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Formação de preços 
na Engenharia

O desconhecimento do processo de formação de preço na engenharia leva a uma 

série de dúvidas e questionamentos por parte da sociedade e, até mesmo, de órgãos 

fiscalizadores, contratantes e contratados. Justamente por desconhecer o procedimento 

e por não existirem normas técnicas, esse assunto sempre gera polêmica com interpreta-

ções equivocadas, inclusive, com acusações de irregularidades nos custos e preços das 

obras. Tornou-se recorrente ver notícias de que intervenções, principalmente públicas, 

têm praticado preços acima do valor de mercado, mas que, na verdade, o que ocorre são 

entendimentos diferentes da maneira como se configura o preço.

Para evitar essas distorções é preciso entender primeiro que o processo de precificação para a execução de 

uma obra ou serviço de engenharia, seja público ou privado, é muito mais complexo e dinâmico do que se imagi-

na. Como é um serviço, e não a venda de um produto, os custos são bastante variáveis e estão sempre sujeitos a 

mudanças. Os orçamentos não se resumem à acumulação de custos e ao acréscimo de margem de lucro e são 

diversos os fatores envolvidos que levam ao valor final. Para facilitar, existem planilhas simplificadoras usadas 

como base no mercado. Entre as diversas tabelas para orientação estão a da Superintendência de Desenvolvi-

mento da Capital (Sudecap), a do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), 

entre outras. Porém, elas deverão ser usadas apenas como referência, pois até esses preços que estão em cada 

planilha não são fixos e têm uma ciência e uma técnica diferentes para serem formados.

Além disso, a localidade, o tempo e o clima em que o serviço será prestado, também interferem no preço. 

Os valores finais em Belo Horizonte, por exemplo, são bem diferentes em relação à Governador Valadares, pois o 

valor da mão de obra, dos equipamentos e dos insumos varia dependendo da região. O uso indiscriminado das 

tabelas em locais diferentes das de origem é um equívoco, pois os preços são locais e sazonais. E isso ainda 

acontece com muita frequência, pois não há um conhecimento disseminado sobre essa questão. As pessoas 

usam a tabela para simplificar, mas faltam a elas conhecimento específico para o seu uso correto. As planilhas 

são apenas uma referência e não são verdades absolutas. O que tem que ser levado em conta é a técnica, a 

memória e o procedimento. E para ser formado o preço é necessário ter o conhecimento de engenharia de custos 

aplicado à orçamentação e ao planejamento da obra ou serviço.

A definição de um orçamento passa pela apuração dos custos diretos e indiretos, que são bastantes variáveis. 

Para um melhor entendimento do assunto e complemento da leitura, o artigo técnico desta edição tratará sobre 

a formação de preço, envolvendo os custos diretos e indiretos.

Em função dessas variações, entende-se que o preço não precisa ser igual. Utilizar essas planilhas de re-

ferências de preço na engenharia é necessário, até mesmo porque a técnica, o governo e as organizações 

financeiras exigem. No entanto, o caminho para atingir um preço correto também contempla a qualidade dos 

serviços, recorrendo a profissionais qualificados 

com conhecimento de engenharia de custos, ba-

seada na aferição, sendo essa ciência aplicada 

em cada tipo de serviço e local.
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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Compromisso com o Desenvolvimento

Parabéns ao Jobson Andrade pelo o Editorial 
da revista Vértice nº 12 “Compromisso com o 
desenvolvimento”. Tenho 42 anos de formado 
e tenho observado um crescimento absurdo 
na burocracia deste país (Segundo Balzac “a 
burocracia é uma força gigantesca movida por 
anões”), uma falta de comprometimento com 
o resultado final de nossos projetos tanto pri-
vados quanto governamentais. (…) Não sei até 
quando este país vai aguentar esse desequilí-
brio entre o público e o privado. Longe de uma 
ação construtiva conjunta, esses dois universos 
atuam em oposição, o poder público impro-

dutivo, letárgico e as empresas extorquidas e 
emperradas no trâmite burocrático sem fim.

Engenheiro Civil Rogério Guerra Parreiras

Alternativa Sustentável
Como é o processo de fabricação dessas 
fossas sépticas ecológicas? Por ser um tema 
de extrema importância, creio ser importan-
te divulgar o processo de fabricação para 
ser aplicado em outras realidades menos 
favorecidas.

Técnica Ambiental Lidiane Costa Ribeiro

Nota da Redação: Para mais informações 
sobre o projeto, entre em contato com o 
Escritório da Emater-MG em Varginha: 
E-mail:  varginha@emater.mg.gov.br
Endereço: Pça Matheus Tavares, 85 - Centro
37002-320 - Varginha - MG

O artigo “Alternativa Sustentável” publicado na 
página 27 da revista Vértice Nº 12 (JUL/AGO/
SET 2012) está com uma informação equivoca-
da na parte que menciona “projeto pioneiro”. 
Na realidade este projeto não é pioneiro e o 
termo correto não é fossa ecológica e sim 
Tanque de Evapotranspiração (TEvap), sendo 
uma técnica desenvolvida e difundida por 
permacultores de diversas nacionalidades. (…) 

Permacultor Marco

Nota da Redação: A ideia original é, de 
fato, atribuída ao americano Tom Watson. O 
modelo do Tanque de Evapotranspiração, por 
aqui, mais conhecido como Fossa Ecológica 
foi implantado em Varginha e, segundo a 
Emater-MG, ela foi a primeira no estado a 
adotar a tecnologia. 

Natureza Limpa

A Revista Vértice publicou na edição Nº. 11, 
de abr/mai/jun 2012, na página 27, a repor-
tagem Investindo na Natureza Limpa, a qual 
achamos muito interessante. Gostaríamos 
de ter mais informação sobre este projeto 
como mais fotos e desenho esquemático das 
etapas do processo. 

Terezinha Couto
APS - Associação Poços Sustentável

Nota da Redação: 
Para mais informações sobre o projeto, visite  
www.naturezalimpa.com.
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Investindo no processo contínuo para 

alcançar uma fiscalização cada vez mais 

eficiente, o Crea-Minas, através de sua   

Gerência de Fiscalização, tem buscado 

adotar ações direcionadas por modalida-

des. Isso quer dizer que os agentes de 

fiscalização do Conselho atuam em obras 

ou empreendimentos  voltados, principal-

mente, para sua área de formação profis-

sional. O diretor Técnico e de Fiscalização, 

engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli, 

explica que assim os agentes são capa-

zes de fazer uma avaliação mais crítica. 

“Dessa maneira, os fiscais realizam suas 

atividades de forma planejada e com olhar 

macro, aumentando ainda mais a qualida-

de das ações”, explica o diretor.

Bernardo também esclarece que a 

intenção da gerência é investir em ações 

que tornem a fiscalização cada vez mais 

inteligente e assertiva. Somente em 2011, 

o Crea-Minas realizou em todo o estado  

um total de 7.131 ações de fiscalização 

em empreendimentos e outras 30.621 

no segmento de obras. Já este ano, até 

o mês de setembro, foram fiscalizados 

6.590 empreendimentos e 23.005 obras. 

“Pretendemos fiscalizar com cada vez 

mais qualidade e maior abrangência”, 

afirma o diretor.

 Para dar suporte e viabilizar esta di-

retriz, estão sendo contratados, através do 

concurso público realizado pelo Crea-Mi-

nas em 2008, 10 fiscais, que serão alo-

cados nos municípios de Belo Horizonte, 

Janaúba, Nova Lima, Ouro Preto, Passos, 

Ponte Nova, Sete Lagoas, Ubá e Unaí. Eles 

reforçam um quadro que já conta com 93 

profissionais, distribuídos em 12 Regio-

nais, totalizando 60 inspetorias, cada uma 

com sua jurisdição.

A fiscal regional da inspetoria de 

Montes Claros, engenheira civil Ivana Souto, 

esclarece que desde janeiro deste ano, na 

sua região, o planejamento da fiscalização 

Crea-Minas aprimora fiscalização

Equipe da Regional Triângulo realizou FRD em usina de açúcar e álcool
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é feito a partir de um mapeamento dos 

empreendimentos, que são distribuídos 

para os profissionais de acordo com 

sua modalidade. “Assim, o trabalho flui 

melhor. O fiscal compreende o ambiente 

que está verificando e fiscaliza com uma 

visão mais completa”. Ivana reforça, ainda, 

que todos os agentes, independente de 

sua especialidade, devem estar aptos a 

fiscalizar qualquer empreendimento.

Os fiscais do Crea-Minas trabalham 

de forma integrada, de modo que as 

inspetorias tenham sempre um fiscal de 

campo verificando as atividades de sua 

jurisdição. Assim, cada agente permane-

ce na região por períodos determinados, 

a mobilidade os ajuda a conhecer todas 

as cidades contempladas por sua inspe-

toria e permite que as diversas modali-

dades fiscalizadas sejam verificadas por 

diferentes profissionais. A supervisora de 

Fiscalização e técnica em eletrônica Pa-

trícia Monteiro, explica que a rotativida-

de não implica em desorganização, pois 

os agentes trabalham interligados pelo 

Sistema de Fiscalização Móvel (GEFisc) 

instalado nos tablets que utilizam para 

registrar suas ações. Ela também ressalta 

que se detectada a necessidade de fisca-

lização especializada, os fiscais solicitam 

a presença de um agente com formação 

pertinente àquela área . “Com a presença 

de um fiscal em tempo integral nas ins-

petorias, as fiscalizações tornam-se cada 

vez mais eficientes e especializadas, pois 

os profissionais têm condições de reportar 

ao fiscal regional as demandas e reais ne-

cessidades da região”, avalia Patrícia.

Para que a fiscalização do Crea-Mi-

nas produza resultados cada vez mais 

abrangentes, o Conselho realizou, nos 

dias 24 e 25 de outubro, o Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da 

Fiscalização do Crea-Minas 2012 (Pro-

dafisc), com foco no treinamento e capa-

citação dos fiscais do Conselho por meio 

de discussões e palestras.

Manuais de fiscalização 
Os fiscais do Crea-Minas atuam em 

seis modalidades de fiscalização: Pre-

ventiva e Integrada (FPI), Fiscalização 

Regionalizada Dirigida (FRD), Fiscalização 

de Licitações e Contratos (FLC), Fiscaliza-

ção Programada Local (FPL), Fiscalização 

por Acionamento (FAC) e Fiscalização de 

Apoio (FAP). Para auxiliar as atividades de 

verificação das obras e empreendimentos 

a partir dos tipos de fiscalização, o Crea-

-Minas disponibiliza para os agentes fis-

cais manuais contendo direcionamentos 

para áreas específicas a serem verificadas 

sobre onde e o que fiscalizar.

Atualmente existem oito manuais de 

fiscalização: agrimensura, agronomia, en-

genharia civil, engenharia elétrica, geologia 

e engenharia de minas, engenharia mecâ-

nica e metalúrgica, engenharia química e 

engenharia de segurança do trabalho.

Devido a novas demandas de em-

preendimentos, atividades e formas de 

fiscalizar, estes documentos passaram 

por uma revisão executada pelos inte-

grantes das Câmaras Especializadas, que 

são as responsáveis por editar as normas 

de fiscalização do Conselho. Segundo o 

coordenador dos trabalhos de revisão, o 

supervisor técnico Rodrigo Reis, a última 

atualização do material havia sido feita em 

2008, e estas orientações precisam estar 

sempre atualizadas. “Estas normas pre-

cisam ser atuais, pois orientam os ficais 

sobre o que deve ser observado em de-

terminado serviço, sendo de grande valia, 

principalmente para os que estão inician-

do na função”, observa.

Fiscalização nos
Encontros Regionais
A gerência de fiscalização preparou sua 

equipe para executar ações durante os 12 

Encontros Regionais: Políticas Públicas e 

Corresponsabilidade Social, realizados pelo 

Crea-Minas em parceria com a Ouvidoria 

Geral do Estado. O objetivo é realizar FRDs 

direcionadas para os cinco eixos temáticos 

do evento: rodovias mineiras, impacto das 

chuvas, urbanicidade e meio ambiente, 

alimentos. São deslocados por evento uma 

média de 25 agentes, vindo de diferentes 

regionais, mobilizados a fim de tornar o 

grupo mais numeroso e diversificado.

O fiscal da Regional Nordeste, enge-

nheiro eletricista Guilherme Gonçalves, 

presente nos Encontros do Vale do Aço 

e Centro Oeste, explica que durante o 

evento as ações de fiscalização são, num 

primeiro momento, voltadas para a pre-

venção e orientação. “Apresentamos o 

Crea-Minas e indicamos os procedimen-

tos para registro no órgão”, informa. Após 

o evento, é redigido e encaminhado ao 

Conselho um relatório contendo os dados 

do empreendimento, ou obra, e a especifi-

cação da irregularidade.

Além da fiscalização dirigida, durante 

os Encontros Regionais, a gerência de fis-

calização organiza a apresentação de pa-

lestras aos profissionais locais da Cemig e 

aos empreiteiros terceirizados pela com-

panhia com o tema Legislação e Regula-

mentação das Profissões da Área Tecnoló-

gica Aplicável à Responsabilidade Técnica, 

na qual se discutem os aspectos legais do 

exercício profissional, embasamento legal 

para a responsabilidade técnica em enge-

nharia e estratégia de fiscalização do exer-

cício profissional pelo Crea-Minas. “Com 

a realização destes debates esperamos 

esclarecer e conscientizar o profissional 

acerca de sua responsabilidade durante a 

execução de uma obra ou serviço técni-

co”, finaliza a supervisora de Fiscalização 

do Conselho, Patrícia Monteiro.
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Quando o diretor administrativo de 

uma indústria de cimento contratou a 

melhor construtora para  realizar a obra 

de expansão de sua sede, cuidou para 

que no contrato estivesse previsto que 

qualquer controvérsia deveria ser enca-

minhada a uma câmara de mediação e 

arbitragem. No decorrer da obra, a indús-

tria começou a demandar outros serviços 

além dos estipulados no contrato, o que 

estendeu o tempo de execução dos ser-

viços. Além disso, com o início do período 

chuvoso, o atraso foi ainda maior. Ao final 

do trabalho, a construtora acreditava que 

deveria receber mais, pois havia acumu-

lado alguns gastos extras com a dilatação 

dos prazos. Já a indústria, defendia-se 

afirmando que já havia pago tudo que de-

via pelos serviços contratados. Como não 

chegaram a um acordo, a demanda foi 

levada à câmara indicada em contrato 

e depois de oito meses de levan-

tamentos, perícias e análise de 

toda a situação, concluiu-se 

que, de fato, a cons-

trutora havia gasta-

do mais em função 

da dilatação do pra-

zo. A sentença de-

terminou então que 

a indústria deveria-

pagar mais pelo tra-

balho já realizado. E, 

como parte do acor-

do entre as partes, a 

construtora foi contra-

tada para a execução 

de novo projeto.

