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Georreferenciamento
A tecnologia a favor da sociedade

Por um mundo
com mais…
Informação e
Conhecimento.
Leia a revista Vértice
no tablet, no smartphone
ou na web.

Para acessar a Vértice no tablet e smartphones,
basta baixar o aplicativo gratuito pela App Store
ou pelo Android Market.

Editorial

Carlão - clicke!

Caminhos a seguir
Em setembro, profissionais que congregam o Sistema Confea/Crea, entre eles engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos de todo
o Brasil, reuniram-se em Gramado, no Rio Grande do Sul, para a 70ª Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia (Soea), seguida pelo 8º Congresso Nacional de Profissionais
(CNP). Essa foi uma oportunidade de reunirmos a opinião de profissionais de todas as
regiões do país e definirmos os caminhos e as diretrizes para o exercício das profissões
tecnológicas para os próximos anos. A edição de 2013 trouxe como mote Legislação
aperfeiçoada: valorização profissional e segurança à sociedade. Já no CNP, realizado a
cada três anos, debatemos sobre o Marco Legal: competência profissional para o desenvolvimento nacional.
Estamos vivendo um momento muito significativo para a nossa categoria. O contexto
atual da sociedade clama por uma maior participação dos profissionais técnicos nas definições das políticas públicas
que nortearão o crescimento do Brasil. Sabemos do importante papel que desempenhamos frente ao desenvolvimento
do país. Contribuímos com a visão técnica e o acúmulo do conhecimento científico ao longo dos anos de evolução da
humanidade.
O CNP teve como objetivo iniciar um debate para atualizar as legislações que regulamentam o trabalho e debater
assuntos relacionados ao desenvolvimento tecnológico nacional. Os 708 delegados, representantes dos 26 Estados
brasileiros e do Distrito Federal, analisaram as 61 propostas nacionais originadas nas etapas regionais e no Congressos
Estaduais de Profissionais (CEPs), realizados de março a julho deste ano.
As questões foram divididas em cinco eixos temáticos: formação profissional, exercício profissional, organização do
Sistema, integração e inserção internacional. Entre as aprovadas estão a inclusão no novo Marco Legal de instrumento
que torne obrigatória a manifestação do Confea para criação de cursos nas áreas da Engenharia e da Agronomia.
Também houve a mudança no texto da lei do salário mínimo profissional, determinando que o valor a ser definido seja
aplicável tanto na área privada como na área pública. Outros destaques são a exigência de se realizar exame técnico
de proficiência para habilitação de profissionais estrangeiros no Brasil, além da implantação do voto direto e eletrônico
para eleição das diretorias do Confea e dos Creas e da presidência da Mútua. Já entre as rejeitadas estão a extinção
da Resolução nº 1.010, o voto obrigatório e pela internet e a quota para mulheres nos plenários do Confea e dos Creas.
As propostas debatidas refletem muito os anseios dos profissionais que buscam um posicionamento justo ao papel
que lhes é confiado. Esperamos, agora, que as proposições levadas a Brasília, em novembro, sejam colocadas em
prática, transformadas em anteprojetos de lei e minutas de resoluções para o Sistema Confea/Crea e Mútua.
É de suma importância que a engenharia e os profissionais da área tecnológica se posicionem diante desse cenário
e chamem para si a responsabilidade de também fazer o país crescer, ao desempenhar a autoridade técnica e promover o desenvolvimento. Por isso é tão importante sermos uma classe coesa, que tem claro para onde quer caminhar.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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O desafio
das cidades
Burocracia e deficiência
de gestão emperram
captação de recursos

Lendo na Revista Vértice 09/10/2013 sobre
a capital da cenoura (São Gotardo/MG), onde
trabalhei no P.A.D.A.P bem no seu início, fico
feliz com essa evolução. Gostaria que a revista
fizesse um destaque especial ao ex-secretário
e ex-ministro Alysson Paulinelli, o grande
criador dessa criatura.
Paulo Augusto Bellini Alvim
Nota da Redação:
Por ocasião das reuniões preparatórias dos
Encontros Regionais – Políticas Públicas &
Corresponsabilidade Social realizados pelo
Crea-Minas em parceria com a Ouvidoria Geral
do Estado de Minas Gerais, tivemos a oportunidade de apresentar aos participantes um vídeo
com ótima entrevista do ex-ministro abordando
o tema alimentos, que está disponível no site
http://vimeo.com/47957978. O ex-ministro
também concedeu entrevista para a WebTv
Crea-Minas que pode ser vista pelo link http://
www.z1on.com/bhnews/tv-crea/.

Prezados editores

Senhor Editor,

Diante da grande polêmica e também da grande apreensão que os engenheiros civis, desde
a criação do CAU, estão passando, gostaria
de sugerir que fosse produzida matéria sobre
o assunto, visto que em nenhum momento
o Crea veio a público esclarecer a tremenda
aberração que estão querendo nos impor, em
total afronta às leis e decretos que regulamentam as diversas profissões registradas nos
Creas por todo Brasil.

Foi com muito prazer que li a revista Vértice do
bimestre Jul/Ago 2013. Recebo-a regularmente, pois, apesar de não exercer a profissão em
Minas Gerais, não abro mão do meu registro
no Crea-MG, assim como o hábito de degustar
um queijinho.

Desde já agradeço
Atenciosamente,
José Elias da Cunha
Nota da Redação:
O Sistema Profissional publicou em agosto/2013 a resolução 1048 (http://www.crea-mg.org.br/paginas/resolucao1048.aspx) que
trata das atribuições dos profissionais ligados
aos Creas. Caso algum profissional se sinta
prejudicado pela atuação de outros conselhos
profissionais ou instituições deliberativas pode
entrar em contato com a assessoria jurídica
do Crea-Minas, disponibilizada para auxiliar os
profissionais na defesa do legítimo exercício de
suas atividades. Também na edição número 6
de Jan/Fev/Mar de 2011 publicamos matéria
sobre a criação do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

Três artigos chamaram a minha atenção.
O primeiro deles foi o editorial, muito apropriado, destacando o despreparo dos órgãos de
controle que vem imobilizando a engenharia
nacional e dificultando a gestão pública. (...)
O especial sobre gestão do recurso água (...),
assim como as curiosidades sobre o Planejamento urbano na Antiguidade.
Parabenizo a equipe e fico na expectativa de
que os próximos números repitam a dose.
Carlos Heleno Netto Barbosa – Crea-MG
18596D

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

Fiscalização do Crea-Minas
garante segurança para a sociedade
A fiscalização do Crea-Minas verifica o exercício dos profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto de nível superior, quanto técnico. Ao fiscalizar, o Conselho busca coibir a atuação de pessoas sem habilitação legal. Para
os profissionais e empresas com registro no Crea, essa atuação significa a garantia de mercado de trabalho. Para a sociedade,
a fiscalização significa segurança e qualidade nos serviços prestados. Nas ações de fiscalização, o Conselho orienta autoridades,
profissionais, empresas e o público em geral sobre a necessidade do cumprimento da legislação que regulamenta o exercício
profissional.

Regional Triângulo

Fiscalização Crea-Minas

A Regional Triângulo fiscalizou, no dia 25 de julho, a obra de
construção de 10 silos e a nova sede dos degustadores de café da
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no
município de Monte Carmelo. Em agosto, a Regional também fiscalizou
obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de
Abadia dos Dourados.

Regional Sul

O Crea-Minas fiscalizou o Conjunto Habitacional São
Francisco, do programa Minha Casa Minha Vida, no município de
Pirapora, composto por 470 unidades habitacionais de 40 metros
quadrados cada. Em Montes Claros, a Regional fiscalizou a Festa
dos Catopês durante a Semana do Folclore, ocorrida entre 14 e
18 de agosto. Na ação, foi verificada a presença de responsáveis
técnicos pelas atividades da engenharia envolvendo execução
de sonorização e iluminação, projeto de prevenção e combate
a incêndio e pânico, execução de montagem de dois palcos e
montagem de 40 barracas de bebidas e alimentação, além de
seis tendas com teto e lateral com material antichamas.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Norte

No dia 22 de agosto, a Regional Sul fiscalizou a obra do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), no município de Itamonte. Foram verificados os responsáveis
técnicos e as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (A.R.Ts).

Regional Noroeste
Durante o 9º Encontro Regional Noroeste, realizado no município de Patos de Minas entre 27 e 29 de
agosto, 32 fiscais do Crea-Minas realizaram ações de fiscalização em 91 empreendimentos nos municípios de
São Gotardo, Presidente Olegário e Vazante.

REVISTA Vértice
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Fiscalização

Regionais Belo Horizonte e Metropolitana

Fiscalização Crea-Minas

As Regionais Belo Horizonte e Metropolitana realizaram, entre os dias 5 e 9 de agosto,
uma blitz em Contagem com foco na fiscalização de obras. A cidade foi dividida em setores,
ficando um fiscal responsável por cada setor. Foram fiscalizadas 478 obras, sendo que 398
notificações foram feitas. Entre os dias 12 e 16 de agosto também houve uma blitz com foco
na fiscalização de obras em Betim. Nos mesmos moldes da blitz de Contagem, a cidade foi
dividida em setores, ficando um fiscal responsável por cada setor. Foram fiscalizadas 399 obras
e feitas 359 notificações. Já a blitz em Nova Lima, ocorrida entre 26 e 30 de agosto, fiscalizou
obras em condomínios fechados. Foram fiscalizadas 228 obras, sendo feitas em torno de 170
regularizações. A Regional BH também fiscalizou obras da Prefeitura de Belo Horizonte, como as
de implantação do Espaço Cênico, no Bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha.

Regional Sudeste

A Regional Sudeste realizou várias ações de fiscalização em
Muriaé. No dia 6 de agosto, fiscalizou os contratos da prefeitura
do município. A visita valoriza os profissionais da engenharia,
agronomia e das demais profissões das áreas tecnológicas ligadas
ao poder público.
No dia 8 de agosto o Crea-Minas fiscalizou a obra de drenagem
urbana e controle de erosão fluvial da bacia do Córrego Santa Rita
e dos bairros Dornelas, Barra e Primavera. A ação objetivou verificar
a existência de responsável técnico para cada uma das atividades,
incluindo os subcontratos.
Em 22 de agosto, a fiscalização da Regional Sudeste esteve na
obra do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no bairro Boa Vista.
Foram verificados os responsáveis técnicos pelo projeto e execução
da obra. Na mesma data, a Regional fiscalizou as obra do Centro
das Engenharias da Faculdade Doctum. O empreendimento prevê
a construção de mais salas de aula, banheiros, pátios e prédios
administrativos.
Já nos dias 2 e 3 de setembro, a Regional também fiscalizou a
montagem do parque de diversões e a sonorização e iluminação de
palco para a Exposição de Muriaé. Na ocasião, foram verificadas as
empresas contratadas e os responsáveis técnicos pelas atividades
do evento.

Regional Vale do Aço
A equipe de fiscalização da Regional Vale do Aço realizou ações
de fiscalização no Festeja Ipatinga, evento ocorrido na Usipa no dia
14 de agosto. Na oportunidade, foram fiscalizadas diversas atividades
técnicas como laudos, montagem de estruturas, projetos de prevenção
e combate a incêndio e instalações elétricas.

