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O Crea-Minas iniciará em breve uma série de Encontros Regionais visando 

envolver os profissionais da área tecnológica em todo o estado. Ao todo serão re-

alizados 12 Encontros para fortalecer o processo de interiorização do Crea-Minas 

e promover a aproximação dos profissionais das discussões acerca do desenvolvi-

mento dos municípios, retomando a autoridade técnica da engenharia. Realizados 

em parceria estratégica com a Ouvidoria Geral do Estado e com o apoio de diversas instituições como Cemig, 

Funasa, Caixa Econômica Federal, Ministério Público do Estado e Federação das Associações de Engenharia e 

Arquitetura (Faea-MG), os Encontros contemplarão todas as regionais do Conselho.

Tendo como tema central Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, os Encontros são mais uma con-

quista dos profissionais da engenharia e têm como objetivo contemplar a diversidade econômica, social e cultural 

do estado com a abordagem de temas de interesse das microrregiões onde serão realizados. Serão também 

uma ótima oportunidade para discutirmos temas como meio ambiente que envolve questões como preservação 

e recuperação, legislação, licenciamento, extração de recursos naturais e seus impactos ambientais. No que diz 

respeito às rodovias mineiras, debateremos a integração estadual e multimodal, duplicação dos corredores e das 

rodovias e privatização das estradas estaduais, dentre outros assuntos. As grandes questões das nossas cidades 

serão discutidas através de abordagens sobre Estatuto da Cidade, Plano Diretor, legislação urbana, parcerias das 

prefeituras na gestão municipal, mobilidade urbana, saneamento, redução da violência no trânsito e apresentação 

de projetos para a mitigação dos problemas causados pelas chuvas nos municípios.

Além de palestras e debates, o Crea-Minas e seus parceiros promoverão cursos de capacitação profissional, 

ofertarão serviços e identificarão as demandas e oportunidades regionais. O objetivo é através dessas ações va-

lorizar os profissionais da área tecnológica e para isso vamos mobilizar as autoridades e os profissionais de cada 

região onde os Encontros serão realizados.

Através destes Encontros fortaleceremos a inserção social dos profissionais da área tecnológica que darão 

efetivamente a sua contribuição técnica na formulação das políticas públicas locais e regionais. Juntamente com 

as parcerias firmadas, integraremos as competências de cada um em benefício das nossas profissões e am-

pliaremos ainda mais a eficácia da nossa fiscalização. Daí a importância da participação e do envolvimento dos 

profissionais para alcançarmos o sucesso almejado em todos os Encontros.

Jobson Andrade 

Presidente do Crea-Minas
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Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Minas Gerais

Represento uma escola técnica, o Centro de 
Formação Profissional de Nível Médio (Cefan), 
localizado em Passos/MG,  que ministra os 
seguinte cursos técnicos: Técnico em Enfer-
magem, Radiologia, Farmácia, Análises Clíni-
cas, Prótese Dentária, Secretariado, Guia de 
Turismo e Edificações. A apreciação dos do-
centes e discentes dos respectivos cursos, nos 
levou a comunicar-nos com essa editora para 
possível doação dos periódicos desta, com o 
objetivo de apresentar assuntos atualizados, o 
que contribuiria muito para a sua profissiona-
lização.
 
Dra. Maria Inês Lemos Coelho Ribeiro 
Diretora Pedagógica
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Nova gestão assume desafios 
para o próximo triênio
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para 
submissão 
de artigos 
técnicos

A Revista Vértice Crea-Minas recebe artigos técnicos para sua 
próxima edição até 26 de julho de 2012.

Os procedimentos para envio do material e os requisitos para 
publicação estão disponíveis em: http://tinyurl.com/artigos-vertice
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Fiscalização

Com o intuito de modernizar ainda 

mais sua fiscalização, o Crea-Minas é o 

primeiro entre os Conselhos a utilizar ta-
blets nas suas ações. A implantação da 

fiscalização móvel, inicialmente feita com 

PDA’s, agilizou o processo, que era feito 

através de planilhas, material impres-

so e banco de dados não centralizado 

e não integrado ao sistema corporativo 

do Conselho. A partir da implantação da 

fiscalização móvel, os fiscais, em campo, 

passaram a consultar informações refe-

rentes a A.R.T.s e sobre os responsáveis 

técnicos, dentre outras.

As ações de fiscalização do Conselho, 

que são executadas com foco nos empre-

endimentos e nos serviços e atividades 

desenvolvidos por empresas e profissio-

nais da área tecnológica, têm como fun-

damento a proteção da sociedade, garan-

tindo que os serviços sejam executados 

por profissionais legalmente habilitados. 

Para o gerente Técnico e de fiscali-

zação, engenheiro Renato Chaves, os ta-
blets vão auxiliar e agilizar as ações de 

fiscalização. “Dentre as vantagens apre-

sentadas pelo novo equipamento estão a 

possibilidade de transmissão de dados via 

3G, consultas online do banco de dados, 

melhor ergonomia para uso diário, possi-

bilidade de teleconferência e visualização 

em tempo real das ações de campo pelos 

gestores, além da redução do tempo de 

serviço interno dos agentes”, ressalta.

Fiscalização móvel
Desde que foi implantada a fiscaliza-

ção móvel, os agentes podem interagir 

em campo de forma padronizada e online 
com a rede do Crea, funcionando de for-

ma consistente, controlada e automatiza-

da, agilizando as atividades de fiscaliza-

ção e gerando aumento da produtividade, 

efetividade e diminuição de custos, resul-

tando numa gestão integrada e transpa-

rente de todo processo.

O GEFisc, sistema desenvolvido es-

pecialmente para a fiscalização do Crea-

Minas, tem módulos para a web e para os 

tablets utilizados pelos agentes de fisca-

lização no trabalho de campo. O módulo 

desenvolvido inicialmente para PDA’s, 

hoje adaptado para os tablets, trabalha 

também offline. Isso significa que, inde-

pendente do acesso a internet, os fiscais 

podem lançar os dados para serem pos-

teriormente sincronizados. Com os novos 

equipamentos, além do acesso a versão 

exclusiva para os tablets, os fiscais têm 

também acesso à versão web através de 

conexão à internet 3G, o que não era pos-

sível nos PDA’s.

Usado para registrar as fiscalizações 

em campo, consultar dados, históricos de 

notificações, autuações da obra, serviço 

ou empreendimento fiscalizado, geren-

ciar os prazos e recursos das notifica-

ções de irregularidades, o aplicativo do 

GEFisc para os tablets também permite 

aos fiscais fazer o cadastro e edição das 

obras, dos proprietários das obras e das 

atividades realizadas nas obras. Através 

do sistema, as coordenadas geográficas 

são coletadas, automaticamente, por GPS 

integrado ao tablet. O novo equipamento 

também é usado para fotografar as ações 

de fiscalização. 

Para o fiscal Sérgio Ricardo de As-

sis, o tablet funciona como um escritó-

rio ambulante. “Você tem em mãos um 

equipamento que é quase um computa-

Crea-Minas é pioneiro na utilização de 
tablets na fiscalização 

Fiscal do Crea-Minas registra ação de fiscalização utilizando o tablet
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dor. A tela grande o e o teclado facilitam 

o trabalho”. Ele conta ainda que, com o 

GPS incorporado ao dispositivo é possível 

localizar as coordenadas do local a ser 

fiscalizado com rapidez. Sérgio destaca 

outras vantagens em relação aos PDA’s, 

principalmente a qualidade das fotos e o 

manuseio. “Digitar nos PDA’s era muito 

difícil, porque a tela e o teclados são mui-

to pequenos”, ressalta.

Investimentos em capacitação
Com a informatização dos processos 

da fiscalização, o Conselho tem investido 

cada vez mais na capacitação de seus 

agentes e em novos equipamentos. Essa 

nova etapa, da utilização dos tablets, rea-

firma o Crea-Minas numa posição de van-

guarda. Tanto é que em março deste ano, 

o presidente do Conselho, engenheiro civil 

Jobson Andrade, recebeu a visita dos pre-

sidentes de dois Creas da região Norte, 

engenheiro Marcos Gracindo Marques, de 

Roraima, e engenheiro Nélio Alencar, de 

Rondônia. No encontro, Jobson confirmou 

o compromisso em transferir tecnologias 

de fiscalização para os dois Regionais.

Desde que foi implantado o Sistema 

de Fiscalização Móvel, em 2008, o Crea-

Minas conseguiu elaborar um cadastro 

de fiscalização consistente de obras, 

serviços e empreendimentos, o que ge-

rou uma diminuição dos custos fixos da 

fiscalização em função da possibilidade 

de planejar as ações com mais eficiên-

cia e eficácia. Outro resultado positivo 

apresentado foi a diminuição dos autos 

de infração julgados e cancelados, devido 

a melhoria na qualidade de instrução dos 

processos de infração; padronização das 

ações em todo o estado; e reconhecimen-

to da comunidade profissional e da socie-

dade em geral, na prestação dos serviços 

de fiscalização pelo Crea-Minas. 

O diretor Técnico e de Fiscalização, 

engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli, 

ressalta que a substituição dos PDA’s pe-

los tablets é mais um indicativo de que 

o Crea-Minas acompanha as inovações 

tecnológicas. “A quantidade de informa-

ção que o novo equipamento comporta é 

muito superior e com isso ganhamos em 

agilidade, eficácia e eficiência. A possibili-

dade de trocar informações e mensagens 

em tempo real é muito importante para 

a integração do trabalho de fiscalização”, 

destaca o diretor. 

O dia a dia das ações nas redes sociais

A ideia de dar mais transparência 

as ações de fiscalização levou a equipe 

do Crea-Minas a utilizar, além do portal 

do Conselho, as redes sociais para in-

formar sobre as atividades dos agentes 

no campo.

Diariamente são publicadas no por-

tal (www.crea-mg.org.br), no Facebook 

(www.facebook.com/CreaMinas) e no 

Twitter (www.twitter.com/Crea_Minas) 

notas informando sobre as ações de fis-

calização e divulgando o planejamento 

para o próximo período. Com as notí-

cias, profissionais e sociedade podem 

acompanhar o dia a dia do trabalho do 

Conselho em defesa da sociedade.

Para o presidente da Associação 

Mineira de Engenharia de Segurança 

Ames) João José Magalhães Soares, 

esse tipo de divulgação é muito impor-

tante. “Sempre consultamos, comenta-

mos e compartilhamos as notícias do 

Crea-Minas com os nossos associados. 

Não podemos nos furtar a inserir o 

Crea-Minas, a engenharia e as asso-

ciações nas redes sociais, pois isso dá 

transparência às ações”, ressalta.

Através das redes sociais, profis-

sionais e sociedade ficam conhecendo 

mais sobre trabalho do Conselho que 

fiscaliza o exercício profissional de vá-

rias modalidades em diversos locais. 

“É preciso que o profissional registrado 

no Crea saiba que o trabalho da fiscali-

zação garante a ele o mercado de tra-

balho, pois inibe a atuação dos leigos. 

A divulgação das nossas ações pelas 

redes sociais e pelo site é uma evo-

lução na nossa comunicação. Antes, 

fazíamos as ações e ninguém ficava 

sabendo”, finaliza o diretor Bernardo 

Scarpelli. 
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No documentário O veneno está na 
mesa, lançado em 2011, o cineasta bra-

sileiro Silvio Tendler denuncia as conse-

quencias danosas do uso indiscriminado 

de agrotóxico na produção de alimentos 

no Brasil tanto para a saúde dos consu-

midores, como para o meio ambiente e os 

trabalhadores que aplicam os produtos. 

Para contrapor à ideia de que esses pro-

dutos são indispensáveis à produtividade 

no campo e rebater argumentos que rela-

tivizam seu uso, o filme mostra uma série 

de malefícios causados pelo uso exagera-

do do agrotóxico, muitos deles proibidos 

em outros países. 

Em outra linha de raciocínio, a revista 

Veja publicou em sua edição de 4 de ja-

neiro de 2012 matéria intitulada A verda-
de sobre os agrotóxicos em que contesta 

o relatório de atividades do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (Para) de 2010, da Anvisa, ór-

gão do ministério da Saúde, em que apon-

ta que quase um terço dos vegetais mais 

consumidos pelos brasileiros apresenta 

resíduos de agrotóxicos em níveis inacei-

táveis. Para a Veja, “Quando se esmiúça 

o relatório, vê-se que muito do receio que 

ele provocou é exagerado e infundado”, e 

complementa informando que para expli-

A polêmica do agrotóxico no campo
Utilização de produtos para controle de pragas e doenças 
nas lavouras divide opniões e desafia fiscalização
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car a sua afirmativa “conversou com oito 

toxilogistas e engenheiros agrônomos que 

atuam em centros de referência no país”.