Uma disputa que, na 

justiça comum, levaria pelo 

menos dez anos para ser 

resolvida, em menos de um 

ano foi solucionada de forma sa-

tisfatória para as duas partes. Sem 

o desgaste de uma disputa judicial, foi 

possível manter a relação de prestação de 

serviço entre a indústria contratante e a 

construtora  contratada.

Foi pensando na resolução de con-

flitos como este, através de alternativas 

fora do âmbito estatal, já que o judiciário 

mineiro também se encontra com sua ca-

pacidade de atendimento esgotada, que 

o Crea-Minas investe na criação de sua 

Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA). 

Apoiado na experiência e conhecimento 

acumulados ao longo de quase oito dé-

cadas de existência, o Conselho  instituiu 

através da Portaria 177 de 23 de julho de 

2012, a CMA Crea-Minas para promover 

e colaborar na solução de problemas do 

desenvolvimento econômico e do bem-es-

tar da sociedade brasileira ao encurtar os 

prazos de resolução de conflitos, evitando 

assim que obras sejam paralisadas.

A ideia tem apoio de peso como é o 

caso do coordenador do Movimento Con-
ciliar é Legal, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), o conselheiro José Roberto 

Neves Amorim, que defendeu, durante a 

abertura do II Seminário sobre a Conci-
liação ocorrido em outubro, no Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(TJMG), em Belo Horizonte, o desafio de 

criar e promover métodos mais eficazes 

de solução de conflitos. “Atualmente  tra-

mitam no Poder Judiciário brasileiro mais 

de 80 milhões de processos. Com esse 

número, não podemos pensar apenas em 

soluções processuais. Temos que pensar 

em uma nova Justiça, moderna e cidadã, 

partindo para métodos mais harmonizado-

res. A conciliação e a mediação podem ser 

uma solução, pois toda iniciativa que te-

nha como objetivo diminuir o conflito entre 

as pessoas é plenamente válida”, afirmou.

Apresentadas como alternativa na 

A arte de mediar e arbitrar conflitos
Câmara de Mediação e Arbitragem tem a confiança como princípio básico
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resolução de controvérsias as câmaras 

de mediação e arbitragem investem na 

solução de impasses e se revelam instru-

mentos fundamentais na construção da ci-

dadania, tendo a confiança como princípio 

básico. As modalidades de resolução de 

conflitos como a arbitragem, a mediação 

e a conciliação são bastante antigas e sua 

origem remonta a tempos anteriores à ideia 

do poder judiciário estatal como existe hoje.

Vantagens da mediação e
arbitragem
Para o presidente da CMA Crea-Minas, 

engenheiro civil Clémanceau Chiabi, dentre 

as vantagens da mediação e da arbitragem, 

estão a rapidez do procedimento, o fato das 

partes poderem escolher as regras que vão 

utilizar e os prazos que são necessários, 

inclusive para proferir a sentença final. “A 

arbitragem é o privilegiamento da vontade 

das partes. Elas podem escolher quem vai 

julgá-las, não é um sorteio de um juiz que 

a pessoa não conhece”. (Leia entrevista 
completa nas páginas 12 e 13).

A diretora jurídica da CMA Crea-

-Minas, Maria de Fátima Amaral, explica 

que o procedimento arbitral visa maior 

celeridade na resolução da controvérsia. 

O conteúdo dos processos é de conheci-

mento apenas das partes e dos árbitros, 

a sentença arbitral não desafia recurso, 

pois trata-se de instância única e defi-

nitiva, os atos processuais não têm a 

formalidade exigida no poder judiciário 

como também não há uso excessivo de 

expressões técnicas que ainda permeiam 

os nossos tribunais e as partes gastam 

muito menos e definem as regras. Para 

Mária de Fátima, o sigilo, a ausência de 

recursos, a informalidade, o menor custo, 

a flexibilidade, a linguagem simples e a 

autonomia das partes são o grande dife-

rencial do procedimento arbitral. 

O engenheiro civil e presidente do 

Crea-Minas, Jobson Andrade, destaca 

que  por entender que as matérias da en-

genharia, em particular, são apropriadas 

para usar a solução privada de resolução 

de conflitos, o Conselho apresenta-se 

como alternativa ao poder judiciário. “O 

objetivo é atuar de forma direta na solução 

de conflitos que envolvam as atividades li-

gadas à área tecnológica, acrescentando 

mais essa prestação de serviços aos pro-

fissionais e à sociedade”, ressalta.

Já o presidente do Sindicato da In-

dústria da Construção Pesada no Estado 

de Minas Gerais (Sicepot-MG), engenhei-

ro civil Alberto José Salum, lembra que o 

Crea-Minas tem um peso muito forte no 

meio da engenharia e por toda sua trajetó-

ria institucional a possibilidade de ter uma 

boa câmara é grande. “Eu acredito que é  

muito melhor chegar a um acordo fora da 

justiça comum. O Sicepot já apoia outra 

câmara de arbitragem e se o Crea está 

criando uma, nós apoiaremos”, frisou.

Na opinião do diretor executivo da 

CMA Crea-Minas, o engenheiro civil e de 

segurança do trabalho, Carlos Henrique 

Rossi, para incrementar a arbitragem na 

engenharia é necessário fazer uma am-

pla divulgação entre os profissionais e 

as empresas do conceito dessa solução 

extrajudicial de controvérsias e das van-

tagens de se utilizar essas técnicas que 

no exterior são frequentes. Além disso, 

segundo Rossi, o Crea-Minas vai investir 

em treinamento para que os profissionais 

da área tecnológica, que tenham inte-

resse, possam inicialmente atuar como 

conciliadores voluntários e depois como 

mediadores ou árbitros remunerados. “A 

Câmara do Crea-Minas vem fortalecer a 

arbitragem no estado, apresentando-se 

como mais uma alternativa para a nossa 

engenharia”, afirma.

O presidente do Sindicato da Indústria 

da Construção Civil de Minas Gerais 

(Sinduscon-MG), engenheiro civil Luiz 

Fernando Pires, já usou câmaras de 

mediação e arbitragem para resolver 

pendências e interpretações de contratos 

firmados pela empresa que preside. “A 

experiência foi muito positiva e sempre que 

o cliente aceita, colocamos no contrato a 

cláusula de arbitragem. Vejo a entrada do 

Crea-Minas na área de arbitragem como 

um ganho para a engenharia de Minas 

Gerais, pois como o Conselho já trata de 

assuntos ligados a engenharia, terá mais 

propriedade, mais conhecimento”. Para 

Luiz Fernando, a demanda pelas câmaras 

de arbitragem tem crescido e é bom que 

o Conselho apresente-se como mais uma 

opção. Ele destaca ainda a agilidade de 

se resolver pendências com mediação e 

arbitragem. “Na justiça comum não há 

prazo, pois sempre há recursos. Mesmo 

que a arbitragem não seja sempre uma 

solução de menor custo, ganha-se sempre 

em agilidade”, finaliza Luiz Fernando.

Apoio à comunidade
Desde 1992, o Conselho presta servi-

ço de conciliação através da Coordenado-

ria de Apoio à Comunidade. Solucionando 

A Câmara do Crea-Minas vem fortalecer a 
arbitragem no estado, apresentando-se como 
mais uma alternativa para a nossa engenharia

- Carlos Henrique Rossi
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...o sigilo, 
a ausência de recursos, 
a informalidade, 
o menor custo, 
a flexibilidade, 
a linguagem simples 
e a autonomia das 
partes são o grande 
diferencial do 
procedimento arbitral. 

- Maria de Fátima Amaral

conflitos que envolvem serviços técnicos 

profissionais das áreas da engenharia e 

agronomia e a sociedade em geral, a Coor-

denadoria atua buscando, dentro dos limi-

tes legais, acordos, evitando eventuais des-

gastes judiciais, que podem ser onerosos e 

demorados. Com um índice de resolução 

que chega a 80%, a Coordenadoria já aten-

deu centenas de casos. De acordo com 

o então ouvidor do Crea-Minas Marcos 

Campolina, o trabalho da Coordenadoria 

é “traduzir para uma das partes o que 

a outra quer. Mas como a decisão não 

tem valor de sentença, as partes não são 

obrigadas a cumprir. Com a Câmara de 

Mediação e Arbitragem o Conselho ins-

titucionaliza e amplia esse atendimento 

que já é um sucesso”, ressalta.

A Coordenadoria atende principal-

mente casos relacionados à construção 

civil, que chegam a 90%, dos quais 

70% são obras que estão afetando 

o entorno. Órgãos públicos também 

procuram a Coordenadoria para me-

diar conflitos. A Secretaria de Obras do 

Estado, por exemplo, utilizou o serviço 

prestado pelo Conselho para auxiliar em 

questões relativas a um contrato para 

construção de conjunto habitacional. Fo-

ram três meses de trabalho analisando 

inúmeros documentos, e ao final, as par-

tes chegaram a um acordo satisfatório.

Arbitragem em Minas
Minas Gerais foi o primeiro Estado a 

ter uma lei estadual de arbitragem pro-

mulgada. A Lei Estadual 19.477/2011 

dispõe sobre a adoção de arbitragem para 

solução de conflitos em que o Estado seja 

uma das partes. De acordo com a chama-

da Lei Mineira de Arbitragem, os órgãos 

e as entidades das administrações esta-

duais direta e indireta podem optar pela 

adoção do juízo arbitral para a solução 

dos conflitos relativos a direito patrimonial 

disponível. A Lei tem o objetivo de incen-

tivar o uso da arbitragem para soluções 

de controvérsias nos contratos, acordos 

ou convênios em que o Estado seja parte.

Como as grandes obras, principal-

mente de infraestrutura, contam com 

a presença do Estado, seja como con-

tratante direto ou por Parceria Público-

-Privada (PPP), a Lei 19.477/2011 re-

presenta um avanço no reconhecimento 

da arbitragem como meio válido e eficaz 

para solucionar controvérsias envolvendo 

entes públicos. Além disso, confere se-

gurança jurídica aos investidores priva-

dos que contratam com o Estado.

A Lei sugere que a câmara arbitral 

escolhida para compor litígio tenha, prefe-

rencialmente sede em Minas Gerais que, 

hoje, conta com cinco câmaras registra-

das no Conselho Nacional das Instituições 

de Mediação e Arbitragem (Conima), sen-

do quatro na Capital e uma em Pouso Ale-

gre, no Sul do estado.

Ao longo da história, a crença de que 

os árbitros carregam maior pureza ide-

ológica e intelectual, sendo capazes de 

entender o litígio e encontrar a mais justa 

solução vem se consolidando. Através da 

humanização nos procedimentos de reso-

lução de controvérsias, levando em conta 

o sentimento das partes com supremacia 

sobre os seus conflitos, colocando em 

primeiro plano as pessoas e seus senti-

mentos, visando, assim, a preservação 

dos relacionamentos interpessoais, as 

câmaras de mediação e arbitragem ga-

nham espaço no mundo moderno.

No Brasil, a história da arbitragem 

remonta a época do Império. A Consti-
tuição Política do Império do Brasil, de 

25 de março de 1824, previa que nas 

causas cíveis e nas penais civilmente 

intentadas, as partes poderiam nomear 

juízes para arbitrar e as sentenças por 

eles proferidas deveriam ser executadas 

sem recurso, se convencionado pelas 

partes. Também na Resolução de 26 de 

julho de 1831 havia previsão de arbitra-

gem para causas relativas a seguro; e na 

Lei 108, de 11 de outubro de 1837 e no 

Código Comercial de 1850 para causas 

de locação de serviço. Já no Séc. XX, o 

Código Civil de 1916 e os códigos de Pro-

cesso Civil de 1939 e de 1973 trataram da 

arbitragem como forma alternativa de reso-

lução de conflitos. Apesar de a arbitragem 

ser uma prática antiga no Brasil, ela come-

çou a ganhar força com a Lei 9.307/1996.

  Dispute Review Board
 Outra modalidade muito utilizada no 

exterior, principalmente quando se trata de 

grandes obras, por exemplo no Eurotúnel, 

é o Dispute Review Board ou Dispute Re-
solution Board (DRBs), que traduzido para 

o português é conhecido como  Comitê de 

Resolução de Disputa. Quem introduziu os 

DRBs no cenário foi o Banco Mundial, que 

como agente financeiro internacional de 

grandes obras de infraestrutura, começou 

gradativamente a solicitar a implantação 
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As câmaras geralmente atuam em três modalidades: concilia-

ção, mediação e arbitragem. Elas administram as causas e enviam 

documentações das partes aos responsáveis, cuidando do caso 

sem, no entanto, tocar no cerne do conflito, o que cabe aos conci-

liadores, árbitros ou mediadores.

 Na conciliação a intenção é acalmar os ânimos e estimular 

as partes a chegarem a um acordo sem a necessidade de buscar 

a justiça. O conciliador pode sugerir decisões e aconselhar, mas 

cabe às partes a decisão final.

 Já a mediação se apresenta como uma forma de autocom-

posição em que uma ou ambas as partes devem abrir mão de 

uma parte ou de todo seu interesse para solucionar o conflito. O 

mediador, que ao contrário do conciliador, deve ser neutro, atua 

no sentido de auxiliar as pessoas a chegarem a uma solução da 

controvérsia sem interferir no mérito da questão.