Regional Rio Grande
A Regional Rio Grande fiscalizou a montagem
das estruturas para o festival de Inverno no pátio
do Estádio Fausto Alvim, no município de Araxá. Foi
verificada a existência de profissionais habilitados
para a montagem das estruturas. Também em
Araxá, foi realizada uma ação de fiscalização
na montagem dos circos Medrano e Rapadura,
que estrearam no dia 6 de setembro. Na ocasião
foram verificados os responsáveis técnicos
pela montagem das estruturas, garantindo a
tranquilidade dos espetáculos.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Centro-Sul
No dia 14 de agosto foi realizada pela Regional Centro-Sul,
a fiscalização da obra de reforma da Catedral de Santo Antônio,
no município de Campanha. A ação verificou os responsáveis
técnicos pela reforma e pelos projetos, além das respectivas
Anotações de Responsabilidade Técnica (A.R.Ts).
REVISTA Vértice
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Especial

Georreferenciamento como
ferramenta de gestão
Equipamentos e tecnologias de ponta impactam atividades nos meios urbano e rural
Quem quiser percorrer a Estrada
Real, que vai de Paraty, no Rio de Janeiro, até Ouro Preto, Minas Gerais, e de lá
emendar sua viagem pelo Caminho dos
Diamantes, que segue de Ouro Preto até
Diamantina, agora vai poder programar
todo o seu percurso através do Sistema
de Informação Turística Georreferenciada
da Estrada Real, o SITGeo.
Criado pelo Instituto Estrada Real
(IER) em parceria com o Instituto Mineiro
de Desenvolvimento (IMDC) e com a Terra
Vision Geotecnologia e Geoinformação,
empresa de tecnologia e serviços de geoprocessamento, o SITGeo é um verdadeiro tour digital. Pelo Google Maps, o turista
pode identificar através de mapas e foREVISTA Vértice
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tos, atrativos culturais e naturais, pontos
de apoio, hospitais, agências de viagem,
postos policiais e serviços de hotelaria de
109 municípios e 37 distritos da Estrada
Real.
Pioneiro no Brasil, o SITGeo está disponível online na plataforma de navegação em mapas e imagens satélites mais
conhecida do mundo, onde o internauta
poderá pesquisar, por exemplo, um restaurante por tipo de comida, ou fazer uma
rota de viagem com o destino escolhido.
Mais que um serviço de informação para
o turista, o SITGeo é também um ambiente de negócios, já que estão georreferenciados uma gama de produtos e serviços
dentro da área de abrangência da Estrada

Real. “O SitGeo veio para atender a uma
demanda em um mundo em que o primeiro contato de busca é sempre feito
pela internet. Ele não substitui a emoção
da viagem em si, mas é uma ferramenta poderosa para o turista programar e
aproveitar a viagem de forma segura e
organizada. Através da plataforma Google
Maps a pessoa pode planejar o percurso
de uma cidade a outra, o seu roteiro de
viagem selecionando os lugares que ela
quer visitar, escolhendo e visualizando os
melhores pontos turísticos. Como vivemos
num tempo de telefone celular, o turista
tem um guia virtual poderoso nas mãos”,
ressalta o analista de sistema do Instituto
Estrada Real e um dos pais do SITGeo,

Especial
Carlos Cavalcanti. O SITGeo é apenas um
exemplo da importância do georreferenciamento na sociedade moderna.
Mas afinal, o que é o georreferenciamento? Segundo o presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrimensores de
Minas Gerais (Seamg), Dorivaldo Damacena, o georreferenciamento ou georreferenciação é o procedimento de se tornar
conhecidas as coordenadas de uma feição, imagem ou mapa num determinado
sistema de referência. “A sua importância
vem ao encontro das necessidades da sociedade moderna de conhecer o espaço
geográfico o qual precisa ocupar, definir,
parcelar ou até mesmo proteger”, explica.
Dorivaldo ressalta que quando se diz que
georreferenciar “é conhecer o espaço físico ou referenciar esse espaço a um determinado sistema de coordenadas, pode-se
afirmar que o georreferenciamento está
presente em quase todas as atividades
do mundo desenvolvido, desde à área da
saúde, do desenvolvimento urbano e rural,
da agricultura e pecuária, da indústria e
logística, até a navegação aérea e marítima”, enfatiza.
Além de ser utilizada para encontrar
um endereço de difícil acesso, mapear
zonas de risco ou mesmo delimitar áreas
específicas de um povo como forma de
evitar conflitos, essa poderosa ferramenta
tecnológica é usada pelos profissionais da
engenharia, agrimensura, agronomia, cartografia e geografia para a elaboração de
mapas e cartas topográficas, de documentos em que se utilizam os mais diversos
equipamentos eletrônicos voltados para a
área, como o Sistema de Posicionamento
Global (GPS), scanner a laser, dentre outras
ferramentas desenvolvidas pela moderna
tecnologia para atender ao setor.
Ferramenta de Gestão
Uma das ferramentas que vem sendo

muito utilizada nas mais diversas áreas do
georreferenciamento é o Sistema de Informação Geográfica (SIG), que usa um modelo para representar o mundo real através de dados geograficamente definidos.
Os SIGs procuram simular a realidade do
espaço geográfico, permitindo o armazenamento, manipulação e análise de dados
num ambiente computacional.
Esses sistemas vêm revolucionando o
modo de trabalhar e pensar das pessoas
que usam o georreferenciamento no seu
dia a dia, viabilizando tanto a análise dos
dados existentes, como a projeção e a
simulação de diferentes cenários. Se não
é possível visualizar o limite de suas aplicações, é simples identificar sua utilidade nas diversas áreas da gestão pública,
como na elaboração de mapas e na cartografia básica, na fiscalização da ocupação
do solo e adequação às leis de proteção ao
meio ambiente, no estudo e planejamento
da utilização de recursos hídricos de uma
bacia hidrográfica, no planejamento da
adequação e ampliação da infraestrutura
de atendimento à comunidade, na avaliação de políticas públicas, no auxílio às
ações da defesa civil.
Na área da segurança pública, por
exemplo, o geoprocessamento se apresenta como uma das mais modernas
ferramentas para o controle e combate à
criminalidade em Minas Gerais. O especialista em geoprocessamento e capitão
da Polícia Militar de Minas Gerais, Marclkeuber Fagundes Costa, informa que o
sistema de inteligência das polícias utiliza
a base cartográfica para garantir a segurança pública em Minas. “As ferramentas de estatística espaciais nos auxiliam
em muito no controle da criminalidade.
Acompanhando quase que em tempo real
todas as ocorrências registradas pelas
polícias civil e militar através do geopro-

cessamento, visualizamos o local exato
e o tempo dos crimes ocorridos. Através
desses mapas, as polícias traçam estratégias pontuais e eficientes de combate a
determinados tipos de crimes e registram
o horário em que eles são mais frequentes.
A previsão da rota de fuga, a possibilidade
de montar um plano de intercepção, cerco
e bloqueio se torna possível a partir destes
mapas”, afirma. Marclkeuber conta que a
ferramenta foi aplicada na segurança da
Copa das Confederações com sucesso e
que deverá ser utilizada também na Copa
do Mundo de 2014.
Para o gerente de cadastro da
Empresa de Informática e Informação do
Município de Belo Horizonte (Prodabel),
o analista de recursos estratégicos e
especialista em mapeamento urbano,
Eduardo Macedo Bhering, as tecnologias
de geoprocessamento permitem o acesso
a informações mais precisas que aquelas
obtidas convencionalmente, garantindo
maior eficiência e confiabilidade na
prestação de serviços aos munícipes.
“A locação e distribuição de vagas da
rede municipal de ensino, cadastro de
famílias atendidas por programas sociais
e mapeamento de incidência de doenças
são alguns exemplos de aplicações do
geoprocessamento na Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH)”. Eduardo revela que a
Prodabel disponibiliza o acesso à base
de dados que compõe o Cadastro Técnico
Municipal a todos os órgãos da PBH. Além
disso, a base geográfica da PBH também
é composta por camadas relacionadas a
áreas temáticas específicas. Esses dados
são utilizados em estudos e processos de
trabalho, como o que ocorre atualmente na
elaboração dos Planos Diretores Regionais.
O coordenador da Câmara de Agrimensura do Crea-Minas, Jairo Barrioni,
ressalta a importância do georreferenciaREVISTA Vértice
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mento para a sociedade por ser um meio
para, por exemplo, subsidiar o processo
de tomada de decisões dos gestores, bem
como das pessoas comuns. “O georreferenciamento sempre existiu, desde os
primórdios da civilização. Desde antes de
Hamurabi implantar um vasto império na
Babilônia, cerca de 3.800 anos, já existiam
mapas e croquis da região, destacando
os rios Tigre, Eufrates e regiões de cultivo. Com o avanço tecnológico, promovido
quase sempre por objetivos bélicos, conseguimos produzir peças técnicas com
grande acurácia, o que nos permite planejar, estudar e tomar decisões nos diversos
segmentos das gestões públicas e particulares. O fato de se localizar alvos distintos
em uma pintura rupestre ou em qualquer
material que simbolize a localização de
determinada geografia em um contexto
maior, não é nada menos que georreferenciar”, afirma.
Novas tecnologias
Com o geoprocessamento e suas
ferramentas, os antigos bancos de dados
ganharam novas formas de representação
e análise, com o posicionamento de uma
ocorrência sobre um modelo do mundo
real, seja ela uma imagem de satélite,
uma foto aérea ou um mapa cartográfico.
Na opinião do engenheiro agrimensor
e coordenador do curso de engenharia de
agrimensura da Faculdade de Engenharia
de Minas Gerais (Feamig) Eduardo Barreto
Ribas, dentre as grandes inovações tecnológicas na área do georreferenciamento,
duas afetaram profundamente a engenharia de agrimensura de maneira muito
positiva. “A primeira delas foi a informática, com o surgimento de programas de
desenho como os CADs, planilhas de cálculo, banco de dados, imagens de satélite
e o geoprocessamento. Essas ferramentas
ampliaram os horizontes com possibilidaREVISTA Vértice
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Georreferenciamento de imóveis rurais é importante nicho de mercado de trabalho

des e demanda para os produtos principais
fornecidos pela agrimensura, que são mapas e plantas topográficas, com usuários
de programas de geoprocessamento cada
vez mais diversos, como planejamento nas
áreas de saúde, segurança pública, etc..
Não existe geoprocessamento sem mapa
atualizado. A segunda foi o sistema GPS,
que revolucionou a agrimensura com uma
nova metodologia para levantamentos
topográficos. Sem ele, o georreferenciamento continuaria economicamente inviável, feito anteriormente por astronomia de
posição e geodésia geométrica, que são
metodologias complexas e demoradas.
O GPS revolucionou por ser simples de
operar, ágil e extremamente preciso, viabilizando trabalhos antes proibitivos”, frisa.
Já o presidente da Seamg enfatiza
o impacto causado pela grande quantidade de tecnologias disponíveis para
o georreferenciamento e a produção de
mapeamento. “Com a evolução tecnológica, a obtenção de dados geodésicos,
geográficos e cartográficos tornou-se
mais fácil e acessível, considerando todas as dificuldades que se tinha há bem
pouco tempo atrás. A geodésia por saté-

lites artificiais, os satélites imageadores
e as informações digitais associadas ao
desenvolvimento computacional pode-se
dizer que são as tecnologias mais importantes”, enfatiza.
Para Eduardo Ribas, as novas tecnologias na área do Georreferenciamento,
tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais,
estão trazendo inúmeros benefícios para a
sociedade e a economia do País. “O uso de
GPS automotivo, por exemplo, que permite
o deslocamento dentro das cidades sem
se perder só é possível graças a mapas e
endereços georreferenciados. O monitoramento de frotas, na logística de transporte
também é feita através do georreferenciamento. Hoje só se compra uma fazenda de
médio e grande porte que já esteja georreferenciada e certificada pelo Incra, que é
uma garantia de que sua documentação é
idônea e sua área escriturada está correta, evitando-se assim inúmeras surpresas
desagradáveis como áreas reais menores
que as registradas e documentos de terras
que não existem ou que são descritas em
duas escrituras distintas, que por incrível
que pareça, são muito comuns no Brasil”,
ressalta.

Especial
Georreferenciamento
de imóveis rurais
Tornado obrigatório pela Lei
10.267/2001, o chamado georreferenciamento de imóveis rurais é um procedimento de demarcação de imóveis
rurais para proprietários que pretendem
desmembrar, remembrar ou vender sua
propriedade, alterando o domínio. Consiste na obrigatoriedade da descrição do
imóvel rural, em seus limites, características e confrontação, através de memorial descritivo executado por profissional
habilitado – com a emissão da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.), contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo Incra.
A chamada terceira Norma Técnica de
Georreferenciamento de Imóveis Rurais
determina que a partir do dia 23 de novembro, a certificação de imóveis rurais no
Brasil será feita somente por meio digital.
Segundo o engenheiro agrimensor do Incra, Kilder Barbosa, a principal mudança
com a terceira Norma será o trâmite processual para certificação, que até então
era realizado por meio analógico. (Confira
entrevista completa nas páginas 12 e 13).
Com o novo processo, os dados do imóvel
serão lançados em ambiente automatizado
pelo responsável técnico da propriedade
diretamente no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef). “Estamos numa fase de revolucionar todo o processo de segurança
jurídica dos imóveis rurais, e dar condições
ao Brasil de entrar em um novo momento
que caracterizamos como governança responsável da terra”, enfatiza o presidente
do Incra, Carlos Guedes.
Guedes destaca que o novo sistema
traz agilidade, transparência, segurança

e simultaneidade na certificação, além da
redução de custos para o produtor rural.
Outra vantagem apontada pelo presidente da autarquia é a integração de dados
fundiários com outros órgãos públicos
para validação do georreferenciamento.
Segundo o presidente do Incra, hoje há
imóveis certificados em 3.250 municípios
no Brasil. A área destes municípios corresponde a 350 milhões de hectares, sendo
que 38% desse total, ou 132 milhões de
hectares já estão certificados.
Mercado de Trabalho
Para que o profissional habilitado a
realizar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, seja ele agrônomo,
agrimensor ou técnico, possa requerer a
certificação do seu trabalho é necessário
que ele esteja previamente credenciado
junto ao Incra.
O presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos (Smea), Emílio
Mouchrek, ressalta que o georreferenciamento de imóveis rurais trouxe impactos
sociais, técnicos e econômicos positivos.
“De modo geral o custo é compensador e
a segurança dos profissionais e dos proprietários beneficiados são muito maiores.
Não há caminho para o profissional a não
ser manter-se atualizado. É inegável que a
atividade de georreferenciamento de imóveis rurais – que atualmente é uma prioridade nacional por parte do Incra – tem
sido atendida por milhares de engenheiros
agrônomos em todo o país e transformou-se em um dos mais importantes nicho de
mercado de trabalho para os profissionais
da agronomia”, afirmou.
Técnicos
De olho nesta grande oportunidade de
trabalho também para os técnicos agrícolas, o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do
Estado de Minas Gerais (Sintamig) celebrou um convênio com o Centromig, en-