Os dois pontos de vista traduzem o 

tamanho da polêmica que o uso de agro-

tóxico na agricultura vem causando em 

vários setores da sociedade brasileira. 

Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro 

lugar no ranking mundial do consumo de 

agrotóxicos, sendo que produtos proibidos 

em países como Estados Unidos, Canadá, 

Japão, China e na União Europeia são 

comercializados no país.  De acordo com 

dados do Sindicato Nacional da Indústria 

de Produtos para a Defesa Agrícola, mais 

de um milhão de toneladas de agrotóxicos 

foram despejados nas lavouras brasileiras 

em 2010. De acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim), 

só em 2010, as seis empresas mais fortes 

no ramo de agrotóxicos – Monsanto, Syn-

genta, Bayer, Dupont, DowAgrosciens e 

Basf – faturaram uma cifra superior a US$ 

7 bilhões em agrotóxicos no Brasil. Dados 

do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 

dão conta de que hoje o Brasil possui cer-

ca de 1.200 marcas comerciais de agro-

tóxicos, o que corresponderia a cerca de 

300 ingredientes ativos de agrotóxicos. O 

glifosato, por exemplo, uma das principais 

substâncias presentes nas prateleiras e a 

mais comercializada no Brasil, que cor-

responde a 70% do mercado, dá origem a 

mais de 30 variedades de químicos.

Se por um lado, os que defendem o uso 

do agrotóxico utilizam o argumento de que 

o crescimento rápido da população exige 

uma maior produção de alimentos, o que 

faz dos agrotóxicos produtos essenciais  

para se obter maiores rendimentos 

nas plantações, por outro lado está 

comprovado que eles são produtos 

químicos que, quando aplicados de forma 

indiscriminada e inadequada, causam 

problemas à flora, à fauna e ao próprio 

homem. Apesar disso, representantes do 

setor empresarial de agrotóxico reclamam 

que há preconceito contra o uso do 

produto no país. Informação veiculada 

pela Agência Câmara de Notícia dá conta 

de que, em reunião com a subcomissão 

especial sobre agrotóxico que analisa 

o tema na Câmara dos Deputados, 

associações de fabricantes reclamaram 

que há uma preocupação excessiva sobre 

os efeitos desses produtos e ressaltaram 

que o uso de produtos químicos sustenta 

a produção de alimentos e garante a 

segurança alimentar do Brasil. “Hoje 

trabalhamos com o conceito de remédio 

para as plantas, você precisa de um 

receituário agronômico e, se a soja 

começa a ter fungos, é preciso aplicar 

fungicida”, argumento Eduardo Daher, 

diretor-executivo da Associação Nacional 

de Defesa Vegetal e representante 

do Sindicato Nacional da Indústria 

de Produtos para a Defesa Agrícola 

(Sindag). A mesma avaliação foi feita pelo 

representante da Associação Nacional de 

Defensivos (Aenda), Michael Haradom. 

Para ele, o próprio uso da palavra 

agrotóxico denota o preconceito brasileiro 

com o tema e reclama que apenas no 

Brasil esses produtos são comparados 

com venenos e chamados de tóxicos, 

sendo que outros países usam termos 

como defensivo agrícola ou produtos 

fitosanitários. 

Nova nomenclatura
No entanto, a Lei Federal 7.802/89, 

regulamentada através do Decreto 

98.816, no seu Artigo 2º, é clara ao defi-

nir o termo agrotóxico como “os produtos 

e os componentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos destinados ao uso 

nos setores de produção, armazenamento 

e beneficiamento de produtos agrícolas, 

nas pastagens, na proteção de flores-

tas nativas ou implantadas e de outros 

ecossistemas e também em ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja fina-

lidade seja alterar a composição da flora 

e da fauna, a fim de preservá-la da ação 

danosa de seres vivos considerados no-

civos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhantes, des-

secantes, estimuladores e inibidores do 

crescimento”. 

Apesar de os defensores do uso 

de agrotóxicos pregarem a mudança 

da nomenclatura e tentarem atenuar 

os malefícios dos produtos, em artigo 

intitulado Agrotóxico, pimentão e suco 
de laranja, publicado no jornal Valor em 

23/02/2012, o bioquímico, sanitarista e 

diretor da Anvisa, José Agenor da Silva, 

alerta para os riscos que estes produtos 

oferecem à saúde. “O agrotóxico, por 

definição é um produto aplicado para 

matar e a linha que separa os efeitos 

benéficos de eliminar uma praga e os 

efeitos maléficos, que podem levar um 

ser humano à morte é muito tênue. Por 

isso, esses produtos químicos têm alvos 

biológicos e mecanismos de ação bem 

definidos”, enfatiza. 

Uma das principais polêmicas le-

vantadas pela matéria da Veja foi justa-

mente o elevado percentual de 28% das 

amostras de alimentos analisadas terem 

apresentado ou limites acima do reco-

mendável ou substâncias não aprovadas 

para o produto como, por exemplo, um 

agrotóxico recomendado para o cultivo 

de eucalipto ter sido usado numa lavoura 

de tomate. O campeão de irregularidades 

no relatório da Anvisa é o pimentão em 

92% das amostras que foram considera-

das insatisfatórias no relatório. Consulta-

do pela revista sobre o quanto acima do 

limite de resíduos estavam os produtos 
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pesquisados, o toxicologista Ângelo Tra-

pé, professor da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) afirmou que em 

geral é muito pouco e que “esse é o que-

sito em que este receio é quase sempre 

injustificado, já que as margens de segu-

rança são altíssimas” Para José Agenor, 

no entanto que foi ministro da Saúde en-

tre 2006 e 2007, os agrotóxicos só são 

autorizados se forem eficazes no combate 

a pragas específicas “sem destruir o ali-

mento tratado, nem deixar resquícios em 

quantidade tóxicas para os consumido-

res”, frisa.

Defensor do uso correto dos agrotóxi-

cos, o engenheiro agrônomo e presiden-

te da Sociedade Mineira de Engenheiros 

Agrônomos (Smea), Emilio Mouchrek  

afirma que  é “dificílimo para não dizer 

impossível produzir alimentos em larga 

escala sem utilizar produtos com princí-

pios ativos conhecidos atualmente como 

agrotóxicos. Segundo o agrônomo, desta 

forma, resta o recurso da competência e 

da segurança do uso dos mesmos. “As-

sim é que a prescrição  consciente e cor-

reta respeitando-se a cultura trabalhada 

e o período de carência entre o uso do 

produto e a colheita ou o consumo do 

alimento demonstra bastante segurança 

quanto a não detectação de resíduos nos 

produtos e a ausência de toxidade para 

seres humanos notadamente os aplicado-

res dos produtos”. Mouchrek ressalta que 

a Smea defende a atuação  do engenheiro 

agrônomo para prescrever de forma de-

vida e adequada o uso destes produtos, 

ampliando o trabalho dos profissionais e 

protegendo o consumidor final.

Lei regulamenta uso 
A Lei que regulamenta o uso de agro-

tóxicos e afins é a 7.802/89 que estabe-

lece que os agrotóxicos somente podem 

ser utilizados no país se forem registrados 

em órgão federal competente, de acordo 

com as diretrizes e exigências dos órgãos 

responsáveis pelos setores da saúde, do 

meio ambiente e da agricultura. 

Neste sentido, o Decreto 4.074/02, 

que regulamentou a Lei, estabelece as 

competências para os três órgãos en-

volvidos no registro: Ministério da Saúde 

(MS), através da Anvisa, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) e Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), através do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). A Anvisa tem, entre 

outras competências, a de avaliar e clas-

sificar toxicologicamente os agrotóxicos, 

e juntamente com o Mapa, no âmbito de 

suas respectivas áreas de competência, 

de monitorar os resíduos de agrotóxicos 

e afins em alimentos de origem vegetal. A 

Anvisa estabelece o Limite Máximo de Re-

síduos (LMR) e o intervalo de segurança 

de cada ingrediente ativo (IA) de agrotóxi-

co para cada cultura agrícola. 

O LMR é estabelecido pela Anvisa por 

meio da avaliação de estudos conduzidos 

em campo pelos pleiteantes ao registro ou 

à alteração pós-registro. Neles são anali-

sados os teores de resíduos que perma-

necem nas culturas após a aplicação dos 

agrotóxicos, respeitadas as Boas Práticas 

Agrícolas (BPA). Avalia, também, o risco 

da exposição da população quanto a sua 

alimentação. 

Relatório aponta irregularidades
Para o  relatório da Anvisa  de  2010, 

alvo das criticas da revista Veja, foram 

realizadas coletas de amostras, segundo 

o plano de amostragem estabelecido 

pelo Programa para nos estados do Acre, 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina, 

Sergipe e Tocantins. 

O Programa monitorou dezoito ali-

mentos: abacaxi, alface, arroz, batata, 

beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, 

laranja, maçã, mamão, manga, morango, 

pepino, pimentão, repolho e tomate. A es-

colha das culturas baseou-se nos dados 

de consumo obtidos pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

na disponibilidade destes alimentos nos 

supermercados das diferentes unidades 

da federação e no uso intensivo de agro-

tóxicos nestas culturas. 

Além de apontar o pimentão em pri-

meiro lugar de irregularidades com 92% 

das amostras consideradas insatisfató-

rias o relatório apontou ainda o morango 

com 63%, o pepino com 57%, a alface 

com 54%, a cenoura com 50% e o aba-

caxi com 33% de amostras com mais 

agrotóxicos do que o permitido. Foram 

analisadas 2.488 amostras em todos os 

estados da federação e Distrito Federal, 

exceto São Paulo que não quis participar 

da avaliação.

Uso do agrotóxico em Minas
O relatório da Anvisa registra que 

do total de 111 amostras analisadas em 

Minas Gerais, 38 foram apontadas como 

irregulares. Estes números são contesta-

dos pelo Gerente de Defesa Sanitária Ve-

getal do Instituto Mineiro de Agropecuária 

(IMA), o engenheiro agrônomo, Nataniel 

Diniz Nogueira (leia entrevista completa 

nas paginas 13 e 14).  Segundo ele, dife-

rentemente da Anvisa que coleta os pro-

dutos nos supermercados e sacolões para 

serem analisados, em Minas Gerais o IMA 

coleta os produtos direto na propriedade. 

“Nós garantimos a rastreabilidade dos 

produtos analisados em Minas sendo que 



em 2010 o nosso índice de conformidade  

foi de 92%. Uma das razões que eu ima-

gino ser causa dessa diferença é o uso 

de agrotóxicos no armazenamento para 

a conservação dos produtos após a co-

lheita. Como a Anvisa coleta as amostras 

para análise nas gôndolas dos supermer-

cados, esta pode ser uma hipótese”, afir-

mou. Nataniel esclarece ainda que o IMA 

fiscaliza somente os produtos de Minas 

Gerais, não podendo garantir o índice de 

conformidade do uso do agrotóxico de ou-

tros produtos colhidos em outros estados.  

“Desde 2001 vimos trabalhando para 

reduzir o índice de inconformidade, mas 

isso não quer dizer que podemos ficar 

tranquilos. Precisamos manter a vigilân-

cia, a fiscalização e aumentar a quantida-

de de amostragem para que possamos ter 

um controle maior”, conclui.

Além da análise para averiguar a 

presença de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos, água e solos através do Labo-

ratório de Quimica Agropecuária, o IMA 

é  responsável pela fiscalização do uso e 

comércio de agrotóxico no estado verifi-

cando o cadastro dos produtos à venda,  

as condições de armazenamento, as em-

balagens e se a venda foi feita mediante 

receita agronômica.

Minas Gerais é o sexto maior con-

sumidor de agrotóxico do Brasil, atrás 

de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Goiás. A fiscalização feita 

pelo IMA prossegue nas etapas de trans-

porte, uso e devolução das embalagens 

vazias desses produtos. Esse conjunto de 

ações tem como objetivo assegurar o uso 

racional de agrotóxicos e os cuidados com 

a saúde, o meio ambiente e a segurança 

alimentar ofertando produtos mais saudá-

veis na mesa do consumidor mineiro.

Todo estabelecimento que comer-

cializa, armazena ou presta serviço de 

aplicação de agrotóxico deve, obrigato-

riamente, ser registrado no IMA. O órgão 

fiscaliza as condições de armazenamento 

do agrotóxico para evitar danos à natureza 

e  contaminações do meio ambiente e dos 

usuários. A validade do registro é por tem-

po indeterminado, não sendo necessária 

a sua renovação. O proprietário deve so-

licitar o registro no escritório do IMA que 

atende ao município onde está localizado 

o estabelecimento comercial apresentan-

do os documentes necessários.  
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Especial

A  proposta de fiscalização do 

Conselho para agrotóxico envolve todo 

o processo de sua utilização desde a 

produção até a comercialização do 

produto agrícola tendo como base a 

Decisão da Câmara Especializada em 

Agronomia, DC 006/06. 

