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DESTAQUE-SE NO
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EDUCAÇÃO
Programa para Aperfeiçoamento Profissional

USE O TEMPO A
FAVOR DO SEU
DESENVOLVIMENTO.
Inscreva-se em unavirtual.com.br nos novos cursos de
pós-graduação a distância em Engenharia.
• Pós-graduação em Engenharia de Mobilidade e Transporte.
• Pós-graduação em Engenharia Urbana e Cidades.

Mesmo diploma do ensino presencial

CURSOS 100% ON-LINE:
Mais tecnologia, novas metodologias e
flexibilidade para a sua formação.

Mais informações em (31) 4005-9310.
Promoção:

Apoio:

Realização:
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As sugestões de pauta para a Revista Vértice são sempre bem-vindas e podem ser
encaminhadas para o e-mail revistavertice@crea-mg.org.br. Elas serão enviadas
para o Conselho Editorial da publicação
para serem analisadas. Caso a sugestão
seja aprovada, os jornalistas produzirão a
matéria e ela será publicada segundo o
cronograma da revista.
Sou estudante de engenharia. Posso
solicitar a Revista Vértice?
Claro que pode! Vamos adorar ter você
como nosso leitor. Envie sua solicitação
para revistavertice@crea-mg.org.br

Quero publicar uma matéria na Revista Vértice. Como faço?
A Revista Vértice Crea-Minas publica
resumos dos artigos e remete para a
versão completa, que fica disponível on-line. Os artigos passam pela análise de
um comitê antes de serem publicados.
O material deve ser encaminhado para
o email revistavertice@crea-mg.org.br.
Outra opção, caso seu artigo seja técnico-científico, é fazer a submissão para a
edição digital da Vértice Técnica no endereço revistatecnica.crea-mg.org.br
Mudei de endereço e quero continuar
recebendo a Revista Vértice. Como altero meu endereço?
Para alterar seu endereço, utilize a sua
área restrita no site do Conselho (www.
crea-mg.org.br).

Escreva para a Revista Vértice
Envie opinião e sugestões para o e-mail:
revistavertice@crea-mg.org.br

Anuncieaqui

Público
· agrônomos
· engenheiros
· técnicos
· tecnólogos
SOLICITE UMA PROPOSTA
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Pela retomada do crescimento
EDITORIAL
A crise econômica é hoje uma realidade no Brasil. Chegamos a um momento em que as dificuldades são
sentidas em diversos setores da economia, atingindo diretamente as finanças das pessoas. A atual conjuntura
econômica do Brasil é motivo de preocupação de grande parte da população.
O clima de pessimismo que se abateu sobre a sociedade refletiu pontualmente na economia, fazendo com
que empresários adiassem investimentos, empreendedores paralisassem projetos, investidores aguardassem o
momento mais oportuno para lançar novos empreendimentos. Em razão disso, a economia está completamente
paralisada, o mercado não reage, ficando totalmente suscetível às turbulências políticas.
A indústria, as empresas de engenharia, a construção pesada, que são grandes geradoras de emprego,
foram as que sentiram, sensivelmente, os efeitos da crise. Em boa parte, devido aos seus nomes estarem envolvidos na operação Lava-Jato, investigação de corrupção e lavagem de dinheiro realizada pela Polícia Federal.
Nos últimos dois anos, a queda acumulada na receita desse setor foi de 43%, caindo de R$ 131 bilhões em
2013, antes do início da operação, para R$ 75 bilhões em 2015, segundo levantamento publicado pela revista
O Empreiteiro, com dados das 500 maiores companhias do país. Em uma ação totalmente deslocada do desenvolvimento econômico, a Lava-Jato investiu contra grandes empresas nacionais, atribuindo a elas a culpa
por acontecimentos ilícitos. Nesse sentido, em função de alguns, toda uma cadeia produtiva é prejudicada. São
milhares de empregos perdidos, provocando a diminuição do consumo advindo daquela massa salarial.
Não se trata aqui de defender que não haja apuração dos crimes. Isso precisa ser feito com rigor, com os
culpados sendo punidos exemplarmente. No entanto, a forma como a operação vem sendo conduzida, com denúncias de parcialidade e seletividade nas investigações, leva a um descrédito que é prejudicial tanto para a economia quanto para a própria política. A Lava-Jato é uma guerra sem vencedores. As empresas estão enfrentando
uma série de problemas e, se por um lado não conseguem dar continuidade aos seus negócios, por outro as
investigações não apontam soluções e não avançam da forma esperada, com um irrestrito combate à corrupção.
A retomada do cenário econômico é, sem dúvida, por meio das empresas. Porém, para que elas consigam
se reerguer é necessária uma condição favorável. A operação precisa continuar, mas ela não pode ser um dos
agentes de esfacelamento da economia brasileira. Neste momento de crise, cabe ao Estado efetivar as medidas
necessárias para que o desenvolvimento aconteça, dissociando-o das questões políticas ou mesmo das orientações da Lava-Jato.
A retomada se dá a partir das atividades básicas. É preciso investimento na construção pesada, com a
continuidade de obras de infraestrutura; na construção civil, com o retorno de financiamentos habitacionais e de
programas como o Minha Casa Minha Vida; na agricultura, com a liberação de recursos para o Plano Safra. Este
é, também, o momento dos profissionais da área tecnológica assumirem o papel de líderes e contribuírem para
a recuperação da economia, seja produzindo empreendimentos, seja construindo obras ou mesmo investindo
em empresas. Com a união de todos podemos contribuir para a retomada do crescimento econômico do país.

Gilson Queiroz
Vice-Presidente do Crea-Minas
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Aquecimento global
EM DEBATE

Engenharia pode contribuir para atenuar efeitos das mudanças climáticas

Shutterstock

Otimizar processos, conceber novas tecnologias e inovações representam
ações cruciais de enfrentamento aos
efeitos do aquecimento global. Esses são
exemplos de como a engenharia desempenha importante papel nas atuais demandas para preservação do meio ambiente e
a consequente qualidade de vida da população. O grande impacto das atividades
humanas no clima já é um entendimento
consolidado, e as discussões mundiais se
concentram hoje em criar soluções de enfrentamento e medidas preventivas contra
o aquecimento do planeta.
Prova disso foi o lançamento da
Agenda 2030, oficializada em setembro
de 2015. A iniciativa é uma proposta
inédita da ONU, pois foi criada conjuntamente com seus 193 Estados-membros.
Foram lançados 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados formalmente por seus integrantes.
Um deles é o desenvolvimento de ações
contra a mudança global do clima”. Ações
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internacionais já mostram que os governos estão prontos para implementar a
Agenda 2030. Um exemplo foi o acordo
aprovado na Cúpula do Clima de Paris
em dezembro de 2015, a COP 21, que
resultou no primeiro acordo global contra
o aquecimento do planeta. Os principais
objetivos são limitar o aumento da temperatura terrestre em 2ºC até 2100, baseado nos níveis pré-industriais, e promover
ações de adaptação aos efeitos adversos
da mudança do clima que não puderem
ser evitados.
A representante do Escritório das
Nações Unidas de Serviços para Projetos
(Unops) no Brasil, Suelma Rosa, avalia
que a aprovação do acordo no Congresso Nacional é uma sinalização de que o
país amadureceu no tema e destaca o
protagonismo da área tecnológica nesse
cenário. “A engenharia tem muito a contribuir tanto para a mitigação dos efeitos
quanto para a adaptação das mudanças
decorrentes dos efeitos das mudanças do
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clima. O ponto-chave para esse enfrentamento é o planejamento da infraestrutura
para responder aos cenários climáticos e o
desenvolvimento de métodos construtivos
e de materiais menos intensivos em emissões de CO2, em consumo de energia e
água”, avalia.
O posicionamento do Brasil frente
aos debates acerca do aquecimento global o coloca como um dos grandes líderes
dos países em desenvolvimento, grupo
conhecido como Sul Global. O diretor do
Centro Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável (Centro RIO+) do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Rômulo Paes, explica a posição
de destaque nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas e sobre o
futuro da sustentabilidade. “A liderança do
Brasil em Paris e em todas as negociações
globais sobre mudanças climáticas está
muito ligada ao que está acontecendo na
Amazônia, em relação ao combate efetivo
ao desmatamento, e em todas as cidades

do país, onde a mudança de padrões de
consumo e produção rumo à sustentabilidade precisa se tornar efetivamente a
regra para que as emissões sejam reduzidas”, esclarece Rômulo. Segundo ele, a
economia brasileira possui dimensão suficiente para absorver as inovações criadas
aqui. “Vale lembrar a capacidade da engenharia nacional, exemplificada na criação
de motores a etanol e por montar uma das
maiores frotas de veículos bicombustíveis
do mundo”, destaca.

Agenda local
A discussão global impacta de forma
positiva as ações locais. Para o engenheiro
civil e gerente de Planejamento e Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
Weber Coutinho, a preocupação com o
clima ocupa cada vez mais a agenda sobre o desenvolvimento, especialmente nos
grandes centros urbanos, que são os responsáveis por cerca de 70% das emissões
de CO2 totais do planeta, de acordo com
o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).
“O planejamento das cidades e o
seu desenvolvimento, objetos das áreas
de conhecimento da engenharia, devem
ser cuidadosamente pensados com base
nos princípios da sustentabilidade ambiental e social, de forma a mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas”,
analisa. O engenheiro lembra que os inventários de emissões de gases realizados
para as cidades apontam que somente o
setor da construção civil é responsável por
cerca de 30% das em emissões urbanas
de CO2, considerando as fases de implantação e operação.
Um exemplo de planejamento de
sustentabilidade bem-sucedido é a cidade
de Belo Horizonte. “BH é a única cidade
do Brasil que possui uma política completa
de enfrentamento às mudanças climáticas, de reconhecimento internacional. A
capital mineira recebeu em 2016, pelo
terceiro ano consecutivo, o título de Capital Nacional da Hora do Planeta: Desafio

Declaração de Compromisso
No dia 23 de maio de 2016, o CreaMinas e instituições da área tecnológica assinaram uma Declaração de Compromisso, se
comprometendo a promover ações que atendam objetivos e metas traçadas na Agenda
2030. O documento foi referendado durante
o Seminário de Mudanças Climáticas e Regimes Ambientais Internacionais, promovido
pela Câmara Temática de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Conselho. São signatários, além do Crea-Minas, o Sindicato dos
Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG), Sociedade Mineira dos Engenheiros
Florestais (Smef), Associação Mineira dos Engenheiros Ambientais (Amea), Sociedade Mineira de Engenheiros Agrimensores de Minas
Gerais (SMEA), Federação das Associações
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Estado de Minas Gerais (FAEA), Associação
Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas
Gerias (Abenc–MG), Sindicato dos Geólogos
de Minas Gerais (Singeo), Sociedade Mineira

das Cidades, projeto global da World Wild
Fund for Nature (WWF)”, enfatiza Weber.
A cidade também é conhecida por ser a
Capital Solar do Brasil, pelo seu indicador
de placas de aquecimento solar, cerca de
400 m2/1000 hab., enquanto a média de
Minas Gerais e do Brasil é de 100 e 30
m2/1000 hab., respectivamente.