tidade de ensino de Belo Horizonte, para
produção e oferta de curso de aperfeiçoamento na área de georreferenciamento
de imóveis rurais. O curso foi elaborado
para atender aos profissionais com diploma original que não contemplava os
conteúdos técnicos necessários para a
aquisição dessa atribuição. O presidente
do Sintamig, técnico agrícola, Carlos Roberto Alves, ressalta que a legislação que
trata do georreferenciamento obrigatório
das propriedades rurais trouxe, dentre outros benefícios, a ampliação do mercado
de trabalho para os técnicos agrícolas e
técnicos em agropecuária. “Esse curso foi
registrado no Crea-Minas em 2012, tendo
sido o primeiro curso de especialização em
georreferenciamento em nível pós-técnico
a ser aprovado pela Comissão Especializada de Agronomia (Ceag) e registrado no
Conselho”, afirmou.
Crea-Minas realiza workshop
Com o objetivo de difundir e socializar
informações técnicas e o conhecimento
das novas tecnologias inerentes às profissões ligadas à agrimensura, cartografia e
geografia, o Crea-Minas, através da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de
Engenharia de Agrimensura realizou, de 12
a 13 de agosto, o workshop A contribuição
da Agrimensura, Cartografia e Geografia
no desenvolvimento nacional.
O coordenador da Câmara de Agrimensura do Crea-Minas, Jairo Barrione, ressaltou a importância do evento. “Parabenizo
o Crea-Minas pela iniciativa. Considerando as contribuições dadas pelas áreas da
agrimensura, cartografia e geografia para
o processo de desenvolvimento do país, no
qual estamos inseridos, vejo que eventos
como esse deveriam ser replicados em
outras ocasiões e em outras áreas de atividade do sistema de regulamentação das
profissões da área tecnológica”, afirmou.
REVISTA Vértice
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Entrevista

O engenheiro agrimensor e analista em reforma e desenvolvimento agrário do Incra-MG, Kilder José Barbosa, é formado pela Universidade Federal de Viçosa e trabalha com georreferenciamento e
certificação de imóveis rurais. No Incra desde 2006, atuou na sede
do instituto em Brasília, no setor de cartografia. De volta a Minas
em 2009, Kilder hoje trabalha no desenvolvimento do Sistema de
Gestão Fundiária (Sigef), que processa automaticamente a certificação e auxilia na validação de serviços de georreferenciamento
realizados em terras públicas. Nesta entrevista à revista VÉRTICE,
Kilder esclarece questões relacionadas ao georreferenciamento de
imóveis rurais e os avanços proporcionados com o novo sistema
de certificação.
VÉRTICE - O que é o georreferenciamento de imóveis rurais e
que mudanças essa nova tecnologia trouxe para os profissionais da área?
Kilder Barbosa - Georreferenciamento de imóveis rurais é o trabalho de medição da propriedade rural, no qual são utilizadas coordenadas geodésicas para descrição dos vértices definidores dos
seus limites, ou divisas. O propósito desse trabalho é identificar de
forma única no território o imóvel rural constante no Registro de
Imóveis. Estima-se que o Brasil possui cinco milhões de imóveis
rurais que deverão ser georreferenciados por profissionais com
habilitação especifica para este fim no Crea. Então existe uma
demanda significativa que beneficia o mercado de trabalho dos
profissionais.
VÉRTICE - Quais os procedimentos que devem ser seguidos
pelo profissional habilitado durante o trabalho de georreferenciamento?
Kilder Barbosa - O profissional que for executar o georreferenciamento tem que se preocupar em realizar o trabalho com
precisão, com equipamentos e metodologia adequados para o posicionamento, além de atentar para um fato que poucos profissionais levam em conta, que é a questão jurídica do imóvel e, deste
modo, medir corretamente os limites correspondentes à matrícula
constante no cartório de registro de imóveis. Caso contrário, ele
pode medir um imóvel com muita precisão, mas quando for efetivar o registro no cartório não vai conseguir porque o que levantou
não corresponde à matrícula. Então, primeiro ele deve buscar os
REVISTA Vértice
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Avanços na gestão fundiária

Para Kilder, demandas beneficiam o mercado de trabalho

confrontantes, sanar todas as dúvida sobre os limites que ele vai
percorrer, utilizar equipamento e metodologia corretos para medir,
obter a certificação no Incra e depois levar ao cartório de registro
de imóveis juntamente com as assinaturas dos confrontantes, de
forma que o memorial descritivo e a planta correspondam fidedignamente à matrícula no cartório.
VÉRTICE - Caso após a realização dos trabalhos de medição
e caracterização do imóvel seja encontrada área divergente
daquela registrada em cartório, como proceder para corrigir o
registro do imóvel?
Kilder Barbosa - Até 2 de agosto de 2004 só era possível resolver essa questão por meio de procedimento judicial de retificação
de área. A partir desta data, a Lei de Registros Públicos, que é a
Lei 6.015/1973, foi alterada de forma a permitir a retificação administrativa, ou seja, realizada diretamente pelo Oficial de Registro
de Imóveis, dispensando o procedimento judicial. Para realização
desse procedimento é necessário a apresentação de planta e memorial descritivo produzidos por um profissional habilitado com
recolhimento da A.R.T e com as assinaturas dos confrontantes. É
importante salientar que este instrumento não deve ser utilizado
para acrescentar ou excluir área do imóvel, mas sim corrigir erros
de descrição contidos no registro. Em um imóvel, por exemplo, que
está registrado com 90 hectares e foram medidos 85 hectares, é
possível fazer a retificação desta área desde que sejam respeitados os direitos dos confrontantes deste imóvel.

Entrevista
VÉRTICE - Quem está obrigado a fazer o georreferenciamento
rural e quais são os prazos estipulados?
Kilder Barbosa - A Lei 10.267 de 2001 alterou os artigos 176
e 225 da Lei de Registros Públicos, obrigando à realização do
georreferenciamento para os casos de desmembramento, parcelamento, remembramento em qualquer situação de transferência
e em todas as ações judiciais que versem sobre imóvel rural. Hoje
todos os proprietários de imóveis com área superior a 500 hectares e que estejam na situação citada anteriormente estão obrigados a realizar o georreferenciamento. Para imóveis acima de 250
hectares o prazo de carência é a partir do dia 20 de novembro
deste ano, para imóveis acima de 100 hectares é 20 de novembro
de 2016, para imóveis acima de 25 hectares o prazo é 20 de novembro de 2019, e a partir de 2023 para todos os imóveis rurais.
Além desta exigência legal, algumas entidades, tais como bancos,
demandam o georreferenciamento e a certificação como segurança para financiamento agrícola, o que podemos denominar de
“exigência de mercado”.

“Numa visão mais ampla, o Estado
brasileiro passa a ter subsídios
sólidos para promover a governança
fundiária (...)”.
VÉRTICE - O Incra apresentou no dia 23 de agosto deste ano
a chamada terceira Norma Técnica de Georreferenciamento de
Imóveis Rurais. Quais as principais mudanças que essa nova
norma traz?
Kilder Barbosa - A meu ver, a principal mudança será o trâmite processual para certificação que até então era realizado por
meio analógico, ou seja, com a necessidade de apresentação de
uma série de documentos impressos, e a partir da terceira edição passará a ser realizado de forma digital e automatizado. Além
disto, também foram modificados o conceito de imóvel rural a ser
considerado no trabalho de georreferenciamento compatibilizando
com o conceito adotado no registro de imóveis, a exigência para
implantação de marcos nos limites, a possibilidade de utilização
de produtos de sensoriamento remoto para a determinação de
limites definido por elementos naturais como rios e córregos, dentre outros. Estas modificações foram realizadas com o propósito
de tornar o processo mais célere, com menor custo e aumentar a
qualidade do trabalho.
VÉRTICE - Com estas alterações, como passa a funcionar agora

o novo Sistema de Gestão Fundiária (Sigef)?
Kilder Barbosa - O profissional credenciado executa o georreferenciamento, e de posse das coordenadas dos limites do imóvel,
produz uma planilha contendo todas as informações necessárias
para a certificação. A partir dessa planilha, ele acessa o Sigef utilizando para autenticação o seu certificado digital. Desta forma
temos segurança de que o usuário que está utilizando o sistema
é de fato credenciado. Ao acessar o sistema ele efetua o requerimento de certificação, inclui o número da A.R.T, seleciona o arquivo planilha e envia para validação. Nesta validação, o Sigef verifica
se existe sobreposição com outro imóvel já certificado e também
avalia se não há inconsistências técnicas. Não havendo nenhuma
falha, o profissional pode requerer a certificação , que é processada automaticamente. A certificação é levada ao cartório para
que se efetive o registro e a adequação da descrição do imóvel.
Com isso o proprietário passa a ter mais segurança em relação à
questão legal do seu imóvel, o cartório passa a ter maior confiança
na gestão dos imóveis sob sua responsabilidade e o Incra passa
a conhecer melhor a estrutura fundiária do país. Numa visão mais
ampla, o Estado brasileiro passa a ter subsídios sólidos para promover a governança fundiária, proporcionando maior eficácia no
estabelecimento de políticas públicas, beneficiando a sociedade
em relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos.
VÉRTICE - Qual o impacto dessa moderna tecnologia para o
trabalho dos profissionais, para os proprietários rurais e para a
sociedade de uma maneira geral?
Kilder Barbosa - Em Minas Gerais nós temos mais de mil profissionais habilitados pelo Crea-Minas para realização de serviços
de georreferenciamento e credenciados pelo Incra para requerer
certificação. Para estes profissionais, um dos impactos é a necessidade de absorver as novas tecnologias de mensuração e também aprimorar seus conhecimentos relacionados aos aspectos
jurídicos da propriedade rural, de modo a realizar o trabalho de
forma eficiente para que ele seja um profissional competitivo no
mercado. Os proprietários passam a ter maior segurança jurídica
sobre os seus imóveis, já que as atuais descrições contidas nos
cartórios de registro de imóveis são em sua grande maioria muito
precárias. Para a sociedade, do ponto de vista da gestão pública,
é significativa essa nova tecnologia, pois os recursos podem ser
melhor direcionados. Além disso, é necessário que o Estado se
modernize de uma maneira geral para receber as informações de
forma organizada e para que consiga de fato usufruir dos benefícios que o georreferenciamento proporciona.
REVISTA Vértice
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Tecnologias para sustentabilidade na
indústria automobilística
O Brasil recicla somente 1,5% dos veículos, pouco comparado a outros países, que
encontram na reciclagem uma fonte de recursos e uma forma de diminuir os impactos
na natureza. O artigo abaixo mostra como é necessário mudarmos a visão em relação à
reciclagem veicular: precisamos transformar este tipo de reciclagem em uma indústria,
com tecnologias, contando com a atuação de engenheiros e técnicos, para mais do que
transformarmateriais e processos, também ajudar a sermos um planeta mais sustentável.