O diretor de fiscalização do Crea-

Minas, engenheiro agrônomo, Bernardo 

Scarpelli, lembra que o documento fixa 

critérios para fiscalização do exercício 

da atividade profissional, no cumpri-

mento da legislação, que regula o uso 

e a comercialização de agrotóxicos, 

seus componentes e afins.  “De acordo 

com a DC 006/06, compete ao Crea-

Minas fiscalizar o exercício profissional 

na produção, na comercialização, no 

armazenamento e no transporte de 

agrotóxicos e afins. Também é de sua 

competência fiscalizar os que prestem 

serviços de aplicação destes produtos, 

os que prescrevem as receitas agro-

nômicas, sejam pessoas jurídicas ou 

pessoas físicas e a Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (ART) referente a 

prescrição de receita agronômica. Que-

ro lembrar também que a DC 006/06 

serviu de base para a criação de pro-

cedimento operacional para os demais 

Creas do país”, ressalta.

Segundo Bernardo, o Crea-Minas 

tem intensificado suas ações no campo 

do agronegócio para que os engenhei-

ros agrônomos atuem no acompanha-

mento do preparo, aplicação, tratos 

culturais, observando as recomenda-

ções do período de carência até a co-

lheita de cada produto. O diretor explica 

que são fiscalizadas propriedades para 

verificar a responsabilidade técnica da 

aplicação do agrotóxico, assim como os 

empreendimentos que comercializam e 

armazenam os produtos de agrotóxi-

cos. “De todas as ações de fiscalização 

em relação a utilização do agrotóxico, 

a irregularidade mais comum é a ven-

da sem receita e a falta do profissional 

responsável pelo armazenamento e 

controle do produto”, conclui.

Fiscalização do Crea-Minas
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Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual do 

Maranhão, Nataniel Diniz Nogueira é gerente de Defesa Sanitária 

Vegetal do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Funcionário do 

órgão desde 1993, dirigiu por nove anos a Divisão de Fiscalização 

de Agrotóxicos, responsável por fiscalizar o comércio de agrotó-

xicos verificando o cadastro dos produtos à venda, as condições 

de armazenamento, as embalagens e a venda mediante receita 

agronômica. Foi conselheiro do Crea-Minas durante seis anos, in-

tegrou a Comissão de Ética do Conselho e colaborou na elaboração 

do Manual de Fiscalização. Nesta entrevista à VÉRTICE, Nataniel 

fala sobre a atuação do IMA na fiscalização do uso do agrotóxico 

em Minas Gerais e da importância do profissional de agronomia no 

controle do uso adequado do produto.

VÉRTICE - Desde 2008, o Brasil é considerado o maior consu-
midor mundial de agrotóxico. Em que medida esse consumo é 
necessário e qual o seu impacto na agricultura e na saúde das 
pessoas? 
Nataniel - Nós temos que entender que o agrotóxico é fruto de 

uma tecnologia que veio para auxiliar a agricultura e realmente foi 

feito para matar o alvo biológico para o qual foi concebido, seja 

um inseto, um fungo, uma bactéria, um nematóide, qualquer pra-

ga destas que atacam a agricultura. Como ele é um veneno, um 

produto tóxico, ele precisa de cuidados para a sua utilização. A 

inserção do Brasil como um grande consumidor de agrotóxico se 

dá por duas razões. Primeiro, por causa da vocação de ser um 

país agrícola. Fala-se sempre que aqui é o celeiro do mundo, que 

temos que produzir alimentos para o planeta todo. A outra é devido 

a nossa localização entre os trópicos, que faz com que tenhamos 

pelo menos três safras agrícolas por ano. Como essas safras são 

passíveis de ataques de pragas, o agrotóxico precisa ser usado na-

quelas culturas que possam ser atacadas. Países de clima frio que 

só têm uma safra por ano usam pouco agrotóxico. Assim, quando 

dividimos a quantidade de produtos utilizados pela quantidade de 

hectares em que o agrotóxico é aplicado no Brasil, não ficamos tão 

mal no ranking. Mas o agrotóxico traz malefício sim, tanto para as 

pessoas como para o meio ambiente. Por isso é que a nossa legis-

lação é considerada uma das mais avançadas do planeta e somos 

o único país onde o registro de agrotóxico passa por três órgãos 

federais que são os ministérios da Agricultura, da Saúde, através da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o do Meio Am-

biente, por meio do Ibama. Nesses órgãos são feitas as avaliações, 

sendo que a do ponto de vista tóxico é feita na Anvisa, a do ponto 

de vista de danos ambientais é feita no Ibama e a do ponto de vista 

da eficiência agronômica no Ministério da Agricultura.

VÉRTICE - O relatório de atividades de 2010 da Anvisa, divulgado 
em dezembro do ano passado, apontou alguns produtos com 
índices de agrotóxico acima do permitido para a saúde, inclusive 
em Minas Gerais. Como o senhor analisa esta situação?
Nataniel- Diferentemente da Anvisa que coleta os produtos nos 

supermercados e sacolões para serem analisados, em Minas Ge-

rais o IMA coleta os produtos direto na propriedade e, portanto, 

sabemos de onde eles vêm. Nós garantimos a rastreabilidade dos 

produtos analisados, sendo que em 2010 o nosso índice de con-

formidade foi de 92%. Uma das razões que eu imagino ser causa 

dessa diferença é o uso de agrotóxicos no armazenamento, para a 

conservação dos produtos após a colheita. Como a Anvisa coleta as 

amostras para análise nas gôndolas dos supermercados, esta pode 

ser uma hipótese. Além disso, o IMA fiscaliza somente os produtos 

de Minas Gerais, não podendo garantir o índice de conformidade do 

uso do agrotóxico de produtos colhidos em outros estados. Desde 

2001 vimos trabalhando para reduzir o índice de inconformidade, 

mas isso não quer dizer que podemos ficar tranquilos. Precisa-

mos manter a vigilância, a fiscalização e aumentar a quantidade de 

amostragem para que possamos ter um controle maior. Nataniel Diniz: “O agrotóxico só deve ser usado quando necessário”.

A importância do profissional no campo
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“A racionalização do uso de agrotóxicos 
está atrelada à orientação dada pela 
assistência técnica, que neste caso é 
do engenheiro agrônomo, ao mostrar 
para o  produtor que é possível diminuir 
a sua aplicação”  

VÉRTICE - É comum as pessoas lavarem os produtos com água 
sanitária, sabão, solução de bicarbonato com o intuito de tirar o 
excesso de agrotóxico. Isso resolve? 
Nataniel – Lavar com sabão ou colocar os produtos na água sani-

tária retira a sujeira e também contribui para eliminar os agrotóxi-

cos de contato, aqueles que ficam na parte externa dos frutos. No 

entanto existem os produtos chamados sistêmicos que ao serem 

aplicados penetram em todos os vasos da planta até chegarem 

ao fruto. Para esses não adianta lavar. A única coisa que resolve 

mesmo é respeitar o período de carência, que é o prazo entre a 

aplicação do agrotóxico e a colheita do produto, que é o tempo 

necessário para a degradação natural do agrotóxico.

VÉRTICE - Como é feita a fiscalização de agrotóxico pelo IMA?
Nataniel – A nossa fiscalização está de acordo com os princípios 

estabelecidos pela legislação, isto é, se a comercialização está 

sendo feita corretamente, se o agricultor está aplicando o produto 

recomendado para aquela cultura, se o aplicador está usando o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequadamente para se 

proteger e se as embalagens vazias estão sendo descartadas como 

determina a Lei. Em relação ao comércio, nós temos hoje mais de 

mil lojas de vendas registradas no IMA que são fiscalizadas três 

vezes ao ano. Além disso, nós ainda fazemos duas fiscalizações 

por municípios em lojas que não são registradas e podem estar 

vendendo clandestinamente. Neste caso, a primeira coisa que faze-

mos é verificar se ela realmente está vendendo o produto sem ser 

registrada. Caso esteja, indagamos se ela pretende continuar ven-

dendo e, se a resposta for sim, explicamos que para continuar tem 

que se registrar. Fazemos também a fiscalização das propriedades 

que usam agrotóxicos. Nós temos hoje 212 escritórios seccionais, 

sendo que cada um tem que fazer, por ano 30, fiscalizações. Neste 

caso nós trabalhamos por propriedade e não por município já que 

existe município que não tem propriedade que explora a agricultura 

e portanto, não usa agrotóxico. Hoje nós temos, pelo IBGE, 476 mil 

propriedades agrícolas no estado de Minas Gerais e pelos nossos 

dados aproximadamente 85.500 propriedades podem usar ou são 

potenciais usuárias de agrotóxicos. Nessas propriedades nós faze-

mos o monitoramento dos resíduos nos produtos agrícolas, em que 

os técnicos do IMA coletam as amostras, em torno de nove, dos 

produtos selecionados que são mandados para o laboratório onde 

é feita a análise que vai comprovar se eles possuem resíduos in-

desejáveis de agrotóxicos. As inconformidades que podem ocorrer 

são apenas duas: estar com resíduos acima do permitido e conter 

resíduos de agrotóxicos que não são recomendados para aquela 

cultura. Além disso, fazemos a fiscalização do destino das embala-

gens vazias. Após a publicação da Lei 9.974/00, nós fizemos mui-

tas reuniões com produtores e comerciantes para orientar e infor-

mar sobre as obrigações de cada um. O produtor precisa devolver 

as embalagens a uma unidade de recebimento disponibilizada pelo 

comerciante e devidamente licenciada pelo órgão estadual do meio 

ambiente, para em seguida serem recolhidas pela indústria. Com 

esse trabalho, Minas contribui hoje com 27% do total de fiscaliza-

ção que é feita no país, seguida por Mato Grosso com 14%, depois 

Mato Grosso do Sul com 8,6%.

VÉRTICE - Qual é o papel do profissional na orientação do agri-
cultor quanto ao uso exagerado de agrotóxico?
Nataniel – O responsável técnico deve verificar com o agricultor se 

o nível de dano econômico na sua lavoura é tal que indique a real 

necessidade de aplicação do agrotóxico, já que às vezes os pró-

prios inimigos naturais dão conta de combater a praga. Por isso, o 

produtor precisa da assistência técnica de um profissional que seja 

habilitado, que tenha conhecimento sobre o comportamento da 

praga, sobre as culturas e esteja preparado para receitar. Quando 

se fala de receituário agronômico, as pessoas acham que ele existe 

para incentivar a venda de agrotóxico, mas deveria ser o contrário. 

O agrotóxico só deve ser usado quando é necessário, mas hoje 

o costume é de usá-lo mesmo preventivamente. Existe caso de 

produtor que aplicava o agrotóxico todos os dias, mas que com a 

assistência técnica e o trabalho de manejo reduziu a aplicação para 

uma vez por semana. Isso quer dizer que diminuiu de trinta aplica-

ções por mês para quatro. A racionalização do uso de agrotóxicos 

está atrelada à orientação dada pela assistência técnica, que neste 

caso é do engenheiro agrônomo, ao mostrar para o produtor que é 

possível diminuir a sua aplicação. Mas para que um agricultor que 

tem o costume de usar determinada quantidade do produto mude 

o seu comportamento é preciso deixar claro que se ele parar de 

usar o agrotóxico daquela forma exagerada não vai ter prejuízo na 

sua produção.
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Artigo Técnico

1. Breve histórico da normalização 
no mundo e no Brasil

A necessidade do uso da normaliza-

ção teve início devido ao surgimento dos 

primeiros povoados, com isso observou-se 

a importância da padronização de sons, 

associando-os com objetos e sons, foi o 

princípio da comunicação oral. A origem da 

normalização vem desde as remotas ori-

gens da cultura humana, como nos apre-

senta o artigo do Centro de Capacitação 

de Recursos Humanos do Inmetro (1985, 

p.1):

“Nos tempos antigos, a vida da comu-

nidade era governada pelos costumes 

e pelas regras comuns, administradas 

por um chefe, o que fez surgir os pri-

meiros padrões de vida...”

As normas de medida estão entre as 

primeiras a serem criadas, devendo seu 

início à época em que o homem julgou 

necessário estimar dimensões e distân-

cias, e também para a criação das moedas 

onde se padronizou peso e comprimento. 

A medida que a civilização evoluía, essa 

necessidade aumentava. No antigo Egito, 

há aproximadamente 2.700 a.C., a cons-

trução das pirâmides envolveu um grande 

movimento de blocos de pedras vindos de 

diferentes regiões. Para que a construção 

seguisse a contento era necessário que os 

blocos tivessem dimensões padronizadas.