Futuro sustentável
Apesar dos bons números, Weber
Coutinho destaca que ainda é preciso
muita conscientização tanto por parte dos
setores público e privado quanto da população. “Em Belo Horizonte, por exemplo,
as empresas de engenharia têm adotado
tecnologias que corroboram a sustentabilidade das edificações, sem dúvidas. Mas
ainda precisamos caminhar bastante para
que as diretrizes da construção sustentável passem a fazer parte dos projetos e

de Engenheiros Agrônomos (Smea), Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas Gerais
(Sintec-MG), Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Minas Gerias (Sintamig), Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), Crea-Minas Júnior,
Associação Brasileira Sanitária e Ambiental
(Abes) e Associação dos Profissionais Geógrafos (Aprogeo)
O superintendente de Assuntos Estratégicos do Crea-Minas, Normando Martins
Leite Filho, destaca que, ao propor adesão
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Conselho reafirma o compromisso da área tecnológica com suas tarefas
e responsabilidades sociais e humanas. “Na
medida em que a engenharia está presente
em todas as atividades humanas, os compromissos com a mudança climática propostos
pela Agenda 2030 impactam diretamente a
área tecnológica, que pode contribuir com
seu conhecimento técnico e esforços para a
conscientização”, enfatiza.

sejam rotineiramente empregadas pelas
construtoras”, enfatiza.
A redução da emissão dos gases
de efeito estufa requer mudanças profundas na maneira como se produz e consome. Assim, o modo como a mudança
climática é encarada deve ser alvo de
transformações para governo, indústria e
população, afirma Rômulo Paes. “Temos
percebido uma evolução significativa no
entendimento em relação ao consumo
sustentável, o que vem gerando uma reação do setor produtivo. O consumidor de
amanhã dará muito mais valor a produtos
que estejam associados à sustentabilidade. As empresas que almejam sobreviver
ao amanhã serão aquelas sintonizadas
com a tendência global de conscientização e tomada de atitude cidadã em relação ao futuro do planeta e da própria
humanidade”, finaliza.
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Os caminhos para inovar
Cientistas, universidades e empresas investem em
alternativas para superar dificuldades
No começo deste ano, os pesquisadores Ado Jorio de Vasconcelos, da Universidade Federal de Minas Gerais; Adriano Nunes-Nesi, da Universidade Federal
de Viçosa; Paulo Artaxo, de Universidade
de São Paulo; e Álvaro Avezum, do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanense,
também de São Paulo, foram incluídos
numa seleta lista de cerca de três mil
cientistas que mais causaram impacto na
ciência em todo o mundo entre 2003 e

2013. Em julho, foi a vez do matemático
brasileiro Marcelo Viana receber o Grande
Prêmio Científico da Fundação Louis D.,
do Instituto da França, em Paris. Diretor
do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro, Marcelo
Viana foi o primeiro brasileiro a receber a
honraria, considerada a maior distinção
científica da França.
O destaque desses cientistas brasileiros no cenário científico mundial mostra

que, apesar de enfrentarem situações adversas no país, como dificuldades para se
obter financiamento e para se dedicar integralmente à pesquisa, os pesquisadores
brasileiros se afirmam e ganham espaço e
força no mundo.
Segundo dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o número de pesquisadores no Brasil cresceu muito nos últimos
dez anos. De 77.649 em 2004, foi para
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De acordo com ele, quando se lê sobre
política de pesquisa de desenvolvimento
científico e tecnológico no primeiro mundo
percebe-se que aqui ainda predominam
práticas que foram adotadas há dez ou
vinte anos atrás nos países desenvolvidos.
Segundo Ado Jório, para que o Brasil se
torne uma potência científica é necessária uma mudança profunda em toda sua
estrutura, desde a desburocratização da
política de exportação e importação de
material científico até investimentos vindos da iniciativa privada (Leia entrevista
completa na página 16).
É consenso no meio científico e
acadêmico que as empresas brasileiras
ainda não exploram o potencial da interação com institutos de pesquisa e universidades. Enquanto pelo mundo afora
a indústria é responsável por grandes
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, no Brasil a
participação da indústria é modesta, não
chegando à metade dos gastos nacionais
já considerados baixos. O professor de
física da Universidade Federal de Ouro

Preto (UFOP) e gerente do Departamento
de Pesquisa e de Educação Continuada da
Fundação Gorceix, Fernando Gabriel Silva
Araújo, ressalta que apesar de as iniciativas em ciência e pesquisa no Brasil terem
evoluído consideravelmente nos últimos
30 anos, pela pouca interação com o setor
produtivo, tais pesquisas geraram poucos
resultados para a sociedade comparativamente aos países mais evoluídos. Na sua
opinião, há vários fatores que dificultam
a realização de pesquisas científicas no
Brasil. “O mais imediato é a burocracia
para a interação do setor produtivo com
as universidades e as dificuldades para se
abrirem novos negócios que abriguem os
produtos e processos gerados pelas pesquisas”, explica.
Se, por um lado, os cientistas e o
governo gostariam de ver o empresariado investindo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os empresários reclamam
da falta de uma política industrial através
da qual o governo estimule a indústria a
assumir os riscos de gastar com desenvolvimento em novos produtos.

Diogo Brito

180.262 em 2014. Já a edição do Nature
Index 2015 - suplemento do grupo Nature
que se constitui num conjunto de artigos
científicos publicados anualmente em um
seleto grupo de jornais de alta qualidade - aponta o Brasil como o 23º país no
ranking global de qualidade científica. Na
América Latina o país ocupa a melhor posição, seguido pela Argentina (30º lugar),
Chile (32º) e México (34º). No que diz respeito ao número de artigos produzidos, o
Brasil ocupa a 24ª posição mundial, com
991 produções contabilizadas. Destas,
760 advêm da área de Física, 160 das
Ciências da Vida, 45 das Ciências Ambientais e 93 artigos da área de Química.
As publicações são particularmente
importantes para que o pesquisador exponha seu trabalho à comunidade científica.
Isso traz possibilidades de intercâmbio
que podem ajudar as pesquisas a gerar
bons frutos. Considerando que o Brasil
começou a implantar o seu sistema de
Ciência e Tecnologia só em 1951 - com
a criação do CNPq e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) -, pode-se avaliar que o
aumento no número de grupos de pesquisa nos últimos 15 anos demonstra uma
fase de amadurecimento e afirmação da
pesquisa nacional. O pesquisador Ado Jório, do Departamento de Física da UFMG,
vê uma “melhoria fenomenal” na área de
pesquisa no Brasil nos últimos 50 anos.
“Se compararmos em escala global, numericamente estamos relativamente bem.
A gente tem 3% da população do mundo
e tem também 3% da produção científica
mundial, mas do ponto de vista qualitativo ainda deixamos um pouco a desejar.
Quando pegamos as revistas de altíssimo
parâmetro de impacto, não temos 3% das
publicações. Mas é um caminho que nós
temos de trilhar”, afirma o cientista, que é
também pró-reitor de pesquisa da UFMG.
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Para o professor emérito da UFRJ
e diretor executivo da Associação Instituto Tecnológico Vale, engenheiro Sandoval
Carneiro Júnior, investir em pesquisa e
inovação científica em todo o mundo implica em riscos, já que são investimentos
a longo prazo. Na sua opinião, no caso
do Brasil os riscos se agravam apesar da
Lei do Bem (Lei 11.196/05, que criou a
concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa
e desenvolvimento de inovação tecnológica), dos fundos setoriais e do Marco
Regulatório. “São passos ainda tímidos
que não resolvem o peso da burocracia.
Continuamos tendo empecilhos burocráticos imensos. Um exemplo é que em outros países são necessários apenas três
dias para se abrir uma empresa, enquanto
no Brasil leva-se centenas de dias. Além
disso, a legislação de impostos muda todo
dia. Então tudo isso gera uma insegurança
muito grande para os pequenos empresários progredirem. As médias e grandes
empresas com muito custo dão conta das
regras trabalhistas e tributárias”, afirma o
professor. Segundo ele, o caminho é buscar a simplificação e o Marco abriu um
caminho nesse sentido.

Novo Marco
Um arcabouço legal que permita
às instituições públicas exercerem com
maior eficiência o papel de principais geradoras de conhecimento científico e facilite a aproximação do setor público com o
privado em busca de inovação e pesquisa.
Esse é o objetivo do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sancionado
em janeiro deste ano, o novo Marco tem
como um dos principais intuitos regular
a relação entre entes públicos e o setor
produtivo, além de reduzir a burocracia e
dar mais celeridade ao processo.
Ao todo, nove leis foram modifica-

das pelo Marco Legal, que foi discutido ao
longo de cinco anos com a comunidade
científica e empresarial. O texto prevê a
isenção e a redução de impostos para
as importações de insumos feitas por
empresas na execução de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Também amplia o tempo máximo que os
professores das universidades federais
poderão trabalhar em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, ou
exercer atividades de natureza científica e
tecnológica. A nova Lei também permite a
participação da União, estados e municípios no capital social das empresas para o
desenvolvimento de produtos e processos
inovadores que estejam de acordo com
as políticas de desenvolvimento científico,
além de simplificar a emissão de processo
de visto de trabalho para pesquisadores
estrangeiros que vierem ao Brasil para
participar de projetos de pesquisa.
Ao ser sancionado pelo poder executivo, o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
77/2015, que deu origem ao novo Marco,
sofreu oito vetos. Um deles foi o trecho que
isentava o recolhimento de impostos previdenciários sobre bolsas de pesquisa e
compra de produtos. Outro trecho vetado
foi o que dispensava a realização de licitação pela administração pública nas contratações de empresas com faturamento até
R$ 90 milhões anuais para prestação de
serviço ou fornecimento de bens elaborados com aplicações sistemáticas de conhecimentos científicos e tecnológicos.
Entidades representativas do setor
empresarial e da comunidade científica
ficaram desapontadas com os vetos presidenciais. “A comunidade científica ficou
assustada quando foram anunciados os
vetos um dia depois da sanção do projeto,
pois fizemos um apelo de que fosse aprovado o projeto original que havia passado
tanto na Câmara como no Senado. Esses

vetos têm que ser discutidos, para assim
vermos se o governo quer vetar o código na sua essência para prejudicar ainda
mais a pesquisa no Brasil ou se ele tem
interesse em favorecer a pesquisa. Nunca
antes o Brasil precisou tanto de pesquisa”, ressalta o presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (Fapemig) Evaldo Ferreira Vilela.
Para a coordenadora-geral de
Transferência e Inovação Tecnológica da
UFMG, Juliana Correa Crepalde, apesar
dos vetos, a nova Lei trouxe avanços.
“O novo Marco Legal cria, atualiza e
flexibiliza diversas medidas capazes de
incrementar o ecossistema de inovação
brasileiro. Questões importantes estão
presentes no texto aprovado, como a
flexibilização de compras públicas para
aquisição de insumos para pesquisa, e
o fortalecimento dos mecanismos de interação entre as Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs) e o setor empresarial.
Muitos aspectos ficaram mais definidos,
como os que regulamentam as parcerias tecnológicas, sejam relacionadas às
questões de titularidade sobre propriedade intelectual obtida em conjunto entre
ICTs-empresas, dedicação de tempo de
pesquisa pelos pesquisadores públicos
em projetos com empresas, a isenção
de tributação sobre bolsas de pesquisa
e inovação, possibilidade de criação de
personalidade jurídica para os Núcleos
de Inovação Tecnológica, incentivo para
a criação de alianças estratégicas entre
os setores público e privado, até mesmo
com a possibilidade de realização de
empreendimentos em conjunto, dentre
outros mecanismos que podem impactar positivamente o cenário de inovação
no Brasil”, explica. Juliana, no entanto,
ressalta que as alterações são muito recentes e que muitas das questões que o
novo Marco prevê precisam ser melhor
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Investimentos
Uma prova de quanto as empresas
brasileiras investem pouco em Pesquisa e
Desenvolvimento é um ranking divulgado
pela União Europeia em 2013 apontando
duas mil empresas que mais investem
em P&D no mundo. Na lista aparecem
apenas oito empresas brasileiras , sendo
que somente a Vale figura entre as cem
primeiras colocadas. O diretor executivo
da Associação Instituto Tecnológico Vale
lembra que a empresa tem um histórico
de investimento em tecnologia e pesquisa construído ao longo da sua existência. “Além dos seus laboratórios, a
engenharia da Vale foi se desenvolvendo,
fazendo aperfeiçoamentos e melhoras
operacionais que vão desde a criação de
técnicas para troca de um pneu de 10
toneladas ao desenvolvimento de técnicas para detectar falhas em trilhos. Todo
esse conjunto de ações deu origem a milhares de patentes para a empresa. Em
2009 foi criada a Gerência Executiva de
Tecnologia e Inovação, com a missão de
coordenar e acompanhar os processos
de tecnologia e inovação na empresa.
E foi implementado também o Instituto
Tecnológico Vale, com o intuito de buscar
novas soluções tecnológicas e realizar
pesquisa de médio e longo prazo”, conta.
Segundo dados do Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Brasil investe cerca de 1,6% do
PIB anual. Esses investimentos, porém,
não são suficientes. O Brasil só vai se
tornar uma potência em ciência, pesquisa e inovação quando a sua produção
científica puder oferecer benefício para o
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país e seus cidadãos.
O pesquisador Fenando Gabriel
aponta alguns elementos para o Brasil
caminhar nesse sentido. “Um deles é o
reconhecimento, pelas universidades, de
que a transferência de conhecimento e
tecnologia para o setor produtivo beneficia
toda a sociedade e não apenas o grupo
econômico da empresa. Além disso, a redução, pelo Estado, da burocracia contratual e trabalhista relacionada às parcerias
entre empresas, universidades e instituições de ciência e tecnologia”. Ele destaca
também a necessidade de se estabelecer
mecanismos de estímulo efetivos aos pesquisadores, às empresas e às instituições
ligadas à produção científica.
Fernando aponta ainda a viabilização de recursos públicos e privados
a quaisquer parcerias que demonstrem
competência nos temas a que se dispõem, sem direcionamento a instituições
específicas, públicas ou privadas. “Por fim
é necessário maior estímulo ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas com recursos das próprias empresas, reforçando
mecanismos que beneficiem a instituição,
proporcionalmente ao percentual de sua
receita destinada a P&D. Tudo isto, reconhecendo que alguns mecanismos já
existem, porém sem a efetividade necessária”, esclarece.