 Quando se trata de arbitragem, o poder de emitir decisões 

quanto aos conflitos é concedido aos árbitros, geralmente três, 

e a sentença não pode ser contestada. Não existe recurso como 

na justiça estatal, ou seja, proferida uma sentença pelos árbitros, 

ela deve ser executada. A sucesso desse modelo de resolução de 

conflitos é simples: celeridade, tecnicidade e segurança.

 Na arbitragem, as partes podem determinar o escopo de uma 

perícia de uma forma muito simplificada. Além disso, o sigilo tam-

bém é considerado muito importante, principalmente no caso de 

grandes empresas que quando têm suas demandas expostas em 

causas judiciais ficam, por exemplo, vulneráveis a flutuções do 

mercado de ações.

Embora o ideal seja que as empresas firmem o compromis-

so arbitral em contrato, existe a possibilidade de uma demanda 

que já está na justiça seja transferida para uma Câmara Arbitral, 

desde que seja uma decisão das partes. “Os juízes hoje, quando 

veem que é uma situação mais complexa, até sugerem para as 

partes a arbitragem. Vários juízes têm feito esse procedimento e 

temos relatos de situações que realmente as partes optam por 

isso, principlamente pela rapidez. Quando os dois querem resolver, 

é o melhor caminho”, explica Clemanceau.

Existem duas formas de levar um conflito para a arbitragem. A 

primeira delas é a cláusula arbitral, que prevê no contrato entre as 

partes o compromisso de submeter à arbitragem os eventuais lití-

gios do contrato. O compromisso arbitral é a segunda maneira de 

realizar um acordo arbitral. Diferente da cláusula arbitral na qual 

as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros, no 

compromisso, as partes submetem ao julgamento do árbitro um 

conflito atual. Ele é uma convenção bilateral pela qual as partes 

renunciam à jurisdição estatal e se obrigam a se submeter à deci-

são de árbitros por elas indicados.

A arbitragem só pode ser utilizada quando existem bens ou 

direitos patrimoniais disponíveis e, terminada a parte de instrução, 

os árbitros têm um período para proferir a sentença. As partes 

geralmente cumprem a sentença espontaneamente. Quando isso 

não ocorre, o judiciário é procurado apenas para homolgar a sen-

tença, o que é rápido, pois ela é um título executivo.

dos tribunais, até torna-los uma exigência.

Os DRBs são tribunais criados no iní-

cio de um contrato de engenharia. O pre-

sidene da CMA Crea-Minas explica que 

“geralmente quando se tem mais de duas 

partes envolvidas, proprietário,  projetista,  

empresa de gerenciamento, de constru-

ção pesada, de infraestrutura, da parte de 

civil, de edificações, toda a parte de forne-

cimento de equipamentos, da montagem 

eletromecânica desses equipamentos, 

uma obra com grande complexidade, que 

no caso de um desses parceiros falhar e 

for pra justiça, a obra para e compromete 

o resultado final do projeto”. Os DRBs são 

preferencialmente compostos por enge-

nheiros que acompanham a obra perma-

nentemente e sempre que demandados 

ou pelo menos uma vez por mês vão veri-

ficar o andamento do todo e vão resolven-

do os assuntos pontualmente sem deixar 

que acumule problemas para final.

Existem hoje, basicamente, três for-

mas de atuação dos DRBs. Na primeira 

delas produz uma recomendação sobre 

o litígio que as partes podem aceitar ou 

não. Caso não aceitem, a questão deve 

ser encaminhada para arbitragem ou 

justiça comum, conforme contrato. Outra 

maneira, é quando a decisão do DRB é 

aceita e acatada de imediato. Se houver 

contestação, a controvérsia também se-

gue para arbitragem ou justiça estatal, 

mas enquanto a sentença final não for 

proferida, as partes se obrigam a aten-

der a decisão. Há ainda o DRB misto 

que permeia as duas anteriores e emite 

recomendação ou decisão conforme so-

licitação das partes. Neste caso também, 

se houver contestação o conflito é enca-

minhado para decisão arbitral ou justiça 

comum, seguindo o contrato.
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Atuando como perito há mais de 20 anos, com grande experiência 

na matéria de gerenciamento de contratos, CLAIMS e execução 

de obras civis, industriais e de infraestrutura, o engenheiro civil, 

mestre em engenharia mecânica e especialista em engenharia de 

avaliações e perícias e em engenharia econômica, Clémenceau 

Chiabi Saliba Júnior, será o primeiro presidente da Câmara de 

Mediação e Arbitragem do Crea-Minas, que começa a funcionar 

em dezembro de 2012. Premiado com a Medalha Eurico Ribeiro 

relativa ao melhor trabalho na área de Perícias de Engenharia, no 

XVI Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias 

(Cobreap) em 2011, o engenheiro atua há 10 anos em arbitragens 

sendo membro do conselho deliberativo e da lista de árbitros da 

Câmara de Arbitragem Empresarial   Brasil (Camarb). Em entrevista 

concedida à  VÉRTICE, Clémenceau  falou da importância da im-

plantação da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas 

para a engenharia mineira.

 

VÉRTICE - Por que uma Câmara de Mediação e Arbitragem do 
Crea-Minas? Como surgiu essa ideia?
Clémenceau Chiabi - Uma vez regulamentada a possibilidade 

de realização de arbitragem através da Lei 9307/1996, já conso-

lidada, percebemos que muitos conflitos da engenharia estavam 

sendo resolvidos por essa modalidade de solução não estatal. 

Como uma das características da arbitragem é ser resolvida por 

especialistas, nós entendemos que a engenharia necessita melho-

rar sua participação nessa solução de controvérsias. Segundo in-

formações da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil (Camarb), 

mais de 70% dos conflitos administrados por ela são relacionados 

a engenharia e mais ou menos 3% das pessoas que atuam como 

árbitros são engenheiros. Entendemos que um tribunal multidisci-

plinar composto por engenheiros e advogados terá um dinamismo, 

uma facilidade de entendimento do procedimento e que isso pode 

gerar resultados mais confiáveis e mais rápidos. Pretendemos 

também preparar os profissionais de engenharia para atuar nessa 

área. O Crea-Minas quer valorizar o profissional da engenharia 

abrindo mais o mercado para auxiliar empresas, profissionais da 

área tecnológica e sociedade na solução de problemas.

 

VÉRTICE - Com sua experiência atuando como árbitro há tantos 
anos, como você avalia a importância da criação da Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Crea-Minas para a engenharia em 
Minas Gerais?

Clémenceau Chiabi - É a oportunidade que temos de resolver 

várias pendências que existem em relação a engenharia aqui em 

Minas Gerais, tanto internas do Crea, como as mais de 30 mil 

ações para cobrança de anuidades e multas de AIN no executi-

vo fiscal, hoje, contra  profissionais, empresas e leigos. Grande 

parte destas ações tem valores pequenos, mas custa muito caro 

para ser administrada pelo jurídico. Nossa intenção é fazer uma 

parceria com a justiça - pois há ações distribuídas em todas as 

comarcas de Minas - para fazermos uma conciliação desses pro-

cessos. Assim, esperamos eliminar essas cobranças e fazer com 

que essas pessoas e empresas, que realmente estão trabalhando 

na engenharia e que têm interesse em regularizar sua vida junto 

ao Crea, encerrem todas as ações judiciais que o Conselho move 

contra elas de maneira conciliatória e muito eficaz. O segundo 

ponto, é buscar uma melhoria no atendimento à comunidade que 

o Crea faz hoje. Com a Câmara podemos partir do atendimentos 

desses conflitos, mesmo de pequena monta, que envolvam o pro-

fissional da engenharia e a comunidade de uma maneira geral, e 

resolvê-los de uma maneira mais amigável, contribuindo para que 

esses profissionais possam voltar a prestar serviços para essas 

pessoas. Quando as duas partes querem, resolvemos o assunto Clémanceau Chiabi é o primeiro presidente da CMA Crea-Minas

Investindo na resolução de conflitos
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de uma forma mais conciliatória, mais rápida, sem o rancor da 

justiça, e isso realmente dá certo.

VÉRTICE -  Em cada caso, quantos árbitros são envolvidos?
Clémenceau Chiabi - Sempre em número ímpar para que não 

haja empate em um julgamento. Então depende do que as partes 

querem. Se elas querem que o julgamento seja realizado por um, 

será julgado por um. Habitualmente são três para que se tenha uma 

decisão colegiada, que é mais forte que uma decisão individual, pois 

não há recursos. Existem situações que podem ter até cinco ou sete, 

mas aí depende da complexidade. Eu posso te afirmar que, hoje no 

Brasil, 95% dos julgamentos são com três árbitros.

 

VÉRTICE - Como vai funcionar a Câmara do Crea-Minas? Quem 
pode ser atendido?
Clémenceau Chiabi - Ela vai ser instalada no térreo da sede do 

Crea com atendimento ao público em geral. Pretendemos que a 

câmara atenda apenas casos relacionados direta ou indiretamente 

às profissões do Crea-Minas. Além disso, iremos expandir esse 

procedimento para todo o estado de Minas Gerais, pois como é a 

pessoa que escolhe onde será o julgamento podemos utilizar ins-

talações do Crea no interior ou outro local que as partes indicarem. 

As pessoas também têm liberdade de escolher os árbitros e nesse 

caso, se não forem da cidade delas ou das proximidades, podem 

se deslocar para fazer esse atendimento no local escolhido.

 

“Uma das nossas prioridades é a 
preparação técnica das pessoas para 
fazerem arbitragem”.
 
VÉRTICE - Quantos árbitros vão compor a Câmara do Crea-Minas?
Clémenceau Chiabi - Imaginamos ter, inicialmente, uma lista 

com cerca de 80 árbitros experientes e treinados em arbitragem. 

Serão engenheiros, agrônomos, profissionais do Crea e advo-

gados. Uma das nossas prioridades é a preparação técnica das 

pessoas para fazerem arbitragem. Eles precisam ter um conheci-

mento jurídico e de engenharia.

 

VÉRTICE - Já é costume das empresas colocarem no contrato 
o compromisso arbitral?
Clémenceau Chiabi - Pela nossa experiência, atualmente, ape-

nas as grandes empresas têm incluído o compromisso arbitral em 

contrato, mas uma das nossas metas é sensibilizar as empresas, 

os profissionais, a sociedade e os órgãos públicos para que eles 

passem a usar a arbitragem. A própria A.R.T. já tem um campo 

para que seja indicado o uso da arbitragem desde que as partes 

concordem. No compromisso, a câmara já deve ser indicada, bem 

como o número de árbitros, o idioma, o local onde vai ser feito a 

arbitragem, para que não fique nenhum tipo de dúvida. E quando 

uma câmara é escolhida, os regulamentos, os normativos e deci-

sões daquela câmara devem ser cumpridos.

VÉRTICE - Há algum setor da área tecnológica em que o em-
prego do mecanismo da arbitragem é mais significativo? E no 
caso do contratante ser o poder público?
Clémenceau Chiabi - A engenharia como um todo é bem propí-

cia para o uso desses mecanismos extrajudiciais, especialmente 

a mediação e a arbitragem. Boa parte dos contratos de obras de 

infraestrutura, hoje, até pelo porte das empresas que executam e 

dos contratantes já vêm com a cláusula contratual de arbitragem. 

Em edificações ainda estão incipientes, mas também são muito 

apropriadas, principalmente na parte de conciliação e mediação. 

No caso do poder público, Minas Gerais tem uma lei mineira de 

arbitragem que permite as empresas públicas do Estado utilizem 

a arbitragem na solução de conflitos, mas para isso existe uma 

necessidade de operacionalizar através de cláusula já prevista no 

edital. Se no edital não constar, depois não pode alterar. Pretende-

mos trabalhar junto com o governo do Estado para incrementar o 

uso da arbitragem nos contratos públicos.

 

VÉRTICE - A Câmara do Crea-Minas pretende implantar o Dis-
pute Review Boards?
Clémenceau Chiabi - Esses tribunais que são constituídos no 

início das grandes obras e que acompanham todo o percurso, 

resolvendo os conflitos no decorrer do projeto, sem que isso 

comprometa o seu andamento ainda é incipiente no país.  Na 

CMA do Crea-Minas queremos investir nos DRBs. Entendemos 

que isso é um ganho para os projetos de engenharia. Vamos 

atuar preventivamente para evitar que pequenos desajustes que 

venham a ocorrer  não se transformem numa bola de neve. Um 

dos nossos focos vai ser implantar os DRBs e trabalhar para 

que eles consigam ser efetivados aqui no Brasil com a mesma 

eficiência e a mesma amplitude que são feito no exterior hoje. 

Minas sempre esteve na vanguarda da engenharia. As grandes 

construtoras são daqui, grandes obras de barragem tiveram iní-

cio em Minas e agora temos a possibilidade de mais uma vez 

sermos pioneiros com o uso dos DRBs.
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Gestão de custos na Engenharia
O desafio da Gestão de Custos é pos-

sibilitar uma aproximação quase precisa 

da previsão de investimentos financeiros 

nos projetos, mas também, apresentar 

uma quantificação precisa de uso dos re-

cursos requeridos. Os valores financeiros 

auferidos e agrupados em contas adequa-

das e registrados em realistas simulações 

de fluxo de caixa irão proporcionar uma 

série de análises de viabilidades técnicas e 

econômicas definidas a partir de cálculos 

financeiros contábeis. Não menos impor-

tante, a quantificação exata dos recursos 

requeridos no projeto permitirá a máxima 

otimização dos processos de aquisição 

destes recursos em função do tempo pro-

gramado para a execução dos serviços 

auxiliando enormemente as rotinas de 

gerenciamento de tempo e escopo dos 

projetos, facilitando, sobremaneira os pro-

cessos de controle, tornando assim o Pla-

no de Execução do Projeto um instrumento 

verdadeiramente eficaz e suficiente para 

que o gerente, a partir da visão executiva, 

ordenada e quantificada do projeto, obte-

nha o sucesso no cumprimento dos obje-

tivos planejados: execução do escopo ao 

prazo previsto, custos compatíveis com os 

orçados, qualidade igual ou superior a pre-

tendida e desenvolvimento tecnológico a 

partir dos registros das lições aprendidas.