Com a evolução da escrita no século 

V, houve a invenção do sistema atual de 

numeração pelos indianos, passado aos 

árabes e aos europeus aproximadamente 

no século XI.

No século XV, em 1445, Johannes 

Gutenberg, o pai da imprensa, também 

não deixou de se valer da normalização. 

De modo a garantir um conjunto impresso 

uniformizado, os tipos eram intercambiá-

veis e todos tinham a mesma altura, além 

de possuírem um entalhe padronizado, de 

modo que o tipógrafo, com um simples to-

que dos dedos, pudesse escolher as letras. 

Foi aí criada a prensa tipográfica. Esse sis-

tema operacional de impressão funcionou 

tão bem que perdurou praticamente inalte-

rado até 1811. Por volta de 1839, o inglês 

Joseph Whitworth realizou um importante 

estudo com o propósito de padronizar 

os perfis das roscas de fixação. Além de 

reduzir a variedade de passos e ângulos 

e facilitar os processos de fabricação e 

controle, a padronização das roscas criou 

uma linguagem comum entre fabricantes e 

consumidores. A 2ª guerra mundial (1939 

– 1945)  proporcionou um impulso nessa 

atividade. De repente, os EUA tiveram que 

adaptar suas indústrias, especialmente as 

mecânicas e metalúrgicas, para produzir 

canhões, aviões, navios, fuzis, etc.

Neste contexto, foi fundada em 1940, 

a Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT), que é o órgão responsável 

pela normalização técnica no país, forne-

cendo a base necessária ao desenvolvi-

mento tecnológico brasileiro.

Em 14 de outubro de 1946, delegados 

provenientes de 25 países, dentre eles o 

Brasil, reuniram-se para discutir a criação 

de uma organização internacional. Em 

1947 foi criada a International Organiza-

tion for Standardization - ISO (Organização 

Mundial para Normalização). 

 Tanto no campo industrial quanto na 

relação entre fabricantes e consumidores, 

a Normalização deve cumprir, hoje, objeti-

vos relacionados a:

• simplificação;

• comunicação;

• economia global;

• segurança, saúde e proteção;

• proteção do consumidor.

2. Do padrão industrial à 
responsabilidade social

Em um mundo que passa por profun-

das transformações sociais e ambientais, 

externa-se com grande ênfase questões 

que anteriormente não detinham a devida 

importância. A normalização mostra, mais 

uma vez, sua importância ora denotada so-

mente com questões estritamente relacio-

nadas aos meios de produção industrial, 

com um outro olhar ainda tímido, mas já 

preocupado com o entorno e com a vida 

em si. Surge, na década de1990, a série 

de normas ISO 14.000, que dita as princi-

pais diretrizes e requisitos para implanta-

ção de um Sistema de Gestão Ambiental, 

moldando assim um novo tempo para a 

ISO 26.000: responsabilidade social em 
ênfase 
A ISO 26.000 chega em momento muito propício para um olhar diferente sobre ações 
produtivas, pelos princípios e temas centrais de responsabilidade social e orienta como 
eles devem ser integrados, ressaltando a importância quanto aos impactos ambientais, 
sociais e econômicos.



indústria de uma instituição com foco na 

qualidade do produto. Para um novo for-

mato indústrial também preocupado com 

os resultados e consequências gerados 

durante e posteriormente ao processo pro-

dutivo, quanto aos impactos ambientais e 

o possível controle para minimização dos 

efeitos no meio ambiente.

Importante fato a observar hoje é que a 

série de normas ISO 14.000 inseriu grande 

significado para a evolução da quebra do 

paradigma de produção em massa, não só 

para as questões ambientais, estendendo-

se hoje para as questões de cunho social, 

que se consolidaram na formulação da ISO 

26.000, primeira norma que diretamente 

trata dos princípios e diretrizes para uma 

efetiva ação de responsabilidade social.

3. ISO 26.000 e a ênfase da 
responsabilidade social

É necessário, em primeiro lugar, co-

nhecer os temas centrais desta norma, 

que se consolidou em 2010 como impor-

tante ferramenta para implementar ações 

de efetivo valor de responsabilidade social, 

temas estes descritos a seguir: governança 

organizacional, direitos humanos, comuni-

dade e desenvolvimento, meio ambiente, 

práticas trabalhistas, questões dos con-

sumidores, e práticas operacionais justas.

Esta importante norma, além das 

questões abordadas em relação ao meio 

ambiente pela ISO 14.001, conseguiu in-

tegrar importantes temas sociais e de con-

sumo, sempre com ênfase ao importante 

fator da responsabilidade social sobre as 

ações executadas. A ISO 26.000 precisou 

de quase um década para ser consolida-

da, envolveu nada mais nada menos que 

400 especialistas de mais de 90 países, 

tendo importante participação do Brasil na 

liderança dos grupos de estudo e debate 

para elaboração do texto definitivo. Além 

dos sete temas centrais tratados por esta 

norma, existe um capítulo específico de 

orientação sobre como integrar responsa-

bilidade social na instituição, sendo assim 

importante guia para implementação.

Pela primeira vez a ISO utilizou um 

novo tipo de sistema para elaboração de 

uma norma, integrou uma composição de 

seis partes interessadas: representantes 

da indústria, do governo, dos trabalha-

dores, dos consumidores, das ONGs, de 

instituições acadêmicas, de pesquisa e 

consultoria.

A ISO 26.000 descreve e define os 

princípios e temas centrais de responsa-

bilidade social e orienta como empresas, 

instituições e demais interessados devem 

integrá-los em sua atuação, sempre res-

saltando a importância quanto aos impac-

tos ambientais, sociais e econômicos.

4. Considerações finais
Atualmente, muitas empresas estão 

investindo no desenvolvimento da Norma-

lização, buscando certificação em diversas 

normas, como a ISO 9.001, ISO 14.001, 

OSHAS 18.001, dentre outras, com foco 

na qualidade do produto, na satisfação do 

cliente, na preocupação com o meio am-

biente e com a saúde e a segurança do 

trabalhador.

A ISO 26.000 chega em momento 

muito propício para um olhar diferente 

sobre  ações produtivas, em que a quali-

dade do produto e/ou descarte adequado 

de resíduos e tratamento de efluentes. São 

tecnicamente aplicáveis e viáveis, mas 

insuficientes para realmente produzirem 

os efeitos tão esperados para um ciclo de 

sustentabilidade e responsabilidade social, 

que apesar de já serem considerados an-

teriormente, ainda não se reconhecia as 

ações  que iniciariam o processo deste 

importante ciclo, que agora começam a 

ser elucidados pela ISO 26.000. Os prin-

cípios e temas centrais do ISO 26.000 nos 

comunicam a direção para uma nova pos-

tura, em respeito à sociedade, à indústria, 

aos recursos não renováveis  e  renováveis 

disponíveis, enfim respeito devido à vida. 
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Trincas, afundamento de piso e outros 

problemas similares são preocupações 

que muitas vezes atormentam os mora-

dores de condomínios verticais, já que 

podem representar que algo na estrutura 

física da edificação não vai bem. Após os 

desabamentos de edifícios nos bairros Bu-

ritis e Caiçara, em Belo Horizonte, no início 

deste ano, a questão da segurança predial 

ganhou a ordem do dia. Questionamen-

tos sobre a vida últil e a responsabilidade 

pela manutenção dos prédios tornaram-se 

mais frequentes e a procura por órgãos de 

fiscalização e inspeção mais comuns.

Prova disso foi que no primeiro trimes-

tre de 2012, quando comparado com o 

mesmo período do ano passado, o número 

de pessoas que procuraram o Crea-Minas 

em busca de informação sobre que atitude 

tomar em relação às condições de suas ha-

bitações triplicou. Segundo o então ouvidor 

do Conselho, engenheiro civil e agrimen-

sor, Marcos Campolina, os casos mais fre-

quentes incluíam solicitações de vistorias 

em imóveis que foram reformados sem o 

acompanhamento de profissional habilita-

do, denúncias quanto a possível existência 

de irregularidades em obras na vizinhança 

e problemas decorrentes da degradação 

de antigas construções. Campolina lembra 

que em todas as consultas a expectativa 

das pessoas era de que o Conselho lhes 

garantisse que seus edifícios não iriam ruir. 

“Mas como a legislação do Crea-Minas 

não prevê que a fiscalização faça perícias, 

nem emita laudos, a ouvidoria encaminha-

va os solicitantes para entidades de classe 

que indicam profissionais do mercado para 

a realização de inspeções”, explica. 

Como toda construção ou reconstrução 

de uma edificação deve ser previamente 

licenciada, obedecendo às especificações 

legais, a supervisora de fiscalização do 

Crea-Minas, Patrícia Monteiro, ressalta a 

importância do acompanhamento de um 

profissional também em reformas. “Qual-

quer reparo de algum apartamento ou do 

próprio edifício deve contar com o trabalho 

de um profissional competente, verifican-

do sempre a convenção de condomínios 

para garantir que as modificações sejam 

realizadas com segurança”, esclarece. 

Patrícia recomenda, ainda, no caso de 

condomínios verticais, que seja solicitado 

um laudo sobre a condição física do prédio 

quando for detectado qualquer indício de 

irregularidade, pois, segundo ela, só assim 

a presença de riscos poderá ser verificada. 

Na intenção de prevenir a ocorrência 

de sinistros em condomínios verticais, o 

Sindicato dos Condomínios Comerciais, 

Residenciais e Mistos de Belo Horizon-

te e Região Metropolitana (Sindicon) faz 

campanhas de conscientização periódicas 

sobre a importância da inspeção predial. 

“Pedimos aos administradores dos con-

domínios que promovam a realização de 

manutenções, mesmo que elas não se-

jam exigidas por lei”, afirma o presidente 

do Sindicon, Carlos Queiroz. Segundo ele, 

apesar deste trabalho, não raramente os 

síndicos encontram dificuldades em acom-

panhar as reformas que são realizadas 

dentro dos imóveis, já que os proprietários 

não costumam permitir que a administra-

ção do condomínio tenha acesso à docu-

mentação da obra. 

O diretor técnico do Instituto Brasileiro 

de Avaliações e Perícias de Engenharia de 

Minas Gerais (Ibape), Clémenceau Chiabi 

Saliba Júnior, explica que apesar de não 

existir legislação que regule a inspeção 

predial em Minas Gerais, a procura por 

profissionais que realizam esta tarefa tem 

se tornado mais frequente.“O número de 

solicitações de inspeções em 2012 au-

mentou significativamente em relação à 

2011 e atribuo este dado à insegurança 

das pessoas devido aos desastres que 

acompanhamos nos últimos meses”, ana-

lisa.  Para atender esta demanda, o Ibape 

elaborou, em 2009 (revisada em 2011), a 

Norma de Inspeção Predial, válida nacio-

Inspeções prediais oferecem
mais segurança nas edificações 
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Projeto de Lei prevê realização períodica de inspeção predial em todo estado
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nalmente, para orientar os profissionais. 

PL proposto pelo Crea-Minas
Reafirmando a necessidade da manu-

tenção permanente dos edifícios, o Crea-

Minas elaborou, através de sua assessoria 

parlamentar, em parceria com entidades 

da engenharia, uma proposta de Projeto 

de Lei que determina, em nível estadual, 

a realização periódica de inspeções em 

edificações, cria o Laudo de Inspeção 

Técnica (Lite) e a Certidão de Inspeção 

Predial (CIP). O presidente do Crea-Minas, 

engenheiro civil Jobson Andrade, explica 

que o objetivo é incentivar um novo com-

portamento em relação à prevenção de  

riscos de sinistros nos edifício. “Havendo 

uma inspeção predial planejada, rotineira e 

segura, as falhas poderão ser constatadas 

com antecedência, evitando tragédias nas 

construções em todo o estado”, avalia. A 

proposta foi entregue pelo presidente do 

Conselho, no dia 10 de abril, ao engenhei-

ro eletricista e deputado estadual Paulo 

Lamac, presidente da Frente Parlamentar 

da Engenharia na ALMG. O deputado clas-

sificou o Projeto de Lei como uma iniciativa 

imprescindível. “Este PL é uma resposta ao 

clamor da sociedade que está insegura, e 

não poderia vir de outro segmento senão o 

da engenharia”, ressaltou.