(Ciência, Tecnologia e Inovação) CT&I,
promove intercâmbios entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, concede
bolsas em todos os níveis de formação,
fomenta a parceria entre empresas e instituições internacionais, investe na divulgação científica, entre outras atividades.
Minas Gerais possui um setor industrial forte em áreas tecnológicas de
ponta como, por exemplo no setor de
biotecnologia e tecnologia da informação.
Juliana Crepalde, da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, ressalta que o estado
vem estruturando redes e programas
importantes para fortalecer todo o sistema, como a Rede Mineira de Propriedade Intelectual, o Sistema Mineiro de
Inovação (Simi), programas de incentivo
ao empreendedorismo para incentivar a
criação de novos negócios, além de incubação e de aceleração de empresas
start-ups. “O mais interessante é que
muitas dessas ações estão coordenadas
entre os agentes que precisam dialogar,
ou seja, o Estado, a academia e o setor
empresarial. Enfim, acredito que Minas
Gerais tem um enorme potencial e que
ocupa sim uma posição de destaque no
cenário nacional”, destaca.

Minas Gerais
Através de parcerias públicas e
privadas, Minas Gerais tem se destacado
na área de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, concentra diversas instituições de ensino e de pesquisa de excelência. Entre elas está a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (Fapemig) - agência de indução e
fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnológica.
Como agência de fomento que investe em pesquisa e em ações visando o
desenvolvimento tecnológico do estado,
a Fapemig financia projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, apoia e realiza eventos na área de

Agência Vale

compreendidas e regulamentadas. “O
Brasil nos últimos anos tem buscado
amadurecer as práticas para o desenvolvimento de pesquisas e inovação, e em
minha opinião essa tarefa envolve muitas
questões que vão além de um bom Marco Legal. Por isso, acredito que apesar
da aprovação da lei ter sido um passo
importante, ainda há muito trabalho a ser
feito”, enfatiza.
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Crea-Minas investe em inovação

C

om o objetivo de incentivar a criação de projetos

da UFMG, engenheiro eletricista Alessandro Fernandes

inovadores em benefício da sociedade, aproximar

Moreira, a Feira é uma oportunidade para a troca de ex-

ainda mais o Conselho das Instituições de Ensi-

periências entre a universidade e o mercado. “A tecnolo-

no e dos estudantes, além de incentivar as novas ideias,

gia evolui numa rapidez muito grande e as universidades

despertar vocações em estudantes de cursos da área

tentam acompanhar essa evolução com a modernização

tecnológica e impulsionar a a criação de projetos cientí-

de seus currículos. A Feicintec tem esse papel porque

ficos, o Crea-Minas criou em 2013 a Feira de Ciências e

o aluno passa a ser exercitado pelo mercado em novas

Inovações Tecnológicas (Feicintec).

ideias, novas tecnologias e inovações”, revela Alessandro.

Caminhando para a sua quarta edição este ano, a

Em dezembro de 2015 o Crea-Minas publicou a pri-

Feicintec acumula nada menos que 538 trabalhos inscri-

meira edição da Revista Vértice – Edição Técnica, dedi-

tos em suas três edições. A Feira é voltada para projetos

cada à divulgação das pesquisas tecnológicas produzidas

de inovação tecnológica e busca incentivar a criação, pla-

em Minas Gerais. Além disso, desde agosto está diponível

nejamento e execução de trabalhos nesse âmbito.

o site de submissão de artigo e cadastro de avaliadores

Para o coordenador do Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) e diretor da Escola de Engenharia

para a Revista Vértice – Edição Vértice Técnica no endereço revistatecnica.crea-mg.org.br

Centro de Tecnologia de Ferrosos da Vale – piloto de pelotização em Nova Lima, MG.
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A ciência como
paixão
ENTREVISTA
Pró-Reitor de Pesquisa e professor titular no Departamento de Física da UFMG, onde atualmente ocupa a chefia, o professor Ado Jorio de
Vasconcelos, de 44 anos, tem se destacado como um dos mais importantes cientistas brasileiros. Envolvido com desenvolvimento de métodos
e equipamentos de espectroscopia ótica para a caracterização de nanoestruturas, Ado Jorio colabora em projetos como o que busca definir
propriedade de fertilidade de solos e o que contribui para o diagnóstico
precoce da Doença de Alzheimer, com base em exames intraoculares.
Coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa e Instrumentação em
Nanoespectroscopia Óptica e membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Molecular (INCT-MM), Ado
Jorio foi recentemente considerado um dos cientistas mais importantes
do mundo, segundo a agência Thomson Reuters, ao ter seu nome incluído em uma seleta lista dos cientistas mais influentes do planeta. A lista
batizada de The World’s Most Influencial Minds (Mentes científicas mais
influentes do mundo) conta com cerca de três mil pesquisadores de 21
áreas, incluindo quatro brasileiros. Nesta entrevista à revista VÉRTICE,
Ado Jorio fala sobre a situação da pesquisa no Brasil hoje e a importância do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado
em janeiro.
VÉRTICE - Qual é o cenário das atividades de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação no Brasil hoje?
Ado Jorio - O Brasil vem se estruturando para crescer na área de
ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Começamos a pensar isso lá na
década de 1950, 1960 com a fundação do CNPq, das FAPs e do Finep.
Então, nos últimos 50 anos, o país vem investindo no desenvolvimento de
pesquisa, e quando olhamos a realidade de quando eu era aluno de doutorado para hoje temos uma melhoria fenomenal. Se compararmos isso
em escala global, numericamente estamos relativamente bem. Eu gosto
de falar isso. A gente tem 3% da população do mundo e tem também 3%
da produção científica mundial, mas do ponto de vista qualitativo ainda
deixamos um pouco a desejar. Quando pegamos as revistas de altíssimo
parâmetro de impacto, não temos 3% das publicações. Mas é um caminho que temos de trilhar. Quando lemos sobre política de pesquisa de
desenvolvimento científico e tecnológico no primeiro mundo vemos que
estamos adotando hoje práticas que foram adotadas há dez ou vinte anos
nestes lugares. Mas estamos correndo atrás.

Carlos Oliveira

VÉRTICE - E porque a opção pela área de pesquisa?
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Ado Jorio - É até interessante essa pergunta vir do Crea-Minas
porque quando fiz vestibular eu entrei para o curso de engenharia elétrica.
Na época eu era um jovem de 18 anos, tocava em uma banda de rock,
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me interessava muito por música e acabei
me envolvendo com estudo de iniciação
científica em música, na física. Portanto,
conheci a física pela música. Eu queria
me envolver em algum projeto de pesquisa relacionado com a música e então fui
fazer pesquisa em acústica, que só existia
no departamento de física. Foi quando conheci a diferença da engenharia para a física. O engenheiro está mais preocupado
com “o que eu faço com isso”, já o físico
está mais preocupado com “porque isso é
assim”. Então pedi reopção para física, me
formei, fiz doutorado, pós-doutorado, virei
professor. Hoje eu estou fazendo o caminho de regresso à engenharia, já que atuo
também na pós-graduação em engenharia elétrica e oriento muitos engenheiros
no meu laboratório.
VÉRTICE - E como a nanotecnologia entrou na sua vida?
Ado Jorio - Foi quando decidi fazer
o pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos,
em 2000. Eu tinha acabado de terminar o
meu doutorado na UFMG. Chegando lá, eu
comecei a trabalhar com nanoestrutura de
carbono. Foi quando me envolvi com esse
tema quentíssimo na atualidade.
VÉRTICE - Você faz parte, juntamente com outros três brasileiros,
de uma seleta lista de cientistas mais
influentes do planeta. Por que tão
poucos cientistas brasileiros figuram
nela?
Ado Jorio - Antes existiam dois
brasileiros na lista, hoje temos quatro,
portanto, houve um aumento de 100%.
Mas é claro que quando comparamos
com alguns países de referência gostaríamos de estar próximo deles. Os Estados Unidos têm 1500 nomes, os países
da Europa geralmente possuem em torno
de 100 nomes. Mas também existe uma
enormidade de países que não possuem
nenhum nome. Na verdade, nós estamos
muito bem frente à maioria do mundo,
mas não em relação aonde queremos

chegar. Mas isso é uma questão de tempo e de continuar o investimento em ciência com seriedade e trabalho.
VÉRTICE - Você é um profissional
jovem e que alcançou uma carreira de
sucesso mundial. O que você diria
para os jovens brasileiros que pretendem seguir a carreira de cientista e
pesquisador no Brasil hoje?
Ado Jorio - A primeira coisa é tentar
abordar problemas mais audaciosos. Tem
um trâmite que a pessoa precisa fazer,
como entrar para um centro de pesquisa,
formar um grupo, conseguir financiamento. Se não fizer isso a pessoa não chega a
lugar nenhum. Existe uma relação entre a
pessoa conhecer muito bem tudo que está
trabalhando e por outro lado ter um pouco
de ignorância em relação ao assunto. Porque a ignorância é muito importante quando a pessoa quer fazer uma coisa nova.
O fato de ela buscar coisas às quais não
tem nenhum conhecimento é um caminho
muito promissor. Por outro lado, depois
que a pessoa entra, ela tem que conhecer
tudo sobre o tema porque senão o que ela
fizer será amador.
VÉRTICE - Quais as principais diferenças entre trabalhar com ciência
e pesquisa aqui no Brasil e em outros
países?
Ado Jorio - Eu tenho a experiência
de trabalhar em grandes centros, mas se
formos para universidades pequenas em
países não tão desenvolvidos eu imagino
que a realidade seja parecida com a nossa.
Mas comparando a nossa realidade com
os grandes centros como Estados Unidos,
Europa e Japão, uma diferença enorme
está no acesso que temos aos insumos e
equipamentos que o pesquisador precisa
para desenvolver sua ciência. No Brasil
isso quase majoritariamente quer dizer importar alguma coisa, e a importação tem
um trâmite burocrático enorme. Ou seja,
o desenvolvimento científico do pesquisador fica travado muitas vezes por causa
do trâmite burocrático de importação de

material, enquanto que quando o cientista
está fazendo alguma coisa na Alemanha,
por exemplo, é só pegar no telefone que
o equipamento que ele precisa estará na
mesa dele no dia seguinte.
VÉRTICE - Você falou das dificuldades dos trâmites e o Brasil acabou
de ganhar, em janeiro, um novo Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos principais pontos da
nova Lei é minimizar as dificuldades
nos trâmites. Como você avalia o novo
Marco?
Ado Jorio - Eu acho que foi um
avanço enorme. O problema da importação
de produtos é um dos temas que foi melhorado substancialmente. Outro avanço
também que é muito importante é tentar
viabilizar melhor a relação público-privado
quando o assunto é inovação. A inovação
necessita desta relação do desenvolvimento científico com o setor produtivo. No
Brasil, o desenvolvimento científico se dá
majoritariamente dentro das instituições
públicas. A relação público-privado no Brasil é quase que impossibilitada por causa
do medo da corrupção. Então eu entendo
que o Marco Legal vem também como um
facilitador dessa relação público-privado
para a geração de inovação.
VÉRTICE - Como é a instrumentação científica hoje no Brasil?
Ado Jorio - Quando falamos desta relação entre a universidade e o setor
produtivo envolvendo empresas, a instrumentação científica é historicamente um
ramo de grande importância. O computador, por exemplo, nos seus primórdios
era um instrumento científico e os pesquisadores precisavam aumentar a sua
capacidade de cálculo por causa de um
objetivo científico de base. Então desenvolveram o computador. A ressonância
magnética é um instrumento científico
que também saiu de dentro da universidade e inicialmente não tinha este fim
de ser o que é hoje, de estar em todos
os hospitais. A instrumentação científica
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“

A instrumentação científica
em todos os países avançados é
política de desenvolvimento, mas no
Brasil ela é muito negligenciada .

ENTREVISTA

”

em todos os países avançados é política
de desenvolvimento, mas no Brasil ela é
muito negligenciada. Eu falo muito sobre
isso porque esse é um tema pelo qual eu
levanto bandeira e defendo.
VÉRTICE - Que posição Minas
Gerais ocupa no cenário da pesquisa,
ciência, tecnologia e inovação no país?