A Gestão de Custos inicia-se com a 

etapa de estudos das informações contidas 

nos documentos até então gerados e dispo-

nibilizados pelo planejamento da execução 

do projeto. Avançando com o detalhamen-

to, quando as entregas serão detalhadas, 

o projeto ganha forma e nitidez quanto o 

escopo, o prazo de execução, a qualidade 

dos produtos e tarefas. Dessa forma, o pla-

no fornece subsídios técnicos e gerenciais 

para o desenvolvimento da etapa mais sen-

sível do Gerenciamento de Custos: o levan-

tamento de custos também chamado de 

orçamentação. A orçamentação realizada 

através de métodos específicos de apro-

priação de custos aponta para os custos 

totais, buscando uma aproximação de va-

lores entre o planejado e o executado, que 

não exceda 5% de erro a maior ou a menor.

Ao iniciar o desenho ou concepção do 

projeto, a primeira relação com os valores 

que serão requeridos é a estimativa inicial, 

que tem como objetivo definir a ordem de 

grandeza dos custos envolvidos. A esti-

mativa utiliza métodos de comparação de 

custos com projetos similares, cujos cus-

tos já foram anteriormente apropriados. 

Esta etapa aponta apenas para a orien-

tação aproximada dos custos relativos ao 

projeto que será executado.

Com desenvolvimento do projeto, de-

finido o escopo executivo e a Estrutura 

Analítica do Projeto – EAP, o gerente pode 

avançar o Plano Executivo que conterá in-

formações totais sobre todos os processos 

executivos: etapas, tecnologias, métodos 

construtivos e/ou executivos, precedências 

e prazos técnicos, qualidade dos serviços, 

especificações técnicas, normas contratu-

ais, ordenamentos jurídicos gerais, critérios 

administrativos e gerenciais. A partir desse 

plano executivo, o detalhamento de custos 

pode ser desenvolvido, apropriado e calcu-

lado com a precisão desejada. O objetivo 

do detalhamento dos custos é proceder ao 

orçamento e definir o Preço de Venda do 
Projeto, como segue:

PV = CD+ CI
Onde:

PV - Preço de Venda

CD - Custos Diretos Totais

CI - Custos Indiretos Suportados

O trabalho do gerente ao desenvolver 

o orçamento é agrupar os custos segundo 

suas características. 

Custos diretos
São todos os custos identificáveis 

na execução direta do projeto, no am-

biente em que esse se desenvolve ou é 

executado. A principal característica é a 

sua natureza de custos ou despesas, re-

lativos aos recursos ou insumos usados 

diretamente nos projetos.

Os custos diretos são ainda agrupa-

dos em quatro categorias:

• mão de obra operacional envolvida 

em serviços ou tarefas;

• materiais consumidos;

• equipamentos eletromecânicos e 

tecnológicos necessários;

• estrutura administrativa diretamen-

te envolvida no projeto em específico os 

custos com os gerentes do projeto e a es-

trutura administrativa aportada para seu 

gerenciamento e execução.

A soma simples de todos estes custos 

define o Custo Direto Total do projeto e 

a partir dessa etapa o gerente precisará 

calcular os Custos Indiretos pertinentes.

Custos indiretos
São os custos que não são verifica-

dos diretamente, mas que deverão ser 

suportados pelos projetos como condição 

única de sua execução visto que são exe-

cutados por empresas ou instituições de 

direito privado ou público que demandam 

recursos e investimentos para o cumpri-

mento dos seus objetos constitutivos 

segundo a ordenação legal inerente, ou 
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seja, são os custos relativos à personali-

dade jurídica executora do projeto.

A empresa ou instituição executora 

tem sua fonte de receita única nos pró-

prios projetos. Sendo assim, a constituição 

e a administração da empresa geram des-

pesas relativas a obrigações contábeis, ju-

rídicas, fiscais, tributárias, comerciais, ad-

ministrativas, financeiras e tecnológicas. 

Estas despesas vão constituir os custos 

indiretos que os projetos deverão suportar 

na sua execução e que deverão também 

ser agrupados em quatro categorias:

• administração central, que são os 

custos indiretos citados excluindo os cus-

tos com impostos incidentes sobre o fa-

turamento e as despesas financeiras que 

são agrupados em categorias específicas 

a fim de otimizar a análise;

• financeiras, que são custos do ca-

pital investido em função do tempo de in-

vestimento e retorno do capital investido;

• com os impostos que têm fato ge-

rador e alíquotas definidas em lei. Trata-se 

de impostos que são fiscalmente cobrados 

das empresas em percentuais sobre o seu 

faturamento, lembrando que o faturamen-

to de uma empresa que executa projetos é 

o Preço de Venda do próprio projeto;

• Lucro, entendido como a remunera-

ção legal da empresa necessária para sua 

permanência no mercado, modernização e 

crescimento. Os Custos Indiretos dos proje-

tos deverão conter esta parcela percentual 

relativa à remuneração ou lucro pelo qual a 

empresa ou instituição trabalha.

Definidos e agrupados esses custos, 

o projeto poderá apresentar, então, o seu 

Preço de Venda (V). Muitos autores deno-

minam todos os investimentos e despesas 

com o projeto apenas como Custos. A de-

nominação Preço de Venda é mais ampla 

por incluir em sua essência os custos com 

impostos e o lucro da empresa. Ao totali-

zar o Preço de Venda, a orçamentação do 

projeto estará concluída.
A etapa seguinte é a Análise de Viabi-

lidade Econômica e Financeira de Investi-
mento no projeto. O objetivo desta etapa 
na gestão dos custos, ainda na fase de 
planejamento, é determinar através de co-
nhecimento do negócio, do mercado e do 
projeto, as possibilidades reais de rentabi-
lidade ou retorno do investimento e prazo 
que esse retorno se verifique. Conhecen-
do todos os custos do projeto é importante 
planejar a execução financeira do investi-
mento definindo o fluxo de caixa – previ-
são cronológica de execução de despesas 
e integralização de receitas – até a sua 
conclusão. Quantificados todos os desem-
bolsos a prazos planejados e as receitas 
previstas, o gerente poderá simular os re-
sultados do investimento utilizando como 
ferramentas os conhecimentos específi-
cos da matemática financeira e da conta-
bilidade de custos, considerando sempre 
as análises conjunturais como: política e 
economia global e regional; tendências do 
mercado; oportunidades e restrições do 
setor; políticas públicas intervenientes.

Concluindo-se a  Análise de Viabilidade 

Econômica e Financeira do projeto, a etapa 

posterior é a execução do empreendimen-

to e consequentemente, a sua execução 

financeira e orçamentária. Nesta fase é 

necessário um plano de contas contábil 

desenvolvido adequadamente sob a ótica 

gerencial da arquitetura organizacional da 

empresa. Esta etapa no gerenciamento 

de custos envolve processos e rotinas de 

controle financeiro e orçamentário, não 

resumindo apenas a este, mas também 

apropriando e fornecendo dados importan-

tes para o gerenciamento de todo o projeto, 

seja para o controle do tempo de execução 

ou para o gerenciamento das aquisições, 

da qualidade e dos próprios  custos. Como 

ferramentas de controle, as técnicas mais 

modernas de gerenciamento apontam para 

a Análise Comparativa do Valor Agregado, a 

execução da Curva “S” e o Diagrama de Pa-

reto também conhecido como Curva ABC.

O gerente de custos deve lançar mão 

do uso de ferramentas informatizadas 

para execução de orçamentos, plane-

jamento e gerenciamento de projetos. 

Cabe ressaltar que essas ferramentas 

só apresentam eficiência se integrarem 

orçamento com planejamento e geren-

ciamento, visto que estes processos so-

mente serão eficientes se relacionados.

Conclusão 
A eficiência da gestão dos custos é 

amparada pelo conhecimento e aplicação 

de metodologias e cálculos desenvolvidos 

para aumentar a precisão das previsões 

de custos e das análises de viabilidade. 

A correta utilização dessas metodologias 

implicará em uma maior possibilidade de 

sucesso nos investimentos em projetos e 

no desenvolvimento de tecnologias cada 

vez mais úteis a vida do homem moderno.
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Mais transparência para o cidadão
Funasa cria sistema público inédito para acompanhamento de convênios

Fornecer acesso público em tempo 

real às informações detalhadas acerca 

do andamento de obras provenientes de 

convênios. Esse é o propósito do Sistema 

de Monitoramento de Convênios (Sismoc), 

uma ferramenta lançada pela Fundação 

Nacional da Saúde (Funasa) no mês de 

agosto, em Brasília. Desenvolvido pela 

Coordenação Geral de Modernização e 

Tecnologia da Informação (CGMTI), do 

Departamento de Administração (DEADM) 

da Fundação, o sistema é uma inédita 

ferramenta virtual  que tem por objeti-

vo aumentar o grau de transparência ao 

permitir  que qualquer pessoa acompanhe 

o processo de execução de obras resul-

tantes de convênios com a Funasa. Dessa 

forma, o Sismoc vem marcar uma nova 

etapa na história da única instituição pú-

blica do país responsável pelos recursos 

federais que viabilizam água de qualidade 

e esgotamento sanitário à população dos 

municípios brasileiros com menos de 50 

mil habitantes.

Disponível no site da Fundação, o Sis-

moc foi desenvolvido com base em outros 

sistemas já existentes e em operação na 

Funasa, mas que antes eram inacessíveis 

a consultas por parte da população. Agre-

gando todas as informações sobre o está-

gio dos convênios em um único portal, o 

Sismoc oferece o acesso direto aos relató-

rios com informações sobre parcelas finan-

ceiras liberadas e percentuais de execução 

das obras, além do acompanhamento dos 

índices de execução por estado através dos 

gráficos estatísticos disponíveis. As infor-

mações incluem imagens constantemente 

atualizadas e, em breve, vídeos das obras 

que estão sendo executadas, represen-

tam também uma inovação em termos de 

acompanhamento de convênios e obras, 

por permitir acesso direto aos relatórios 

produzidos pelos engenheiros da Funasa.

Por meio do Sismoc é possível acom-

panhar os relatórios de estatísticas que o 

próprio sistema elabora sobre a execu-

ção física em cada estado. Fácil de ope-

rar e disponível no site da Funasa — na 

página principal —, o cidadão poderá 

acompanhar  a execução do PAC 1 e PAC 

2, já que o sistema permite a leitura da 

folha de rosto dos convênios, onde cons-

tam percentuais de execução da obra e 

valores liberados. 

A Funasa administra, atualmente, cer-

ca de 12 mil convênios de saneamento, 

grande parte em fase de execução — in-

cluindo os contratos e Termos de Compro-

misso (TC’s) relativos ao PAC 1 e PAC 2. 

Todos esses documentos são, atualmente, 

gerenciados por quatro sistemas de infor-

mação: o Sistema Integrado de Gerencia-

mento de Obras (Sigob), o Sistema Geren-

cial de Projetos de Saneamento (Sigesan), 

o Sistema de Gestão de Convênios (Siscon) 

e o Sistema de Convênio (Siconv), cada um 

com sua característica, mas inacessíveis a 

consultas por parte da população.

 A criação do Sismoc — que integrará 

o conjunto dos quatros sistemas mencio-

nados — vem atender à determinação da 

Lei de Acesso à Informação, no sentido de 

disponibilizar uma ferramenta de consulta 

para o cidadão e, também, a uma solicita-

ção da presidenta Dilma, de tornar os te-

mas relativos ao PAC mais transparentes 

para a sociedade.

Para Gilson Queiroz, presidente da 

Funasa,  o Sismoc é um sistema inovador 

e tem como principal objetivo dar trans-

parência aos gastos públicos. “A Funasa 

tem como atribuição a inclusão social 

através de ações de saneamento ambien-

Criação do Sismoc atende determonação da Lei de Acesso à Informação
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A Lei nº 12.527, sancionada pela pre-

sidenta Dilma Rousseff em 18 de novem-

bro de 2011, tem o propósito de regula-

mentar o direito constitucional de acesso 

dos cidadãos às informações públicas e 

seus dispositivos são aplicáveis aos três 

Poderes da União, Estados, Distrito Fede-

ral e Municípios.

A Lei de Acesso à Informações signi-

fica um importante passo para a conso-

lidação democrática do Brasil e também 

para o sucesso das ações de prevenção 

da corrupção no país. Por tornar possível 

uma maior participação popular e o con-

trole social das ações governamentais, o 

acesso da sociedade às informações pú-

blicas permite que ocorra uma melhoria 

na gestão pública.

No Brasil, o direito de acesso à infor-

mação pública foi previsto na Constituição 

Federal, no inciso XXXIII do Capítulo I - dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

- que dispõe que:

“todos têm direito a receber dos ór-

gãos públicos informações de seu inte-

resse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, res-

salvadas aquelas cujo sigilo seja impres-

cindível à segurança da sociedade e do 

Estado”.

A Constituição também tratou do 

acesso à informação pública no Art. 5º, 

inciso XIV, Art. 37, § 3º, inciso II e no Art. 

216, § 2º. São estes os dispositivos que 

a Lei de Acesso à Informações regula-

menta, estabelecendo requisitos mínimos 

para a divulgação de informações públi-

cas e procedimentos para facilitar e agi-

lizar o seu acesso por qualquer pessoa.

Acesso à Informação
no Brasil

Como acessar
tal. Atualmente, mantém cerca de 12 mil 

convênios ou termos de compromissos 

com municípios ou governos de Estados, 

repassando recursos para execução de 

obras de esgotamento sanitário, sistemas 

de abastecimento de água e resíduos 

sólidos. O Sismoc surgiu justamente da 

necessidade de dar transparência a esses 

repasses de recursos públicos, permitindo 

que qualquer cidadão, de qualquer parte 

do Brasil, possa acessar as informações 

relativas a esses convênios”, enfatiza.