De acordo com o engenheiro civil e 

gerente técnico da Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil, Eduardo Pedersoli, a 

falta de manutenções preventivas ou 

corretivas nas edificações ao longo 

dos anos pode afetar as estruturas dos 

prédios. “O desgaste pode ser suficiente 

para comprometer sua estabilidade, 

criando um cenário de vulnerabilidade 

para ocorrência de desastres como, por 

exemplo, a ação das águas das chuvas”, 

explica. Em Minas Gerais, a Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil (Cedec), órgão 

integrante do Sistema Nacional de Defesa 

Civil (Sindec) tem por finalidade articular, 

planejar, coordenar, controlar e executar 

as atividades e estudos sobre desastres. 

Eduardo Pedersoli enfatiza que os 

principais danos relatados pelos cidadãos 

e que os levam a solicitar vistorias para 

análise de risco junto à Defesa Civil dizem 

respeito a trincas e infiltrações, tanto nos 

elementos estruturais das edificações, 

que são os pilares, vigas, lajes e muros 

de contenções, como nos elementos de 

vedação, as paredes. “Tais anomalias 

estão diretamente relacionadas com a falta 

de inspeções e de planos de manutenções 

prediais”, conclui.

A atuação da Defesa Civil inclui visita 

ao local da denúncia e após ser consta-

tada a condição de risco, o órgão emite 

um formulário de Notificação de Risco. O  

proprietário ou responsável pela edificação 

é então orientado a contratar um profis-

sional habilitado, no caso um engenheiro 

civil devidamente registrado no Crea, para 

avaliação dos problemas, determinando as 

causas e propondo as soluções técnicas 

mais adequadas que garantirão a segu-

rança dos moradores. 

Responsabilidade das empresas 
Assim como outros bens, os edifícios 

também têm seu período de garantia. Além 

de construir de acordo com projeto apro-

vado pela prefeitura e obedecer a legisla-

ção vigente, as empresas  responsáveis 

pela construção do imóvel  devem oferecer 

no mínimo cinco anos de garantia após 

o término da construção. Essa garantia é 

assegurada pelo art. 618 do Código Civil 

- Lei 10.406/02 e vale para vícios aparen-

tes e ocultos, aqueles problemas que só 

são descobertos com o passar dos anos. A 

construtora deve entregar ao condomínio 

os projetos em papel e uma versão digital 

da planta do prédio. Geralmente, as cons-

trutoras recomendam que esses docu-

mentos sejam arquivados pelos síndicos, 

já que são a certidão de nascimento  do Projeto de Lei prevê realização períodica de inspeção predial em todo estado



condomínio e inviabilizam intervenções na 

estrutura caso não existam mais ou este-

jam desatualizados. 

A Construtora MRV, que atua há 33 

anos no mercado imobiliário e atende 103 

municípios em todo território nacional, 

conta com um consultor de solos, espe-

cialista que define todas as fundações da 

construção. Segundo o superintendente de 

planejamento da empresa, Evandro Carva-

lho, antes da compra dos lotes, a empresa 

tem por rotina fazer estudo de solo em to-

dos os terrenos e a partir dessa sondagem 

inicial, decidir sobre a compra ou não do 

terreno. “Acho difícil que incidentes sejam 

gerados por apenas um fator. Somos com-

prometidos com a segurança de nossos 

produtos e procuramos, através de manual 

entregue aos proprietários no final da obra, 

orientar nossos clientes sobre as caracte-

rísticas, manutenção e normas de segu-

rança dos empreendimentos. Nos itens do 

manual constam, por exemplo, especifica-

ções de todos os materiais empregados 

na construção bem como seus prazos de 

garantia”, detalha Evandro.

Código de Edificações 
Em Belo Horizonte, existe um Código 

de Edificações que regula todo o processo 

de construção dos edifícios, dos proce-

dimentos burocráticos à atividade práti-

ca. Vigorando desde janeiro de 2010, o 

documento tem sido alvo de pedidos de 

aperfeiçoamento, pois os desabamen-

tos ocorridos no início do ano geraram 

questionamentos acerca da eficácia da 

legislação.O Código estabelece, através do 

art. 9, da Lei 9.725/09, que cabe ao exe-

cutivo municipal “aprovar projetos de edifi-

cação, licenciar e fiscalizar a execução das 

obras, certificar a conclusão das mesmas 

e aplicar penalidades cabíveis, visando o 

cumprimento da legislação vigente, não 

se responsabilizando por qualquer sinistro 

ou acidente decorrente de deficiências do 

projeto, da execução da obra ou da utiliza-

ção da obra ou da edificação concluída”. 

A exemplo de Belo Horizonte, a  preo-

cupação com a conservação da estrutura 

física dos edifícios também é observada 

em outras capitais do país. No dia 4 de 

abril deste ano, a prefeitura de Porto Ale-

gre aprovou um decreto que dispõe sobre 

o uso, a manutenção e a inspeção predial 

periódica. Na cidade de São Paulo, um PL 

exigindo a inspeção em prédios residen-

ciais e comerciais, tramita na Câmara Mu-

nicipal desde 2005. Se aprovado, exigirá 

que edificações públicas e privadas sejam 

objeto de inspeções prediais, sendo a pri-

meira vistoria realizada cinco anos após a 

expedição do Auto de Conclusão da obra 

e, para as edificações com mais de cinco 

anos, um ano a partir da data da publica-

ção da nova lei. 

Em âmbito federal, tramita no Con-

gresso o Projeto de Lei 491/11, de auto-

ria do engenheiro civil e senador Marcelo 

Crivella, que torna obrigatória inspeções 

periódicas em edificações com mais de 30 

anos a cada cinco anos e nas com mais de 

50 anos, uma vez ao ano. 

Nova York dá exemplo
Em Nova York, cidade mais populosa 

dos EUA, a inspeção para garantir a se-

gurança dos edifícios é bastante rigorosa. 

Com grandes concentrações de ar-

ranha céus, muitas vezes antigos, o bom 

estado das edificações é assegurado com 

o auxílio de lei , regulamentando as cons-

truções e reformas, sendo vetada qual-

quer atividade executada sem o alvará da 

prefeitura. Tanto os engenheiros quanto 

os proprietários devem seguir códigos que 

tratam de diversos aspectos das obras, 

tais como instalações elétricas e hidráuli-

cas, escadas, elevadores e sistemas anti-

incêndio.

Os moradores participam ativamente 

do processo de conservação dos edifícios, 

podendo fazer denúncias a funcionários 

competentes, designados a atendê-los e 

também contam com um grande banco 

de dados online que contém todas as in-

formações da vida útil dos prédios, desde 

inspeções, irregularidades, modificações 

até multas. A cada cinco anos os imóveis, 

obrigatoriamente, devem passar por uma 

vistoria completa e o resultado deverá ser 

encaminhado para a prefeitura. As multas 

para quem não respeitar essa lei podem 

chegar ao equivalente a R$ 50 mil por dia.
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Paulo Lamac recebe de Jobson Andrade proposta de Projeto elaborado pelo Crea-Minas e entidades
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Certamente você já ouviu falar muito 

das terras-raras, presentes em vários 

produtos eletrônicos de última geração 

que fazem parte da sua rotina. Essenciais 

nos dias de hoje, as terras-raras, metais 

de terras-raras ou elementos de terras-

raras (ETRs) são utilizados na indústria de 

tecnologia de ponta, como smartphones, 
telefones celulares, tablets, lasers, 

superimãs, painéis solares, turbinas 

eólicas, baterias para automóveis 

elétricos, mísseis, dentre outros.

Os elementos de terra-raras, relativa-

mente abundantes na natureza, são os 15 

do grupo dos lantanídeos (elementos com 

número atómico entre Z=57 e Z=71, isto 

é do lantânio ao lutécio), aos quais se jun-

tam o escândio (Z=21) e o ítrio (Z=39). 

Com propriedades físico-químicas seme-

lhantes, as terras-raras ocorrem, princi-

palmente, em associação aos minerais 

monazite, bastnasite, xenótimo e loparite, 

e as argilas lateríticas.

Hoje, a China é o maior produtor mun-

dial e detentora de 97% da produção de 

terras-raras. Com esse monopólio, além 

de comandar os preços no mercado inter-

nacional, a China estabeleceu uma série 

de regras para a sua comercialização. 

Segundo o BNDES, o mercado global 

de terras-raras deve praticamente dobrar 

sua produção até 2020. Atualmente, há 

mais de duzentos projetos de exploração 

sendo desenvolvidos por 165 empresas 

em 24 países. Os EUA, a CEI e o Canadá 

também desempenham papel importante 

nessa expansão, apesar de a maioria dos 

projetos estar concentrada na China.

Terras-raras no Brasil
Hoje, além da Vale, existe uma ma-

nifestação explícita da canadense MBac, 

que tem divulgado e apresentado seus 

planos para um projeto de mineração e 

de separação de óxidos de terras-raras 

no Brasil. Segundo relatório da Agência 

de Mapeamento Geológico dos Estados 

Unidos, o Brasil concentra as maiores re-

servas de ETRs do mundo. Maior produtor 

mundial de terras-raras até 1915, o país 

deixou de lado a produção em 1995.

No Plano Nacional de Mineração 

2030 do Ministério das Minas e Energia 

(MME), a exploração de elementos de ter-

ras-raras está contemplada, já que deve-

rão crescer em importância nas próximas 

décadas por sua aplicação em produtos 

de alta tecnologia, juntamente com o lítio, 

o cobalto, o tântalo, e outros denomina-

dos materiais portadores do futuro. 

A produção mundial desses mine-

rais se dá em quantidades da ordem de 

dezenas de milhares de toneladas, com 

alto valor unitário. O MME pretende que o 

país não se limite à descoberta e produ-

ção destes bens minerais. Os países de-

senvolvidos desprovidos desses recursos 

minerais os importam em bruto ou bene-

ficiado e, após processamento, fazem uso 

deles em produtos de alta tecnologia. 

O documento do MME reforça que “a 

estratégia preconizada vai muito além, 

com a necessidade de programas espe-

cíficos coordenados entre governo e setor 

privado para o desenvolvimento de pro-

cessos e produtos em cadeias produtivas 

de alto valor agregado, eventualmente 

atuando em determinados nichos, em um 

ambiente de intensa competitividade in-

ternacional”. 

Para a retomada da exploração de 

ETR’s no Brasil, vários estudos de viabi-

lidade da exploração estão sendo feitos. 

Brasil investe em terras-raras

Áreas potenciais para  
Terras Raras no Brasil 
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Segundo Ronaldo Santos, coordenador 

de Processos Metalúrgicos e Ambientais, 

do Centro de Tecnologia Mineral vincula-

do ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CPMA/CETEM/MCTI), a explo-

ração de elementos de terras-raras no 

Brasil está sendo levada a efeito, porém 

não acontece na intensidade e velocidade 

que seria desejável. “Com otimismo, eu 

diria que o trabalho a ser realizado pelo 

Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), que 

está previsto para ser efetuado muito bre-

vemente, e será iniciado pela região Ama-

zônica, deverá render resultados positivos 

quanto a confirmação das reservas. Mas, 

as reservas nacionais de terras-raras 

conhecidas estão localizadas nos esta-

dos de Minas Gerais e Goiás”, explica. 

Existem, ainda, dados oficiais disponíveis 

no Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), mostrando um crescente 

interesse pela pesquisa mineral orientada 

para os ETRs.

Fernando Landgraf, diretor de Inova-

ção do Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas (IPT), acredita que as melhores es-

timativas indicam que em Minas Gerais 

estaria a mais viável possibilidade de ex-

tração de ETR’s. Landgraf cita um recente 

artigo publicado pelo professor Henrique 

Kahn, do Departamento do Engenharia de 

Minas e de Petróleo da Escola Politécni-

ca da USP, que alerta para a granulação 

extremamente fina da monazita, mineral 

que apresenta maiores recursos e é, po-

tencialmente, o de melhor aproveitamen-

to para a exploração de ETRs no país. “No 

Brasil, a monazita contida nos comple-

xos alcalino-carboníticos representa um 

importante recurso de ETR comumente 

ocorrendo em agregados de granulação 

fina, por vezes porosos e descontínuos”, 

afirma Kahn. Em função das dificuldades 

da separação dos ETRs em granulações 

tão finas, “é preciso verificar se a con-

centração é economicamente viável, ou 

seja, se a operação de separar o mineral 

que contém as terras-raras dos minerais 

restantes é válida economicamente”, res-

salta Landgraf. 

Instalação da cadeia produtiva
Uma das discussões que permeiam 

a exploração de terras-raras no país, no 

entanto, é a estruturação de uma cadeia 

produtiva. Para Ronaldo Santos, é fato 

que para se explorar racional e susten-

tavelmente os recursos minerais de uma 

nação, há que se projetar uma cadeia 

produtiva, que agregue valor aos produtos 

dela extraídos, beneficiados e transforma-

dos. “Essa discussão tem avançado em 

todos os segmentos que têm interesse no 

tema. Uma das propostas resultante do 1º 
Seminário Brasileiro de Terras-Raras, que 

aconteceu no final de 2011, aponta para 

retomada das ações interministeriais, 

além daquelas já iniciadas e promovidas 

pela Câmara de Altos Estudos da Câmara 

dos Deputados e pela Comissão de Ciên-

cia e Tecnologia do Senado, no sentido de 

fortalecer e implementar uma política que 

viabilize a exploração e implantação de 

uma cadeia produtiva das terras-raras no 

país”, explica.