Carlos Oliveira

Ado Jorio - Minas Gerais está
muito bem. Vou falar da UFMG que é
onde eu estou. Frequentemente vemos
a UFMG ser citada pelos meios de co-
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municação como a segunda melhor do
país. Somos comparados com a USP e
a comparação com a USP é muito difícil de ser feita porque ela é quase um
conglomerado. Mas se pegarmos essa
comparação proporcionalmente, a produção científica mineira não deixa a
desejar em nada, apesar de São Paulo
ter um parque industrial e um PIB muito
superior. Principalmente na parte científica da nanotecnologia eu arrisco a dizer
até que Minas Gerais, do ponto de vista
de desenvolvimento experimental, está à

frente de São Paulo.
VÉRTICE - A nanotecnologia está
mais longe ou mais próxima da engenharia?
Ado Jorio - A nanotecnologia no
Brasil hoje está nos centros de pesquisa básica, na biologia, na física e relativamente pouco na engenharia quando
nós comparamos com a realidade no
exterior. Lá nós vemos a nanotecnologia nos centros da engenharia de forma
muito mais intensa. Mas nós já temos
desenvolvimento de novos materiais e de
biotecnologia de todo tipo. Aqui na UFMG
mesmo, nós temos vários trabalhos com
nanotecnologia na nossa Escola de Engenharia, no Departamento de Química,
no Departamento de Física, no Instituto
de Ciências Biológicas. Existe um projeto
do Departamento de Física juntamente
com a Escola de Engenharia em que eles
desenvolveram uma forma de crescer
nanotubo na formação do cimento, gerando um material que é capaz de absorver temperatura e estresse fazendo
com que, com menos cimento, tenhamos
a mesma eficiência que temos com o
cimento normal. Mas os nanotubos de
carbono já são usados hoje em diversos
novos materiais. Além do cimento, eles
têm sido usados em baterias, em tintas
com propriedades eletrostáticas e em
diversas outras coisas. Também na área
biológica e na medicina a revolução que
se espera com a nanotecnologia é muito
impressionante.
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Impermeabilização de Aterro de Resíduos Classe
II - Aplicação da NBR 16199 - Geomembranas
termoplásticas
Edilliene Samara Coimbra Vital, Márcia dos Santos Cardoso, Maria Fernanda Alves Valente, Michael Bruno Ferreira

Resumo
Atualmente, há uma grande preocupação de toda sociedade quanto à geração, tratamento e destinação de resíduos. No
que se refere à destinação, a tecnologia de Aterro de Resíduos
é amplamente difundida no Brasil. A construção e operação de
Aterros de Resíduos requer técnicas de engenharia que garantam
uma maior segurança ambiental em função do grande potencial
poluidor da atividade. Uma das etapas mais críticas da implantação de um Aterro de Resíduos é a fase de impermeabilização
do solo. Para garantia da impermeabilização de solo são aplica-

das as geomembranas termoplásticas, cujo material é utilizado
em obras geotécnicas e de saneamento ambiental. O presente
trabalho avalia a impermeabilização de Aterros de Resíduos com
a utilização de geomembranas termoplásticas, por meio de estudo de caso realizado em um Aterro devidamente licenciado para
disposição final de resíduos sólidos não perigosos classes II, de
origem industrial e urbana . O objetivo é verificar a adequação
aos requisitos previstos na NBR 16199/13, que define critérios
para aquisição, transporte, armazenamento, manuseio, soldas e
ensaios das geomembranas termoplásticas.
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Estudo da viabilidade da vida útil dos Bits empregados
nas perfuratrizes em uma indústria de mineração
Marcelo Angelo Andrade; Gustavo José Angelo Andrade; Bruno César Pereira

Resumo
Esta pesquisa foi elaborada com o intuito de analisar as
contribuições da aplicação das dimensões da qualidade nos diferentes modelos de bits aplicados na perfuração de rochas. Para
responder ao objetivo geral proposto por esta pesquisa, foram
definidos três objetivos específicos que buscaram identificar e
analisar o custo de cada bit (R$/metros perfurados), comparar o
comportamento de durabilidade dos bits, identificar e analisar o
comportamento de desempenho e confiabilidade do bit. A metodologia adotada para esta pesquisa foi a abordagem quantitativa,
de forma descritiva. O universo da pesquisa foi a frota de equipamentos de perfuração de médio porte que operam em mina

a céu aberto e realizam furos com o bit de diâmetro de 6 3/4.
A amostragem utilizada na pesquisa foi probabilística. A análise foi elaborada através de uma coleta documental no setor de
operação de mina. Os documentos utilizados para esta amostra
compreenderam o período de janeiro de 2014 a junho de 2015.
O tratamento de dados utilizado nessa pesquisa foi a análise estatística descritiva. Após a análise dos dados foi possível evidenciar
os objetivos específicos, identificando os parâmetros de cada bit,
quanto ao custo, durabilidade, desempenho e confiabilidade. Pôde-se concluir a partir dos resultados, que o bit do fornecedor A
possui desvantagem em relação ao fornecedor B nas dimensões
de durabilidade e desempenho, sendo vantajoso nos parâmetros
relacionados à dimensão custo e confiabilidade.
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Análise Técnica e Econômica de
Estruturas de Contenção de Taludes
Thiago Abdala Magalhães e Crysthian Purcino Bernardes Azevedo

Resumo
Este artigo tem como objetivo desenvolver uma análise técnica e econômica de
estruturas de contenção de maciços de terra com a visão das metodologias executivas e
do orçamento envolvido em cada um dos métodos a serem estudados, de modo a avaliar
as vantagens e desvantagens da utilização destes, compará-los e, então, concluir sobre
utilização de cada um dos métodos estudados. As contenções são estruturas projetadas
para resistir a empuxos de terra e/ou água, cargas estruturais e quaisquer outros esforços
induzidos por estruturas ou equipamentos adjacentes, propiciando uma configuração de
estabilidade ao maciço. A escolha correta da solução a ser empregada é essencial para
a segurança estrutural e a viabilidade econômica da mesma. Devem prezar sempre pela
segurança estrutural, pela otimização dos custos, pela duração por toda a vida útil da obra
e pela geração do menor impacto ambiental possível. Para a execução das análises, foram
selecionadas algumas das principais soluções geotécnicas de contenção utilizadas em
situações de ocorrência ou possibilidade de deslizamentos, assim como em escavações
de terra para implantação de empreendimentos e/ou infraestrutura de diversas naturezas.
Para cada método em estudo foi realizada a revisão bibliográfica e o detalhamento da metodologia executiva, apontando as suas especificidades e o orçamento sintético envolvido.
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O Terraceamento Agrícola e seu Papel
para a Sociedade
Elias Nascentes Borges

Resumo
Pode-se afirmar que o terraceamento, desde sua origem no Brasil, pouco contribuiu
para reduzir as perdas de água e solo. Em muitos casos, quando do rompimento de um
terraço, este têm contribuído de maneira decisiva para agravar não somente as perdas
de água e solo, mas também promover inundações e assoreamento de lagos, represas
e cursos de água, com reflexo até no meio urbano. Dentre as diversas causas para esse
insucesso, algumas estão relacionadas diretamente com o espírito conservacionista e a herança cultural de nosso povo, aliado ao nível da formação escolar de algumas famílias que
se dedicam à agricultura. Outras, estão diretamente relacionadas com a política conservacionista e ausência de apoio tanto a nível governamental como institucional, principalmente
em épocas passadas. Destaca-se ainda que o terraceamento têm sido recomendado, até
mesmo por especialistas no assunto, como prática conservacionista isolada, única e suficiente, assumindo que este se apresenta com capacidade para controlar toda e qualquer
forma possível de erosão, bem como a dinâmica erosiva da água.
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Universalização do saneamento
básico é desafio em Minas Gerais

U
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m dos maiores clamores da população brasileira diz respeito a
melhorias na saúde pública. Uma
pesquisa nacional, do Instituto Trata Brasil em parceria com o Ibope em 2012,
mostrou que 6% das pessoas relacionam
saneamento básico e saúde, e que 13%
dos brasileiros, mais de 25 milhões de
indivíduos, ainda não sabiam dizer o que
é saneamento básico. O termo é definido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos
sobre o seu bem-estar físico, mental ou
social. Ou seja, está diretamente ligado à
condição de salubridade e, consequentemente, à saúde da população.

prefeito determinar como os serviços de
água e esgoto serão feitos na sua cidade,
assim como cabe a ele assegurar os investimentos necessários.
O presidente-executivo do Instituto
Trata Brasil, que visa à mobilização dos
diversos segmentos da sociedade para garantir a universalização do saneamento no
país, Édison Carlos, pondera que, além da
legislação, a população deve exigir melhorias no setor. “O engajamento da sociedade
é fundamental, pois sem as cobranças e
insistências, os serviços de água e esgoto
não atingirão a todos. Num momento como
este, de eleições municipais, é imprescindível que os candidatos sejam cobrados para
que o saneamento seja incluído nos seus
planos de governo”, analisa.

Para se ter uma ideia de sua importância, no Brasil o saneamento básico
é um direito assegurado pela Constituição
Federal. Por aqui, ele é definido pela Lei
11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem
urbana, manejos de resíduos sólidos e de
águas pluviais.
Essa mesma lei diz que o saneamento básico é de responsabilidade dos
gestores públicos municipais, cabendo ao

Copasa
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Para Édison Carlos, para que o saneamento seja de fato uma prioridade nas
gestões, o primeiro passo é o engajamento
político. “Entendemos que sem um pacto
da federação e dos estados, as prefeituras
não conseguirão avançar rapidamente com
esta infraestrutura, pois o país está repleto
de municípios sem capacidade técnica e de
gestão para tocar o saneamento”, avalia.
De acordo com o Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS,

2013) e com o Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis, 2011), a
cobertura por sistema de abastecimento de
água no estado de Minas Gerais alcança
74,53% dos municípios. Nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri esse número cai para
48,61%, e apenas 37,26% na região Norte, indicando mais de 5 milhões de mineiros sem esses serviços. Já o tratamento de
esgotos coletados está em torno de 40%.
A gestão do saneamento pode ser
executada por diferentes agentes. Pode
ser operada diretamente por departamentos da administração municipal, por
autarquias de administração municipal
indireta, por concessionárias públicas,
através de lei autorizativa, ou até mesmo
por empresas privadas.
Em Minas Gerais, num universo de
853 municípios, a responsável por 634
concessões de prestação dos serviços
de abastecimento e 298 referentes à
esgotamento sanitário é a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
“No que diz respeito às ações da Copasa
no campo dos resíduos sólidos, muito
recentemente foi incluída essa atividade
no rol de atuação da Companhia, estando
em andamento alguns estudos técnicos em
convênio com a Secretaria de Cidades e de
Integração Regional (Secir), antiga Sedru.
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A companhia detém uma concessão para
operação de aterro sanitário, cujo início dos
serviços se efetivará no segundo semestre
de 2016”, explica a diretora-presidente da
instituição Sinara Inácio Meireles.
Sinara ressalta que o principal desafio no que diz respeito à infraestrutura
para prestação dos serviços nos municípios operados pela Copasa concentra-se
justamente em ações de esgotamento
sanitário. Mas salienta que a situação
não é diferente na maioria dos demais
municípios que possuem sistemas autônomos. “São problemas associados a
um conjunto de situações, seja o atraso nos cronogramas
de empreendimentos
para implantação de
interceptores e estações de tratamento,
seja a deficiência na
cobertura dos sistemas
implantados, pelo ritmo
de crescimento urbano,
demora nos processos de licenciamento
ambiental e de desapropriações, ou ainda
pela não conexão das
ligações domiciliares de
esgoto na rede pública
por parte dos moradores, entre outros”,
exemplifica.
Para a diretora-presidente da Copasa, os desafios para o equacionamento
dos problemas referentes ao saneamento
básico em Minas são grandes e é preciso
enfrentá-los com determinação. “Para
isto a revisão de processos, a análise crítica e cuidadosa dos projetos, o acompanhamento mais de perto dos problemas,
a aproximação com as prefeituras, além
do esforço contínuo para aplicação dos
recursos de forma otimizada compõem a

“

trilha do caminho que estamos percorrendo”, afirma.

diante de um mundo de demandas e coisas
que não foram feitas, optamos por investir em ações de curto prazo. Mas tem que
Planejamento
haver um equilíbrio, é o planejamento que
nos dá a garantia de sustentabilidade das
Desde 2007, a Lei Federal 11.445
nossas ações”, enfatiza.
indicava que todas as cidades do país
Com o intuito de promover a univerdeveriam pensar o saneamento de forsalização do saneamento básico no estado
ma planejada, colocando a elaboração
a médio prazo, o governo de Minas anunde um Plano Municipal de Saneamento
ciou investimentos para a elaboração de
Básico como pré-requisito para acesso
um Plano Estadual de Saneamento (PESB),
a recursos do Governo Federal para esta
que vai estabelecer diretrizes e direcionar
área. O primeiro prazo foi fixado para
os investimentos em água, esgoto, trata2010 e, desde então, já foi prorrogado
mento e destinação final de resíduos sóoutras duas vezes, para dezembro de
lidos e drenagem pluvial. A elaboração do
2015 e, agora, dezembro de 2017.
PESB será coordenada
por um grupo de trabalho intergovernamental,
articulado pela Secir e
com a participação de diversas instituições, como
Copasa, Instituto Mineiro
de Gestão das Águas
(Igam), Fundação João
Pinheiro, Fundação Estadual do Meio Ambiente,
entre outros. “Um estudo
detalhado do panorama
Sinara Meireles
do saneamento básico
no estado permitirá o desenvolvimento do Plano.
Vamos apontar caminhos e critérios para
A secretária-adjunta da Secir, Izaalocação de recursos, assim como arranjos
bel Chiodi, conta que em 2011, época
institucionais que permitam sua execução”,
do primeiro adiamento, apenas 13% dos
explica Izabel Chiodi.
municípios haviam concluído seus planos
e aponta as consequências de ações não
Combate à escassez hídrica
planejadas. “A maior prejudicada pela falta
de saneamento é a saúde, com o surgiDe acordo com Sinara, outro granmento de doenças que nos países desende desafio a ser enfrentado é a escassez
volvidos já foram erradicadas. Apesar dos
hídrica em consequência da menor dispovários gargalos enfrentados pelas prefeitunibilidade de água nos mananciais. Fato
ras, que sabemos que existem, é preciso
inédito foi verificado a partir de 2013,
destacar que nós não temos a cultura de
com gradativa queda do volume acuplanejar. Isso é um erro. Na emergência,
mulado nos reservatórios utilizados para

É preciso determinação
para enfrentar os problemas
referentes ao saneamento
básico em Minas Gerais .