 Gilson ressalta que o Sismoc cumpre 

de forma responsável o que determina a 

Lei de Acesso à Informação (nº 12.527), 

sancionada em meio deste ano e que 

obriga órgãos públicos a prestarem infor-

mações sobre suas atividades a qualquer 

cidadão interessado. “Sem a transparência 

nas ações do governo, torna-se impossí-

vel o controle social e a fiscalização dos 

gastos públicos. Ao disponibilizar essas in-

formações estamos atendendo a determi-

nação da presidente Dilma de monitorar as 

obras do PAC, garantindo resultados posi-

tivos para a população. Ao mesmo tempo, 

permite que os cidadãos exerçam o seu di-

reito constitucional de fiscalizar e controlar 

os investimentos públicos essenciais para 

melhorar os indicadores de saúde, princi-

palmente nos municípios com população 

até 50 mil habitantes e em comunidades 

extrativistas, indígenas, quilombolas e as-

sentamentos rurais em que a Funasa, em 

sua maioria, está presente”, frisa.

 O presidente da Funasa destaca que o 

Sismoc é uma ferramenta em construção. 

“Estamos abertos a críticas e sugestões, 

sempre empenhados em aprimorá-la e 

procurando facilitar cada vez mais o acesso 

às informações públicas, permitindo que 

mais pessoas possam nos ajudar a fisca-

lizar, controlar e dar a melhor destinação 

possível aos gastos públicos”, finaliza.

A nova ferramenta poderá ser 
encontrada no site da Funasa:

Entrar no site da Funasa 
www.funasa.gov.br;

Clicar na área de Acesso à Informação 
(Lei 12.527, de 18/11/2011);

Em seguida, escolher o  
menu Convênios;

Inserir os dados necessários  
para obter as informações.
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Presente no Brasil desde 1962, a 

GE Transportation comemora 50 anos 

de atuação no país como uma das prin-

cipais parceiras para o desenvolvimento 

ferroviário brasileiro. As locomotivas de 

carga fabricadas pela empresa no Brasil 

ajudam a transportar minério de ferro, 

carvão e cimento, que são destinados 

principalmente à exportação. As come-

morações de meio século de operação 

em terras brasileiras coincidem com o 

momento de mudança do paradigma da 

política metroferroviária no país, após o 

lançamento do Plano Nacional de Logís-

tica e Transportes, anunciado em agosto 

deste ano. O Plano prevê um investimen-

to do governo federal da ordem de R$ 

133 bilhões em obras de infraestrutura 

de transportes e logística, dos quais R$ 

91 bilhões só para a construção de mais 

dez mil quilômetros de ferrovias.

Após sobreviver ao período crítico de 

privatização das linhas férreas nos anos 

1990, quando a produção era acanha-

da e a empresa era obrigada a disputar 

mercado com locomotivas usadas impor-

tadas, a GE Transportation vive hoje um 

dos seus melhores momentos. “Chegou 

a haver uma análise da empresa se não 

seria melhor encerrar as operações no 

Brasil”, lembra Guilherme Mello, presi-

dente e CEO para a América Latina da GE 

Transportation. No entanto, Mello ressalta 

que  desde a sua chegada ao país, a GE 

Transportation jamais deixou de acreditar 

no setor, mesmo diante de adversidades. 

“Os recentes investimentos apenas con-

firmam a importância do Brasil para os 

negócios da GE e a continuidade de in-

vestimentos para sustentar o desenvolvi-

mento da nação e oferecer cada vez mais 

tecnologia de ponta”, afirma.

Fundada em 1972, a fábrica de Con-

tagem, na região metropolitana de Belo 

Horizonte, inicialmente operava como 

oficina de reparo de equipamentos fer-

roviários. A partir de 2005, a empresa 

começou a produzir locomotivas de pe-

queno porte para exportação. Em 2007, 

começou a fornecer locomotivas novas 

para o mercado brasileiro.

Ao celebrar 50 anos de presença no 

Brasil, a empresa comemora o número 

vitorioso de cerca de 1.300 locomotivas 

entregues. No ano passado, a empresa 

produziu mais de 100 locomotivas para 

trens de cargas e este ano prevê a fa-

bricação de cerca de 60 unidades, o que 

continua sendo um patamar bastante ele-

vado para o Brasil e a garantia de empre-

go para seus 600 funcionários.

Oportunidades

Segundo a diretora de marketing da 

GE Transportation, Márcia Gomes, a em-

presa planeja fechar 2013 com volume 

de produção similar ao registrado no 

atual exercício. A companhia considera 

o mercado brasileiro aquecido e deverá 

produzir entre 50 e 70 locomotivas em 

2012. O volume deverá ser até 54% 

inferior ao verificado no ano passado, 

quando atingiu 110 unidades produzidas, 

GE Transportation faz 50 anos no Brasil
Empresa comemora bom momento do setor metroferroviário no país
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Ao celebrar 50 anos, GE Transportation comemora conquista do mercado brasileiro
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volume recorde para GE no país. Márcia 

explica que o resultado já era esperado 

uma vez que a produção recorde do ano 

passado se deu em função de pedidos 

pontuais atendidos pela fábrica em Con-

tagem. Dessa forma, as projeções eram 

de produzir abaixo do recorde obtido em 

2011. Na opinião de Márcia, o país veri-

fica um bom momento para a indústria 

ferroviária, principalmente se considerar 

o histórico do setor nos últimos anos.

Em 2010, a GE anunciou seu maior 

investimento no Brasil, quando destinou 

US$ 550 milhões para diversos negócios. 

A fábrica em Contagem recebeu US$ 35 

milhões, sendo que cerca de 60% dos 

recursos já foram investidos na amplia-

ção das instalações. A unidade, que antes 

tinha capacidade de produção de 60 lo-

comotivas anuais, fechou o ano passado 

com capacidade para 120. “O cenário 

pelos próximos cinco anos é de que o 

Brasil compre cerca de 100 locomotivas 

por ano e não mais os 40 a 60 dos anos 

anteriores”, diz Mello.

Vale, MRS e ALL estão entre alguns 

dos principais compradores de locomotivas 

do Brasil. Pagam por unidade, dependendo 

do modelo, R$ 3 milhões. As compras têm 

recebido o apoio de uma linha especial de 

financiamento do BNDES, que como con-

trapartida exige um percentual mínimo de 

nacionalização das locomotivas.

No país, enquanto o modal ferroviário 

representa 25% da matriz de transpor-

tes, outros países com dimensão conti-

nental têm malhas férreas com participa-

ção muito superior: Canadá, 41%; China, 

47%; e Rússia, 81%. Sem contar a velo-

cidade média, que fica em 29 quilôme-

tros por hora aqui e em 80 quilômetros 

por hora na China. Para o presidente e 

CEO para a América Latina da GE Trans-

portation, Guilherme Mello, o potencial 

de crescimento está justamente na de-

ficiência brasileira.  

O Brasil tem hoje 29 mil quilômetros 

de ferrovias e, somando os projetos em 

estudo e os já em construção, a malha 

deve chegar a mais 11 mil quilômetros. 

Transnordestina, Norte-Sul, Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste e a Ferrovia de 

Integração Centro-Oeste são algumas 

das novas linhas. Além disso, há ainda a 

reativação de alguns trechos; o aumen-

to do movimento de carga por trilhos; e 

a modernização dos trens por parte das 

operadoras de carga, que começam a 

trocar as locomotivas antigas por mode-

los mais novos e mais econômicos.

As locomotivas fabricadas pela GE Transportation em Con-

tagem possuem um sistema inovador, o Locotrol. Desenvolvida 

pela Divisão da GE denominada ICS (Inteligent Control Syste-

ms), a ferramenta traz mais eficiência na formação e na opera-

ção dos trens, com a consequente otimização no uso de ener-

gia nas locomotivas de carga. Muitas vezes, na hora 

de transportar uma grande carga, é necessária 

mais de uma locomotiva para movimen-

tar todos os vagões pelos trilhos. É 

o chamado transporte em comboio. 

Uma locomotiva vai à frente e outras 

são conectadas, por cabo, logo após 

a que está na dianteira.

O Locotrol possibilita a conexão 

destas locomotivas por um sistema 

de rádio, permitindo que as elas 

sejam distribuídas ao longo do 

trem, entre os vagões. O sistema 

repassa, via rádio, todas as informações geradas para as lo-

comotivas que estão em operação no comboio. O controlador 

tem acesso a essas informações que aparecem em displays, 

o que lhe permite monitorar e controlar remotamente as lo-

comotivas.

Esse sistema permite um aumento de até 12% da 

produtividade no transporte de carga e 

uma redução dos custos operacionais de 

cerca de 10%. A redução do uso de com-

bustível pode variar de 6% a 9%. Isto 

significa que cada trem pode deixar 

de emitir de 590 a 850 toneladas mé-

tricas de CO2 na atmosfera. No mun-

do, já são aproximadamente 8.500 

locomotivas GE que operam com o 

Locotrol. No Brasil, são 900 no total, 

em clientes como as empresas Vale, 

MRS Logística, ALL e FCA.

Sistema Locotrol:  mais eficiência e economia de energia
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Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Avançar com visão do futuro

O Crea-Minas estará fechado de
26/12/2012 a 14/01/2013 devido a 
férias coletivas.

Na sede do Crea-Minas haverá 
atendimento em regime de plantão 
para casos emergenciais e justificados 
das 8h30 às 17h.

As atividades serão retomadas no dia 
15/01/2013.

Férias Coletivas

recarregando as baterias
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A reciclagem de materiais é a alterna-

tiva que as empresas de construção civil 

encontraram para destinar a quantidade 

cada vez maior de entulho produzido pelo 

número crescente de construções.

O reaproveitamento de resíduos sóli-

dos, no entanto, tem que ser feito em locais 

apropriados, que possuam infraestrutura 

adequada e licença para o processamento. 

Em Belo Horizonte, as pioneiras na 

reutilização dos entulhos produzidos pela 

construção civil são a Superintendência 

da Limpeza Urbana (SLU), vinculada a 

prefeitura municipal, e a JCZ Engenharia e 

Construções Ltda. Elas reciclam resíduos 

considerados classe A, que após proces-

sados geram um material que pode ser 

utilizado em contrapisos, passeios, meio 

fios, pré-moldados, reaterros, sub-bases, 

bases e agregados.  

Segundo o engenheiro civil José Car-

los de Oliveira Zenha, diretor-proprietário 

da JCZ, existe ainda outro tipo de resí-

duo, o classe B, que é encaminhado 

para cooperativas de catadores e pode 

também ser direcionado para a indústria 

de papel, plástico, aço, vidros e madeira, 

além de servir para a geração de energia 

e outros fins. 

José Carlos Zenha explica que o pro-

cesso da reciclagem se dá, basicamente, 

pela trituração ou britagem dos resíduos, 

que de acordo com a composição do ma-

terial de entrada - concreto ou concreto 

e terra, a glanulometria e as aplicações 

serão diferentes. “A vantagem de reciclar 

esses materiais está na redução de custos 

para as empresas e para compradores, 

porque ao separar os resíduos por classe, 

os custos de coleta, transporte e descarga 

ficam mais baratos”, avalia. O engenheiro 

ressalta que, além disso, há uma preocu-

pação com a questão ambiental.

Legislação específica
Além dessas empresas especiali-

zadas em reciclagem, Belo Horizonte 

saiu na frente ao instituir a Lei Muni-

cipal 10.522/2012, que estabelece o 

Sistema de Gestão Sustentável de Re-

síduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (SGRCC) e o Plano Munici-

pal de Gerenciamento Integrado de Re-

síduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos (PMRCC). 

Um dos objetivos da Lei é a redução, 

a reutilização, a reciclagem e o tratamento 

dos resíduos da construção civil e resídu-

os volumosos, bem como a sua destina-

ção ambientalmente adequada. O PMRCC 

visa estabelecer uma gestão adequada 

das Unidades de Recebimento de Peque-

nos Volumes de Resíduos de Construção 

Civil e Resíduos Volumosos (URPVs).

O engenheiro civil José Carlos de 

Oliveira Zenha acredita que a Lei foi uma 

decisão acertada dos gestores municipais, 

mas ressalta que é necessário que essa 

ação venha acompanhada de apoio e in-

centivo dos agentes envolvidos. “Tratando 

de forma mais direcionada os resíduos só-

lidos da construção, acredito que com um 

apoio maior, conseguiríamos diminuir de 

forma significativa os descartes clandes-

tinos e também diminuir, com o material 

reciclado, o custo de obras públicas e pri-

vadas na região metropolitana”, pondera.

Reaproveitamento de resíduos da 
construção civil ganha mercado
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Resíduos de construção civil reciclados podem ser aproveitados em pisos
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Criada pelo Crea-Minas em maio des-

te ano, a Câmara Temática de Mobilidade 

tem o intuito de oferecer para a sociedade 

mineira estudos, proposições e projetos 

sobre mobilidade na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH). Visa também 

criar um banco de dados sobre as alterna-

tivas de transporte de massas na RMBH, 

oferecendo uma avaliação da engenharia 

mineira acerca do transporte de massa 

sobre trilhos e outros modais.

Para o presidente do Crea-Minas, en-

genheiro civil Jobson Andrade, essa inicia-

tiva, pioneira no país, pretende encontrar 

pontos de convergência nos projetos exis-

tentes e propor soluções para mobilidade 

urbana sob o ponto de vista técnico. “Um 

dos maiores desafios atuais das gran-

des cidades brasileiras é a mobilidade. 

A posição do Crea-Minas, nesse sentido, 

é fundamentar a questão sob o olhar da 

engenharia. Um possível caminho para a 

mobilidade urbana é a integração entre os 

diferentes modais existentes no trânsito, 

por isso, iremos propor soluções multimo-

dais, com foco no transporte de alta capa-

cidade, que tragam benefício efetivo para 

a sociedade mineira”, explica Jobson. 

A Câmara é composta por integran-

tes do Conselho, da Agência de Desen-

volvimento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (ARMBH), da Associação 

Brasileira da Indústria Ferroviária (Abi-

fer), do Uni-BH, da CBTU, da Constru-

tora Andrade Gutierrez, Construtora 

Barbosa Mello, Construtora Odebrecht, 

Construtora Queiroz Galvão, BHTrans, 

Centro Universitário Una, Faculdades 

Ibemec e Kennedy, Instituto Horizontes, 

Secretaria de Estado de Desenvolvimen-

to Econômico de Minas Gerais (Sede), 

Secretaria de Estado de Transporte e 

Obras Públicas (Setop), Sinduscon-MG, 

Sicepot-MG, Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros de Belo Hori-

zonte (SetraBH) e UFMG.