A opinião de que o ideal é implantar 

uma cadeia produtiva é compartilhada 

por Fernando Ladgraf. Ele ressalta que 

o país domina as tecnologias para mine-

ração e processamento de terras-raras. 

“Já fizemos no passado e temos compe-

tência para produzir terras-raras. Não há 

um desafio tecnológico que seja intrans-

ponível”, afirma. Fernando, no entanto 

acredita que vender apenas o minério 

pode ser um começo. “Se formos até a 

separação dos óxidos de terras-raras a 

situação melhora, mas o custo aumenta 

muito”, ressalta. 

Aplicação

O uso de ETRs é diversificado e muito am-

plo. Ronaldo Santos, coordenador de Proces-

sos Metalúrgicos e Ambientais, do Centro de 

Tecnologia Mineral vinculado ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CPMA/CETEM/

MCTI),  lembra que as suas aplicações estão 

distribuídas por setores que envolvem, funda-

mentalmente, processos físico-químicos, os 

quais são empregados por setores industriais 

em processos de catálise de oxirredução. 

Os ETRs são aplicados também na fabrica-

ção de sensores e dispositivos eletroeletrônicos, 

em fotoluminescência, em pó para polimento de 

vidros especiais, em ligas metálicas especiais 

para aviação, em sistemas de orientação de 

mísseis e de aplicação aeronáutica, no contro-

le de reações nucleares, na intensificação de 

imagens, na fabricação de supercondutores, de 

baterias de alto desempenho, de lasers, de fil-

tros eletrônicos para micro-ondas, de imãs per-

manentes e de alto desempenho, em sensores/

orientadores por detecção ótica e magnética, 

de fibras óticas, de fósforos, de vidros especiais 

e na iluminação especial de baixo consumo e 

alto desempenho. 

“O uso dos ETRs está disseminado por vá-

rios segmentos industriais e o padrão de vida 

moderno é fortemente calcado no uso desses 

elementos nos produtos que hoje nos rodeiam”, 

conclui Ronaldo.
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A retomada da autoridade técnica da 

engenharia e agronomia é uma das princi-

pais metas da nova gestão do Crea-Minas. 

O período de baixo desenvolvimento eco-

nômico experimentado pelo Brasil desde 

o final da década de 1970 até o início de 

2000, fez com que essas profissões não 

fossem devidamente valorizadas. “Agora, 

com um crescimento consistente, é ne-

cessário que essas profissões, que con-

cretizam o desenvolvimento, retomem sua 

posição de detentoras do conhecimento e 

da técnica que possibilitam traçar projetos 

de longo prazo para a promoção de um 

país mais justo e sustentável”, argumenta 

o superintendente de Relações Institucio-

nais do Crea-Minas, o engenheiro meta-

lurgista João Bosco Calais Filho. 

Para isso, o Conselho está investindo 

em ações que possibilitem ampliar a inte-

riorização e a valorização das profissões. 

João Bosco Calais explica que, além da 

criação de representações locais, o Crea-

Minas pretende aprimorar a estrutura das 

inspetorias e promover mais ações de 

valoriação das entidades. “Com a repre-

sentação local, o Crea-Minas consegue 

mostrar a relevância da engenharia para 

o desenvolvimento da cidade e reforça 

que é necessário o envolvimento de um 

profissional habilitado, valorizando a pro-

fissão e garantindo procedimentos técni-

cos adequados”, argumenta o superin-

tendente. Segundo ele, o aprimoramento 

da esturutura e a valorização das entida-

des, por sua vez, permitem que haja um 

diálogo mais efetivo entre o Conselho, os 

profissionais e a sociedade.

Matrizes gerenciais
Em março, os colégios de Inspetores 

e de Entidades elaboraram suas matrizes 

gerenciais com o intuito de estabelecer as 

prioridades regionais e locais. 

Na primeira etapa, os inspetores e os 

representantes de entidades definiram as 

prioridades de acordo com a necessida-

de da região onde estão localizadas as 

representações do Crea-Minas. Depois, 

tomando como base as diretrizes locais, 

foram elaboradas as orientações regio-

nais e a matriz gerencial geral. 

Na avaliação da gerente dos Colégios 

Maria Cristina da Silva “essa contribuição 

foi fundamental para que as matrizes 

fossem criadas”. A gerente acrescenta 

que o foco dessas matrizes está no pla-

nejamento das ações de fiscalização e 

de atendimento, além das ações de for-

talecimento das entidades e de parcerias 

institucionais. 

Como exemplo de diretriz local, 

Cristina cita a inspetoria de Pouso Alegre, 

que tinha como uma de suas prioridades 

a elaboração de um curso sobre captação 

de recursos públicos para os inspetores, 

entidades e profissionais representantes 

de órgãos públicos. Em março, a inspetoria 

conseguiu promover o curso em parceria 

com a Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa), com o Sindicato Intermunicipal 

das Indústrias da Construção Civil do Sul 

de Minas (Sindiconsul) e com o Colégio 

Estadual de Entidades. 

Dentre as propostas elaboradas pe-

las inspetorias e entidades expressas 

nas matrizes gerenciais criadas está a de 

manter um fiscal em tempo integral em 

cada uma das 60 inspetorias do Crea-

Minas. Propõe ainda coordenação da fis-

calização regional, parceria com órgãos 

governamentais (executivo, legislativo e 

judiciário), convênios com instituições de 
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Colégios

Representações locais fortalecem 
interiorização do Crea-Minas
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Inspetores e representantes de entidades definiram as ações prioritárias do Crea-Minas  em cada região
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Colégios

ensino, empresas e organizações da so-

ciedade civil organizada, seminários e pa-

lestras para atualização dos profissionais 

e eventos regionais técnicos. 

Para o coordenador estadual de co-

légios de entidades, o engenheiro civil 

Marcelo Chaves essas diretrizes são de 

grande importância, pois têm por objetivo 

atender o que a base está precisando, ou 

seja, visa suprir de maneira eficaz aquilo 

que é realmente necessário. “As priorida-

des são bem definidas e focalizadas aten-

dendo as necessidades de cada região”, 

afirma. Marcelo também acredita que um 

dos pontos importantes dessa matriz é o 

fortalecimento das entidades “para que 

todo o trabalho realizado gere frutos”.

Já para o coordenador estadual do 

Colégio de Inspetores, o técnico em edi-

ficações Roberto Nunes de Souza, a reu-

nião e a elaboração dessas diretrizes têm 

grande importância por serem fundamen-

tais no processo de interiorização. “Vejo 

esse levantamento técnico como um pon-

to de partida para uma boa gestão”, diz. 

De acordo com Roberto, cada inspetoria 

possui uma realidade diferenciada e res-

salta que para conseguir um bom resulta-

do é necessária a participação de todos. 

Roberto destaca que a necessidade de 

um fiscal para cada inspetoria é de suma 

importância, como também a contratação 

de mais um profissional para o atendi-

mento na inspetoria. “Temos que priorizar 

a qualidade do atendimento”, afirma Ro-

berto Nunes de Souza.
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Fortalecer os inspetores do Crea-
Minas em todo o Estado, tornando-os 
mais autônomos e representativos, sub-
sidiando-os para atuar em defesa dos 
grandes temas de interesse da cate-
goria, bem como em projetos regionais 
e locais e ampliar a representação do 
Conselho para outros municípios. Esse 

é um dos pontos do plano de trabalho 

da Gestão 2012/2014 que já está em 

andamento. 

“A partir da demanda dos profissio-

nais de uma região, somada à dificulda-

de de acesso à inspetoria mais próxima 

e ao número de profissionais, vamos 

estruturar escritórios de representação 

local”, explica o engenheiro civil Marcos 

Venícios Gervásio, assessor da presi-

dência do Conselho. 

A representação local é estruturada 

em parceria com os inspetores, entida-

des e instituições de ensino. O objetivo é 

desenvolver ações e projetos em parce-

ria com instituições públicas e privadas 

das regiões possibilitando a interioriza-

ção do Conselho. “Essa mobilização ser-

ve para mostrar para os profissionais a 

agilidade e o interesse do Conselho em 

estar próximo para satisfazer as mais 

variadas necessidades dos municípios 

específicos”, observa Marcos Gervásio. 

Algumas cidades já estão com seus 

respectivos representantes ou em pro-

cesso de seleção dos mesmos, dentre 

elas: Andradas, Brumadinho, Caeté, 

Manga, Muzambinho, Guanhães e San-

tos Dumont. Neste ano devem ser ins-

talados 20 escritórios e, até o final da 

gestão, outros 30 municípios serão con-

templados com a representação local.

Escritório de Santos Dumont
Santos Dumont possui cerca de 200 

profissionais registrados e foi a primeira 

cidade a ter seu representante local es-

colhido. O escritório funcionará em par-

ceria com o Instituto Federal do Sudeste 

de Minas Gerais - Campus Santos Du-

mont, local onde sua sede foi instalada 

em 12 de abril. 

O engenheiro civil Horus Frossard 

foi designado pelo presidente Jobson 

Andrade para ser o inspetor adjunto do 

Crea-Minas na cidade. Essa consolida-

ção é mais um passo no processo de 

interiorização do Conselho, que se apro-

xima cada vez mais dos profissionais 

e das discussões do município. Como 

representante do Conselho, Horus Fros-

sard define a criação do escritório em 

Santos Dumont como uma aproximação 

do Crea-Minas com o interior. “Essa pro-

ximidade é fundamental para os profis-

sionais daqui da região”, ressalta. 

Horus conta que foi convidado para 

participar dos debates, junto a Câma-

ra Municipal, sobre o aprimoramento 

do plano diretor. Além de representar 

o Crea-Minas na cidade, o inspetor 

adjunto acredita que há possibilidade 

de organizar uma associação de en-

genheiros, visto que o município ainda 

não possui uma. O engenheiro acredita 

que a representatividade do Conselho 

vem em uma crescente, e espera ajudar 

nesse processo. “Espero contribuir para 

o crescimento do Crea e também na va-

lorização do profissional”, afirma Horus. 

Fortalecer a representação local
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Ação Parlamentar

Crea-Minas prioriza Projetos de Lei
O Crea-Minas, através da sua assessoria parlamentar, acompanha a tramitação dos Projetos de Lei que se encon-
tram no Congresso Nacional e que interessam às profissões reguladas pelo Sistema Confea/Crea. “Este monitora-
mento possibilita a abertura de espaço para participação direta dos profissionais do Crea-Minas na formulação das 
normas federais que os interessam”, explica a assessora parlamentar do Conselho, Fátima Amaral.

Veja abaixo alguns dos projetos prioritários para o Conselho:

PROJETO DE LEI 6.699/02 -  Modifica dispositivo do Código Penal para incluir como 
crime contra a saúde pública o exercício ilegal da Profissão de Engenheiro, Arquiteto e 
Agrônomo que atualmente é considerado apenas contravenção penal. O Crea-Minas en-
tende que é necessária a aprovação deste Projeto de Lei para que pessoas que se fazem 
passar por profissionais da engenharia e agronomia tenham uma coerção mais severa, 
prevenindo que novos fatos ocorram, bem como para repreender com mais justiça, em 
vista da gravidade do ato, que traz sérios danos à saúde física, à segurança e à própria 
vida da população.

PROJETO DE LEI 032/07 – Institui o Có-
digo de Licitações e Contratos da Adminis-
tração Pública e regulamenta o inciso XXI 
do art. 37 da Constituição Federal, define 
a conduta ética dos agentes públicos e 
procedimentos sobre o tema convênios. O 
referido PL visa instituir o Código de Licita-
ções e Contratos da Administração Pública 
pautado em uma sistematização científica 
coerente  e articulada como fonte única de 
regulamentação, facilitando sua execução. 
Beneficiando ao contratado, que terá a 
segurança necessária à prevenção de 
equívocos diversos em decorrência de 
uma norma antiga e burocratizante, bem 
como ao poder público contratante, cuja 
estrutura orgânica se assenta em uma 
organização hierárquica com regulamenta-
ção rígida. O Código traz novos instru-
mentos de contratação como franchising 
e sistemas auxiliares da licitação, como o 
sistema de registro de preço, o creden-
ciamento e a pré-qualificação, suprindo 
a carência de regulamentação das novas 
tecnologias. No mesmo sentido, inova com 
permissão de flexibilidade das fases de 
abertura  dos envelopes e julgamento de 
propostas e habilitação.