”
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abastecimento à população da Região
Metropoitana de Belo Horizonte (RMBH),
especialmente em 2014 e 2015, demandando investimentos no último ano para
adequação na infraestrutura de captação
de água para o enfrentamento do problema. “É importante lembrar que a crise hídrica afetou praticamente todo o estado
em 2015 e foram especialmente graves
os episódios de comprometimento da
oferta de água decorrente da redução de
vazão ou mesmo seca total de pontos de
captação”, afirma.
A crise se fez sentir com especial
agudeza na RMBH, Jequitinhonha, Norte
e Noroeste de Minas. Segundo Sinara,
essas condições impõem a revisão da
infraestrutura existente para captação
de água e a elaboração de estudos para
implementação, ainda que a médio e
longo prazos, de estruturas que possam
oferecer maior segurança hídrica para
abastecimento de água para consumo

24

humano. Este estudo está sendo realizado pelo corpo técnico da Copasa, e
abrange a região do semiárido mineiro.
Ele irá contemplar 131 municípios, com
população total de 2.159.148 habitantes, cuja projeção para 2045 chega a
2.466.288 habitantes.
Para aquela região, os investimentos preliminarmente dimensionados atingem cifra de bilhões de reais. “Embora
sejam soluções simplificadas, dada a
grande extensão física de sua abrangência, 27% do território mineiro, os investimentos demandados são significativos,
pois representam dezenas de unidades
de estações de tratamento de água, mais
de 1.600 km de redes adutoras de água
tratada, mais de 4.000 km de redes de
distribuição, entre outras estruturas”,
destaca a diretora-presidente.
O estudo propõe avanços para o
conjunto de municípios da região, considerando também aqueles em que a

Copasa não é a concessionária. Vale,
neste aspecto, ressaltar a consideração
de soluções integradas que podem ou
não ser compartilhadas pelos municípios
que prestam diretamente os serviços de
abastecimento de água. Daí a inserção,
a partir da concepção técnica, de outros
órgãos governamentais, como a Secir,
para estudar os arranjos institucionais
adequados para a apropriação deste
produto. “Teremos, de forma inédita,
uma alternativa tecnicamente estudada
para o semiárido mineiro que pode ser
utilizada como elemento para subsidiar a
captação de recursos e o detalhamento
dos projetos. Isso poderia inclusive ser
utilizado pelos municípios que, sozinhos,
sofrem. não apenas com a falta d´água,
mas também com a inexistência de elementos técnicos balizadores para a busca da implementação das soluções. Todo
o esforço visa alterar essa situação”, finaliza Sinara.

Estaçao de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça, em Belo Horizonte
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Pelas estradas de Minas
Rodovias mineiras interligam regiões e são fundamentais para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural do estado
Quando em 1841, D. Pedro II encarregou o major engenheiro alemão Júlio Frederico Koeler de construir um caminho melhor de Porto da Estrela, no Rio
de Janeiro, a Petrópolis, onde a família
imperial costumava passar temporadas,
o imperador já antevia a importância das

estradas rodoviárias para o desenvolvimento do Brasil. O caminho, que tinha
o sugestivo nome de Estrada Normal da
Serra Estrela, era a principal via para se
chegar às Minas Gerais e tinha grande
importância econômica.
Passado mais de um século e meio,

as inúmeras estradas que ligam os 27
estados da federação e os caminhos que
levam às várias regiões de Minas Gerais
e às centenas de cidades e lugarejos espalhados pelo território mineiro continuam
sendo fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Não é à toa que o estado
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possui a maior malha rodoviária do país,
que equivale a 16% de toda a malha viária brasileira. Segundo dados do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DER/MG), divulgados
em maio deste ano, atualmente o estado
possui 38.096,71 quilômetros de rodovias
federais e estaduais pavimentadas e não
pavimentadas, sendo que desse total, 29.
273,71 quilômetros compõem a rede estadual de rodovias.
Estratégicas e fundamentais para
a logística do desenvolvimento socioeconômico e cultural de Minas Gerais, as
rodovias mineiras sempre desempenharam múltiplos papéis, abrindo novos horizontes, seja para facilitar a circulação
rápida de produtos, seja para possibilitar
a exploração das mais diversas regiões.
Além de fazerem a ligação de polos potencialmente ricos, permitindo a consolidação
da economia regional, as rodovias também
favorecem a expansão do turismo, já que
a atividade exige estradas bem estruturadas, que façam fluir o tráfego, evitando
acidentes e perda de tempo em filas ou em
trânsito lento. As estradas mineiras possibilitam ainda o alargamento das fronteiras
internas, formando novos aglomerados
humanos que poderão se transformar em
cidades que constituem as células do desenvolvimento estadual e nacional.
“Em uma rápida consulta ao mapa
rodoviário de Minas Gerais, constata-se
que o desenvolvimento se concentra nos
eixos das grandes rodovias que cortam o
território estadual. Para as pequenas cidades, essa importância assume proporções
ainda maiores, uma vez que somente através das estradas é que as localidades rurais têm acesso aos serviços de educação,
saúde e lazer. Nesse contexto, as rodovias
são de importância fundamental para os
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planos estratégicos de desenvolvimento de
Minas Gerais”, ressalta o engenheiro civil e
diretor de Relações Institucionais do CreaMinas, Luiz Gonzaga Chaves Campos.
É através do estudo da malha viária
que as empresas conseguem identificar
qual caminho representa o menor custo ou
a menor distância, de forma a otimizar as
despesas com transporte, que respondem
por custos logísticos e contribuem significativamente para o nível de atendimento
ao cliente.
O desenvolvimento da economia
brasileira está embasado na malha rodoviária e Minas Gerais demanda que as rodovias sejam as artérias de comunicação
regionais dentro do estado. “São bilhões e
bilhões de reais que circulam pelas nossas
rodovias, sejam em forma de bens materiais, sejam em forma de negócios que
são concretizados através da nossa malha
rodoviária. A rodovia é socialmente importante para as áreas da saúde, da educação
e para qualquer setor de subsistência de
um município, por menor que ele seja”,
afirma o engenheiro civil e especialista em
conservação rodoviária Márcio Reis.
Além disso, do ponto de vista econômico, as estradas mineiras são responsáveis pelo escoamento da produção
agrícola que abastece as zonas urbanas,
possibilitando também que os insumos
agrícolas necessários à produção cheguem às propriedades rurais. De acordo
com o engenheiro civil especialista em
transporte, Silvestre de Andrade, as rodovias têm ainda o importante o papel de
fazer a integração e a união do estado, já
que chegam a todos os municípios mineiros possibilitando o deslocamento de
pessoas e o transportes de cargas. “Por
possuírem a capilaridade de chegar aos
locais mais distantes do estado, as nossas

estradas levam qualidade de vida para as
várias regiões de Minas”, destaca.
Para o presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada do Estado
de Minas Gerais (Sicepot/MG) Emir Cadar
só existe economia aonde existe estrada.
“A estrada é o coração do estado, é onde
é escoada toda a produção. Eu sempre
digo que as estradas são como as nossas
veias e artérias. Se não cuidarmos delas
o nosso corpo morre, assim como se não
cuidarmos das nossas estradas o estado
morre”, ressalta.

Papel da engenharia
Além de serem responsáveis pelo
desenvolvimento de traçados e estruturas
capazes de garantir a segurança e o conforto dos motoristas, sempre com a melhor
relação custo-benefício e o menor impacto
ambiental, os profissionais que trabalham
com estradas são também responsáveis
pela manutenção e operação das rodovias.
Além do conhecimento de engenharia, o
profissional deve ter conhecimentos de
disciplinas como topografia, geotecnia,
segurança de tráfego, drenagem, hidrologia, terraplanagem, pavimentação e obrasde-arte, dentre outras.
Para Márcio Reis, os profissionais de
engenharia são os construtores, os planejadores, os idealizadores, os criadores e os
mantenedores das rodovias, seja através
do empresariado, seja através do Estado.
“O estado tem que ofertar às comunidades e às pessoas o bem-estar do ir e vir
com economia, conforto e segurança, e a
rodovia que é o instrumento valioso nesse
sentido, já que os outros modais não possuem essa importância no Brasil. Daí a relevância do DER/MG, que foi criado há 70
anos como mantenedor desse patrimônio
rodoviário estadual”, avalia.
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Arquivo DER/MG

DER/MG: 70 anos de estrada
Criado em 4 maio de 1946, através do Decreto-Lei

da malha rodoviária, determinação de prioridades e classifica-

1.731, como pessoa jurídica e com autonomia financeira e

ção de todos os trechos. Na década de 1980, o órgão buscou

administrativa, o Departamento de Estradas de Rodagem de

empréstimos internacionais para melhorar a malha rodoviária

Minas Gerais (DER/MG) é o mentor da evolução da enge-

do Vale do Jequitinhonha, além de ter dado uma atenção espe-

nharia rodoviária mineira. A sua criação iniciou a saga dos

cial à construção de estradas vicinais para possibilitar o esco-

primeiros técnicos que contribuíram para alterar a realidade

amento da produção agrícola e a integração de comunidades

do rodoviarismo mineiro, que na época possuía uma rede

rurais aos centos regionais. Nos anos 1990, com a extinção

viária formada pelas chamadas estradas carroçáveis ou de

da empresa Transportes Metropolitanos (Transmetro), passou

estiagem. “Na minha opinião, o DER/MG é um dos órgão

a acumular novas atividades, ao assumir o gerenciamento do

públicos mais importantes de Minas Gerais. É ele que define

transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

qual estrada vai ser feita, como será o programa de manutenção para as estradas não terem buracos e como se dará o

Novos desafios

plano de segurança rodoviária. Então o DER/MG é o maestro

O novo milênio encontrou um DER/MG atento às inova-

desta orquestra que são as nossas rodovias”, ressalta o pre-

ções e buscando tornar-se cada dia mais ágil e eficiente, com

sidente do Sicepot Emir Cadar.

a implantação de novos sistemas e tecnologias no cumpri-

Durante os primeiros anos da década de 1950, quando

mento de sua missão institucional de assegurar soluções ade-

iniciou o que se chamou a era do rodoviarismo mineiro, o DER/

quadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no âmbito

MG já era responsável pela conservação, melhoramento, cons-

do estado, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria

trução e pavimentação de grande parte da malha rodoviária do

de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), cuja estru-

estado. Segundo documentos da época, em 1951 o órgão era

tura voltou integrar a partir dos anos 1990.

responsável pela conservação de 8.338 quilômetros de estra-

“Com ações que o destacam no rodoviarismo nacional, o

das, inclusive caminhos carroçáveis. Mas foi durante o governo

DER/MG implementa os programas rodoviários desenvolvidos

de Juscelino Kubitscheck de Oliveira (1951-1954), que o DER/

pelo Governo do Estado, aliando a experiência acumulada pe-

MG assumiu uma parcela considerável dos encargos previstos

los pioneiros na abertura dos caminhos das Minas Gerais aos

dentro do binômio “Energia e Transporte”, lançado no período,

desafios trazidos pelo século XXI de desbravar os novos co-

o que provocou uma radical transformação em sua a estrutura.