O tema da sustentabilidade está na
pauta de indústrias, governos e escolas
e parece que a maior parte das organizações deve começar agora a revisar os
seus conceitos para se tornarem sustentáveis. Deixando de lado o aspecto de
marketing ligado a esse tema, sustentabilidade é, em síntese, a capacidade de
uma sociedade sobreviver dentro do seu
habitat natural. O interesse na sustentabilidade hoje é por causa do crescente
grau de desconfiança das sociedades
modernas conseguirem sobreviver no seu
habitat natural, devido aos impactos ambientais decorrentes do acelerado crescimento industrial das últimas décadas
e do consequente aumento do consumo
de produtos e serviços na maioria dos
países. Esta percepção não considera,
no entanto, que para chegar ao ponto
onde estamos, houve uma evolução de
mais de 14.000 anos, que teve início na
denominada revolução neolítica, ou seja,
quando aconteceram os primeiros assentamentos humanos em colônias agrícolas, marcando a superação humana de
sobreviver apenas do que a natureza oferecia. A partir deste ponto começou o que
chamamos de sociedade da mobilidade.
Para transportar os produtos agrícolas foi
necessário descobrir a roda, que permitiu
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ao homem ultrapassar as fronteiras físicas, conquistando espaços e expandindo
sua civilização baseada na produção e no
comércio de produtos. Com o passar do
tempo, os veículos puxados por animais
foram substituídos por veículos acionados por motores cada vez mais eficientes:
motor a vapor, elétrico, a gás, até chegar
aos motores a gasolina e derivados de
petróleo, utilizados atualmente. Assim,
com a descoberta destes eficientes sistemas de mobilidade, teve início uma corrida tecnológica sem precedentes na nossa
história, onde a produção foi concentrada
em fábricas altamente eficientes, racionalizadas e com metas cada vez mais
ousadas de produtividade e qualidade
dos seus produtos. É lógico que chegaria
o momento, onde este crescimento contínuo atingiria seus limites e, parece que
este momento é agora. A crescente poluição dos nossos ecossistemas e o consumo descontrolado de recursos naturais
mostra que há necessidade de revisar o
modelo de crescimento utilizado há mais
de 14.000 anos.
Os modelos de desenvolvimento sustentável propostos para minimizar os impactos do modelo atual se baseiam quase
sempre em cuidar melhor dos recursos
utilizados nos sistemas de produção, re-

duzir o consumo de recursos naturais e
reutilizar e reciclar o material proveniente
dos resíduos dos produtos em fim de vida
útil e da enorme quantidade de materiais
auxiliares utilizados para que os produtos
fabricados sejam distribuídos globalmente (embalagens, por exemplo). O problema
destes modelos é que não saem do papel.
Parece muito difícil que os países adotem
estes mecanismos sustentáveis de forma
global. Acontece que este tipo de modelo
vai na contramão dos valores existentes
nas sociedades modernas, centrados na
produção e consumo de bens e serviços
de alto valor agregado (veículos, computadores, etc.). Exemplo disto é o valor de
mercado de um veículo durante sua vida
útil até o momento da sua reciclagem. O
percentual de valor de um veículo depois
de oito anos de uso chega a 54,58% ao
de um veículo novo. Já o valor recebido
pela venda das sucatas metálicas (aço,
cobre e alumínio), que são praticamente
os únicos materiais de algum interesse
comercial no veículo em fim de vida útil
(End of life vehicle, ELV), pelo menos de
forma legal é de somente 2,53% do valor do veículo novo. Essa enorme perda
de valor mostra claramente que o tema
de sustentabilidade não é viável. Quem
gostaria de trabalhar num mercado onde

Artigo
o valor agregado do negócio representa
somente 2,53% do valor de um produto
novo? Onde estão os técnicos, engenheiros, cientistas que desejem trabalhar no
desenvolvimento deste tipo de negócio?
Somente pessoas na ilegalidade e à margem da sociedade tem a dolorosa missão
de ocupar suas vidas neste tipo de atividade. Assim, o tema da sustentabilidade
deve ser abordado de forma diferente.
Há dois anos o prof. Daniel Enrique
Castro foi convidado pelo governo do
Japão para conhecer o processo de reciclagem de veículos adotado naquele país.
Ele ficou surpreso ao ver que o processo
de reciclagem no Japão não é denominado reciclagem e sim de indústria venosa.
A indústria venosa é a que transforma
novamente veículos em fim de vida útil
em matérias primas. Indústria arterial é a
indústria tradicional, que fabrica produtos
novos a partir de matérias primas.
Assim, o ciclo produtivo se fecha de
uma forma natural, semelhante ao processamento do sangue no sistema circulatório do nosso corpo. Não existe um
fim, somente um ciclo contínuo, onde se
agrega valor em cada etapa. No Japão se
aproveita praticamente tudo do veículo
reciclado, existe um valor agregado tão
grande no processo de reciclagem de
veículos, que até metais preciosos como
ouro são obtidos nas diferentes etapas
industriais envolvidas no complexo ciclo
de reciclagem dos veículos. Existem cada
vez mais técnicos, engenheiros e cientistas envolvidos nestas atividades. Podemos dizer que está se abrindo uma nova
economia. Mas isto somente foi possível
por causa da mudança de valores adotada no Japão no que se refere ao tema de
reciclagem. Esta atividade é considerada
no Japão como um processo industrial,
uma forma de agregar valor e não simplesmente como algo necessário, pelo

qual ninguém tem interesse.
Mas a sustentabilidade exige ainda
mais. Não é possível garantir a sobrevivência sem cuidar dos bens produzidos
da melhor forma possível durante toda a
sua vida útil. A falta de manutenção adequada leva a uma redução significativa do
tempo de vida previsto para os produtos
e a uma baixa performance de utilização.
Por exemplo, fazer a manutenção dos veículos somente durante o período de garantia dado pelos fabricantes é condenar
a sua confiabilidade de funcionamento
e aumentar o consumo de combustível
e lubrificantes durante toda a sua vida
útil, além de expor a sociedade a riscos
de acidentes em cidades e estradas. No
caso dos veículos, as ações de manutenção até o período de garantia se limitam
a algumas trocas simples de pastilhas de
freio, lubrificantes, filtros e nada mais. As
ações de manutenção realmente importantes num veículo, tais como trocas de
amortecedores, molas, acionamentos dos
sistemas de freio, bombas do sistema de
alimentação de combustível, etc. não são
cobertas pela garantia de nenhuma montadora e, consequentemente, somente
são realizadas de forma corretiva pelos
próprios donos dos veículos.
Vemos assim, que a garantia da
sustentabilidade das próximas gerações
não vai exigir uma mudança radical de
comportamento e sim uma valorização
de setores, que até o momento não são
muito valorizados pela sociedade, como
o desenvolvimento de processos de reciclagem ou “indústria venosa” e os serviços de manutenção em todos os âmbitos
da nossa economia: indústrias, veículos, edifícios, etc. Com estas atividades
agregaremos valor onde hoje não existe,
criando novos empregos e contribuindo
para reduzir os impactos que hoje colocam em risco a nossa sobrevivência. É

fundamental que cada vez mais técnicos,
engenheiros e cientistas sejam formados
e atuem nestas novas áreas estratégicas
para o desenvolvimento de uma sociedade realmente sustentável.
Para contribuir nesse sentido, o professor Dr. Daniel Enrique Castro escreveu
o livro: “Reciclagem e Sustentabilidade na
Indústria Automobilística”, disponível para
download gratuito no site: www.savemotors.com.br para a promoção destes conceitos de sustentabilidade e reciclagem
veicular; também está sendo viabilizada
a construção da primeira planta piloto
de reciclagem de veículos seguindo o
modelo do Japão. Esta planta deverá ser
construída no município Mineiro de Pará
de Minas, a aproximadamente 70 Km
da cidade de Belo Horizonte, e existem
planos de construirmos outra no Rio de
Janeiro. Este projeto está sendo apoiado
pela JICA (Japan International Cooperation Agency) e conta com a participação
de empresas seguradoras e do setor siderúrgico do Brasil. Junto à planta piloto
funcionará um Centro Tecnológico orientado ao desenvolvimento de processos de
desmanche e reciclagem de automóveis,
que contará também com a parceria da
IREC (International Recycling Center) do
Japão e do Cefet-MG.

Daniel E. Castro é professor do Curso
de Engenharia Mecânica Cefet-MG e
coordenador do curso de Pós-Grad. em
Engenharia de
Manutenção da PUC-Minas
Marlon A. Pinheiro é professor
dos cursos de Engenharia Mecânica e
Engenharia de Produção da Universidade
de Itaúna-MG
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Cidade

Adriana von Krüger

Centro Cultural do Banco do Brasil
é inaugurado na Praça da Liberdade

Um dos mais importantes conjuntos
arquitetônicos de Belo Horizonte, a Praça
da Liberdade é hoje uma referência em
termos de cultura. Concebida para ser o
centro do poder executivo do Estado de
Minas, deu lugar ao maior circuito cultural
integrado do país. Com edifícios construídos entre 1895 e 1960, a Praça da Liberdade começou a se transformar no Circuito
Cultural com a inauguração do Espaço TIM
UFMG do Conhecimento e o Museu das Minas e do Metal, que se juntaram ao Arquivo
Público Mineiro e à Biblioteca Estadual Luiz
de Bessa, que já funcionavam na região. A
mudança foi possível com a transferência
das secretarias estaduais para a Cidade
Administrativa – projetada por Oscar NieREVISTA Vértice
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meyer, e inaugurada em 2010.
As primeiras secretarias de Estado e
a sede do governo, o Palácio da Liberdade, foram projetadas em estilo eclético
com elementos neoclássicos, de acordo
com as tendências da época. Ainda no
século XX, foram construídos edifícios de
diferentes estilos, como o Palácio Arquiepiscopal em Art Déco, no ano de 1937, o
Edifício Niemeyer e a Biblioteca Pública,
entre os anos 1954 e 1960. Em 1985, a
Praça ganhou um prédio em estilo contemporâneo, onde funcionou o Memorial
da Mineração, que hoje está integrado ao
Museu das Minas e do Metal.
Hoje, o Circuito Cultural da Praça da
Liberdade tem nove museus e espaços

culturais em funcionamento, o Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa, o Museu Mineiro, o Centro
de Arte Popular Cemig, o Espaço do Conhecimento UFMG, o Memorial Minas Gerais Vale, o Museu das Minas e do Metal, o
Palácio da Liberdade, e o récem-inaugurado, Centro Cultural do Banco do Brasil Belo
Horizonte (CCBB BH). Além destes, outros
quatro estão sendo implantados, a Casa
Fiat de Cultura, o Centro de Referência da
Economia Criativa Sebrae-MG, o Inhotim
Escola e o Museu do Automóvel.
Neste cenário de vários espaços culturais, destaca-se o CCBB BH pelo tamanho
da área construida e pela sua multifuncionalidade. Fruto de parceria público-privada

Cidade
firmada entre o Banco do Brasil e o governo do Estado, o espaço foi inaugurado em
27 de agosto. O CCBB BH ocupa o prédio
projetado em 1926 pelo arquiteto Luiz Signorelli para abrigar a Secretaria de Estado
de Segurança Pública. Inicialmente com 8
mil metros quadrados abertos ao público,
o prédio do novo Centro Cultural do Banco
do Brasil totaliza 12 mil metros quadrados
de área construída.
Com um investimento de aproximadamente 37 milhões de reais, de acordo
com o Banco do Brasil, as obras, que começaram em 2009, envolveram restauro,
aquisição de mobiliário e equipamentos.
O CCBB da capital mineira vem se juntar
a outros três espaços culturais do Banco
do Brasil localizados nas cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Brasília.
A obra
Há 32 no banco, o gerente-geral do
CCBB BH, Carlos Nagib Nunes Monteiro
já ocupou cargos em vários setores da
instituição, sendo que há dois anos está à
frente do CCBB BH. Para ele, “manter as
caracteristicas de um prédio, com seus valores arquitetônicos, históricos e artísticos
e ao mesmo tempo transformar o seu uso,
e oferecê-lo para a comunidade, é fantástico. Nagib destaca que o CCBB é um
desafio diferente. “Antes de abrir as portas
tivemos um período de grande ansiedade,
mas também de preparação, adaptação ao
meio cultural e entrosamento com os outros CCBBs”, conta.
O engenheiro civil João Eduardo Carvalho, que acompanhou a obra desde
o início, conta que “quando o Banco do
Brasil recebeu o prédio, ele estava muito
depreciado, com muitas interferências na
arquitetura, principalmente na fachada. Tinha ar condicionado aparente na fachada,
eletrodutos que passavam externamente.
Para devover as caracteríscas originais,

foi feita uma pesquisa para determinar o
tipo de revestimento usado nas fachadas”,
explica João Eduardo.
Além de um cuidadoso restauro dos
elementos artísticos e arquitetônicos do
prédio, como vitrais, portas, janelas, pisos,
guarda-corpos, lustres e luminárias, a reforma teve o grande desafio de adaptar o
espaço, antes destinado apenas a atividades administrativas, para comportar atividades culturais.
Para João Eduardo, o maior desafio
foi a criação do espaço para o teatro de
270 lugares. “Contamos com amparo de
professores da UFMG e buscamos profissionais preparados para execução do
projeito arrojado e inovador que incluiu a
retirada de 14 pilares, que deram lugar
a perfis metálicos. É o primeiro caso no
Brasil em que um prédio tombado sofre
esse tipo de interferência para instalação
de um teatro em seu subsolo. Intervimos
até o terceiro nível para abertura da caixa
cênica e preservamos outros três andares”, destaca o engenheiro.
João Eduardo explica que com o corte
dos pilares, o prédio sofreu uma deformação de até 20 mm, prevista em projeto.
“O prédio abaixou no seu vão central. Ele
acompanhou a estrutura, e isso é muito interessante. Não existe tecnologia para evitar esse afundamento, então optamos por
fazer e depois tratar as consequências”,
concluiu.
Outro destaque da obra é a cobertura
metálica móvel que cobre o pátio interno.
Além de poder ser aberta para circulação
de ar, o acabamento em vidro permite a
entrada de luz. São 25 toneladas de metal
e 12 de vidro. “Esse peso extra na estrutura do prédio foi compensado pela retirada de 400 toneladas de concreto. Essa
sobrecarga foi colocada aqui ao longo dos
anos em função de algumas patologias,

principalmente infiltrações que foram resolvidas com impermeabilizações, sem a
preocupação de retirar o contrapiso anterior”, explica João Carvalho.
A restauração arquitetônica e artística
do prédio do CCBB BH, que é tombado
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), por
meio do Decreto 18.531, de 2 de junho de
1977, foi feita pelo arquiteto Flávio Grillo.
Já o projeto que adaptou a antiga construção para que o prédio pudesse comportar
os espaços necessários às atividades do
Centro Cultural foi elaborado pela arquiteta
Eneida Silveira Bretas.
Programação
Inaugurado com a exposição Elles:
Mulheres Artistas na coleção do Centro
Pompidou, Musée National d’Art Moderne, de Paris, que abriga a maior coleção
de arte moderna da Europa, o CCBB BH
recebeu, só no primeiro final de semana,
quase 6 mil visitantes. O CCBB, que oferece um programa educativo regular, além
de visitas guiadas, é um espaço pensado
para ser multidisciplinar, com atividades
regulares de qualidade, a preços acessíveis, e voltadas para todos os segmentos
da sociedade. Carlos Nagib explica que
as exposições têm entrada franca, sendo que para assistir a algumas peças, os
ingressos custam 10 reais, a inteira. “Um
diferencial do CCBB BH é que trabalhamos
com temporadas longas. A peça “Prazer” ,
por exemplo, da companhia mineira Luna
Lunera, a primeira a se apresentar no nosso teatro, estreou em outubro e ficará em
cartaz até dezembro”, explica Nagib.
O gerente-geral acredita que o Circuito Cultural da Praça da Liberdade oferece
produtos de qualidade constantemente.
“As pessoas podem programar o seu fim
de semana, pois sempre haverá alguma
coisa boa”, conclui.
REVISTA Vértice
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Copa 2014