PROJETO DE LEI DO SENADO 58/08 - 
Dispõe sobre o controle das obras públicas 
inacabadas e estabelece que é atribuição 
do Conselho Federal fornecer, anualmente, 
até 31 de dezembro, às Comissões de 
Fiscalização e Controle das duas Casas do 
Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas 
da União, à Controladoria-Geral da União, 
e ao Ministério Público da União, relatório 
consubstanciado com a discriminação de 
todas as obras públicas de engenharia 
inacabadas e paralisadas há mais de um 
ano, nas quais a União tenha participação 
financeira e inclui entre as atribuições dos 
Conselhos Regionais elaborar e encami-
nhar ao Confea o relatório sobre as obras 
de sua jurisdição.

PROJETO DE LEI  2.861/08 
- Altera a Lei 4.950-A/66, para 
estender aos técnicos de nível 
médio, regularmente inscritos nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, e nos de 
Química, o piso salarial mínimo. 
Tal proposição reconhece tanto a 
importância das profissões e de 
seus profissionais, quanto à falha do 
nosso ordenamento jurídico brasilei-
ro em não valorizar estas categorias 
com um padrão remuneratório 
mínimo.

PROJETO DE LEI 7.607/2010 - In-
clui parágrafo único ao art. 1º da Lei 
5.194/66, visando garantir aos profis-
sionais da Engenharia e da Arquitetura 
nacional a condição de carreira típica de 
Estado. O conceito de atividade exclusiva 
de Estado é devido à relevância atribuída 
a uma profissão, e a presente proposição 
legislativa visa garantir aos profissionais 
da engenharia nacional a condição de 
carreira típica de Estado.

PROJETO DE LEI  8.046/10 – Novo Código de Processo Civil – A construção de um 
novo Código de Processo Civil deve garantir um caminho mais rápido para o processo 
judicial, sem desprezar o devido processo legal, que se traduz na ampla defesa e no 
contraditório. A Constituição Federal garante a todos proteção jurídica que não pode ser 
apenas uma promessa de garantia. Temos então o dever de exigir, enquanto cidadãos 
proativos, que o referido Código seja uma oferta real e capaz de sistematizar, aprimorar e 
agilizar os caminhos processuais já existentes na atual ordem processual com  segurança 
na solução dos litígios na busca da efetividade na entrega da tutela jurisdicional.
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Perfil

Ele começou a trabalhar, na então Vale do Rio Doce, com ape-

nas 14 anos como aprendiz pelo Senai e, apesar de mais tarde ter 

se formado em Ciências Exatas, hoje Matemática, pela Faculdade 

de Ciências Humanas de Itabira (Fachi), resolveu investir na carreira 

de técnico. Ao ingressar no curso técnico de mecânica na Polimig, 

Antônio Vander Alves via uma oportunidade para crescer profissio-

nalmente na Vale. A escolha do curso de mecânica deu-se muito 

em função de suas atribuições na empresa que, desde o início, es-

tavam ligadas à manutenção, tendo passado pelo setor de retífica e 

usinagem como supervisor e, mais tarde, na área de carregamen-

to/britagem de minério de ferro como gerente-técnico. “Nos meus 

27 anos de Vale, fui muito comprometido com o trabalho, e tudo 

que consegui na vida foi em função da seriedade no desempenho 

das minhas tarefas como técnico”, conta.

Antônio Vander lembra que, por ocasião do boom da mineração 

em Itabira, os técnicos tiveram um papel fundamental para o cres-

cimento da Vale. “Naquela época, o técnico industrial era muito re-

quisitado devido à qualidade das escolas. Hoje o técnico virou pós-

médio e muita gente prefere ir para graduação, o que traz escassez 

de mão-de-obra, principalmente na área da mineração”, enfatiza.

Primeiro auditor interno do Centro de Qualidade da Vale, Antô-

nio Vander galgou todos os degraus da carreira dentro da empresa. 

“Eu sempre digo que foi o curso técnico que me deu tudo. Por isso 

continuo defendendo os interesses da categoria, principalmente 

através da Associação dos Técnicos Industriais da Vale (Ativa), da 

qual sou presidente”. A Ativa tem um acordo com a Associação dos 

Engenheiros de Itabira (Asseag) e a inspetoria do Crea-Minas de 

Itabira, indicando para conselheiro em cada mandato, alternada-

mente, um técnico e um engenheiro.

O seu desempenho como profissional técnico o levou a dire-

tor presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de 

Itabira, em outubro de 2011. Anteriormente, ele ocupava o cargo 

de diretor administrativo e financeiro da autarquia. Para ele, usar 

seus conhecimentos na direção do Saae é muito gratificante. “Aqui, 

pela minha experiência, sou um diretor que administra com muita 

técnica”, explica. 

Além do seu trabalho como diretor técnico no Saae, Antônio 

Vander se dedica ao trabalho voluntário. Foi, por 14 anos, diretor 

da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Vale (Coopervale), 

procurador da Liga Itabirana de Futebol Amador (Lifa) e membro 

fundador da Associação do Bairro Novo Amazonas. Atualmente, é 

conselheiro diretor da Fundação Itabirana Difusora do Ensino (Fide). 

Mas, o seu grande trabalho como voluntário é mesmo na Ativa. 

“Sempre promovemos eventos, palestras e cursos para os associa-

dos, pois acreditamos que essa é a melhor forma de contribuirmos 

para o crescimento deles. Eu valorizo muito as pessoas e é para 

elas que direciono o meu trabalho”, frisa. 

Segundo ele, a Associação chegou a promover uma feira técni-

ca (Fetec) com apoio da Vale. “Atualmente, cedemos o ginásio para 

que as escolas técnicas promovam suas feiras. Essa é uma forma 

de trazermos as novidades e o conhecimento para nossos asso-

ciados”, afirma. Além dos cursos e palestras, a Ativa tem tradição 

na promoção de atividades esportivas. “Um dos nossos grandes 

eventos esportivos é a Olimpetizes que ocorre há 25 anos sem 

interrupção”, ressalta. A atividade envolve cerca de 800 estudantes 

de até 14 anos de oito escolas estaduais, municipais e particulares 

do município. A Ativa promove também, uma vez por ano, um rally 
de natação, que é uma prova de resistência e envolve várias aca-

demias. Os atletas se revezam na piscina das 18h de sexta-feira 

até o meio-dia de sábado. 

Formado em Direito pela Fundação Comunitária de Ensino Su-

perior de Itabira (Funcesi), Antônio Vander é de família numerosa 

e orgulha-se dos pais que conseguiram formar todos os filhos. O 

pai colocou os meninos para estudar no Senai e as meninas foram 

para o Colégio das Irmãs, que a mãe pagava com seus serviços de 

costureira. “Aprendi com minha mãe a ser humilde e penso que 

esse é o meu forte. Ninguém tira isso de mim”, afirma. Antônio 

Vander ressalta que sua vida é o que aprendeu como técnico e 

com o trabalho voluntário. É isso que faz de mim uma pessoa 

conhecida e respeitada”, finaliza.

Profissional técnico com muito orgulho

Antônio Vander construiu uma carreira de técnico respeitada 

Ad
ria

na
 v

on
 K

rü
ge

r



Um bom parceiro tem qUe
 estar sempre por perto.

www.lafaete.com.br

• BELO HORIZONTE - MG (31) 3373-8989 • DUQUE DE CAXIAS - RJ (21) 3655-0548  

• ALTAMIRA - PA (93) 3515-1590 • RECIFE - PE (81) 3479-3485  

• PORTO VELHO - RO (69) 3210-5373 • PARAUAPEBAS - PA (94) 3346-4616  

• SÃO LUÍS - MA (98) 3242-4008 • MARABÁ -PA • BRASÍLIA - DF

A LAfAete é umA empresA compLetA em LocAção de soLuções e equipAmentos pArA 
construção. isso significA que conseguimos dAr suporte em todAs As etApAs dA suA obrA, 
gArAntindo mAior rentAbiLidAde e AgiLidAde. consuLte nossA equipe comerciAL.

LaFaete. compLeta para sUa obra.
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Minas e Gerais

Unaí, localizada no Noroeste mineiro, 

tem sido a vitrine do projeto Natureza Lim-
pa. Simples e factível, a proposta define 

uma nova forma de tratamento e utilização 

dos resíduos sólidos a partir da transfor-

mação do lixo em carvão vegetal. A usina, 

que entra em operação nos próximos me-

ses, ganhou o Prêmio Greenbest 2011, na 

categoria energia, por votação popular. 

O aspecto social foi contemplado pela 

usina, cumprindo o que determina a Lei 

12.305/10, que instituiu a Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos (PNRS). Em me-

ados de abril, foi instalado um sistema de 

climatização e os funcionários passaram a 

trabalhar uniformizados. O que para outros 

setores não é novidade, reforça o caráter 

inovador do projeto unaiense. 

Mário Martins, empresário fundador 

do projeto Natureza Limpa, se inspirou nos 

fornos de carvão do interior para construir 

a usina em seu sítio. Por isso, ele nega de 

forma categórica que a tecnologia utilizada 

no projeto seja novidade. “O conceito do 

que fazemos é tão antigo como andar para 

frente. O diferencial é que acreditamos 

nessa solução”, enfatiza Mário.

Para a construção da usina de Unaí 

foram investidos aproximadamente R$ 15 

milhões, aporte de recursos muito menor 

do que exigem as utilizadas em outros paí-

ses. Mas, sem dados sobre a lucratividade, 

Mário não conseguiu financiamentos. “Eu 

sabia que funcionaria, então, me desfiz de 

alguns bens”, conta. A primeira versão da 

usina conseguiu comprovar que o princípio 

funcionava, mas só foi possível reproduzi-

la em modelo industrial com ajuda da equi-

pe de pesquisadores da PUC-Goiás, entre 

eles o professor de Direito Internacional 

Jean Marie Lambert. 

O professor conheceu o projeto por in-

sistência de um aluno. Depois de uma ma-

ratona de visitas a outros países em busca 

de tecnologias de tratamento sustentável 

de resíduos, Lambert não acreditou que 

houvesse um projeto capaz de unir uma 

solução ambientalmente interessante e 

baixo custo. “No princípio, achei a proposta 

fantasiosa”, confessa. Quando conheceu a 

usina, o que mais chamou sua atenção foi 

a perspectiva de produzir carvão a partir do 

lixo. “Pensei: não vamos mais precisar cor-

tar nossas árvores, vamos poder preservar 

nossas florestas”, lembra. 

Desde o primeiro encontro entre o pro-

fessor e o empresário, muita coisa mudou. 

Para profissionalizar os equipamentos, em 

meados de 2009, a Fundição Criciúma 

(Fudicril) foi contratada. Segundo o diretor 

técnico da Fundicril Toni Nunes, um dos 

desafios técnicos foi desenvolver o sistema 

de vedação para impedir a entrada de oxi-

gênio no reator pirolítico, de maneira a re-

sultar na desfragmentação e carbonização 

da massa orgânica em alta temperatura. 

“A necessidade de o sistema ser autossu-

ficiente e haver possibilidade de comercia-

lizar o excedente também exigiu um bom 

tempo de estudos e testes”, revela. 

 A descarga dos resíduos é feita em 

uma área coberta e o lixo segue para túneis 

de secagem, que garantem a salubridade 

e eficiência da triagem dos recicláveis. O 

que sobra segue para um forno primário, 

que faz a desidratação e, depois, para um 

forno secundário, quando o processo de 

transformação da massa orgânica em pó 

de carvão é concluído. Esse pó dá origem 

aos biquetes de carvão vegetal. Os efluen-

tes provenientes do efeito da pirólise são 

condensados e os gases resultantes são 

encaminhados à maquina de lavagem, li-

berando gases de até 95% de pureza para 

a atmosfera. Os demais efluentes vão para 

o sistema de tratamento onde há correção 

e descarte da água purificada.

O próximo desafio do Natureza Limpa 
é replicar a experiência de Unaí em outras 

cidades. “Assim poderemos, em médio e 

longo prazo decretar a extinção de lixões 

e aterros sanitários em outros municípios”, 

planeja Mário.Usina concilia reciclagem e produção de carvão em Unaí

Investindo na Natureza Limpa 
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“Nosso universo está se ampliando, 

percebo que os que não estão diretamen-

te vinculados aos problemas enfrentados 

pelos deficientes estão cada vez mais 

engajados em as nossas causas”. A frase 

da deficiente visual Regina Dornelas, 32 

anos, reconhece o investimento feito pe-

los estudantes do sétimo período do curso 

de engenharia elétrica do Uni-BH, Breno 

Monteiro, Bruno Viana, Guilherme Camelo, 

Gustavo de Oliveira, Jurandir Agostinho, 

Lilian Costa, Marcelo Faleiro e Rafael Sil-

veira. Eles desenvolveram, no segundo se-

mestre de 2011, um aparelho que tem por 

objetivo ajudar pessoas com deficiência 

visual a atravessarem as ruas.