nhecimentos científicos e tecnológicos, de forma a aprimorar

A partir de 1952, a estrutura organizacional da instituição

suas atividades e levar melhor qualidade de vida aos mineiros.

passou por várias alterações, adequando-se às mudanças da

É essa capacidade da instituição e de seus profissionais de

sociedade, com a implantação de novas metodologias e téc-

acompanhar e assimilar os novos conhecimentos que permitiu

nicas para um melhor desempenho de suas atividades. Foram

ao DER/MG completar 70 anos de existência e de bons traba-

introduzidas inovações em sua rotina, como a realização de

lhos para o crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais”,

pesquisas para contagem de viagens e destino, sistematização

finaliza Luiz Gonzaga Chaves Campos.
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CIONAL

Reestruturação da fiscalização
visa aumentar a efetividade

INSTITU

FISCALIZAÇÃO

Manual A Engenharia nos Empreendimentos é ferramenta para
planejamento de ações e orientação da sociedade
Lugar de engenheiro é também no
supermercado e não necessariamente
fazendo compras. Assim como obras,
minas, plantações, também há atividades relacionadas à área tecnológica que
devem ser exercidas por profissionais legalmente habilitados nos supermercados
e em locais que nem se imagina. Não é
por acaso que as ações de fiscalização
do Conselho devem ser planejadas para
atingir todo tipo de empreendimento onde
há profissionais.
Iniciado em 2015, o projeto de reestruturação da fiscalização do Crea-Minas
tem apresentando bons resultados. A ideia
é melhorar a eficácia e permeabilidade da
fiscalização, trazendo para o profissional
e a sociedade a garantia da presença do
Conselho em diversos empreendimentos.
Para isso, foram revisados o organograma
e o fluxograma da Gerência de Fiscalização. Outra medida foi a edição do manual A Engenharia nos Empreendimentos
(http://bit.ly/manualengenharia), que lista
as modalidades profissionais presentes
em diversas atividades, auxiliando no planejamento das ações.
O objetivo do manual é nortear os
procedimentos relacionados à verificação
do exercício profissional nas ações de
fiscalização realizadas nos empreendimentos. “O manual fornece informações
essenciais para os profissionais e para
a sociedade. É fundamental que se saiba onde é necessária a presença de um
profissional habilitado. Também auxilia
no planejamento das ações e padroniza os procedimentos”, explica o analista
da Câmara Especializada de Engenharia
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Mecânica e Metalúrgica do Crea-Minas, engenheiro mecânico
Maurício Marcati.

Planejamento
A Gerência de Fiscalização
conta hoje com três supervisões,
sendo uma delas exclusiva para
planejar. A supervisora de Planejamento, técnica em eletrônica
Patrícia Monteiro, ressalta que o
novo organograma melhorou o
trabalho. “Agora você planeja e
controla melhor, pois as atividades estão em supervisões separadas”, esclarece.
Para o fiscal regional, engenheiro eletricista Guilherme
de Assis Gonçalves, o aprimoramento do planejamento das
ações é muito importante. “Desta forma,
conseguimos realizar uma fiscalização
mais igualitária, abrangendo todas as modalidades da engenharia e da agronomia.
O objetivo é prestarmos um serviço de excelência à sociedade”, salienta.
A principal ferramenta usada na fiscalização é o Plan-Do-Check-Act/Adjust
(PDCA), que significa planejar, fazer, verificar e agir. Sua base é a repetição, que
além de proporcionar a melhoria contínua,
cuida da padronização, da documentação
e das medições precisas do resultado alcançado.
Guilherme Gonçalves explica ainda
que com o novo organograma, a posição
dos fiscais regionais foi alterada. “Hoje estamos ligados diretamente à Gerência de
Fiscalização, o que, em termos práticos,

significa mais autonomia. Podemos tomar decisões para atender às demandas
da região. Como o processo é dinâmico,
surgem demandas no dia a dia e, assim,
podemos dar respostas mais rápidas às
solicitações”, completa.
Com a reestruturação, foi criada
também a Supervisão do Agronegócio,
que inaugurou uma nova forma de trabalho. Antes de cada ação, representantes
do Conselho se reúnem com empresários
do setor a ser fiscalizado e explicam todo
o procedimento. Dessa forma, há oportunidade de regularização. Guilherme explica que o objetivo da fiscalização não é
punir. “Nossa ideia é orientar, já que com a
reunião damos tempo aos empreendedores de regularizarem a situação, adequando-se à legislação”, enfatiza.
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O fiscal da Inspetoria de Betim, técnico em desenho de projetos Paulo José de
Souza Santos, acredita que o olhar do fiscalizado vem mudando sistematicamente.
“Percebe-se claramente que o fiscalizado
tem deixado para trás a velha visão que
o Conselho está presente só para punir
ou ser meramente um órgão arrecadador.
Agora, ele entende que o Crea-Minas é,
além de tudo, um parceiro que ajuda na
identificação do profissional ou da empresa
habilitada, coibindo o exercício ilegal”, afirma. Para ele, o Crea-Minas vem avançando
e melhorando cada vez mais a complexa
relação entre fiscal e fiscalizado.
Hoje, participam do planejamento
das ações, além da Gerência de Fiscalização, as Câmaras Especializadas do
Crea-Minas, os inspetores do Conselho,
os coordenadores regionais e as entidades de classe registradas no Conselho,
dentre outros. A participação se dá a partir do envio de sugestões e de reuniões
de validação. Patrícia Monteiro explica
que, além das demandas internas, a fiscalização atende também as denúncias
da sociedade, as solicitações do Poder
Judiciário e do Ministério Público, dentre
outros. “Fazemos um planejamento geral,
para todo ano e para três quadrimestres.
É no planejamento quadrimestral que são
encaixadas as demandas externas. Para
este ano foi estipulada uma meta de quase 97 mil ações, mais de 37% acima da
de 2015, divididas em 300 empreendimentos que contemplam as oito modalidades”, destaca a supervisora. Ela explica
ainda que está em teste um novo sistema
para automatizar o planejamento e o controle. “Através dele, o cálculo de homem/
hora e a distribuição das ações são feitas
automaticamente, pois ele já está todo parametrizado”, enfatiza.
Para Paulo José, a possibilidade de
sucesso na realização de uma fiscalização
planejada é muito grande. “O trabalho planejado elevou a fiscalização do Crea-Minas
a um novo patamar. Podemos dizer que
houve uma mudança de paradigma em
relação aos métodos anteriores. O planeja-

mento possibilitou a abertura de um leque
de atividades da engenharia a serem fiscalizadas, atendendo assim as expectativas
das Câmaras Especializadas”, destaca.
Já o presidente do Sindicato dos
Geólogos de Minas Gerais (Singeo-MG),
geólogo Antonio Geraldo da Silva, ressalta a importância das entidades de classe
como auxiliares na fiscalização. “No caso
do Singeo, é possível orientar nas ações
em projetos de mineração, em atividades
relacionadas à proteção ambiental, mananciais hídricos e o abandono da mina”,
destaca o geólogo, que foi coordenador
do Colégio de Entidades do Crea-Minas e
acompanhou de perto o início do projeto.

Controle
Outra novidade implementada pela
reestruturação da fiscalização foi a Supervisão de Controle. É lá que é feito o
processo pós-fiscalização. O supervisor
da área, engenheiro eletrônico e de telecomunicações Marcelo Ventura, explica
que anteriormente, os fiscais faziam um
controle isolado nas regionais. “Era descentralizado e não conseguíamos ver os
resultados de uma forma geral. Agora
conseguimos identificar as não conformi-

dades e corrigir os erros, de acordo com a
metodologia PDCA”, ressalta.
Com o planejamento quadrimestral,
o controle faz uma verificação semanal.
“Assim dá tempo para corrigirmos os erros, pois conseguimos emitir alertas caso
as metas não estejam sendo cumpridas”,
destaca Marcelo. Outra prática hoje é a
verificação por amostragem da qualidade
dos relatórios produzidos. “Assim conseguimos identificar algumas situações
de relatórios incompletos ou com algum
erro. Essa parte também será contemplada pelo novo sistema, pois eles não serão
validados quando faltarem informações”,
enfatiza o supervisor.
O fiscal Paulo José percebe uma
grande evolução no quantitativo de ações
alcançadas pela fiscalização nessa reestruturação, e destaca a melhoria na qualidade dos relatórios gerados. Os relatórios
podem servir, inclusive, para subsidiar as
Câmaras Especializadas nas análises de
processos e para certidões de inteiro teor.
Para Marcelo Ventura, não adianta planejar sem saber o que está sendo cumprido.
“Daí a importância do PDCA. Com o controle podemos identificar inconsistências e
corrigir o ciclo”, finaliza Marcelo.
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Este espaço visa ampliar o diálogo com as outras mídias
do Crea-Minas. Aqui o leitor encontra os links para acessar
as matérias publicadas na Vértice On-Line.

SÓ NO SITE

Empresários do setor de controle de pragas
participam de encontro no Crea-Minas
A reunião, realizada em 4 de julho, fez parte da 2ª etapa da
fiscalização do agronegócio na Regional Belo Horizonte. Na
oportunidade, foram esclarecidas dúvidas sobre a Fiscalização
Regional Dirigida (FRD) que foi realizada no final de agosto.
Participaram empresários e profissionais que atuam na área
de dedetização, desratização e controle de pragas em Belo
Horizonte.
Leia mais - http://bit.ly/31sonosite1

TV Crea-Minas
Diálogos é o novo programa da TV Crea-Minas, que tem a proposta de
promover o debate sobre assuntos da área tecnológica de interesse tanto
da comunidade técnica quanto da sociedade em geral. Com apresentação
da jornalista Iane Chaves, as entrevistas contam com a presença do presidente do Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade, que a cada semana
conversa com um convidado sobre temas como políticas públicas, gestão,
desenvolvimento tecnológico e boas práticas da engenharia. O programa
vai ao ar na BH News - canal 9 da Net às terças-feiras, às 22h30, com
reprise aos sábados, às 15h, aém de ficar disponível na internet, no Canal
TV Crea-Minas.
Assista: www.youtube.com/creaminas

IV Seminário Nacional de Arbitragem da
CMA Crea-Minas
O Crea-Minas realizou no dia 20 de junho de 2016,
o IV Seminário Nacional de Arbitragem, Construção e
Infraestrutura. As novas técnicas para solucionar pleitos nos
contratos, com foco nos Comitês de Resolução de Disputas
(CRDs), foram o tema do encontro, realizado na sede do
Conselho.
Leia mais http://bit.ly/31sosite2

30

V É R T I C E

j u l h o . a g o s t o . s e t e m b r o | 2 0 1 6

Câmara Temática discute
licenciamento ambiental
A Câmara de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Crea-Minas promoveu no dia 24 de junho o workshop Políticas Públicas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O encontro reuniu
representantes de conselhos institucionais, de entidades
de classe e profissionais do Sistema Confea/Crea. O ponto
central da discussão foi a Lei 21.972/2016, que reestrutura
as unidades administrativas do Sistema Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e órgãos vinculados.
Leia mais - http://bit.ly/31sonosite3

Café empresarial
O Café Empresarial foi realizado em todo o estado para reunir lideranças do
setor produtivo. O objetivo foi apresentar o recém-criado Colégio Estadual
de Empresas (CEM-MG) e estreitar os laços com lideranças empresariais
regionais. No dia 24 de junho, foi a vez das Regionais Metropolitana e Belo
Horizonte. Para tanto, o Conselho abriu sua sede para receber mais de 70
lideranças da região.
Leia mais - http://bit.ly/31sonosite4

Para Todos na Rádio Crea-Minas
O Para Todos é um programa semanal que conta a história dos nossos artistas da música. Eclético, apresenta do fado ao rock, do
brega ao popular, passando pelo frevo, mpb e outros. O Para Todos mostra a diversidade de sons que habitam e reverberam por nosso planeta.
Confira na Rádio Crea-Minas todos os dias às 11 e às 16h. Estão disponíveis no site
da Rádio quase 100 programas.
Ouça - http://www.radiocreaminas.com.br

I Congresso de Instituições de Ensino
Nos dias 30 e 31 de maio de 2016, o Crea-Minas promoveu o I
Congresso de Instituições de Ensino, na sede do Conselho. Durante
o evento, que teve como tema “O futuro da engenharia no estado de
Minas Gerais e no Brasil”, foram realizadas palestras, discussões e
sessões técnicas. As atividades foram marcadas por debates sobre o
ensino, a formação do profissional e o mercado de trabalho da engenharia e da área tecnológica.
Leia mais - http://bit.ly/31sonosite5
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Nos trilhos da história
Chegada de ferrovia em Divinópolis incrementa desenvolvimento da cidade