Mobilidade é desafio para BH
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deslocamento na Antônio Carlos e de 43%
na Cristiano Machado, corredores que hoje
representam dois dos principais gargalos
na mobilidade do município.
Para o coordenador da Câmara de Mobilidade Urbana do Crea-Minas, Oswaldo
Dehon, o BRT não pode colocar em xeque
outras alternativas de transporte. “Temos
de ter em vista outros sistemas de média e
alta capacidade, como metrô e veículo leve
sobre trilhos (VLT). É inegável que hoje o
transporte sobre pneus é uma alternativa
viável para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas é fundamental saber se
haverá investimentos em outros sistemas”,
opina. Dehon ressalta que é necessário
que outros atores se acostumem com a
nova alternativa. “A operação é que define a qualidade do sistema. É fundamental
saber, por exemplo, como ambulâncias e
táxis, que compartilham a mesma faixa exclusiva, irão se adaptar”, explica.
Apesar das críticas, até o momento, a
carta na manga para a Copa é o BRT, cujas
obras enfrentam atrasos. A inauguração do

sistema já foi adiada mais de uma vez e
agora está prevista para o primeiro semestre de 2014.
Para o professor do Núcleo de Transportes da Escola de Engenharia da UFMG,
Ronaldo Guimarães Gouvêa, a possibilidade de o sistema não estar totalmente adequado para o evento é grande. Isso porque,
na visão do especialista, são necessários
períodos de testes que podem demandar
até 120 dias. Ronaldo Gouvêa avalia que a
prefeitura não fez o suficiente para a Copa.
Ele declarou que problemas estratégicos
estão sendo enfrentados com obras limitadas. “Belo Horizonte precisa de uma rede
mais complexa com modos diferentes de
transporte se complementando, sobretudo
tendo em vista uma região metropolitana
com mais de cinco milhões de habitantes. A RMBH já deveria contar com, pelo
menos, três linhas de metrô. Não dá para
resolver o problema de corredores que há
muito já apresentam demanda de metrô
com BRT, um sistema interessante mas
limitado”, defendeu.

Marcus Desimoni/Portal da Copa

Qual será a qualidade do transporte
público de Belo Horizonte durante a Copa
do Mundo de 2014? Lentidão, ônibus superlotados, atrasos e desconforto darão
o tom? Ou, por outro lado, o sistema Bus
Rapid Transit (BRT) suportará a missão de
oferecer aos torcedores de todo o mundo
uma alternativa de deslocamento satisfatória? A prefeitura aposta suas fichas no
MOVE, como foi batizado o BRT na capital
mineira, e garante que tudo estará pronto em 2014. Especialistas estão reticentes, pois veem as atenções voltadas para
apenas um modelo, quando o ideal seria
diversificar o investimento em mobilidade.
Durante a Copa das Confederações,
evento-teste para a Copa, realizado em
junho, houve reclamações com relação
ao sistema de transporte público da Capital. Se durante o torneio, cerca de 60 mil
pessoas se deslocaram nos ônibus disponibilizados especialmente para atender ao
evento, durante a Copa esse número será
muito maior. Portanto, o desafio é grande. Principalmente se levarmos em conta
a pesquisa Índice de Bem-Estar Urbano
(Ibeu), divulgada em agosto pelo Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT),
que aponta que Belo Horizonte ostenta
hoje um conceito ruim ou péssimo no quesito mobilidade, figurando atrás de outras
seis regiões metropolitanas do país.
Segundo a BHTrans, autarquia que administra o sistema de transporte da capital, para a Copa do Mundo estarão prontos
três eixos do MOVE. O sistema será inaugurado nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Santos Dumont e Paraná,
perfazendo 23,1 quilômetros. O órgão
prevê uma redução de 47% do tempo de

Belo Horizonte investe na mobilidade urbana para a Copa de 2014

Copa 2014
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Encontros Regionais
Belo Horizonte e Metropolitana
-----------------------------------------------

25 a 29 de novembro
Crea-Minas • Belo Horizonte
-----------------------------------------------

Faça parte deste encontro
e venha propor soluções...
Reuniões Preparatórias

Belo Horizonte e Regional Metropolitana
Betim
Conselheiro Lafaiete
Contagem
Belo Horizonte
Nova Lima
Ouro Preto
Pedro Leopoldo
Sete Lagoas
Ouro Branco
Santa Luzia

21 e 22 de outubro
22 e 23 de outubro
23 e 24 de outubro
24 e 25 de outubro
04 e 05 de novembro
05 e 06 de novembro
06 e 07 de novembro
07 e 08 de novembro
11 e 12 de novembro
12 e 13 de novembro

I N F O R M A Ç Õ E S

http://encontrosregionais.crea-mg.org.br
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Meio ambiente
Urbanicidade
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Ambiente

Tijolo ecológico edifica vidas e
preserva o meio ambiente
Fábrica em Uberlândia é instrumento de reinserção social

Ação e Moradia/Divulgação

A fabricação de tijolos ecológicos em
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, constrói
sonhos e reforma vidas. A iniciativa tem
possibilitado novas oportunidades para
moradores de comunidades carentes,
proporcionando reinserção social e renda
aliadas à sustentabilidade ambiental.
A Organização Não Governamental
(ONG) Ação e Moradia, de Uberlândia, iniciou em 2002 o projeto de fabricação dos
tijolos ecológicos, também chamados tijolos modulares solo-cimento, tecnologia
que pouco a pouco se difunde no país devido às vantagens econômicas e ambientais que apresenta. A entidade desenvolve
um trabalho de economia solidária com
foco na construção de moradias no sistema de mutirão. O primeiro lote de 50 casas, o residencial Campo Alegre Módulo

Ação e Moradia emprega atualmente nove pessoas
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Ecológico foi construído com recursos do
Ministério das Cidades e gestão da Caixa
Econômica Federal. Hoje, a produção de
20 mil unidades por mês ultrapassa esse
propósito.
Os tijolos ecológicos são fabricados
a partir da mistura de solo arenoso e
cimento, na proporção 10:1, e são curados naturalmente, dispensando o uso de
fornos e a consequente queima de madeira. Para cada mil unidades fabricadas,
estima-se que uma árvore seja poupada,
como informa a Ação e Moradia.
Além disso, por usarem matéria prima com baixo teor de argila, ao contrário
do tijolo convencional, são evitadas intervenções em áreas próximas a cursos
d’água, principalmente em encostas,
onde o mineral é encontrado com mais

facilidade. “Os benefícios vão desde a fabricação até a utilização no canteiro de
obras. O processo de encaixe é simples,
sem necessidade de assentamento com
argamassa, a geração de resíduos sólidos é menor, diminuindo o entulho, e os
dois furos verticais internos permitem a
passagem das instalações elétricas e hidráulicas, eliminando a necessidade de
quebrar as paredes”, explica a gestora de
Negócios Comunitários da ONG, Elissangela Henriquez.
A lista de vantagens continua, pois os
tijolos ecológicos têm boas propriedades
de isolamento acústico e apresentam estabilidade térmica, mantendo o ambiente
fresco durante o dia e aquecido à noite,
segundo a gestora.
A Ação e Moradia informa que uma
obra construída com tijolos ecológicos
tem o custo reduzido em 30%, em média, além de ser executada num período
menor, isso devido à característica modular dos tijolos, que se encaixam uns aos
outros. O assentamento direto dispensa
também o uso de vigas para o apoio da
laje e o revestimento em reboco.
Cada metro quadrado de parede
construída demanda 59 tijolos, cuja resistência à compressão apresenta um indicador mínimo de 2 Mega Pascal (MPa)
em média. O produto segue os padrões
definidos pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). A ONG mantém
uma parceria com a Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), que a auxilia na re-
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alização dos laudos técnicos necessários
para a comercialização do produto. “O
controle de qualidade realizado pela UFU
é realizado através de testes de compressão, absorção e controle da terra que foi
utilizada”, informa a engenheira de produção e uma das gestoras do projeto,
Dienne Santos.
Mutirões
O projeto habitacional com a utilização dos tijolos ecológicos está disseminando um novo conceito de construção
no município, a partir de um trabalho de
mobilização e conscientização ecológica
de comunidades de baixa renda. O projeto seleciona famílias que participam de
treinamento que a qualificam para que
possam construir suas casas utilizando
tijolos ecológicos fabricados pelos próprios beneficiados.
Os mutirões organizados pela ONG já
levantaram 70 casas em áreas carentes
de Uberlândia e hoje a produção também
é vendida para donos de chácaras da região. “No momento não comercializamos
em larga escala, mas estamos planejando
para que isso ocorra”, adianta Elissângela, que aponta como primeiro desafio fortalecer a marca no mercado.
A fábrica da Ação e Moradia emprega atualmente nove pessoas, cuja renda
média gira em torno dos R$ 700,00. Uma
das atuais funcionárias é Tatiane Oliveira
Teixeira, de 24 anos, moradora do Bairro
Jardim Sucupira, localidade de baixa renda de Uberlândia. Casada e mãe de um
filho, a mulher, que está há três anos na
fábrica da ONG, se diz satisfeita com o
atual emprego, mais rentável que o trabalho na lavoura de café e na plantação
de eucalipto, suas ocupações anteriores.
“É uma oportunidade boa. Além disso, o
serviço que a gente faz não danifica o
meio ambiente, não cortamos árvores,

por exemplo. Tenho o propósito de construir minha casa e pretendo ficar aqui por
mais um bom tempo”, diz Tatiane.
Vantagens ecológicas
e econômicas
O diretor administrativo da ONG e
responsável técnico pelos tijolos solo-cimento, o engenheiro eletricista Oswaldo
Setti, ressalta as vantagens ecológicas
da utilização dos blocos que deixam poucos resíduos por causa de sua estrutura.
“Usamos como matéria-prima um solo
arenoso, cuja retirada não degrada o meio
ambiente, diferente do tijolo tradicional
que necessita de argila, cuja extração
gera impactos muito maiores. Além disso,
o tijolo solo-cimento dispensa o uso de
fornos para secagem, evita a queima de
madeira e elimina a emissão de poluentes
na atmosfera “, elenca.
Segundo o diretor da Ação e Moradia, a procura do tijolo ecológico é motivada não apenas por ser uma iniciativa
de economia solidária, mas também pelo
caráter sustentável de sua fabricação. De
acordo com Oswaldo, o tijolo ecológico é
também muito procurado para construções campestres, pois, como não precisa
de acabamento, forma uma composição
agradável com o verde. “O bloco modular
é muito procurado inclusive por consumidores das classes A e B, tanto pela consciência ecológica quanto pela valorização
estética”, pontua.
O responsável técnico acrescenta
que a tecnologia solo-cimento não é uma
novidade, visto que tem parentesco inclusive com o adobe. O engenheiro explica
que o tijolo passa periodicamente por testes de resistência e absorção de umidade
e que segue todas as normas da ABNT.
“Inclusive, em termos de resistência, esse
tijolo se comporta melhor que o tradicional”, conclui.

