha-se Edson. “Naquela época o
engenheiro civil era preparado para
fazer muita coisa. Guardo até hoje mi-

nha carteira do Crea com minhas várias
atribuições. A gente estudava civil, podia fazer projeto arquitetônico, aprendia
mecânica e boa parte de elétrica. Isso
foi muito importante para minha formação profissional”, avalia.
Quando estava completando um
ano de empresa, Edson foi chamado,
desta vez oficialmente, para retornar à
Universidade. Era final de 1949, época
da federalização da UMG, que se tornou
então Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Fui um idealista, não tive
dúvidas de que aceitaria o convite. Eu
tinha uma carreira promissora e, mesmo
com a proposta de um salário menor, resolvi seguir meu coração”, lembra.
E está mais que comprovado que a
decisão foi acertada. Aos 95 anos, Edson
Durão Judice construiu no ambiente acadêmico uma carreira sólida. Começou na disciplina de geometria analítica
da Escola de Engenharia
da UFMG e não parou
mais. Foram 63 anos
dedicados ao ensino da
matemática. É doutor em
matemática e economia.
Foi um dos idealizadores
do Instituto de Ciências
Exatas da UFMG (ICEx).
Trabalhou na PUC Minas
e foi um dos professores
convidados para estruturar o Instituto Politécnico
desta instituição.

Em meados da década de 1960,
junto com um grupo de professores, fundou a Fumec, com o curso de engenharia civil. Também foi membro da diretoria e do Conselho Curador da Fundação
Dom Cabral. Fora as várias homenagens
e títulos que já recebeu. É muita história para contar. “E nesse meio tempo eu
ainda escrevia uns livros didáticos para
meus alunos”, relata o modesto professor.
Hoje, aposentado, conta que se
tornou amigo de muitos alunos. “Recebo
muitos telefonemas de ex-alunos para
bater papo e se aconselharem. Muitos
se tornaram grandes profissionais. Isso
me alimenta, é gratificante”, afirma.
O êxito profissional é creditado, segundo Edson, à sólida base familiar que
construiu. “Trabalhei muito, mas sempre
encontrei tempo para me dedicar à família. Tenho 62 anos de casado, cinco
filhas e três netos”, orgulha-se.
O encontro com a esposa, sua
alma gêmea, como faz questão de dizer, é lá do início de sua vida profissional, durante o curto período em João
Monlevade, no começo de sua carreira. “Era para ser assim. Eu a conheci
quando estava trabalhando como engenheiro no interior e não nos separamos
mais. Sou um homem de sorte. Sou
grato pela minha família. E das escolhas que fiz também não me arrependo.
Se houver outra encarnação, vou querer
ser professor de novo. Gostei muito”,
analisa o bem-humorado professor.
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Dispara um trem-bala veloz feito luzes
e integra a estação razão à intuição (…)
O que fazer agora?
Dispara um trem-bala veloz feito luzes.

”

Trem-bala – João Bosco in: LP / Zona de Fronteira

Nos trilhos
No início do séc. XVIII, as companhias de exploração de carvão
da Inglaterra iniciaram a construção de pequenas estradas
de trilhos de madeira para transportar carvão na superfície e
no subsolo. Cavalos impulsionavam uma sucessão de vagões
sobre os trilhos. Logo no início da Revolução Industrial, os
trabalhadores começaram a revestir os trilhos de madeira
com tiras de ferro a fim de torná-los mais duráveis. Mais ou
menos na mesma época, os ferreiros ingleses deram início à
fabricação de trilhos inteiramente de ferro.

Túneis

Primeira locomotiva nos trilhos
No séc. XIX, o inglês Richard Trevithick construiu a primeira máquina movida
a vapor com uma subestrutura de quatro rodas planejadas para se deslocar
sobre trilhos. Em 1804, Trevithick fez uma experiência com esse veículo,
puxando um vagão carregado com 9 t de carvão por uma extensão de 15 km
de trilhos. Era a primeira locomotiva bem-sucedida do mundo. Um construtor
de locomotivas inglês, George Stephenson, construiu a primeira ferrovia
pública do mundo, com bitola padronizada, ligando Stockton a Darlington; foi
inaugurada em 1825 com uma distância de 32 km.

Ferrovias pelo mundo

Por volta de 1870, a espinha dorsal da atual rede ferroviária da
Europa já havia sido construída. As linhas principais e auxiliares
adicionais foram construídas durante o final do séc. XIX e princípio
do séc. XX. Algumas dessas linhas exigiram a construção de
túneis através dos Alpes para ligar a França à Suíça e à Itália. O
túnel Simplon, que une a Itália à Suíça é um dos maiores túneis
ferroviários do mundo, com 20 km de extensão.