“Um trem de ferro é
uma coisa mecânica,
mas atravessa a
noite, a madrugada,
o dia, atravessou
minha vida, virou só
sentimento”.
Adélia Prado
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A Princesinha do Oeste, como é conhecida, nasceu, cresceu e se desenvolveu
às margens da linha do trem de ferro e
tornou-se estratégica para a logística da
região. Situada na região centro-oeste do
estado, a hoje centenária Divinópolis destaca-se na indústria de vestuário e nos
setores siderúrgico e metalúrgico. Sobre
os trilhos que cortam Divinópolis passam
grãos, fertilizantes, produtos siderúrgicos e
industrializados.
É lá que está a maior oficina de manutenção de trens de ferro da América Latina, que, construída em 1916, alavancou a
cidade fundada em 1912. Com uma área
total de 55 mil metros quadrados, a oficina,
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atualmente, tem capacidade para atender
entre 15 e 20 locomotivas e de 15 a 18
vagões por dia. No início, a ferrovia que
hoje corta a cidade, bem como a oficina da
empresa, eram da Rede Mineira de Viação,
que cuidava do transporte de passageiros e
de carga. No entanto, em 1957, foi absorvida pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
que uniu 18 estradas de ferro. Mas foi em
1996, após o programa de concessão das
ferrovias, que a centenária oficina passou
a ser administrada pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), hoje controlada pela Valor
da Logística Integrada (VLI). Com cerca de
mil empregados ligados à ferrovia no município, a VLI tem em seu quadro mecânicos,

Frame 35

eletricistas, soldadores, maquinistas, engenheiros e outros profissionais.
Para José Elísio Batista, autor do livro
Divinópolis, uma ferrovia e cem anos de
empreendedorismo, o evento mais importante para o desenvolvimento da cidade
não foi a chegada da ferrovia, mas sim a
instalação da sede da empresa. “A grande transformação que definiu toda a nossa
cultura foi quando a sede da ferrovia chegou. No final da primeira década do século
XX e durante a década seguinte, Divinópolis
se consolidou como um dos mais importantes centros ferroviários do Brasil e da
América Latina”, explica.
Quando a sede da ferrovia foi instalada, a cidade recebeu um grande número
de profissionais especializados, inclusive
estrangeiros. “A vinda desses profissionais e também de trabalhadores de outras
cidades do Brasil como São Paulo, Belo
Horizonte e São João Del Rey transformou
Divinópolis em uma cidade cosmopolita
numa Minas Gerais até então predomi-

nantemente rural. Isso foi a base para
nossa industrialização futura. A partir daí,
há um incremento no comércio, principalmente o atacadista, o que transformou a
cidade em um grande entreposto”, ressalta José Elísio.
A história da oficina está tão ligada à cidade que até mesmo sua sirene
é Patrimônio Imaterial de Divinópolis.
Acostumados à referência da sirene que
tocava dez vezes ao dia alertando sobre a
hora de ir trabalhar, o início e o término do
almoço, bem como o fim do expediente,
os moradores da cidade se mobilizaram
quando, entre os anos de 1999 e 2000,
a sirene se calou. Para Vera da Conceição, que veio de Santa Catarina e mora há
25 anos em frente ao primeiro galpão da
Rede, a sirene é fundamental. “Na época
que desligaram foi muito ruim. Eu me baseio na sirene para tudo. Hora de levantar,
de fazer almoço, de ir pro pilates. Eu nem
olho o relógio, porque ela apita nas horas
certinhas”, conta.
Vera ressalta ainda que a sirene
não marca apenas as horas. De uns tempos para cá, toca também quando algum
funcionário da Rede falece. “Quando toca
fora do horário pode saber que foi isso”,
afirma Vera, que participou da mobilização
pela volta da sirene e acredita que agora
ela não pare mais, já que virou patrimônio.
“A gente escuta a sirene de longe, é um
marco para a cidade, assim como a ferrovia”, destaca.

Investimentos
Criada em 2010, a VLI definiu metas em relação ao transporte de cargas
gerais. Para tanto, foi feito um plano de
investimentos no valor de R$ 9 bilhões,
que iniciou-se em 2012, com previsão de
ser concluído em 2017. Os investimentos
estão sendo utilizados principalmente na
construção de terminais intermodais de
transbordo de carga, compra de locomoti-

vas e vagões e na modernização das linhas
férreas, dentre outros.
Há 35 anos na ferrovia, o técnico em
mecânica e eletrônica Leonardo Multari
faz parte desta história. Ele começou
na RFFSA como operador de máquinas
especiais, passou pela FCA e hoje é
analista operacional na VLI. Ele conta que
a ferrovia continua a ser um marco na
cidade. “Todos querem trabalhar aqui e é
um desejo que passa de pai pra filho. No
meu caso, meu pai era ferroviário e quando
surgiu a oportunidade, eu entrei também.
Na ocasião eu morava em Belo Horizonte e
retornei a Divinópolis quando meu pai falou
que haveria uma seleção. Passei e entrei”,
conta Leonardo.
Para ele, com a VLI, tudo foi modernizado. “Hoje existe muito investimento,
são locomotivas novas e os equipamentos
de correção antigos estão sendo renovados. A evolução é de uma enormidade
sem tamanho. Quem é oriundo da Rede,
que era um serviço federal, percebe a
diferença. Não havia grandes investimentos. O pouco que tinha era dividido e todas as ferrovias recebiam investimentos
semelhantes”, destaca Leonardo.

Memória
A modernização não foi a única preocupação da VLI, que tratou também de
preservar a história da ferrovia. Mesmo
fazendo várias reformas para readequar o
espaço com modernos equipamentos, foram preservados alguns prédios antigos,
como o que hoje é usado como auditório.
Foi na oficina que, em 1941, construiram a primeira locomotiva da cidade,
apelidada de Carmem Miranda. Era ela
que fazia o trajeto até a Capital, e ligava
Divinópolis à ferrovia de Garça de Minas,
em Iguatama. Ainda hoje, quem passa pela
Praça dos Ferroviários em Divinópolis, pode
visitar uma outra locomotiva, a 340, a segunda a ser construída por lá.
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Rios Invisíveis da Metrópole Mineira

Alessandro Borsagli - Ed. Do Autor – 2016
O livro Rios Invisíveis da Metrópole Mineira é resultado de cinco anos de pesquisa sobre
os rios urbanos de Belo Horizonte. Além da história da cidade a partir da destruição de seus elementos naturais e das mudanças da paisagem urbana da capital, o livro é ilustrado com mapas e
mais de uma centena de imagens. Os mapas e as imagens atestam uma paisagem perdida com
o desenfreado crescimento urbano de Belo Horizonte. Já os manuscritos e as fotografias inéditas
convidam o leitor a conhecer o Lado B da história da cidade.

Water, Cultural Diversity and Global Environmental
Chance (Água, Diversidade Cultural e Mudanças Ambientais Globais)

Editora SPRINGER e UNESCO, 2012
O livro trata, com profundidade e ineditismo, das relações entre água e diversidade cultural
dentro do cenário de mudanças ambientais globais. A publicação fundamenta teoricamente e
relata objetivamente a prática de pessoas e grupos sociais neste tema, reunindo textos de 77
autores, incluindo antropólogos, sociólogos, engenheiros, historiadores, economistas, biólogos,
jornalistas, lideranças comunitárias nos meios urbano e rural, lideranças indígenas e organizações não governamentais, dentre outros, de 42 países.
O download é gratuito http://bit.ly/lernavegar3101

Terra Brasilinis*

Leonardo Brasilino - Fundação Municipal de Cultura (PBH) - 2016
Pois é. Terra Brasilinis, que CD bonito e gostoso de se ouvir e dançar. Taí Brasilino mandando brasa no trombone como gente grande (não que não o seja) dando um banho de ritmos
e harmonias e melodias perfeitos. Colocando o Cd para tocar em qualquer ambiente de dança,
com certeza você não vai ficar só na gafieira. Maman m’voyé pézé kafé. Não fazemos a menor
ideia do que seja isso. Mas, salve Brasilino! Salve a música brasllis!

Artesão de Fé*

Frei Cláudio van Balen - Org. Mauro Passos e Cláudio Guerra. - 3i Editora, 2013
Como escreve Frei Betto no prefácio do livro, “Frei Cláudio van Balen é um álbum de
retratos no meu coração. ...” Assim é o livro Artesão de Fé. Cheio de retratos recortados e apresentados por Cláudio Guerra e Mauro Passos, organizadores do livro. No livro pode-se conhecer
a teologia pastoral de Frei Cláudio, sua visão social do mundo, sua trajetória biográfica, textos de
sua vasta obra, e muito mais. Enfim, um livro para nenhum cristão botar defeito.

*Na edição passada, Terra Brasilinis foi publicado com o texto referente ao Artesão de Fé
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ler e navegar

invencionices

Inovação que gera
qualidade de vida

Quando criança, uma das brincadeiras preferidas de Rosana Antunes era
mergulhar em tambores cheios de água.
Como sua família não tinha condições
para comprar uma cota no clube local,
em Carmo do Paranaíba, o passatempo
inventado pelo pai ajudava a refrescar os
dias quentes na cidade. Décadas depois,
a brincadeira descompromissada inspirou
Rosana a criar um inédito aparelho de
mobilidade, o Up Rose. Com o auxílio do
dispositivo, pessoas com deficiência ou
dificuldade de locomoção podem voltar a
ficar de pé e se locomover.
A ideia surgiu quando a mãe de Rosana sofreu um trágico acidente de carro,
em 1991. Durante a colisão, Rosa Antunes estava no banco de trás e fraturou
três vértebras da coluna, ficando paraplégica. Daquele dia em diante, a filha traçou
um objetivo: ver a mãe de pé novamente.
Foi então que a brincadeira com os tambores veio à mente. “Enquanto eu mergulhava, a circunferência do tambor imobilizava os meus joelhos e o meu quadril. A
ideia inicial era colocar minha mãe dentro
de um tambor com rodinhas, encaixando
o corpo dela e imobilizando os vãos com
alguns travesseiros e espumas”, disse.
Anos depois, Rosana passou a imaginar
um formato semelhante, mas cortado em
aros semicirculares, que não se fecham.
Dessa forma, a mãe não teria dificuldades
para entrar no aparelho, que ainda ficaria
com o design mais interessante.
Pensada a estrutura, Rosana precisava fazer o primeiro protótipo. Foi até
aos locais que vendiam alumínio e pediu
aos vendedores tubos, chapas e demais
peças de que necessitava. Uma das preocupações era em relação ao acesso a
locais com porta, algo que fez com que
ela precisasse de medidas exatas. O que a

ajudou nesse processo foi o conhecimento adquirido com ferramentas
e com a costura, hobbies que ela
mantém desde a infância.
E depois de muito esforço e
dedicação, em 2009 estava pronto
o protótipo do Up Rose. A emoção
tomou conta da mãe quando pôde
usar o aparelho pela primeira vez.
Rosa ficou encantada ao voltar a
fazer coisas simples, como pegar
algumas flores que estavam em um
painel e poder ver a rua da varanda
de casa. “O mundo fica mais bonito”, dissera Rosa. Depois de quase duas
décadas, estava de pé novamente.
O sonho de Rosana fora concretizado. Quando pensou no equipamento,
não tinha a intenção de fazer um produto
para o mercado, mas depois foi orientada por médicos e cientistas a patentear
e distribuir o aparelho. Com essa motivação, Rosana buscou engenheiros para
aperfeiçoar o funcionamento, como a
adição do joystick para a locomoção, e
se mobilizou para resolver as questões
burocráticas. Hoje, o Up Rose tem patentes registradas em mais de 50 países no
mundo e suas unidades já são comercializadas Brasil afora.
Para especialistas, o aparelho traz
vários benefícios para a saúde, como o
fortalecimento dos ossos e melhoria da
circulação sanguínea. “É um equipamento
que, se usado dentro das situações consideradas seguras e que trazem o bom desempenho, tem muito potencial de melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida
dos pacientes que necessitam”, ressalta
Thales Rezende de Souza, professor do
departamento de Ciências da Reabilitação
da Escola de Educação Física, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional da UFMG.