 O primeiro encontro do grupo foi reali-

zado na sede do Crea, em julho de 2012 e 

a partir daí suas ações se desenvolveram 

com reuniões de trabalhos, workshops e 

seminários técnicos.

Atividades
Dentro da programação das ativida-

des da Câmara de Mobilidade estão uma 

série de workshops onde são debatidas 

as melhores e mais modernas alternati-

vas para o planejamento e a operação de 

transporte de passageiros e carga, sob tri-

lhos ou pneus, como o metrô, os trens, o 

monotrilho, VLT e BRT.

O primeiro deles, realizado em agosto, 

foi conduzido pelo diretor geral da ARMBH, 

Camilo Fraga, e teve como tema Nova Me-

Câmara Temática debate mobilidade 
urbana na RMBH
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O trabalho da Câmara Temática destaca os projetos e estudos sobre transporte de média e alta capacidade
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trópole: Transporte de Passageiros Sobre 
Trilhos e Novas Centralidades na RMBH.

O tema Planejamento, Operação e 
Expansão do Metrô de Belo Horizonte, 
norteou o debate do segundo workshop, 
realizado em setembro, sobre as ativida-

des da CBTU, empresa ligada ao Minis-

tério das Cidades, que através de sua Su-

perintendência de Trens Urbanos de Belo 

Horizonte (STU-BH), é a atual responsável 

pelo metrô da Capital. As discussões fo-

ram coordenadas pelo superintendente da 

STU-BH, Nilson Tadeu.

Dando segmento às atividades, em 16 

outubro, foi realizado o I Painel da Indús-
tria Metroferroviária no Brasil, que exibiu o 

que há de mais moderno na indústria e na 

operação de sistemas metroferroviários.

Para o coordenador da Câmara, con-

sultor técnico do Crea-Minas Oswaldo 

Dehon, o saldo dos trabalhos realizados 

até agora é bastante positivo. “Conse-

guimos reunir importantes atores do 

segmento da mobilidade urbana, esta-

belecer uma base conceitual, conhecer 

pessoalmente as instalações e os novos 

projetos para o metrô de BH, os projetos 

da CBTU e BHTrans, nos informar sobre 

os aspectos técnicos, operacionais e de 

tecnologia e ainda cuidar da articulação 

técnica do segmento”, avalia.

Para fechar os trabalhos de 2012, es-

tão previstos a realização de um Seminário 
Internacional, sobre pesquisa e serviços de 

transporte de alta capacidade, e mais um 

workshop, com a participação da BHTrans.

Ao fim dos eventos, o Conselho irá 

produzir um documento com as diretrizes 

para contribuir na solução dos problemas 

da mobilidade na Capital, levando em con-

sideração as propostas técnicas. O rela-

tório será finalizado no primeiro semestre 

de 2013 e disponibilizado aos governos 

municipal, estadual e federal.

Protocolo de intenções
Durante o I Painel da Indústria Me-

troferroviária no Brasil, foi assinado o 

Protocolo de Intenções com instituições 

públicas e privadas, incluindo a ARMBH, 

Construtora Barbosa Mello, Construtora 

Andrade Gutierrez, Construtora Quei-

roz Galvão, Uni-BH, Faculdade Kennedy, 

Sicepot-MG, Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros, SetraBH e 

UFMG - membros da Câmara Temática de 

Mobilidade. O documento reflete o objeti-

vo comum das partes de se engajarem na 

realização das atividades e na implanta-

ção dos projetos propostos pela Câmara.

O diretor de Planejamento Metropo-

litano, Articulação e Interterritorialidade 

da ARMBH, Adrian Batista, que assinou 

o documento, considera que a união 

dos vários parceiros na construção de 

alternativas visando a melhoria da mo-

bilidade do cidadão metropolitano, so-

mando forças e construindo projetos de 

consenso, é fundamental para o suces-

so destas ideias. “É importante frisar a 

multiplicidade de atores deste protoco-

lo, o que dá um caráter de completude 

ao grupo formado. As propostas e estu-

dos advindos deste protocolo trarão so-

luções sólidas e consistentes sobre os 

mais diversos problemas da mobilidade 

metropolitana”, afirma Adrian.

Segundo dados do Censo 2010 

realizado pelo IBGE, a população da 

RMBH é de 5.413.627, ficando atrás 

apenas de São Paulo e Rio de Janei-

ro. Os modos de transporte, públicos 

individuais e não motorizados, que 

atendem esta demanda, da forma 

como estão, mostram-se saturados e 

em desequilíbrio.

Prova disso é que o metrô de BH, 

que entrou em operação no dia 1 de 

agosto de 1986 e hoje tem uma ex-

tensão de 28 quilômetros, transporta 

uma média de 4 milhões de passa-

geiros por mês, segundo informa-

ções da STU-BH. Em contrapartida, 

a BHTrans, que gerencia o transporte 

coletivo municipal, informa um fluxo 

de 33 milhões de usuários/mês.

Preocupado em resolver o de-

sequilíbrio das atuais matrizes de 

transporte, o Governo Federal lançou, 

em 2011, o PAC Mobilidade Grandes 

Cidades, que prioriza o transporte de 

média e alta capacidade. Segundo o 

Ministério das Cidades, serão investi-

dos cerca de R$ 22 bilhões para as 

obras de transporte público, sendo 

64% somente em transporte sobre tri-

lhos. Com as contrapartidas estadual 

e municipal, o montade deve chegar a 

R$ 32 bilhões. Serão beneficiadas as 

populações de 51 municípios em 18 

estados. O prazo para que os municí-

pios entreguem os projetos finalizados 

é 31 de outubro de 2013.

Em setembro deste ano, o secre-

tário de Política Nacional de Trans-

portes do Ministério dos Transportes, 

Marcelo Perrupato, informou que, 

nos próximos 10 anos, deverão ser 

investidos em torno de R$ 300 bi-

lhões no Programa Nacional de Lo-

gística em Transportes (PNLT), que já 

consumiu R$ 130 bilhões de um total 

de R$ 430 bilhões.

Cenário
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Com o intuito de fortalecer a políti-

ca de interiorização do Crea-Minas, o 

Colégios Estadual de Inspetores (CEI), o 

Colégio Estadual de Entidades (CEE) e o 

Colégio de Estadual Instituições de En-

sino (CIE) vêm desenvolvendo uma série 

de ações integradas envolvendo os pro-

fissionais  em várias inspetorias espalha-

das pelo estado.

Para a gerente dos Colégios, Maria 

Cristina Silva, a integração destes órgãos 

consultivos do Conselho é de fundamental 

importância para promover maior dina-

mismo na relação entre as lideranças da 

área tecnológica que trabalham realizan-

do eventos, palestras, cursos, seminários, 

workshops em diversas cidades do estado.

Dentre as várias ações integradas dos 

colégios nos últimos meses, destacam-se  

a inauguração da sede da inspetoria  de 

João Monlevade e as inaugurações dos 

escritórios de representação do Crea-Mi-

nas nos municípios de Barão de Cocais, 

Guaxupé e Muzambinho, aproximando os 

serviços do Conselho dos profissionais.

A sede da inspetoria de João Monle-

vade, inaugurada em setembro, tornou-

-se referência de espaço físico para 

todas as outras inspetorias conforme 

projeto estratégico de obras da presidên-

cia do Crea-Minas. As novas instalações 

da inspetoria oferecem um ambiente 

mais adequado ao desenvolvimento das 

funções dos profissionais da área tecno-

lógica. O espaço é um investimento em 

um imóvel próprio que é patrimônio do 

Conselho e dos profissionais. A sede foi 

planejada em resposta às necessidades 

apontadas pelo projeto estratégico que 

prevê no mínimo um espaço de aten-

dimento, outro reservado para uso do 

profissional, salas de inspetores e fiscais 

de nível superior, sala multimeios, além 

de espaços complementares como copa, 

banheiros acessíveis, dentre outros. 

Também inaugurado em setembro, o 

escritório de representação local de Ba-

rão de Cocais, ligado à inspetoria de João 

Monlevade,  busca aproximar os profissio-

nais e agilizar a prestação de serviços à 

sociedade local.  Ao fazer essa aproxima-

ção, o Conselho estará presente no dia a 

dia do profissional, cumprindo a missão de 

defender os interesses sociais e humanos, 

promovendo a valorização profissional, o 

desenvolvimento sustentável e a excelência 

do exercício das atividades profissionais.  

Já o escritório do Crea-Minas em 

Guaxupé oferecerá, entre outros ser-

viços, o registro de profissionais e em-

presas, a emissão de Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (A.R.T.), certidões, 

taxas, formulários, esclarecimento de 

dúvidas e procedimentos, além de fis-

calizar o exercício dos profissionais de 

nível superior e ensino técnico. “Reivin-

dicamos por muitos anos a presença do 

Crea nesta cidade. Com a atuação local, 

os profissionais verão que o Conselho 

defende os nossos interesses e da so-

ciedade como um todo e não atua como 

um órgão arrecadador”, afirmou o inspe-

tor do Crea-Minas, Marcos Vilhena.

O escritório de representação local 

em Muzambinho, no Sul de Minas, liga-

do à inspetoria de Poços de Caldas, tem 

como inspetor-adjunto o engenheiro civil 

Pedro Augusto Mello. A abertura do es-

critório na cidade também faz parte do 

processo de interiorização do Conselho 

em todo o estado e tem como objetivo 

aproximar ainda mais os profissionais da 

área tecnológica e agilizar a prestação de 

serviços à sociedade.

Segundo Pedro Mello, a instala-

ção da unidade representa um grande 

avanço para o município, uma vez que 

os profissionais terão suporte local para 

Ações integradas dos colégios envolvem 
profissionais em todo estado
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Primeira reunião do Colégio Estadual de Instituições de Ensino foi realizada em Ipatinga
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desempenhar o seu trabalho com qua-

lidade. “Pretendemos intensificar ainda 

mais esse ambiente de valorização da 

profissão. Acreditamos que a presença 

do Conselho na cidade vai integrar a 

categoria e aproximar também os estu-

dantes, já que o escritório vai funcionar 

dentro do Instituto Federal de Muzambi-

nho, de onde saem os futuros profissio-

nais”, ressalta. “Quem ganha com isso é 

a sociedade, que ficará mais segura da 

prestação de um bom serviço”, finaliza.

Capacitação
O Colégio de Entidades, juntamente 

com as inspetorias e inspeto-

res, tem realizado capacita-

ção dos profissionais, através 

do curso de captação de re-

cursos a fundo perdido minis-

trado pelo coordenador esta-

dual do colégio de entidades, 

o engenheiro civil Marcelo 

Chaves. O objetivo é prepa-

rarr as entidades de classe e 

profissionais dos municípios 

para elaborarem projetos de 

captação  de recursos junto 

aos órgãos públicos  esta-

duais e federais visando o 

fomento de mercado de tra-

balho  e atuação dos profis-

sionais nas políticas públicas.

Foram ministrados cursos 

para as entidades e profissionais da re-

gião do Vale do Aço, Centro Oeste e estão 

agendados para até o fim do ano, Betim, 

Passos, região Sudeste  e Poços de Cal-

das. A meta é realizar o curso para as en-

tidades e profissionais em todas as ins-

petorias  e escritórios de representação.

Marcelo Chaves ressalta que a re-

cepção dos cursos tem sido muito boa 

por parte dos profissionais de todas as 

regionais. “O interesse dos profissionais é 

muito grande em entender como buscar 

os recursos a fundo perdido, pois mais 

recursos significam mais projetos, mais 

obras e mais empregos para os profissio-

nais da  engenharia e demais profissões 

da área tecnológica”, ressalta.

Colégio de Instituição de Ensino
Maria Cristina destaca a parceria e a 

integração que estão ocorrendo na criação 

do Colégio de Instituições de Ensino com a 

participação dos inspetores, dirigentes de 

entidades na mobilização e realização das 

reuniões regionais com as instituições de 

ensino. “Estas reuniões de trabalho estão 

sendo realizadas em todo o estado de Mi-

nas Gerais com o propósito de apresentar 

os objetivos do Colégio de Instituições de 

Ensino, realizar um diagnóstico regional e 

estadual de necessidades e prioridades de 

trabalho para este novo órgão consultivo 

do  Crea-Minas”, afirma

Maria Cristina lembra que após a re-

alização das reuniões regionais de traba-

lho com as instituições de ensino o novo 

colégio tomará posse em dezembro e a 

partir daí iniciará a gestão dos trabalhos 

tendo como prioridades mediar a interlo-

cução entre as instituições de ensino e 

o Conselho, principalmente em relação 

a formação e atribuição profissional, 

atendendo as demandas da sociedade, 

promovendo mostras de conhecimento 

com feira científica regional e estadual, 

criar a academia de palestras para levar 

conhecimento aos profissionais e estu-

dantes, firmar convênios e parcerias com 

as instituições de ensino e sindicatos  

patronais viabilizando estágios e conhe-

cimento do mercado de trabalho para os 

estudantes, além de estabelecer parceria 

com os núcleos Crea Júnior .

“O objetivo do Crea-Minas com os 

colégios é instituir em cada uma das ins-

petorias as ações do Conselho à luz do 

diagnóstico e propostas apresentadas nas  

reuniões de trabalho dos CEI, CEE e CIE 

que, integrados, pensando globalmente 

e trabalhando localmente, promoverão o 

desenvolvimento da engenharia em cada 

município de Minas Gerais”, enfatiza.
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Marcelo Chaves ministra cursos de Capacitação de Recursos a Fundo Perdido nas inspetorias do Crea-Minas
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O Projeto de Lei que determina a rea-

lização periódica de inspeções em edifica-

ções e cria o laudo de inspeção técnica de 

edificação e a certidão de inspeção predial, 

apresentado pelo Crea-Minas ao deputa-

do Paulo Lamac, foi recebido pela Mesa 

da Assembleia Legislativa Mineira. Com o 

número 3265/2012, o Projeto foi publicado 

no Diário do Legislativo do dia 21 de junho 

último e encaminhado às comissões para 

análise. A partir de agora cada comissão 

terá vinte dias para dar parecer e apresen-

tarem emendas e/ou substitutivos. 