300km por hora

As ferrovias abriram as portas ao comércio e à colonização. Na metade
do séc. XIX, o oeste dos EUA, a Argentina e o Brasil viveram uma fase de
acelerado desenvolvimento. Várias ferrovias cortaram a América do Sul. A
Central Railway, peruana, é a mais alta do mundo com bitola padrão, a cinco
mil metros acima do nível do mar. No final do século, com a colonização
europeia, foram construídas ferrovias em várias colônias africanas e
asiáticas. A Inglaterra promoveu a construção de quase 40.200 km de linhas
férreas; a União Soviética projetou a construção de nove mil quilômetros da
Transiberiana, que é a linha férrea mais extensa do mundo.

Já no século XX surge a necessidade de
uma ligação rápida entre os principais
aglomerados urbanos, aumentando assim a
eficácia na mobilidade das populações. Esse
serviço rápido de transporte ferroviário diz
respeito ao transporte de passageiros a uma
velocidade operacional entre 200 e 300km/h.
O transporte de passageiros a alta velocidade
teve origem no Japão, com a construção da
linha Tokaido Shinkansen, que liga Tokyo e
Osaka, com o intuito de ser uma alternativa
eficaz às autoestradas congestionadas e aos
aeroportos sobrelotados. Com a construção
do primeiro trem de alta velocidade francês,
o TGV, vários países seguiram o exemplo
da França e, nesse momento,
a expansão da rede de alta
Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.
velocidade é um objetivo comum
História
da
evolução
da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
em vários países do mundo.
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Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017
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.

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 15% até
31/01/2017

Desc. 10% até
28/02/2017

Sem desconto
31/03/2017

Superior
Médio

R$450,46
R$225,23

R$476,96
R$238,47

R$529,95
R$264,97

Em 5 x com venc. em
31/01, 28/02, 31/03,
30/04, 31/05/2017
R$105,99
R$52,99

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica

Classes de Capital
Faixa
Social

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

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

Desc. 15% até
31/01/2017

Desc. 10% até
28/02/2017

Sem desconto
31/03/2017

Em 5 x com
venc. em
31/01, 28/02,
31/03, 30/04,
31/05/2017

R$426,05

R$ 451,11

R$501,23

R$100,25

R$852,10

R$902,22

R$1.002,47

R$200,49

R$1.278,15

R$1.353,34

R$1.503,71

R$300,74

R$1.704,19

R$1.804,44

R$2.004,93

R$400,99

R$2.130,25

R$2.255,56

R$2.506,18

R$501,24

R$2.556,29

R$2.706,66

R$3.007,40

R$601,48

R$3.408,38

R$3.608,87

R$4.009,86

R$801,97

Multas de Infração
Valor da Multa

Alínea
A
B
C
D
E

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc)
c) visto de registro (art. 58 da Lei 5.194/1996
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira
a) valor da inscrição, registro e novo registro
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional
c) prorrogação de registro provisório
d) recadastramento
III – Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194/1996)
a) para profissionais sem RNP
b) para profissionais com RNP
IV – 2ª via de expediçao de carteira de identidade profissional
a) sem data de validade
b) que possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) de registro e/ou quitaçao de pessoa física ou jurídica (internet)
b) anotação de curso
c) 1ª emissao de acervo técnico sem registro de atestado
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 A.R.Ts
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 A.R.Ts
f) 1ª emissao de certidão com registro de atestado
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
h) emissão de certidão de A.R.Ts até 20 A.R.Ts
i) emissão de certidão de A.R.Ts acima de 20 A.R.Ts
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física
ou jurídica
k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações
l) anotaçoes de requerimento de regularização de obra ou serviço ou
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo
técnico por contrato

INDICADORES

R$ 244,18
R$ 244,18
R$ 121,73
R$ 79,48
R$ 50,13
ISENTO
R$ 50,13
R$ 50,13
ISENTO
R$ 50,13
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
R$ 50,13
R$ 101,68
ISENTO
R$ 82,34
R$ 50,13
R$ 101,68
R$ 305,04
R$ 50,13
R$ 305,04

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.

R$ 646,39
R$ 1.292,76
R$ 2.154,60
R$ 2.154,60
R$ 5.896,34

Tabela A / Valor do Contrato
Obra ou Serviço

Faixa

TAXA DE
A.R.T.