Carlos Oliveira

ALM
ANA
QUE

Quem também teceu elogios ao
Up Rose foi Alessandro Fernandes, do
Blog do Cadeirante. Interessado em testar o equipamento, Alessandro entrou em
contato com a empresa para marcar uma
visita. “Nunca havia testado nada similar,
esperava que o aparelho fosse ficar instável comigo, pois tenho 1,95m de altura,
mas não foi o que aconteceu. O Up Rose
representa um grande ganho em termos
de independência e inclusão, pois a pessoa volta a ter condições e sensações que
a cadeira de rodas impossibilita”, avalia.
Com inúmeros elogios e incentivos
na bagagem, Rosana Antunes foi além da
realização de um sonho antigo. Nas duas
décadas que separam a ideia inicial do
equipamento consolidado, a mineira virou
noites em busca da estrutura ideal para o
aparelho e correu atrás da consolidação
do Up Rose. Hoje, ela acredita que sua
trajetória revela até mesmo uma saída
para crises e instabilidades financeiras:
“Commodities se repetem. São as inovações e patentes que renovam uma economia. Um país só se sustenta se investir
em inovações e estimular os inventores e
empreendedores a criar. Assim surgem os
Up Roses”, finaliza.
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memória

“

Faces sob o sol, os olhos na cruz /Os heróis do bem prosseguem na brisa na manhã/ Vão levar ao reino dos minaretes/A
paz na ponta dos arietes/A conversão para os infiéis…

”

João Bosco – In: Agnus Dei

Os cavaleiros templários
A Ordem dos Cavaleiros Templários, Ordem do Templo ou simplesmente Templários era uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu por cerca de dois
séculos na idade média, com o propósito original de proteger os cristãos que voltavam a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os seus membros
fizeram voto de pobreza e castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha. Era subdividida, de forma básica, da
seguinte maneira: o Mestre, o Cavaleiro e o Aprendiz. É dessa forma, dizem alguns especialistas, que os Templários são representados pela Maçonaria.

Construtores
Sua origem remonta desde a construção do Templo do Rei Salomão por pedreiros fenícios de Tiro, ou até mesmo desde o tempo
da construção da Grande Pirâmide e dos tempos de Atlântida.

Poder
O poder central dos Templários também desenvolveu outras atividades visando agilizar o progresso econômico e social. Entre
elas estão a supressão de cobranças de pedágio impostas pelos
senhores feudais, livrando desse pedágio quem usasse as pontes e
estradas templárias, o desenvolvimento de culturas agrícolas, especialmente trigo e cevada para diminuir a fome que nessa época dizimava
as populações mais carentes e o convite a artesãos, construtores e outros
oficiais para se instalarem em terras templárias, onde poderiam trabalhar
livremente sem pagar taxas.

Geometria Sagrada

Quando um nobre europeu se juntava à Ordem dos Cavaleiros Templários, ele entregava seu castelo e propriedades para que os cavaleiros
pudessem usar as receitas geradas a partir da propriedade para comprar armas de guerra, cavalos, armaduras e outros suprimentos militares.
Com isso, as fileiras dos Cavaleiros Templários cresceu rapidamente.

Com o dinheiro que acumularam e com o conhecimento da Geometria Sagrada adquirido em Jerusalém, os Templários construíram a misteriosa e
impressionante Catedral de Chartres, na França. Mais tarde, outras catedrais do mesmo estilo gótico e com medidas e simetria de acordo com a
Geometria Sagrada foram construídas em toda a Europa. Assim se iniciaram as lendas dos Mestres Pedreiros.

Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
http://thoth3126.com.br/category/templarios / www.ostemplarios.org.br
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Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 10% até
29/02/2016
R$435,09
R$217,54

Desc. 15% até
31/01/2016
R$410,91
R$205,45

Superior
Médio

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Classes de Capital
Desc. 15% até
Desc. 10% até
Social
31/01/2016
29/02/2016
Até 50.000,00
R$388,65
R$ 411,51
de 50.000,01
R$777,29
R$823,01
até 200.000,00
de 200.000,01
R$1.165,94
R$1.234,53
até 500.000,00
de 500.000,01
R$1.554,58
R$1.646,02
até 1.000.000,00
de 1.000.000,01
R$1.943,23
R$2.057,54
até 2.000.000,00
de 2.000.000,01
R$2.331,87
R$2.469,04
até 10.000.000,00
acima de
R$3.109,16
R$3.292,05
10.000.000,00

Faixa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

INDICADORES

Sem desconto
31/03/2016
R$483,43
R$241,71
Valores de Serviços
I – Pessoa Jurídica
a) Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial,
sucursal, etc.)
b) Visto de registro
c) Emissão de certidão de registro e quitação de
pessoa jurídica
d) Emissão de certidão de quaisquer outros
documentos e anotações
e) Requerimento de registro de obra intelectual
II – Pessoa Física
a) Registro profissional
b) Visto de registro
c) Expedição de carteira de identidade
profissional
d) Expedição de 2a via ou substituição de carteira
de identidade profissional
e) Emissão de certidão de registro ou quitação de
pessoa física
f) Emissão de certidão até 20 ARTs
g) Emissão de certidão acima de 20 ARTs
h) Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs
i) Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs
j) Emissão de CAT com registro de atestado
k) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e
anotações
l) Análise de requerimento de regularização de
obra ou serviço ou incorporação de atividade
concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato
m) Requerimento de registro de obra intelectual

Sem desconto
31/03/2016
R$457,23
R$914,46
R$1.371,70
R$1.828,92
R$2.286,16
R$2.743,38
R$3.657,84

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

Tabela A / Valor do Contrato
Obra ou Serviço

TAXA DE A.R.T.

1

até 8.000,00

R$ 74,37

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 130,15

3

acima de 15.000,01

R$ 195,96

Multas de Infração
Valor da Multa

Alínea
A
B
C
D
E

R$ 589,64
R$ 1.179,27
R$ 1.965,45
R$ 1.965,45
R$ 5.896,34

R$ 222,74
R$ 111,04
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 278,26
R$ 72,50
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 92,75
R$ 45,73
R$ 92,75
R$ 75,11
R$ 45,73
R$ 278,26
R$ 278,26

A Instrução de Serviço completa pode ser consultada no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.
br). Lá encontram‑se os casos especiais de descontos, bem como multas a serem aplicadas em
caso de atraso.

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de agosto/2015 a julho/2016 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
julho/16
junho/16
maio/16
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15
novembro/15
outubro/15
setembro/15
agosto/15

Baixo
1.297,38
1.296,81
1.296,41
1.293,35
1.291,05
1.216,12
1.206,77
1.203,06
1.201,61
1.199,15
1.197,36
1.196,54

R-1
Normal
1.568,84
1.567,68
1.567,63
1.564,47
1.561,56
1.464,19
1.454,24
1.448,06
1.445,76
1.443,06
1.440,89
1.440,45

PP-4
Alto
1.885,90
1.883,62
1.884,26
1.878,23
1.873,84
1.770,50
1.759,59
1.752,99
1.748,90
1.744,57
1.740,82
1.740,93

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

Baixo
1.170,44
1.170,00
1.168,91
1.167,80
1.166,70
1.109,61
1.106,44
1.103,00
1.101,81
1.098,95
1.095,90
1.095,04

Normal
1.464,75
1.463,71
1463,10
1.461,68
1.459,75
1.371,86
1.360,76
1.355,70
1.354,09
1.351,46
1.350,08
1.349,35

Baixo
1.110,59
1.110,17
1.108,95
1.108,16
1.106,99
1.053,63
1.050,75
1.047,68
1.046,52
1.043,86
1.041,10
1.040,23

R-8
Normal
1.261,74
1.260,82
1.260,13
1.259,32
1.257,73
1.183,37
1.177,62
1.173,21
1.171,71
1.169,38
1.167,58
1.166,87

Alto
1.514,52
1.513,26
1.512,95
1.509,50
1.506,33
1.427,57
1.420,03
1.415,12
1.412,29
1.409,28
1.406,52
1.405,98

PIS
Baixo
851,45
850,39
848,27
846,92
846,13
798,42
795,81
793,91
793,54
791,76
790,04
788,83

R-16
Normal
1.221,25
1.220,48
1.220,06
1.218,94
1.217,36
1.146,32
1.141,18
1.136,81
1.135,47
1.133,04
1.131,05
1.130,31

Alto
1.571,03
1.569,54
1.567,97
1.567,81
1.566,11
1.478,78
1.472,94
1.468,62
1.467,51
1.464,79
1.463,57
1.462,28

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

Padrão/meses

RP1Q

G1

Padrão / meses

julho/16
junho/16
maio/16
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15
novembro/15
outubro/15
setembro/15
agosto15

1.319,37
1.318,07
1.315,38
1.314,54
1.312,22
1.225,75
1.224,97
1.220,38
1.219,85
1.216,64
1.214,04
1.212,90

670,02
670,00
669,44
670,15
668,95
630,11
629,67
628,82
628,38
626,93
626,07
625,80

julho/16
junho/16
maio/16
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15
novembro/15
outubro/15
setembro/15
agosto/15

Normal

Alto

Normal

Alto

Normal

Alto

1.433,96
1.432,26
1.430,93
1.429,73
1.427,89
1.343,23
1.335,55
1.332,10
1.331,72
1.329,09
1.329,28
1.327,26

1.547,32
1.545,15
1.544,24
1.541,54
1.539,06
1.453,23
1.444,46
1.440,08
1.439,57
1.436,64
1.437,25
1.434,85

1.235,73
1.234,84
1.233,44
1.233,73
1.232,49
1.157,64
1.152,19
1.148,72
1.148,01
1.146,18
1.145,44
1.144,10

1.355,32
1.354,03
1.352,83
1.352,31
1.350,63
1.273,62
1.267,72
1.263,76
1.262,71
1.260,41
1.259,34
1.258,09

1.640,36
1.639,23
1.637,27
1.638,22
1.636,93
1.538,54
1.532,32
1.527,81
1.527,07
1.524,54
1.523,64
1.522,05

1.798,79
1.797,05
1.795,22
1.795,04
1.793,07
1.691,79
1.685,02
1.680,02
1.678,72
1.675,58
1.674,16
1.672,66
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imagem

Passarinho em Moeda/MG - Foto: Filipe Bicalho
“Estava em um trabalho de campo e me deparei com esse passarinho solitário que, num misto de medo e curiosidade, me permitiu
bater a foto”.
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem.
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O indispensável
para alavancar sua carreira
é o conhecimento.

MBA GESTÃO DE PROJETOS
Obtenha uma certiﬁcação internacional com o Ietec, primeira instituição credenciada como Global Registered Education Provider em Minas Gerais, avaliado e
aprovado como provedor de formação em Gerenciamento de Projetos pelo
Project Management Institute (PMI)®.

MBA Gestão e Engenharia de Simulação
EXCLUSIVO

RECOMENDADO PELA

MESTRADO IETEC
Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas

Modelagem matemática para solução de questões práticas:
respostas precisas para a tomada de decisões.
Aproveite até 4 disciplinas como crédito para Mestrado Ietec.

O único mestrado do Brasil que alia engenharia e gestão.
Turmas aos sábados.

PÓS-GRADUAÇÃO: Especialização e Aperfeiçoamento
Gestão de Projetos e Processos

Tecnologia da Informação

Gestão de Projetos
Gestão de Processos e Análise de Negócios

Engenharia de Software
Gestão e Tecnologia da Informação
Análise de Sistemas Orientada a Negócios

Engenharia e Inovação
Engenharia de Custos e Orçamentos
Engenharia Logística
Engenharia de Manutenção
Engenharia de Processos Industriais
Engenharia de Vendas
Engenharia de Planejamento
Engenharia de Empreendedorismo

Gestão de Negócios
Gestão de Negócios
Administração de Compras e Suprimentos

Sustentabilidade / Meio Ambiente

(31) 3116.1000

dos proﬁssionais
capacitados
são engenheiros

Gestão e Tecnologia de Resíduos e Eﬂuentes
Análise de Sustentabilidade

PROJETO SÊNIOR - ENGENHEIRO COM MAIS DE 60 ANOS
Renove sua carreira. Pós-Graduação/MBA com 50% de
desconto para proﬁssionais com mais de 60 anos.*

Acesse ietec.com.br

55%

PROJETO TRANSIÇÃO - ENGENHEIRO DESEMPREGADO
Crie novas oportunidades. Pós-Graduação/MBA com 50% de
desconto para proﬁssionais desempregados.*

Campus Savassi - Rua Tomé de Souza, 1065

Belo Horizonte/MG

* Saiba mais informações no site: www.ietec.com.br/projetos-sociais.

®

Engenharias | Ciências Agrárias | Ciências Exatas e da Terra

Incentivo à publicação de

artigos científicos,
resultados de pesquisas,
relatos de caso
e revisões sistemáticas
artigos em português
artigos em
demanda contínua
Submissão de artigos

revistatecnica.crea-mg.org.br

Credenciamento
de avaliadores

www.crea-mg.org.br
verticetecnica@crea-mg.org.br