  Segundo a assessora parlamentar do 

Crea-Minas, Maria de Fátima Amaral, com 

o intuito de fortalecer o exercício da cida-

dania e promover a participação popular, 

o Conselho irá requerer a realização de 

audiências públicas para obter mais publi-

cidade do projeto e maior participação dos 

cidadãos. “Através deste mecanismo de 

participação popular queremos aproximar 

a casa legislativa mineira, dos profissio-

nais da engenharia e da agronomia, bem 

como da sociedade civil organizada, para 

análise e posterior aprovação deste Proje-

to de Lei. A inspeção predial, certamente, 

é um instrumento fundamental para evitar 

os acidentes nas edificações”, afirmou. 

 Na opinião do deputado Paulo Lamac, 

o PL 3.265/2012 está em sintonia com 

atual situação do Brasil que “prossegue 

com um plano desenvolvimentista e com 

isso reafirma e resgata a importância e a 

necessidade da presença dos profissionais 

da engenharia que desde remotas eras 

transformam sonhos em realidade e me-

lhoram a qualidade de vida das pessoas”.

Crea-Minas impulsiona 
PL 1.135/2011 
 A reunião pública promovida pelo 

Crea-Minas, no dia 31 de maio, para mo-

bilizar  principalmente  a Assembleia Le-

gislativa e o Estado no sentido de aprovar 

o Projeto de Lei 1.135/2011 (antigo PL 

2.794/2008)  que regulamentará o paga-

mento pelo Estado de honorários periciais 

nos processos em que a parte requerente 

é beneficiária da justiça gratuita, atingiu 

seus objetivos. “A partir dessa reunião 

o PL foi remetido para a Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 

que em ato contínuo diligenciou junto à 

Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão e ao Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais para obtenção de informações ne-

cessárias ao prosseguimento das fases 

seguintes do processo legislativo”, enfa-

tizou Maria de Fátima Amaral.

 A assessora parlamentar informou que 

o Crea-Minas encaminhou ao presidente 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

Dinis Pinheiro, cópia de todo expediente re-

lativo à reunião pública contendo a transcri-

ção dos debates, a lista de assinaturas de 

apoiadores e demais documentos que fo-

ram anexados ao processo para confirmar 

a  necessidade e a urgência  na aprovação 

deste Projeto de Lei. “O PL será um impor-

tante instrumento de cidadania ao propiciar 

maior agilidade da prestação jurisdicional 

com qualidade e em menor tempo, além de 

romper o gargalo no Judiciário onde estão 

parados milhares de processos por falta de 

laudo pericial”, frisou.

  Para Maria de Fátima Amaral o apoio 

e a mobilização da sociedade e dos profis-

sionais para aprovação do Projeto de Lei 

foi fundamental no sentido de atender a 

missão do Crea-Minas. “Entendemos que 

o acesso à Justiça é um dever do Estado 

que deve envidar todos os esforços para 

melhorar a prestação dos seus serviços à 

sociedade Mineira, em atenção à garantia 

prevista no artigo 5º, LXXVIII, da Constitui-

ção da República que dispõe: “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são asse-

gurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”, finalizou.

Tramitação do PL 3.226/2012 avança 
na Assembleia Mineira  

Projetos de interesse da engenharia tramitam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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A nova A.R.T. possibilita a uniformização do modelo para todos os Creas, facilita 
o preenchimento e a compreensão do instrumento pela sociedade, além de 
permitir que o acervo técnico seja emitido de forma mais rápida.

Confira o tutorial para preenchimento da nova A.R.T site do Crea-Minas!

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Avançar com visão do futuro

O Crea-Minas está trabalhando para você!Tutorial em vídeo

Anotação de Responsabilidade Técnica

www.crea-mg.org.br
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Alguns anos vivi em Itabira / Principal-
mente nasci em Itabira / Por isso sou triste, 
orgulhoso: de ferro / Noventa por cento de 
ferro nas calçadas / Oitenta por cento de 
ferro nas almas(...) Assim o poeta Carlos 

Drummond de Andrade abre seu poema 

Confidência de um Itabirano em que a 

matéria prima é o ferro, principal referên-

cia de Itabira.  Situada na região central 

do estado, Itabira nos últimos anos, no en-

tanto, ganhou destaque também por outro 

motivo: a coleta seletiva. Realizada pela 

Empresa de Desenvolvimento de Itabira 

Ltda. (Itaurb) há quase 21 anos, a coleta 

seletiva  cobre 100% do perímetro urbano 

do município e abastece mais de 20 em-

presas recicladoras em todo o Brasil com 

uma média de 300 toneladas de plástico, 

papel, metal e vidro por mês. 

Um dos idealizadores da ação pioneira 

no estado, o engenheiro civil Elísio Marcos 

Cota da Silva, responsável pela Gerência 

de Limpeza Urbana da Itaurb, conta como 

a coleta foi desenvolvida ao longo dos 

anos. “Em 1989, li uma reportagem sobre 

a coleta seletiva da cidade de Curitiba e 

fui até lá me inteirar sobre o processo. 

Voltei para Itabira e criei uma comissão de 

avaliação e estudos para colocar o projeto 

em prática”, ressalta.  Segundo ele, após 

dois anos de levantamento de custos e 

pesquisas junto à população da cidade, a 

coleta seletiva foi iniciada. “Os resultados 

das pesquisas foram surpreendentes. 

Nada menos que 85% da população se 

dispôs a participar e dar uma destinação 

correta aos resíduos”, lembra 

Os resíduos são recolhidos uma 

vez por semana em todos os bairros do 

perímetro urbano da cidade, em algumas 

áreas da comunidade rural e diariamente 

no centro e nas áreas comerciais, onde 

o descarte é maior. Segundo Elísio, a 

separação dos resíduos é feita de forma 

meticulosa. “Depois de recolhidos, os 

materiais são direcionados para o Centro 

de Triagem, onde são criteriosamente 

separados. Os vidros, por exemplo, são 

divididos em três tipos: transparente, 

verde e azul (juntos) e âmbar, e as 

embalagens plásticas são separadas 

tendo em vista o código de reciclagem. 

No total, os materiais são divididos em 

39 categorias”, explica.

Elísio reforça que existem ações es-

pecíficas para o descarte de outros ma-

teriais, como os pneus. “Em 2008, nós 

criamos um ponto de coleta para pneus 

que antes iam para o aterro sanitário ou 

eram jogados em córregos da cidade. Por 

mês, o ponto recebe em média 500 pneus 

dos moradores de Itabira e região. Todo o 

material é recolhido por uma empresa e 

reutilizado para a geração de energia em 

uma indústria de cimento”, enfatiza.

A participação da população itabirana 

tem sido fundamental para o sucesso da 

coleta seletiva. Para isso, foi criado um 

Centro de Educação Ambiental junto ao 

Centro de Triagem. Lá sempre são realiza-

das campanhas de conscientização com 

palestra e oficinas que ensinam a popu-

lação a separar corretamente os resíduos. 

Segundo Sebastião Fagundes Brandão, di-

retor-presidente da Itaurb, o envolvimento 

da população é efetivo. “Um dos nossos 

grandes desafios é sensibilizar a popu-

lação acerca das questões ambientais e 

fazer com que as pessoas participem do 

processo. Os itabiranos contribuem ati-

vamente, separando os resíduos em suas 

casas e locais de trabalho”.

Sebastião frisa que o sucesso da ação 

é fruto de muito trabalho, dedicação e 

comprometimento da população ao longo 

dos anos. “Tenho um sentimento de muito 

orgulho, pois a coleta seletiva gera vários 

benefícios para a cidade, como o aumento 
da vida útil do aterro e a preservação do 
meio ambiente. Além disso, ela contribui 
para a diminuição da poluição e geração 
de empregos e renda”, finaliza.

Pioneirismo na coleta seletiva

Implantada há mais de 20 anos, a coleta seletiva em Itabira cobre 100% do perímetro urbano
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“Sou uma pessoa lógica, meu modo de raciocínio é estatísti-

co”, assim se define o CEO Aços Longos da ArcelorMittal, Augus-

to Espeschit de Almeida. “Com o passar dos anos começamos a 

transitar por áreas que requerem outras habilidades, mas essa 

característica foi fundamental no meu início de carreira”, emenda 

o engenheiro mecânico de fala natural e fluida.

Espeschit concluiu o curso de graduação na PUC Minas em 

1980, e começou a exercer sua profissão na mesma empresa que 

o designou para comandar as operações do segmento de aços 

longos em toda a América do Sul. Segundo ele, na sua geração, 

os graduados sonhavam em construir carreiras, com crescimento 

natural, dentro de uma única empresa. “Hoje os jovens estudam 

mais, mas são muito ansiosos”, afirma. Para se preparar para a 

competitividade do mercado, estudou também na Kellogg Busi-

ness School (EUA) e na Insead (França).

Sua história na ArcellorMittal começou na Usina de João 

Monlevade, durante o período de operações da antiga Compa-

nhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Assim que foi contratado para a 

área de manutenção, Espeschit fez questão de passar por todas 

as outras posições da usina, não para desenvolver a mesma ha-

bilidade daqueles que se especializaram, mas para conhecer a 

base e compreender todos os processos de produção siderúrgica. 

“Eu sabia que mais tarde essa atitude seria muito importante para 

que eu desenvolvesse habilidades de liderança”, ressalta. Como 

reconhecimento de seu trabalho, foi agraciado, em novembro de 

2005, com a Medalha Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais (ALMG).

Na unidade de Monlevade, ocupou várias funções, até ser de-

signado gerente geral, em dezembro de 2006. No mesmo ano, 

a Arcelor se fundiu com a Mittal Steel Company, do empresário 

indiano Lakshimi Mittal, tornando-se o maior grupo siderúrgico do 

mundo. Ao todo, foram 29 anos de muito trabalho em Monlevade, 

de onde se tornou cidadão honorário. “Essa base me capacitou 

para gerir, não no sentido de cobrar, mas para dividir informa-

ções”, avalia. De maio a setembro de 2009 ocupou a Diretoria In-

dustrial de Aços Longos no Brasil (COO) e logo depois foi indicado 

para o cargo que ocupa atualmente.

Espeschit também faz parte do Management Committee (MC), 

composto pelos 25 principais executivos da ArcelorMittal, que se 

reúnem em Londres a cada três meses para troca de ideias. Sobre 

as dificuldades enfrentadas ao longo de sua carreira, a resposta 

é categórica. “O momento delicado depende do preparo de cada 

um. Em relação a contexto, 2008 foi um período difícil. Mudanças 

no cenário internacional acabaram por frear nossas atividades. Mas 

a retomada ocorreu pouco tempo depois”, lembra. Neste sentido, 

o CEO assegura que recuperar o que está ruim é tão complicado 

quanto manter o que está bom. “Não sei o que é mais trabalhoso. 

São raras as grandes empresas que se mantém no topo por vários 

anos, mas a retomada também exige muito esforço”, analisa.

Engana-se quem pensa que esse homem de carreira próspera 

é workaholic. Apesar de muita dedicação a suas atividades profis-

sionais, ele não se considera um trabalhador compulsivo e afirma 

saber dividir seu tempo entre trabalho, família e lazer. Aliás, atribui 

a este equilíbrio a chave da sua estabilidade profissional. “Gosto do 

trabalho, começo minhas atividades muito cedo e as encerro bem 

tarde, mas tenho uma metodologia que facilita meu dia a dia, faço 

questão de tomar decisões rápidas e não levo atividades para casa. 

Se não consigo relaxar, meu rendimento cai”, explica Espeschit. 

Sempre dinâmico, o engenheiro de 55 anos já planeja seu 

próximo desafio, a aposentadoria. Ele explica que, desde o início 

de sua carreira, fez questão de alimentar sua vida pessoal e define: 

“aposentar bem é ter dinheiro suficiente para manter o padrão de 

vida que cada um escolheu, ser saudável, e ter amigos”. Quando 

questionado sobre o apego ao ambiente profissional, argumenta 

com tranquilidade: “quero me aposentar daqui cinco anos, acho 

que terei contribuído bem, a equipe foi bem preparada, e, sem 

dúvida, os jovens precisam de espaço”.

Liderança se constrói com preparo

Augusto Espeschit: gosto do trabalho
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Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação Valor - única Pagamento parcelado (5 x)            
Superior R$ 350,00 R$ 70,00
Médio R$ 175,00 R$ 35,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado* 

(5 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 350,00   70,00
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 700,00 R$ 140,00
3ª de 2.000,000,01 até 500.000,00 R$ 1.050,00 R$ 210,00
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$ 1.400,00 R$ 280,00
5ª de 1.000.000.01 até 2.000.000,00 R$ 1.750,00 R$ 350,00
6ª de 2.000.000.01 até 10.000.000,00 R$ 2.100,00 R$ 420,00
7ª acima de 10.000.000,00 R$ 2.800,00 R$ 560,00

Não haverá desconto para pagamento antecipado. 
As parcelas terão vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 
de julho de 2012 e multa de 2%(dois por cento) acrescida de juros de mora de 1%(um por 
cento) ao mês em caso de atraso no pagamento de uma parcela.

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

1 até 2.000,00 40,00
2 de 2.000,001 até 8.000,00 60,00
3 de 8.000,01 até 15.000,00 100,00
4 acima de 15.000,01 150,00

em Reais em Reais

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina VALOR ITEM DA A.R.T. . 

