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Patrocínio -  CAU/MG

De:
Enviado em: quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 14:17
Para: Patrocínio -  CAU/MG
Assunto: Re: AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Interposição de Recursos ao 

Resultado Preliminar de Julgamento dos Projetos

Prezados Senhores, 

Venho através deste solicitar, por gentileza, a interposição de recurso à Comissão Julgadora da Premiação, 
em face do Resultado Preliminar de Julgamento dos Projetos referente a proposta Modelo Fazenda Futuro 
na Premiação de Boas Práticas Urbanas: ambiental, saneamento e social do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG.  

O trabalho foi inscrito na categoria Saneamento - Uso racional de recursos naturais que são trabalhos que 
contemplem como objeto principal a temática da redução ou reuso de água, eficiência energética, geração de 
energia limpa e renovável ou desenvolvimento de sistemas construtivos que considerem matérias-primas de 
baixo impacto energético em área urbana. 

O Modelo Fazenda Futuro tem muito a oferecer para a sociedade, meio ambiente e para a indústria, sendo 
um projeto inovador para o segmento que também promove a arquitetura e também a sustentabilidade 
social, importante neste momento pandemia/pós-pandemia. A proposta engloba soluções 
arquitetônicas/técnicas, socioeconômicas em um ciclo importante para Cidades e Comunidades Sustentáveis 
(utiliza matéria-prima e mão-de-obra locais gerando empregos, capacitação, aprendizagem e movimentação 
da economia) e ambientais, de saneamento, ponto alto do projeto, de muita importância para a concepção de 
indústrias que tendem a gerar grandes impactos negativos. 

Destaco: Saneamento - Uso racional de recursos naturais 

Temática de redução ou reuso da água: 

- Em todas as edificações do parque industrial, o projeto prevê utilização de calhas com condutores de água
da chuva para grelhas, que serão direcionadas para a caixa de captação. Essa água poderá ser reutilizada nas
descargas, limpeza e irrigação de jardins;
- Tratamento adequado da água gerada na indústria pela produção de matéria-prima, que contém ácido fítico 
que não é benéfico para os seres humanos e tóxico para peixes, lagos, rios, lagoas. Para isso foi proposto
tratamento com fitorremediação com a planta aquática Taboa (Typha domingensis), que absorve esse
antinutriente realizando o tratamento adequado da água;
- No processo de preparação de uma das matérias-primas, a ervilha, deve haver cozimento. A água utilizada
nesse cozimento se torna um novo produto, a aquafaba que é rica em proteínas e que pode ser substituída
por ovos em receitas veganas. Há criação de um novo produto, fazendo reuso dessa água que seria descarte.

Eficiência energética e geração de energia limpa e renovável: 

- Implantação de placas fotovoltaicas no parque industrial, na área externa verde, orientadas para o norte,
recebendo incidência solar durante todo o dia e gerando energia, sendo de baixo impacto ambiental, pois
não polui, é renovável, limpa, sustentável, mínima manutenção, economia de até 95% de luz e podem ser
recicladas;
- Implantação de sistema de aquecimento solar nos prédios que requer aquecimento de água, como nos
vestiários e refeitório, economizando energia com água aquecida nos chuveiros e cozinha;
- Utilização de cores claras nas fachadas e telhado, ajudando a reduzir a temperatura nos ambientes, sendo
também uma forma de reduzir emissões de carbono. Para potencializar esse objetivo, foi usado a tinta
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térmica Nanothermic na cor branco, que diminui até 84% da radiação no telhado e entre 10 a 15% da 
temperatura por telha. Com auxílio da ventilação natural das venezianas a sensação térmica no ambiente 
interno se torna agradável, sem precisar de ar condicionado. O produto também atenua temperaturas baixas. 
- Uso de sheds com venezianas de policarbonato na cobertura e fechamentos para proporcionar iluminação e 
ventilação natural, orientados para o vento dominante e para o leste, recebendo sol da manhã com raios 
solares menos intensos e calor ameno.  
 
Desenvolvimento de sistemas construtivos que considerem matérias-primas de baixo impacto energético em 
área urbana: 
 
- Em todo o projeto foi aplicado a racionalização construtiva a fim de otimizar o processo construtivo, 
reduzindo tempo de obra, minimizando fluxos com deslocamentos no transporte, desperdícios com 
materiais, ferramentas, energia e mão de obra, causando baixo impacto energético em área urbana; 
- Uso de estrutura metálica em todas as edificações por ser mais racional e eficaz, contribuindo deste forma 
para uma construção sustentável também de baixo impacto energético. Obras feitas em aço têm menor 
impacto negativo sobre o meio ambiente em termos de uso de energia, consumo de matérias-primas, 
geração de detritos e de impactos no canteiro de obras, como a criação de resíduos, emissão de poeira, 
tráfego e ruídos sonoros. É um material 100% reciclável e ecoeficiente em seu processo produtivo. 
 
O Modelo Fazenda Futuro vai ao encontro da proposta do Concurso de Boas Práticas Urbanas, e acredito 
que merece uma reavaliação de todo o projeto enviado (desenhos técnicos e parte escrita mostrando toda a 
solução arquitetônica, de sustentabilidade social, saneamento e ambiental). 
 
Agradeço novamente a oportunidade de participar do concurso. 

 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

 
Em seg., 21 de fev. de 2022 às 11:04, Patrocínio - CAU/MG <patrocinio@caumg.gov.br> escreveu: 

EDITAL CAU/MG N° 002/2021 

Premiação de boas práticas urbanas: ambiental, saneamento e social 

  

Prezados Proponentes, bom dia. 

  

Torna-se público o aviso de chamamento para Interposição de Recursos ao Resultado Preliminar de 
Julgamento dos Projetos do Edital da Premiação de boas práticas urbanas: ambiental, saneamento e 
social do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG. Os interessados ficam 
notificados para, caso queiram, apresentarem recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Item 
4.1 do Edital. A data e horário final para a interposição de recurso em face do resultado de julgamento e 
seleção é dia 03/03/2022, até às 17:00. (Arquivo em anexo para consulta).  

  

O resultado da análise, julgamento e seleção, com seus respectivos detalhamentos, dos trabalhos 
habilitados encontra-se disponível para download no sítio eletrônico do CAU/MG: 
https://www.caumg.gov.br/boas-praticas-urbanas/ 
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Resultado Definitivo de Habilitação: LINK 

Resultado Preliminar de Julgamento dos Projetos: LINK 

Solicitações, esclarecimentos e informações deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico 
patrocinio@caumg.gov.br 

Atenciosamente, 

FLAVIA POSSATO / Assessora de Eventos 

assessoria.eventos@caumg.gov.br  +55 31 2519-0950 // 

31 983036789 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG

Av. Getúlio Vargas, 447, 11º andar – Funcionários

30112-020 – Belo Horizonte/MG

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet. Livre de vírus. www.avast.com. 