O sucesso do tijolo ecológico, fabricado em Uberlândia, fez com que o projeto ultrapassasse as fronteira de Minas
Gerais. Oswaldo conta que a ONG Ação
e Moradia replicou o projeto também nas
cidades de Vitória (ES) onde foi repassada
a metodologia e realizada a capacitação
da equipe para a construção de casas,
e Sorocaba (SP) onde a ONG montou a
fábrica, acompanhou a construção das
casas e capacitou a equipe repassando
toda a metodologia.
Parcerias
Para realizar os projetos das casas,
a ONG utiliza a mão de obra terceirizada
de engenheiros civis que são contratados
na medida em que os projetos vão chegando. Atualmente Ação e Moradia tem
uma proposta da prefeitura de Uberlândia para um projeto de construção de 50
moradias. “O projeto está em fase política de aprovação de convênios.”, afirma
Oswaldo
O engenheiro ressalta que, considerando a amplitude social do projeto, as
parcerias geralmente são firmadas com
cooperativas de construção civil, com
a prefeitura de Uberlândia através da
Secretaria de Habitação, Secretaria de
Obras e Secretaria de Serviços Urbanos,
que oferecem toda a logística e infraestrutura que o projeto necessita, e com
a Caixa Econômica Federal, responsável
pela gestão do empreendimento.
A amplitude social do projeto também
é enfatizada por Dienne Santos. Formada
em engenharia de produção em 2011,
ela considera a ONG uma escola. “Aqui
aprendi tudo que sei como profissional
e como pessoa. Aqui agreguei valores e
ampliei a minha experiência em gestão
de pessoas, em gestão de produção, de
qualidade de projetos e geração de renda,
dentre outros”, avalia.
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Mercado

O saber não tem fronteiras

Nayara Melo Cardoso

Programa do Governo Federal promove o intercâmbio de conhecimento
das áreas da ciência e da tecnologia

Programa Ciência sem Fronteiras já concedeu 43.609 bolsas desde seu lançamento em 2011

“Entre uma aula e outra e também nos
fins de semana, sempre sobra um tempo
para explorar a cidade, rica em paisagens
naturais e em eventos culturais. Trilhas,
festivais de música, feiras típicas, agora
fazem parte do meu cotidiano. Apesar do
choque cultural, da mudança no estilo de
vida, das dificuldades no período de adaptação e da saudade daquilo e daqueles
que deixei no Brasil, morar na Noruega tem
sido uma experiência incrível e muito recompensadora. Acredito que os próximos
meses só me darão mais certeza de que
fiz a melhor escolha”. O relato é da aluna do 8º período do curso de Engenharia
Química da Universidade Federal da Minas
Gerais (UFMG), Nayara Melo Cardoso, de
23 anos, que aderiu ao programa Ciência
sem Fronteiras e desde agosto estuda no
continente europeu.
Nayara não está sozinha no exterior.
De acordo com a Diretoria de Relações
Internacionais (DRI) da UFMG, até julho
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deste ano a Federal já havia concedido
1.539 bolsas para alunos de graduação,
doutorado-sanduíche e pós-doutorado.
Desse total, 632 estudantes são dos cursos de engenharia. Ainda segundo a DRI, a
universidade de Minas foi a segunda que
mais mandou estudantes para outros países, ficando atrás apenas da Universidade
de São Paulo (USP) no quadro geral.
O programa, no entanto, vai além. O
Ciência sem Fronteiras busca também
promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia,
da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. As engenharias e tecnologias são áreas prioritárias do programa.
A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino

Tecnológico do MEC.
Além disso, o Ciência sem Fronteiras
busca atrair pesquisadores do exterior que
queiram se fixar no Brasil ou estabelecer
parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para
que pesquisadores de empresas recebam
treinamento especializado no exterior. Na
avaliação do professor Nilo Nascimento, diretor-adjunto da DRI, o Ciência sem
Fronteiras oferece um significativo número de oportunidades para estudantes de
graduação para cursarem parte de sua
formação em universidades estrangeiras,
além de possibilitar a formação em nível
de doutorado no exterior. “Com o objetivo
de atrair para o Brasil jovens pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, que se encontrem no exterior, o programa também
oferece bolsas de pós-doutorado e apoio
à pesquisa. Finalmente, há oportunidades
importantes para a colaboração com professores de universidades estrangeiras,
reconhecidos por suas atividades de pesquisa e ensino, por meio do programa de
professor visitante para atuar em universidades brasileiras”, esclarece.
Ainda segundo o diretor-adjunto da
DRI, o programa impacta, de maneira significativa, a formação de estudantes universitários brasileiros bem como contribui
para intensificar o processo de internacionalização das universidades brasileiras. “A
UFMG, uma das universidades brasileiras
líderes no processo de internacionalização
acadêmica, com o programa Ciência sem

Mercado
Fronteiras dobrou o número de seus estudantes que participam de intercâmbio e é,
hoje, a segunda universidade brasileira em
número de alunos apoiados pelo programa”, destacou o professor. Ele acrescenta
que há desafios associados ao programa que precisam ser tratados e que, em
certa medida, estão sendo considerados.
Um deles é a formação em línguas estrangeiras dos estudantes universitários
brasileiros, o que levou a iniciativas como
o programa da UFMG de formação gratuita para fins de mobilidade, oferecendo, na
atualidade, o Inglês, o Francês e o Espanhol, bem como o programa Inglês sem
Fronteiras, de iniciativa do MEC.
“Será necessário trabalhar com mais
afinco os processos de avaliação das
experiências de formação profissional e
pessoal dos participantes no programa.
Ao mesmo tempo, o elevado número de
estudantes que retornam às universidades
brasileiras a partir de agora oferece oportunidades importantes para o aprofundamento sobre muitas questões relativas ao
ensino com incorporação de experiências
internacionais”, assinalou. Para ele, as universidades brasileiras devem, igualmente,
aproveitar as novas relações estabelecidas
com universidades estrangeiras para desenvolver parcerias duráveis para além do
programa Ciência sem Fronteiras. “Deve-se ressaltar a questão sempre defendida
pelas instituições de ensino superior brasileiras de ampliar o apoio do programa a
todas as áreas de conhecimento”, afirmou.
Opinião semelhante tem o professor
Geraldo Nunes, da diretoria de Relações
Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). “O Ciência sem Fronteiras significa internacionalizar o nosso sistema de
ensino superior com o envio de estudantes para instituições de renomada compe-

tência. Isso vai provocar uma verdadeira
revolução no nosso sistema superior, com
o conhecimento que eles vão trazer de
volta, com a possibilidade de parcerias
futuras”, afirmou.
Já a mãe de Nayara, a engenheira
civil Fátima Freiria de Melo, afirma ter
convicção de que, em poucos anos, o
país poderá ver o resultado positivo dessa
importante decisão do governo brasileiro
de investir nos jovens, na educação e
no conhecimento. “Muitos exemplos ao
longo da história mostram que inúmeras
sociedades conseguiram dar um grande
salto tecnológico e humano absorvendo
conhecimentos de outras culturas, como
são os casos recentes da China e Coréia”,
destacou.
Fátima Freiria ressalta que, expostos
a novas tecnologias, ambientes avançados de pesquisa, estruturas dinâmicas de
ensino, diversidade de pensamento e de
solução de problemas nos centros mais
avançados de educação do mundo, os
jovens que participam do programa Ciência sem Fronteiras certamente retornarão
cheios de expectativas, aptos a desencadear mudanças importantes, a começar
pelo modelo de ensino de suas próprias
universidades. Isso porque, segundo ela,
com a bagagem adquirida, esses jovens
terão melhores condições de aproximar
empresas e universidade, propor inovações, alavancar o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia em busca de soluções para os problemas estruturais do
Brasil. “Espero que, em breve, os resultados desse programa elevem a competência da engenharia e demais profissões da
área tecnológica, fazendo surgir um novo
perfil de profissional, mais capacitado,
inovador, ético, mais comprometido com a
busca de uma sociedade justa e com o desenvolvimento sustentável do país”, avalia

Fátima Freiria.
Desde seu lançamento, em julho de
2011, o programa já concedeu 43.609
bolsas de graduação e doutorado-sanduíche, pós-doutorado, doutorado pleno e
bolsa Jovens Talentos e Pesquisador Visitante. O país com o maior número de bolsistas são os Estados Unidos, com 9.788.
Em seguida, está a França, com 4.725; e
o Canadá, com 4.428.
A meta do governo é oferecer, até
2015, 101 mil bolsas. Dessas, 26 mil são
financiadas pela iniciativa privada. Uma
das dificuldades dos estudantes é o requisito de comprovação da fluência no idioma
do país que irá estudar, ou pelo menos do
inglês. Pensando nisso, o MEC lançou o
Programa Inglês sem Fronteiras, que oferece aulas online e presenciais, além da
aplicação de testes para verificar o nível de
inglês dos universitários brasileiros.
Além das aulas online, o Programa Inglês Sem Fronteiras oferece também aulas
presenciais, assim como a aplicação de
testes para verificar o nível de inglês dos
universitários brasileiros. De acordo com o
MEC, são 453.804 alunos cadastrados no
módulo online. Foram enviadas 395.647
senhas. Estão ativos 348.988 alunos. A
meta é entregar 2 milhões de senhas até
2014. No módulo presencial, são atendidos mais de 20 mil alunos.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que não haveria dificuldades em cumprir a meta do programa
Ciência sem Fronteiras. Ele explicou que
a contagem do governo se dá pelas bolsas aprovadas e que nem todos os 43 mil
estudantes estão no exterior. “Todas as
bolsas serão concedidas até dezembro de
2014”, disse Mercadante, destacando que
alguns desses estudantes vão embarcar
para os países para os quais foram selecionados apenas em 2015.
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Permitir que contratantes e contratados resolvam conflitos de interesses
contratuais e continuem executando obras
sem prejuízo para nenhuma das partes.
Esse é o principal objetivo de um claim,
que na língua portuguesa pode ser traduzido como reivindicação, seja de um valor
financeiro, ou até mesmo um ajuste contratual em função de custos adicionais durante as execuções das obras ou projetos
de engenharia que não foram considerados no cenário contratual original.
Visando orientar os profissionais quanto às diretrizes técnicas para execução de
claims, o Instituto Brasileiro de Avaliações
e Perícias de Engenharia de Minas Gerais
(Ibape-MG) realizou em setembro, na sede
do Crea-Minas, um workshop apresentando a Norma Técnica para Avaliação do
Desequilíbrio Econômico-Financeiro de
Contratos de Obras de Engenharia. O documento, disponível para consulta pública
no site da entidade, contém procedimentos
técnicos para avaliação de custos adicionais que não foram previstos no orçamento original da obra e que estejam causando
desequilíbrio.
O engenheiro civil Edson Garcia Bernardes, diretor de Relações com Mercado
do Ibape-MG, afirma que a avaliação dos
valores deve ser feita de forma criteriosa,
para que tenha a credibilidade necessária
junto à parte que deverá reconhecer os
valores que estão sendo pleiteados. “A
principal diretriz na execução de um claim
é a boa-fé das partes. A elaboração depende do envolvimento direto da gerência da
obra para o fornecimento dos registros e

Isabela Cordeiro

Norma técnica orienta profissionais
na execução de claims

Engenheiro Civil Edson Garcia fala sobre claims em seminário promovido pela CMA do Crea-Minas

informações, objetivando uma produção
eficiente e antecipada das provas que embasarão tanto o claim, quanto uma eventual demanda judicial ou arbitral, caso sejam
necessárias”, enfatiza.
As diretrizes técnicas da Norma auxiliam o profissional a compreender se o
desequilíbrio no orçamento é pontual ou
sistêmico, bem como na execução da
Modelagem Matemática, que explica os
custos adicionais e as comprovações dos
direitos contratuais através de documentos. “A montagem do relatório final é trabalhosa e exige conhecimento e perícia
para que fique tecnicamente perfeita. Isto
tudo sem considerar que o claim deverá ser apreciado pela parte que terá que
arcar com os custos adicionais, o que é
uma grande dificuldade”, enfatiza o engenheiro civil.
Edson ressalta a importância da participação de um profissional especializado
na elaboração de um claim. “É necessário
analisar provas documentais e a formação

dos custos e preços da obra em questão, e
o profissional indicado para isso é um engenheiro perito no assunto. Se necessário,
ele deve contar com a assessoria de outros
profissionais como advogados, economistas ou contadores”, reforça.
O engenheiro civil avalia positivamente a prática dos claims no país. “A prática
no Brasil não é recente, mas antes era de
domínio somente das grandes construtoras. Hoje em dia vejo a utilização de claims
sendo feita de forma muito positiva no cenário da engenharia em Minas Gerais e em
todo o país. O mercado de construção está
sentindo a necessidade de se posicionar
quanto às questões de custos adicionais
que precisam ser reivindicadas”, enfatiza.
A Norma Técnica pode ser acessada no
www.forum.ibapemg.com.br, que também
disponibiliza um Fórum Digital para discussões sobre o assunto com a participação
de profissionais e entidades de todo o país
que trabalham diretamente com o mercado de execução de obras de engenharia.
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Colégios

Crea-Minas marca presença no
I Encontro de Engenheiros
Ambientais do Norte de Minas

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Foi realizado no dia 18 de setembro, no Teatro das Faculdades
Santo Agostinho, em Montes Claros, o I Encontro de Engenheiros Ambientais do Norte de Minas. O evento teve a participação
de 390 pessoas entre estudantes e engenheiros ambientais e
buscou evidenciar as diversas áreas de atuação do engenheiro
ambiental, com destaque para a área de Saneamento Ambiental.
O engenheiro de minas e diretor de Relações Institucionais do
Crea-Minas, Tarcísio Caixeta, esteve presente no evento e ministrou
a palestra intitulada Engenharia Ambiental: Um Novo Conceito de
Engenharia. A Associação de Engenheiros Ambientais do Norte de
Minas (AEAM-NM) prestou uma homenagem ao engenheiro civil
e presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Gilson de
Carvalho Queiroz Filho, pela inclusão do profissional de engenharia
ambiental no termo de referência para a elaboração dos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB).