1

até 8.000,00

R$81,53

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 142,68

3

acima de 15.000,01

R$ 214,82

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/2016 a abril/2017 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
abril/17
março/17
fevereiro/17
janeiro/17
dezembro/16
novembro/16
outubro/16
setembro/16
agosto/16
julho/16
junho/16
maio/16

Baixo
1.355,34
1.354,98
1.355,76
1.311,09
1.308,18
1.305,29
1.304,52
1.304,17
1.301,80
1.297,38
1.296,81
1.296,41

R-1
Normal
1.644,32
1.644,53
1.643,29
1.579,33
1.577,88
1.574,84
1.572,69
1.571,50
1.569,54
1.568,84
1.567,68
1.567,63

PP-4
Alto
1.984,21
1.984,19
1.980,43
1.908,99
1.907,31
1.899,00
1.894,60
1.889,74
1.885,62
1.885,90
1.883,62
1.884,26

Baixo
1.223,40
1.222,64
1.224,54
1.185,82
1.181,39
1.178,67
1.178,79
1.178,17
1.176,31
1.170,44
1.170,00
1.168,91

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

Normal
1.530,95
1.530,70
1.530,29
1.473,04
1.471,10
1.468,94
1.467,63
1.467,18
1.466,33
1.464,75
1.463,71
1463,10

Baixo
1.159,05
1.158,27
1.160,27
1.123,96
1.119,74
1.117,36
1.117,69
1.117,72
1.116,43
1.110,59
1.110,17
1.108,95

R-8
Normal
1.321,37
1.321,03
1.320,42
1.268,36
1.266,87
1.265,50
1.264,36
1.264,09
1.263,40
1.261,74
1.260,82
1.260,13

Alto
1.585,82
1.585,31
1.583,31
1.528,97
1.527,16
1.522,18
1.519,65
1.517,21
1.515,06
1.514,52
1.513,26
1.512,95

PIS
Baixo
888,51
887,61
888,87
857,61
855,84
854,41
855,83
854,93
854,24
851,45
850,39
848,27

R-16
Normal
1.277,46
1.277,25
1.276,71
1.226,75
1.225,36
1.224,34
1.223,20
1.222,97
1.222,58
1.221,25
1.220,48
1.220,06

Alto
1.635,23
1.634,28,
1.636,37
1.575,29
1.574,85
1.575,14
1.573,82
1.573,44
1.572,34
1.571,03
1.569,54
1.567,97

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

Padrão/meses

RP1Q

G1

Padrão / meses

abril/17
março/17
fevereiro/17
janeiro/17
dezembro/16
novembro/16
outubro/16
setembro/16
agosto16
julho/16
junho/16
maio/16

1.373,06
1.373,37
1.375,14
1.315,42
1.315,67
1.315,57
1.318,59
1.319,63
1.321,61
1.319,37
1.318,07
1.315,38

696,10
696,19
696,26
668,03
668,37
668,02
669,70
670,36
671,15
670,02
670,00
669,44

abril/17
março/17
fevereiro/17
janeiro/17
dezembro/16
novembro/16
outubro/16
setembro/16
agosto/16
julho/16
junho/16
maio/16

Normal

Alto

Normal

Alto

Normal

Alto

1.496,15
1.495,33
1.495,23
1.435,01
1.434,84
1.432,26
1.430,93
1.429,73
1.427,89
1.343,23
1.335,55
1.332,10

1.613,75
1.613,11
1.613,16
1.551,14
1550,46
1.545,15
1.544,24
1.541,54
1.539,06
1.453,23
1.444,46
1.440,08

1.290,57
1.289,59
1.289,07
1.236,96
1.236,20
1.234,84
1.233,44
1.233,73
1.232,49
1.157,64
1.152,19
1.148,72

1.414,21
1.413,38
1.412,87
1.358,81
1.357,90
1.354,03
1.352,83
1.352,31
1.350,63
1.273,62
1.267,72
1.263,76

1.713,66
1.712,41
1.711,89
1.641,53
1.641,15
1.639,23
1.637,27
1.638,22
1.636,93
1.538,54
1.532,32
1.527,81

1.877,25
1.876,16
1.875,69
1.803,38
1.802,23
1.797,05
1.795,22
1.795,04
1.793,07
1.691,79
1.685,02
1.680,02

2 0 1 7 | a b r i l . m a i o . j u n h o

V É R T I C E

33

imagem

Cruzeiro em São Thomé das Letras - Foto: engenheiro agrônomo Gilberto da Silva Porto Reis
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem
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APROVEITE

OS DESCONTOS

CREA-MG

APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO, MBA E MESTRADO.

47%

55%

69%

99%

dos alunos que
concluíram o curso
receberam aumento
de salário.

dos proﬁssionais
capacitados
no Ietec são
engenheiros.

aﬁrmam que o
curso contribuiu
para ascensão
proﬁssional.

aﬁrmam que o
conteúdo do curso é
aplicável no dia a dia
do trabalho.

LIDERANÇA FEMININA*
*Conﬁra regulamento completo no site.

ENGENHEIRO. AGRÔNOMO. TECNÓLOGO.
ietec.com.br

(31) 3116.1000 / 3223.6251
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Belo Horizonte

Engenharias
Ciências Agrárias
Ciências Exatas e da Terra

Confira as
diretrizes
e participe!

Submissão de artigos
Credenciamento de avaliadores
Artigos em demanda contínua