1 até 200,00  1,10
2 de 200,01 até 300,00  2,25
3 de 300,01 até 500,00  3,35
4 de 500,01 até 1.000,00  5,60
5 até 1.000,01 de 2.000,00 9,00
6 até 2.000,01 de 3.000,00 13,50
7 até 3.000,01 até4.000,00 18,10
8 acima de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) prinipal (matriz) R$ 170,50
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 170,50
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 85,00
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 55,50
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 35,00
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 35,00
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissionais sem RNP R$ 35,00
IV – 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 35,00
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 35,00
e) demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 71,00
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 57,00
h) emissão de relação de A.R.T.s - até 20 A.R.T.s R$ 35,00
i) emissão de relação de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 71,00
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 213,00
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 35,00
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico 
no país e no exterior por contrato

R$ 213,00

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Valor da Multa

A R$ 250,00
B R$ 551,00
C R$ 1.000,00
D R$ 1.200,00
E R$ 4.513,00

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 8 de março de 2012

Projetos-Padrão Residenciais

Padrão / meses R-1 PP-4 R-8 PIS R-16
Baixo Normal Alto Baixo Normal Baixo Normal Alto Baixo Normal Alto

setembro/12 1.010,89 1.231,50 1.522.09 930,48 1.154,44 882,58 995,91 1.220,30 660,70 965,98 1.252.30

agosto/12 1.007,26 1.227,69 1.513,93 925,90 1.150,75 878,16 992,78 1.214,70 660,17 962,88 1,249,41

julho/12 1.001,71 1.226,47 1.511,23 918,59 1.148,23 871,04 990,67 1.212,21 656,03 960,71 1.246,91

junho/12 999,05 1.223,05 1.507,19 918,19 1.145,56 869,98 988,39 1.209,98 657,18 958,23 1.242,68

maio/12 997,59 1.220,19 1.502,07 916,82 1.143.51 868,79 986,73 1.206,62 657,06 956,53 1.241.40

abril/12 995,93 1.216,07 1498,75 915,40 1.139,93 868,03 984,64 1.203,96 655,86 953,91 1.239,98
março/12 994,46 1.213,48 1.495,77 913,49 1.137,44 866,27 982,56 1.201,20 654,68 951,70 1.237,64

fevereiro/12 991,69 1.210,62 1.490,58 909,6 1.133,90 862,61 979,26 1.197,51 651,25 948,61 1.233,43
janeiro/12 989,03 1.208,98 1.489,55 905,96 1.131,12 858,84 976,74 1.195,44 649,71 945,74 1.229,42

dezembro/11 953,73 1.161,94 1.437,07 876,61 1.089,04 831,14 939,80 1.155,21 626,11 910,54 1.182,73
novembro/11 939,36 1.141,21 1.414,26 864,40 1.070,78 819,64 923,30 1.137,61 616,70 894,74 1.159,83
outubro/11 938,70 1.139,49 1.409,27 864,54 1.070,15 820,38 922,85 1.135,34 616,22 894,35 1.159,05

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
setembro/12 1.131,15 1.236,85 967,51 1.074,31 1.289,10  1.430,36
agosto/12 1.129,47 1.234,12 966,09 1.071,87 1.287,01 1.427,02
julho/12 1.126,45 1.231,03 963,97 1.069,60 1.284,30 1.424,13
junho/12 1.122,40 1.226,87 960,43 1.065,87 1.280,75 1.420,22
maio/12 1.122,08 1.225,90 960,06 1.064,78 1.280,25 1.418,73
abril/12 1.119,71 1.221,58 959,31 1.062,63 1.279,19 1.415,77

março/12 1.117,40 1.218,15 957,50 1.059,20 1.276,73 1.411,29
fevereiro/12 1.113,03 1.213,66 953,96 1.055,53 1.271,95 1.406,41
janeiro/12 1.108,76 1.208,85 950,76 1.052,13 1.267,56 1.401,76

dezembro/11 1.068,14 1.167,47 914,19 1.014,05 1.218,95 1.351,12
novembro/11 1.049,70 1.148,88 897,60 997,07 1.196,94 1.328,56
outubro/11 1.048,49 1.146,61 897,68 996,77 1.197,02 1328,16

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

Padrão / meses RP1Q G1

setembro/12 1.004,81 531,91
agosto/12 1.005,77 530,40
julho/12 1.002,02 527,94

 junho/12 998,70 525,93
maio/12 998,74 525,81
abril/12 996,02 527,55

março/12 993,11 526,15
fevereiro/12 989,71 524,14
janeisro/12 989,04 523,19

dezembro/11 946,51 502,73
novembro/11 926,26 493,08 
outubro/11 926,21 492,85

Custos Únitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de outubro/11 a setembro/12 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
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Quando falamos da contribuição da 

cultura egípcia no desenvolvimento da 

engenharia as pirâmides aparecem como 

monumentos construídos há mais de 2500 

anos e que resistem até hoje.

Analisando os projetos para a cons-

trução das pirâmides espanta-se com o 

rigor de suas locações, todas paralelas e 

voltadas para as direções N-S-E-W. Foram 

feitas com tal precisão que as Quéops e 

Quéfrem desviam de O-N apenas 5’31’’de 

grau, dados azimutais, precisão que até 

hoje só se consegue usando aparelhos óti-

cos de última geração.

Através de pesquisas sabe-se que as 

pirâmides foram construídas com blocos 

de pedras que chegavam a pesar até duas 

toneladas, moldados in loco, utilizando a 

areia e materiais extraídos das águas do 

rio Nilo como agregados.

 A construção das pirâmides evoluiu da 

mastaba, forma de túmulo do início da Era 

Dinástica, que foi modificada por Djoser, 

fundador da IV Dinastia, mandando edi-

ficar uma inteiramente de pedra com 61 

metros de altura e seis degraus em toda 

a volta, com 160 metros de comprimento 

norte-sul e 16,05 metros de leste a oeste.

As pirâmides têm uma estrutura 

subterrânea composta de corredores e 

salas onde a sala funerária é escavada no 

solo. Depois várias dinastias, as pirâmides 

entram na sua fase clássica com a 

construção da ampla necrópole de Gizéh.

Cercadas de mistérios, despertam 

interesse de historiadores, arqueólogos e 

estudiosos de civilizações antigas. Como 

resistiram a tantos séculos? Que segredos 

guardavam dentro delas? Qual função re-

ligiosa exerciam na sociedade?

Pequena história das pirâmides
O Egito Antigo era politeísta, pois 

acreditavam em vários deuses além de 

também acreditarem na vida após a morte. 

Portanto, conservar o corpo e os pertences 

para a outra vida era uma preocupação. 

Mas somente os faraós e alguns sacer-

dotes tinham condições econômicas de 

criarem sistemas de preservação do corpo, 

através do processo de mumificação. 

As pirâmide tinham a função de abrig-

ar e proteger o corpo do faraó mumificado 

e seus pertences como joias, objetos pes-

soais e outros bens materiais dos saque-

adores de túmulos. Tinham de ser bem 

resistentes, protegidas e de difícil acesso. 

Os engenheiros, que deviam guardavam 

os segredos de construção das pirâmides, 

planejavam armadilhas e acessos falsos 

dentro das contruções. Tudo era pensado 

para que o corpo mumificado e seus pert-

ences não fossem acessados.

As pirâmides foram construídas 

numa época em que os faraós exerciam 

máximo poder político, social e 

econômico no Egito Antigo. Quanto maior 

a pirâmide, maior seu poder e glória. Por 

isso, os faraós se preocupavam com a 

grandeza destas construções. 

Os conhecedores da matemática 

planejavam as construções de forma a 

obter o máximo de perfeição possível. As 

pedras eram cortadas e encaixadas de 

forma perfeita. Seus quatro lados eram 

desenhados e construídos de forma simé-

trica, fatores que explicam a preservação 

delas até os dias atuais.

 Os egípcios foram  pioneiros nos 

cálculos geométricos. Baseados na 

matemática, conhecimento que já domina-

vam, aplicaram métodos para demarcação 

de terras e áreas para irrigação e de con-

trole hidrológico para facilitar os trabalhos  

na agricultura. Criaram uma unidade de 

medida conhecida como covado, que era 

a medida do antebraço humano, com mais 

ou menos 50cm. Isso é surpreendente se 

pensarmos que só muitos mil anos depois 

os gregos criaram um novo sistema mé-

trico, provavelmente baseado nos conheci-

mentos da cultura egípcia. 

Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu. His-
tória da evolução da engenharia. Belo 
Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Construção das pirâmides 
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Agroecologia
Um novo caminho 
para a extensão 
rural sustentável 
Coord. Maria Alzira B. Lemos 
Garamond Universitária, 2009

A agroecologia não é, ne-
cessariamente, uma abordagem 
nova, mas sem dúvida constitui 
a base de um novo paradigma 
para a agricultura e o desen-
volvimento rural. Baseada no 
manejo ecológico dos recursos 
naturais, incorpora aspectos so-
ciais, coletivos e participativos. 
Tem sua origem em experiências 
ancestrais, no acúmulo das dife-
rentes correntes de agriculturas 
alternativas e numa nova relação 
entre agronomia e ecologia. 

Retratos na parede
Alamir José de Barros, 
Robinson M. D. dos Reis e
Mariza G. Andrade
Autêntica, 2012

“Uma cápsula do tempo, re-
pleta de história”. Palavras dos 
organizadores do livro. Resulta-
do de um trabalho iniciado em 
1982, quando o acervo fotográfi-
co de Brás Martins da Costa com 
mais de 300 negativos, começou 
a ser coletado. Agora, trinta anos 
depois, os idealizadores reúnem 
novamente fotógrafo e poeta – 
desta vez, com todos os recursos 
digitais disponíveis – para revelar 
um pouco da história de Itabira 
por meio de belíssimas fotos. 

Legitimidade da 
Propriedade Rural
Carlos Roberto Michelini
KCM Editora, 2012

A proposta deste livro é co-
laborar com o setor produtivo 
agropecuário no que tange às ga-
rantias que envolvem os contratos 
de compra e venda de proprieda-
des rurais‚ hipotecas e penhor. O 
autor aponta para a importância 
dos serviços técnicos elaborados 
pelos profissionais da engenharia‚ 
e como os resultados desses tra-
balhos são úteis aos que‚ de uma 
maneira ou de outra‚ estão envol-
vidos na prestação de serviços re-
lativos ao agronegócio. Os temas 
relacionados à propriedade rural 
e sua regularidade foram abor-
dados com clareza e objetividade.

Nazaré: fora dos eixos 
Grupo Choro & Companhia
Independente, 2012

No meio do caminho lá se 
foram os eixos. Mas a turma do 
Choro & Companhia não tem ne-
nhuma dúvida que é melhor se 
manter fora dos eixos mas cons-
cientes dos caminhos. Na cola do 
pianista e compositor Ernesto Na-
zareth (1863-1934) esses quatro 
batutas se equilibram em suas li-
nhas musicais. Esbanjam na leitu-
ra criativa e atrevida em Nazareth: 
fora dos eixos. É mesmo proemi-
nente. Vale muito viajar longe para 
ver Mariazinha sentada na pedra.

Gilberto Gil canta
Luiz Gonzaga
Gilberto Gil
Warner Music 

Gilberto Gil nasceu 30 anos 
depois de Luiz Gonzaga. No ano 
em que Gil completa 70 anos, 
uma de suas grandes influências 
faria 100 anos. Quando criança, 
o primeiro instrumento de Gil foi 
uma sanfona. Nesta coletânea 
especial, foram reunidas as gra-
vações que Gil fez das canções 
de Gonzagão - desde os anos 70, 
quando retornou de seu exílio lon-
drino, até os anos 2000, quando 
realizou dois projetos seguidos 
recheados de clássicos do Rei do 
Baião. Com essa coletânea, Gil re-
aliza o plano completo, reunindo 
todas as versões que o intérprete 
fez para músicas do Rei do Baião. 

Tropicália
Marcelo Machado
Imagens Filmes, 2012

O tropicalismo revolucionou a 
cultura nacional nos anos 1960 e 
fortaleceu a música brasileira. Em 
capítulos divididos entre os anos 
de 1967, 68 e 69, com imagens 
raras e depoimentos, a obra, pro-
duzida por Fernando Meirelles, 
traça um panorama da época 
norteado por lembranças dos 
tropicalistas. O filme é marcado 
por falas de Gil, Caetano, Arnaldo 
Baptista, Sérgio Dias, Rita Lee e 
de um inspirado Tom Zé.

Piauí
http://revistapiaui.estadao.br

Piauí é uma revista mensal, 
idealizada pelo documentarista 
João Moreira Salles. Lançada 
em outubro de 2006, difere das 
revistas convencionais do mer-
cado editorial brasileiro, a Piauí 
pratica jornalismo literário. Além 
de pautas pouco convencionais, 
o tratamento dado às reportagens 
geralmente assemelha-se ao de 
uma narrativa ficcional. Vale muito 
navegar pelo site da Revista Piauí. 
Todas as edições anteriores estão 
disponíveis para leitura.

Terra em Transe
Crônicas de um 
planeta em risco
Jean Remy Guimarães
Instituto Ciência Hoje, 2012

 O livro é uma coletânea 
que reúne textos publicados pelo 
biólogo Jean Remy Guimarães, da 
UFRJ, em sua coluna mensal na 
revista Ciência Hoje On-line.

Agrupada em cinco blocos 
temáticos - ‘Sobre ambiente e so-
ciedade’, ‘Mudanças climáticas: 
uma realidade’, ‘Sustentabilidade: 
é possível?’, ‘Impressões sobre o 
código florestal’ e ‘A intervenção 
humana e os impactos no am-
biente’, a coletânea conduz os 
leitores pelas questões principais 
que norteiam a discussão sobre a 
necessidade de termos um plane-
ta sustentável.
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Local: Juiz de Fora
Período: 27 a 29 de novembro de 2012
Inspetorias que abragem a Regional: 

Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá e Viçosa
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pro AD do dia do Engenheiro, sugiro o seguinte texto:

11 de Dezembro
Dia do Engenheiro

Parabéns aos profissionais que aceitam o desafio cotidiano de imaginar e
concretizar um mundo melhor para se viver.

Crea-MG

Parabéns
aos profissionais
que aceitam
o desafio
cotidiano de
imaginar e

DiadoEngenheiro
11dedezembro

concretizar um
mundo melhor
para se viver.

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Avançar com visão do futuro