Academia de Palestras
No dia 17 de setembro, em Uberlândia, o engenheiro de minas e diretor de Relações Institucionais do Crea-Minas, Tarcísio Caixeta,
ministrou a palestra O papel da Engenharia no desenvolvimento nacional. Já no dia 19 de setembro, em Poços de Caldas, a engenheira
civil e coordenadora do Colégio de Instituições de Ensino, Enid Drumond, ministrou a palestra Divulgação das Dinâmicas e Atividades do
Colégio de Instituições de Ensino. No dia 25 de setembro, em Belo Horizonte, o engenheiro de minas Newton Reis falou sobre Mineração
em Nível Mundial: Características e Oportunidades.

Com o intuito de enfatizar a importância da liderança para a
afirmação profissional do jovem, o coordenador do Grupo de
Trabalho do Crea-Minas Júnior, o técnico em eletrotécnica Otávio
Dutra Pereira Filho, proferiu, no dia 16 de setembro, a palestra
Jovens Lideranças - Alavancando a formação profissional de jovens
lideranças para as instituições de ensino no município de Pouso
Alegre. Já no dia 17 de setembro a mesma palestra foi proferida
para as instituições de ensino de Poços de Caldas.
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Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Jovens Lideranças

Colégios

O Crea-Minas promoveu no dia 28 de julho, em
sua sede, o primeiro encontro de coordenadores de
Engenharia Ambiental no Brasil (EAM). A reunião contou
com a presença de 17 coordenadores dos cursos
de Engenharia Ambiental e Engenharia Ambiental
Sanitária do Estado de Minas Gerais. Cada coordenador
apresentou as dificuldades e oportunidades dos cursos
que coordenam. Entre as demandas discutidas estão as
diretrizes curriculares que podem gerar atribuições no
conselho de classe. Na ocasião, a engenheira civil Enid
Brandão, coordenadora do Colégio de Instituições de
Ensino do Crea-Minas, falou sobre o órgão consultivo
e as perspectivas da Resolução nº 1010, que discute a
regulamentação da atribuição de títulos profissionais.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Fórum de Engenharia Ambiental

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Seminário de Engenharia, Captação de Recursos e Políticas Públicas
O Crea-Minas realizou no dia 25 de agosto, em Sete Lagoas, o
seminário Engenharia, Captação de Recursos e Políticas Públicas.
O evento contou com o apoio da Associação Setelagoana de
Engenheiros (ASE). A abertura foi realizada no Centro Universitário
de Sete Lagoas (Unifemm), instituição que possui mais de 1.500
alunos da área tecnológica. O engenheiro civil Marcelo Chaves
ministrou palestra intitulada Captação de Recursos a Fundo
Perdido, que abordou a importância da elaboração de projetos para
captação de recursos. O inspetor-chefe do Crea-Minas em Sete
Lagoas, Sastre Soares, ressaltou a importância das prefeituras
estabelecerem parcerias com profissionais da área tecnológica
que elaboram projetos para a captação de recursos. “Precisamos
enfatizar a importância das prefeituras aprenderem a técnica de
elaboração destes projetos com quem está apto para tal”, destacou.

Crea-Minas promove o programa Alianças pela Urbanicidade
Proposto pela Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Faea-MG), dentro do programa
de fortalecimento das entidades do Crea-Minas, o programa Alianças Pela Urbanicidade visa contribuir para que os municípios cumpram sua
função social através de uma soma de responsabilidades entre o poder público e a sociedade civil organizada. O objetivo é promover a melhoria
da eficiência da gestão pública municipal na organização e reorganização urbana. Assessores do Crea-Minas junto a Faea-MG já estiveram
em 15 municípios apresentando aos gestores de cada local as experiências e os resultados alcançados por esta parceria. Em João Monlevade,
por exemplo, a prefeitura municipal encaminhou projeto de lei ao legislativo, que já autorizou o executivo municipal a firmar convênio com esta
finalidade.
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Perfil

Leidiane Vinhal

Paixão pela vida e pela física

Se pudesse voltar no tempo, faria as mesmas escolhas

Aos 90 anos, Beatriz Alvarenga é exemplo de lucidez. A professora de fala firme e entusiasmada se recorda com precisão de
fatos e demonstra em seu discurso a paixão pela vida. Ela passou a
infância em Santa Maria de Itabira e atribui ao pai, farmacêutico por
formação, a principal influência em sua trajetória no ensino. “Meu
pai foi meu maior exemplo. Mudou de cidade com toda a família por
duas vezes, Itabira e depois Belo Horizonte, tudo para proporcionar
melhores condições de estudo para os 12 filhos”, revela.
Beatriz conta que sempre teve notória desenvoltura nas ciências exatas. Tanto que foi por indicação de seus professores que
ingressou no curso de engenharia da UFMG. Ela topou o desafio,
mesmo sabendo que a engenharia da época era dominada pelos
homens. “Nunca me senti intimidada, pelo contrário, até que tinha
suas vantagens. Por exemplo, eu me sentava numa mesa exclusiva
que ficava bem na frente da sala”, lembra com bom humor.
A posição de vanguarda não para por aí. Além de ser a única mulher da classe, naquela época suas aulas eram ministradas
numa região boêmia da Capital e era a pé que Beatriz fazia o trajeto
do bairro Floresta, onde morava, até o centro da cidade. Como se
não bastasse, acabou se apaixonando por uma disciplina preterida
pela maioria dos colegas. Foi aí que começou a tomar corpo a carreira da professora de física que ganhou reconhecimento por sua
dedicação ao ensino dessa ciência que estuda a natureza e seus
fenômenos. “Comecei como ajudante do professor, mas, em reconhecimento ao meu esforço, quando me formei fui convidada para
ser professora auxiliar”, recorda. Ela lembra que a carreira como
docente começou assim que deixou o ensino médio. “Logo que
ingressei na UFMG comecei a lecionar em dois colégios tradicionais
de Belo Horizonte, o Santa Maria e o Estadual Central. Só parei para

me dedicar à física”, destaca.
Seu trajeto na docência não foi fácil. Segundo Beatriz, os livros
de física da época, em sua maioria de origem estrangeira, eram antigos e didaticamente pouco interessantes. Foi pensando em resolver esse gargalo do ensino de física da época que no final da década de 1960 Beatriz se juntou ao também professor e amigo Antônio
Máximo para escrever aquele que seria o primeiro volume de uma
obra editorial de sucesso: Física – Contextos e Aplicações. Hoje
com três volumes dedicados ao ensino médio, o livro já passou por
sete edições, publicadas por quatro editoras e, segundo a autora,
desde 2009 foram vendidos cerca de 1,3 milhão de exemplares.
O sucesso é tão grande que as obras já foram traduzidas para
o espanhol pela editora da Universidade de Oxford. “Meu maior
desejo era melhorar o ensino da física, torná-la mais atraente para
os alunos, eu queria que eles realmente aprendessem a disciplina
e não buscassem apenas a aprovação”. Assim ela explica porque
dedicou toda sua vida ao seu ideal.
“Quando fui pedida em casamento, logo expliquei para meu
marido que não queria filhos, eu não tinha tempo. Trabalhava de
manhã, à tarde e à noite”, orgulha-se. Para se capacitar, a engenheira civil que tornou-se professora fez vários cursos no exterior
e formou um grupo junto com professores de São Paulo e Rio de
Janeiro para trocar experiências de ensino. “Percorri todo o Estado
ministrando palestras e cursos de física”, conta. A procura por seus
ensinamentos era tão grande que a professora resolveu adquirir
um imóvel ao lado de sua casa onde funciona seu escritório, que
ela carinhosamente chama de espaço de experimentos e biblioteca. Lá, em meio a esferas de Hoberman, óculos 3d e eletroímãs,
costumava receber alunos e professores de todo o país. “Hoje não
tenho tanto tempo para receber as pessoas na minha casa, pois
cuido do meu marido que está doente, mas sempre que posso
tenho prazer em auxiliar quem me procura”, explica.
Mesmo aos 90 anos, Beatriz ainda mantém sua rotina de leitura e algumas viagens. “Eu procuro sempre me atualizar, por isso
leio praticamente todos os dias. Meu maior interesse, claro, são
pelas obras que tratam de física e de temas relacionados ao ensino.
Quando questionada se se arrependeu de sua escolha, ela é
categórica. “Meus irmãos e suas famílias moram todos no mesmo
prédio que eu e nós somos muito unidos. Até hoje não tive tempo
para sentir solidão. Se pudesse voltar no tempo, faria as mesmas
escolhas. Sou uma mulher muito feliz”, finaliza.
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Minas e Gerais

Terra das águas
conde.
“Aqui as águas verdadeiramente
curam”, ressalta Daniella Marques Santos, assessora ambiental do Parque das
Águas. Ela conta que sua filha foi curada
de uma infecção de pele. “Fui testemunha da cura pelas águas. Curamos uma
dermatite da minha filha com as águas da
Fonte Ernestina Guedes. Caxambu é uma
terra muito abençoada”, enfatiza.
Engarrafadas e comercializadas, as
águas de Caxambu chegam a vários locais
do país. Até 2007, o processo era feito por
diferentes empresas e depois foi assumido
pela Águas Minerais de Minas, subsidiária
da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (Copasa), que iniciou a exploração
dos recursos hidrominerais e a produção
da água mineral Caxambu, que está disponível nos mercados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal desde o final de 2008. “Somos responsáveis pela extração, envase e distribuição
da água mineral Caxambu. A água vem
das fontes Mayrink I e Mayrink II, ambas

com gás, de onde brota água mineral natural carbogasosa radioativa, e da fonte
Mayrink III, sem gás, água mineral natural
radioativa na fonte”, explica o engenheiro
civil Eduardo Raso, superintendente executivo da Águas Minerais de Minas.
Eduardo ressalta a origem da qualidade da água que brota em Minas naturalmente gaseificada depois de percorrer
um longo período no subterrâneo, que
dura, em média, 500 anos. “Durante esse
período de maturação, a água adquire as
propriedades terapêuticas, incorporando
minerais e características físico-químicas
só possíveis em uma região tão rica nesses elementos, como aqui”, enfatiza.
Ainda segundo o engenheiro civil,
cuidar de um verdadeiro “tesouro mundial” é motivo de muito orgulho para ele.
“É compensador quando vemos Caxambu
nas gôndolas dos principais pontos de
venda e nos mais importantes eventos
gastronômicos do país e do mundo, como
o Madrid Fusión, em janeiro deste ano, na
Espanha”, comemora.

Prefeitura de Caxambu/Divulgação

Vá em Caxambu de dia / Domingo
de Carnaval / Chuva de vento / só essa
de Caxambu! / Domingo chove chuchu
/ e venta água mineral (...). Os versos
de Chuva de Vento, compostos por Noel
Rosa, animaram o carnaval de Caxambu
em 1937. Assim como na canção, é difícil
falar de Caxambu sem citar suas águas,
exploradas desde 1762 e consideradas
patrimônio histórico-cultural do estado.
De fato, o Parque das Águas, principal
ponto turístico do município situado no Sul
de Minas, oferece um contato particular
com a fonte da vida. Com 21 mil metros
quadrados, o local abriga 12 fontes de
água com propriedades gasosas e medicinais, além de um balneário com piscina térmica de água mineral. “É o maior
complexo hidromineral do planeta e nosso
cartão de visita”, ressalta Fábio de Souza
Fernandes, secretário de Meio Ambiente
do município e administrador do parque.
Fábio ressalta que o parque atrai muitos turistas de grandes centros devido à
fama da pureza e propriedades curativas
das águas do município. “Nossa cidade foi
construída ao redor dessas minas de água
com gosto diferente, segundo nossos antepassados. A água de Caxambu é uma
das águas mais puras do mundo, comparada com a água francesa”, ressalta.
Uma das histórias sobre as qualidades
medicinais das águas de Caxambu revela
que a Princesa Isabel e o marido Conde
d’Eu visitaram a cidade em 1868 à procura de cura para a infertilidade da princesa.
Como algumas das fontes são ricas em
ferro, ela curou a anemia e engravidou.
Após o ocorrido, duas fontes foram batizadas com os nomes da princesa e do

Águas de Caxambu são fontes de muitas histórias
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Indicadores

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013

Taxas de Serviços

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

até 31/01

até 28/02

até 31/03

Superior
Médio

350,00
175,00

370,00
185,00

390,00
195,00

pagamento parcelado
(5x)
78,00
39,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa

Classes de Capital Social

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

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

Anuidade Pagamento Parcelado*
única
(5 x)
R$ 368 ,87
73,77
R$ 737,73
R$ 147,55
R$ 1.106,60
R$ 221,32
R$1.475,46
R$ 295,09
R$ 1.844,33
R$ 368,87
R$ 2.213,19
R$ 442,64
R$ 2.950,92
R$ 590,18

Não haverá desconto para pagamento antecipado para empresas.
As parcelas terão vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31
de julho de 2013. Pagamentos em atraso terão multa de 2% (dois por cento) acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o saldo devedor vencido.

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

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

TAXA DE A.R.T.
45,00
105,00
158,08
em Reais

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

R$ 58,49
R$ 36,89
ISENTO
R$ 36,89
Isento
R$ 36,89
R$ 36,89
Isento
Isento
Isento
isento
R$ 38,89
R$ 74,83
Isento
R$ 60,60
R$ 36,89
R$ 74,83
R$ 224,48
R$ 36,89
R$ 224,48

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

Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina

VALOR ITEM DA A.R.T..

1
2
3
4
5
6
7
8

até 200,00
de 200,01 até 300,00
de 300,01 até 500,00
de 500,01 até 1.000,00
até 1.000,01 de 2.000,00
até 2.000,01 de 3.000,00
até 3.000,01 até4.000,00
acima de 4.000,01

1,16
2,37
3,53
5,90
9,49
14,23
19,08
Tabela A

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA
A
B
C
D
E

R$ 179,69
R$ 179,69
R$ 89,58

Valor da Multa
R$ 400,00
R$ 950,00
R$ 1.500,00
R$ 1.585,00
R$ 4.750,00

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de outubro/12 a setembro/13 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
setembro/13
agosto/13
julho/13
junho/13
maio/13
abril/13
março/13
fevereiro/13
janeiro/13
dezembro/12
novembro/12
outubro/12

Baixo
1.083,36
1.081,07
1.078,88
1.074,95
1.073,02
1.069,44
1.068,56
1.063,92
1.057,85
1.041,93
1.038,61
1.017,13

R-1
Normal
1.304,25
1.303,37
1.300,16
1.297,65
1.296,45
1.293,48
1.293,48
1.290,26
1.286,00
1.266,20
1.264,72
1.237,74

PP-4
Alto
1.588,32
1.587,36
1.582,14
1.581,27
1.582,72
1.582,65
1.581,47
1.578,93
1.577,83
1.557,95
1,555,08
1.528,49

Baixo
996,76
994,31
991,55
989,45
986,80
984,65
984,13
978,49
973,60
957.61
954,16
934,99

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
setembro/13
agosto/13
julho/13
junho/13

1.094,22
1.092,51
1.092,81
1.089,33

571,62
568,46
568,25
566,54

maio/13
abril/13
março/13
fevereiro/13
janeiro/13
dezembro/12
novembro/12
outubro/12

1.087,06
1.082,71
1.078,36
1.073,98
1.065,21
1.043,94
1.042,50
1.011,59

565,94
564,60
562,14
560,73
558,45
548,73
547,93
534,59

Normal
1.220,27
1,217,76
1.214,67
1,213,44
1.212,82
1.210,39
1.209,34
1.206,61
1.204,00
1.186,09
1.184,32
1.159,46

Baixo
946,85
943,56
940,79
939,00
936,20
934,19
933,72
928,54
923,66
908.56
905,24
886,74

R-8
Normal
1.056,67
1.054,03
1.051,10
1.049,84
1.049,05
1.047,13
1.045,61
1.042,77
1.040,09
1.024.10
1.022,89
1.000,24

Alto
1.277,94
1.275,35
1.271,36
1.271,11
1.270,92
1.270,54
1.269,27
1.267,24
1.266,45
1.249.12
1.246,63
1224,64

PIS
Baixo
711,29
708,90
708,88
707,99
707,85
705,51
702,70
700,36
696,69
683,98
681,22
664,17

R-16
Normal
1.023,74
1.021,20
1.018,29
1.017,11
1.016,86
1.014,99
1.013,79
1.011,24
1.008,67
993,46
992,05
970,32

Alto
1.327,31
1.322,62
1.319,78
1.317,74
1.317,29
1.314,64
1.310,40
1.308,01
1.306,35
1.287,41
1.286,10
1.258,46

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/13
1.204,28
1.307,67
1.034,59
1.139,83
1.377,52
1.516,40
agosto/13
1.198,91
1.302,87
1.029,69
1.135,50
1.371,38
1.510,96
julho/13
1.197,20
1.300,62
1.027,80
1.133,04
1.368,68
1.507,66
junho/13
1.194,47
1.298,37
1.025,46
1.131,36
1.365,82
1.505,70
maio/13
1.195,41
1.299,53
1.024,89
1.131,33
1.365,15
1.505,72
abril/13
1.192,68
1.296,95
1.022,45
1.128,96
1.361,82
1.502,51
março/13
1.184,36
1.287,69
1.017,84
1.125,21
1.355,76
1.497,60
fevereiro/13
1.183,22
1.287,56
1.015,34
1.123,10
1.352,43
1.494,82
janeiro/13
1.181,96
1.288,09
1.012,81
1.121,24
1.349,56
1.492,89
dezembro/12
1.165,54
1.271,34
997,58
1.105,53
1.328,82
1.471,32
novembro/12
1.163,66
1.268,82
996,40
1.103,22
1.132,34
1.468,58
outubro/12
1.136,35
1.242,9
972,11
1.079,02
1.295,16
1.436,52

REVISTA Vértice

CREA-MINAS 35

We build too many walls and
not enough bridges.

Memória

Isaac Newton (1643-1727), cientista inglês

Obras de arte de engenharia
Arcos Romanos

Os arcos romanos eram construídos a partir de uma forma de madeira, com uma curvatura determinada por um raio que dava o limite de sua
largura. Sobre a forma eram assentadas pedras aparelhadas, tipo paralelepípedos, de um lado a outro dos pilares, em simetria. No centro,
entrava a pedra de fecho que permitia, recebia e absorvia o encostamento das pedras, evitando suas descidas e transmitindo todos os esforços
para as laterais e, daí, para as fundações, dando estabilidade à construção.

Mutatis mutandi: não há nada de novo debaixo do sol
Um oficial romano dirigia a construção das
estradas. Na fase de terraplenagem, geômetras (topógrafos) utilizavam o groma (espécie
de cruzeta) para fazer o nivelamento e os
cavouqueiros utilizavam pás e picaretas para
escavar.

Após escavada a caixa, nivelavam o leito e
colocavam pedras maiores, constituindo o
statumen. Depois eram colocadas pedras
menores, rudus, juntamente com uma
argamassa formando o nucleus. Sobre ele,
eram feitos os arqueamentos da superfície
para dar o contorno geométrico e assentadas lajotas. As bordaduras ajudavam a
escorar o solo e escoar as águas.

O solo escavado era colocado em carrocinhas
de madeira tracionadas até fora da plataforma por homens. Nessa fase, já escoravam
com meios-fios as bordaduras das estradas

Origem

Concetto e resistenza

Muita criatividade e pouca
massa são os ingredientes de
um curioso desafio: construir
pontes de macarrão com o
mínimo de massa e o máximo
de resistência. Há 30 anos, a
Okanagan College promove o
Annual Spaghetti Bridge Building
Conteste. Por aqui, a cada ano a
lista de promotores desse tipo de
competição aumenta. Em alguns
casos, até como dinâmica para
incentivar o trabalho em equipe e
a criatividade dos profissionais de
uma empresa.
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Em números

Embora a construção de arcos já
fosse conhecida pelos gregos e
etruscos, os romanos foram os
primeiros a utilizá-los na construção de pontes. Os romanos
construíram mais de 330 pontes
em arco e 54 aquedutos.

A palavra Ponte provém do latim Pons, que por sua vez descende
do etrusco Pont, que significa estrada. Em grego, πόντος (Póntos)
derive talvez da raiz Pent, que significa uma ação de caminhar.

“

Sem dúvida que em muitos aspectos a história da
construção de pontes é a história da civilização.
Através dela podemos medir uma parte importante
do progresso de um povo. Franklin D. Roosevelt

Cartões postais

”

Sem elas, as pessoas seriam forçadas a gastar mais tempo ou se arriscar para chegar a seu destino.
Para além da sua utilidade, as pontes encantam pela beleza e simbologia. Não à toa, são consideradas obras de arte de engenharia.
Confira as 50 mais belas pontes do mundo: http://tinyurl.com/50pontes

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

Ler e Navegar
Cidade Administrativa
– Presidente
Tancredo Neves
Reinaldo Alves Costa Neto

O Tempo e o Vento
7 volumes
Erico Veríssimo
Companhia das Letras

A publicação, de autoria do
engenheiro civil Reinaldo Alves
Costa Neto, gerente e responsável técnico pelo projeto e obra da
Cidade Administrativa, é composta por dois volumes. Um contém
textos do engenheiro e o outro
possui fotos do comunicólogo
Tiago Maurizi, assessor de Reinaldo Alves durante as obras.
Com registro fotográfico dos 28
meses de construção da Cidade Administrativa, o livro é fruto
de um diário que o engenheiro
manteve durante todo o projeto
e construção da obra. É também
uma enorme contribuição técnica
para a engenharia.

A trilogia é a mais famosa
saga da literatura brasileira e
conta 150 anos da história do Rio
Grande do Sul e do Brasil em três
partes - O continente, O retrato e
O arquipélago -, publicadas entre
1949 e 1962. As disputas entre
famílias pelo poder, as guerras, a
bravura dos homens e a tenacidade das mulheres são alguns dos
temas do romance. O projeto gráfico da edição é de Raul Loureiro
e ilustrações do artista plástico
Paulo von Poser.

Subúrbio
Bossa Nova

Carlos Alberto Maciel e Maria
Lúcia Mallard (Organizadores)
Editora UFMG

CD

Orquestra Criôla
Tratore

Territórios da
Universidade Permanência e
Transformações

Dendroenergia:
Fundamentos e
Aplicações (2ª Edição)
Luiz Augusto Horta Nogueira e
Electo Eduardo Silva Lora
Editora Interciência

Sobre a atualização energética da biomassa de origem florestal e de resíduos agroindustriais
para a geração de eletricidade
e calor, o livro tem abordagem
abrangente. Começa pelo processo da fotossíntese, que garante a
conversão inicial da energia solar
em matéria vegetal, sendo posteriormente tratados assuntos relacionados com a produtividade das
florestas e cultivos energéticos, as
características dos dendrocombustíveis, os principais processos
de conversão, tecnologias, aplicações e temas socioambientais.

Os Miseráveis
Direção de Glenn Jordan
(1978)
Coleção Folha – Grandes livros
no cinema

Imagem da Nação:
brasileiros na
fotodocumentação
de 1940 até o final
do Século XX
Maria Beatriz Coelho
Editora UFMG
Coeditores: Edusp e Imprensa
Oficial de São Paulo

A fotografia não é um registro
objetivo da realidade, mas uma
interpretação, uma reconstrução
que organiza, hierarquiza e valoriza uma parte do mundo visível.
A análise da obra de alguns dos
principais fotodocumentaristas
brasileiros entre as décadas de
1940 e 1990 permitiu à autora
descobrir como uma determinada
imagem de nação foi construída
fotograficamente. O livro apresenta uma visão panorâmica da
fotodocumentação no Brasil com
base em trabalhos que abordam
aspectos diversos da sociedade
brasileira, na cidade ou no campo, além das histórias de vida dos
fotodocumentaristas.

Villa-Lobos
Superstar

CD

Pau Brasil
Tratore
Convidados especiais, muito balanço e alto-astral. É assim
a Orquestra Criôla. Suingando
samba de raiz, de roda, maxixado,
salseado, choro chorado, afoxé
calangueado, com a pressão de
seus metais, na pancada da percussão e na harmonia embalante.
Com participações especiais de
Wilson das Neves, João Donato,
Verônica Sabino, João Cavalcanti
e Luiz Melodia, o CD é uma revisita aos bailes dos anos 1960 e
1970 da Zona Norte do Rio. Vale
quanto toca!

Único livro em português sobre a história da construção sob
o ponto de vista da Engenharia.
Organizado cronologicamente,
cada capítulo começa com uma
esclarecedora linha de tempo,
que traz os materiais, a tecnologia, o conhecimento, os métodos
e as ferramentas de projeto disponíveis em cada período. Possui mais de 750 ilustrações, que
incluem fotografias, plantas de
arquivos, desenhos e diagramas
técnicos originais.

A adaptação produzida para
a TV britânica, em 1978, baseada
na obra de Victor Hugo publicada
em 1862, traça um painel das
condições de vida das camadas
populares na França na primeira
metade do século 19. A atuação
de Richard Jordan e Anthony
Perkins traduz crenças e valores
da época, as razões e emoções
que levaram os indivíduos a matar
e morrer em nome de seus ideais.

Três vertentes distintas da
música brasileira representadas
pelo quinteto instrumental Pau
Brasil, o quarteto de cordas Ensemble SP e o cantor Renato Braz
se reúnem com o objetivo de reler
e redescobrir de forma inusitada
a música do mais importante ícone de nossa cultura: Heitor Villa-Lobos.
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