Adaptado para ser preso ao braço, o 

equipamento possui um sensor com três 

vibrações diferentes, que representam as 

cores do sinal de trânsito e são produzidas 

por um motor de controle de vídeo game. 

Este, por sua vez, está ligado a um chip 
que deve ser instalado dentro do semá-

foro, a fim de garantir o funcionamento 

do mecanismo. Entre os componentes do 

projeto, que foi todo elaborado a partir de 

materiais recicláveis, estão: uma caixa de 

detector de tensão, um motor de vibração 

de joy stick, uma bateria de computador e 

madeira reaproveitada para construção da 

caixa do semáforo, utilizada para simular 

as trocas de faixas, vermelho, amarelo e 

verde.

A ideia para o desenvolvimento do 

projeto surgiu de uma situação presen-

ciada por Guilherme Camelo, 23 anos. O 

estudante estava numa movimentada ave-

nida de Belo Horizonte quando se deparou 

com uma deficiente visual tentando atra-

vessar a rua sem a ajuda de outra pessoa, 

confiando apenas em sua audição. “Aque-

la situação me chamou atenção, fiquei 

sensibilizado e percebi que poderia fazer 

algo para ajudar”, conta Guilherme. 

Intrigado, o estudante propôs ao gru-

po da disciplina Trabalho Interdisciplinar 

de Graduação (TIG) que desenvolvessem 

o projeto de um sensor que ampliasse a 

capacidade de avaliação do deficiente em 

relação aos sinais de trânsito. A partir daí, 

definida a metodologia, os componentes e 

os circuitos eletrônicos necessários para 

a montagem do protótipo, os estudantes, 

orientados pelo professor Euzébio de Sou-

za, deram início ao projeto. Do início do tra-

balho até o surgimento do protótipo básico, 

foram quatro meses.

Para verificar a eficácia do aparelho, 

os estudantes contaram com o auxílio da 

própria Regina Dornelas, que se dispôs a 

participar dos testes. Segundo ela, o me-

canismo de tradução das cores é funcio-

nal. “Uma atividade tão cotidiana como 

atravessar a rua é um tormento na vida 

do deficiente visual. Como as vibrações 

do aparelho são bem distintas, tive mais 

segurança para me deslocar”, afirma.

O trabalho já foi patenteado. A equipe 

agora busca parceiros e trabalha no aper-

feiçoamento do protótipo. “Nossa preocu-

pação é aumentar a confiabilidade, baixar 

o custo e reduzir o tamanho do equipa-

mento”, detalha Gustavo Oliveira, 27 anos. 

Guilherme Camelo completa que o grupo 

também pretende acoplar um GPS ao 

dispositivo. “Esse processo de aperfeiçoa-

mento deve ser concluído dentro do prazo 

de um ano e meio, quando o aparelho es-

tará disponível para o mercado consumi-

dor”, ressalta.

Tecnologia

Para facilitar a travessia 
Estudantes de engenharia criam aparelho para ajudar pessoas com deficiência visual
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Estudantes esperam disponibilizar aparelho no mercado no prazo de um ano e meio



A Fundação Educacional de Machado - FEM foi criada 
pela Lei Municipal nº 503, de 25 de março de 1965, e, 
há quase 47 anos vem se destacando no cenário educa-
cional do Sul de Minas Gerais, enquanto mantenedora de 
instituições de ensino superior, a exemplo da Faculdade de 
Filosofi a, Ciências e Letras de Machado “Prof. José Au-
gusto Vieira” – FAFIMA, da Faculdade de Administração 
e Finanças de Machado FAAFI e da Escola Superior de 
Agricultura e Ciências de Machado – ESACMA.

A fi m de adequar-se à legislação vigente, em 2002, 
apresentou ao Egrégio Conselho Estadual de Educação 
de Minas Gerais, processo de criação do CENTRO SU-
PERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO – 
CESEP, que, tendo sido aos 27/02/2003, aprovado pelo 
Parecer nº CEEMG nº 190/2003, veio por incorporar as 
instituições mantidas até 2002 e que hoje engloba quin-
ze cursos superiores: oito bacharelados - Administração, 
Agronomia, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenha-
ria Ambiental, Engenharia Florestal, Nutrição, Serviço So-
cial; cinco licenciaturas: Educação Física, Ciências Bioló-
gicas, Letras, Matemática, Pedagogia, e dois de formação 
tecnológica: Gestão Ambiental e Marketing.

O curso de Agronomia do Centro Superior de Ensino e 
Pesquisa de Machado, autorizado aos 05/03/1974 através 
do Decreto n0 74.315 de 23 de junho de 1974 passou pelo 
primeiro processo de reconhecimento, no ano de 1979, 
tendo sido  reconhecido pelo Decreto n0 83.508 de 28/05 
daquele ano. 

Nos termos da legislação em vigor em 2006 passou 
pelo processo de renovação de reconhecimento, com De-
creto s/n de 09/03/2007, publicado no Minas Gerais de 
10/03/2007. Em 2009, o CESEP, que até então era vincu-
lado ao Conselho Estadual de Educação migrou-se para o 
Sistema Federal de Ensino/MEC, onde o curso de Agrono-
mia se encontra protocolado sob o nº200904083, em aten-
dimento a ADIN 2501/DF de 04/09/2008, regulamentada 
pelo edital SESU nº 01 de 22/01/2009.

A estrutura curricular do Curso de Agronomia que, a 
despeito de concebida em estrita observância das disposi-
ções legais, tem como ponto forte a fl exibilização, o Corpo 
Docente constituído em quase sua totalidade por Doutores 
e Mestres e de sua estrutura física, são, sem sombra de 
dúvida, a garantia da formação de um Engenheiro Agrô-
nomo com perfi l generalista, que detém, além do conhe-
cimento nas grandes áreas da Produção Vegetal, Produção 

Animal, Engenharia Rural, Agroindústria, Meio Ambiente 
e Sócio-Economia, as competências e habilidades neces-
sárias à formação de um profi ssional apto a compreender e 
traduzir as necessidades de indivíduos, dos grupos sociais 
e da comunidade.

Pode-se ainda inferir, que esses profi ssionais são alta-
mente capazes de com tranqüilidade e competência, tran-
sitar pelos espaços sociais de sua atuação: na agricultura 
familiar, agroecologia, agronegócio, movimentos sociais 
ligados à agricultura, cooperativas agrícolas e outras for-
mas de associação, empresas de produção de insumos e 
equipamentos agrícolas, serviço público de extensão rural, 
reforma agrária e meio ambiente, serviço de difusão tec-
nológica em empresas privadas, docência, instituições de 
pesquisa pública e privada, assessoria técnica, organizati-
va e política no que se refere à agricultura, planejamento 
em empresas privadas, instituições estatais e ONGs e atu-
ação profi ssional autônoma.

  Merece destaque o fato de que o Curso de Agronomia 
do CESEP, foi um dos pioneiros a se preocupar em aten-
der à demanda da sociedade e complementar a formação 
de seus estudantes, quando, já  na década de 80,   como 
forma de viabilizar a fl exibilização da estrutura curricular,  
nela incluiu uma disciplina específi ca: “Fundamentos do 
Receituário Agronômico, Legislação Profi ssional e Deon-
tologia”.

A excelência do trabalho desenvolvido no Curso de 
Agronomia do CESEP, ao longo de quase quatro décadas, 
formando profi ssionais altamente capacitados, com espí-
rito de cidadania desenvolvido, conscientes de seu papel 
como agentes de transformação da sociedade são, sem 
sombra de dúvida, determinantes para o fato de que grande 
parte do corpo discente, logo em seguida à sua graduação,  
logre conquistar seu espaço no  mercado de trabalho alta-
mente competitivo, com atuação, na maioria,  na Defesa 
Fitossanitária.

Fatos que vêm por demonstrar a qualidade, a efi ciên-
cia e o nível desse curso que, ao longo de seus trinta e 
oito anos de funcionamento, já graduou aproximadamente 
2000 Engenheiros Agrônomos, que em sua atuação pro-
fi ssional, têm demonstrado, excelente formação técnica, 
competência, responsabilidade e  ética, conforme  atestado  
pela sociedade que faz uso de seu trabalho.

Profª. MSc. Eledir Helena Souza Reis – Coordenadora 
Geral do CESEP

CURSO DE AGRONOMIA DO 
CESEP EM DESTAQUE

Informe Publicitário
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Indicadores

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

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado* 

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

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

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa TABELA A VALOR DO CONTRATO / OBRA OU SERVIÇO TAXA DE A.R.T. 

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

em Reais em Reais

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA VALOR ITEM DA A.R.T. . 

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

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

R$ 213,00

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA VALOR DA MULTA

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

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

Projetos-Padrão Residenciais

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

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

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

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

setembro/11 936,12 1.136,04 1.404,97 863,70 1.068,50 819,70 921,32 1.133,32 616,04 893,01 1.156,11
agosto/11 932,10 1.133,27 1.402,24 859,82 1.066,36 815,93 919,79 1.131,34 613,03 891,27 1.154,41
julho/11 930,89 1.130,21 1.396,32 857,62 1.063,32 814,03 916,72 1.127,37 611,41 888,68 1.151,17
junho/11 929,15 1.127,16 1.391,96 855,18 1,060,70 811,79 914,78 1.123,36 609,66 866,70 1.149,54
maio/11 928,49 1.125,26 1.389,65 854,11 1.058,61 810,66 912,88 1.121,25 608,45 884,80 1.145,95

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
abril/12 1.119,71 1.221,58 959,31 1.062,63 1.279,19 1.415,77

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

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

setembro/11 1.046,28 1.143,17 896,57 994,89 1.195,59 1.325,70
agosto/11 1.044,71 1.141,53 895,15 993,30 1.193,90 1.323,73
julho/11 1.041,23 1.136,34 893,55 990,78 1.191,15 1.319,76
junho/11 1.041,16 1.135,64 893,00 989,54 1.190,26 1.317,87
maio/11 1.038,63 1.133,08 890,86 987,21 1.187,32 1.314,60

Projetos Padrão Galpão Industrial (IGI) e Residência Popular (RP1Q)
Meses RP1Q G1

abril/12 996,02 527,55
março/12 993,11 526,15

fevereiro/12 989,71 524,14
janeisro/12 989,04 523,19

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

setembro/11 924,12 492,10
agosto/11 920,08 490,28
julho/11 920,26 489,86

 junho/11 917,94 489,14
maio/11 915,59 488,18

Custos Únitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/11 a abril/12 - Valores em R$/m²
fonte Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
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Engenharia de Segurança do Trabalho

Você estuda com os melhores professores

do país em sua cidade, em uma de 

nossas escolas ou mesmo em sua casa.

Aulas semanais ao vivo via antena parabólica.

Mais informações e inscrições: 
www.satelitepitagoras.com.br

31 32853009

Assista às aulas em um de nossos polos mais próximo de você, ou em sua casa.

R$
,00

R$ 260,00 220MENSALIDADES
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Qualidade e licitações 
de obras públicas:
uma análise crítica
André Kuhn 
Editora Appris, 2011

O livro apresenta a situa-
ção atual do processo licitatório 
e contratação de obras públi-
cas no Brasil e seus problemas; 
questiona as dificuldades de se 
obter qualidade em obras públi-
cas e sugere procedimentos para 
melhoria do processo. Foi feito 
um estudo aprofundado sobre a 
legislação vigente e desenvolvida 
uma pesquisa dos sistemas de 
qualidade aplicados à indústria 
da construção e pesquisa sobre o 
panorama mundial em relação à 
licitação e contratação de obras.

Guerra e Paz
Léon Tolstói 
Cosac Naify, 2011

A obra-prima de Tolstói 
ganha sua primeira edição 
brasileira traduzida diretamente 
do russo. O enredo se passa 
durante a campanha de Napoleão 
na Áustria, e descreve a invasão 
da Rússia pelo exército francês e 
a sua retirada, compreendendo 
o período de 1805 a 1820. A 
edição traz ainda cinco mapas, 
uma lista com informações 
sobre os personagens e os fatos 
históricos citados no romance, 
além de sugestões de leitura.

Ecoagricultura 
Alimentação do  
mundo  e 
biodiversidade 
Jeffrey Macneely, Sara Scherr
Senac, 2009

É possível conciliar proteção 
de áreas ameaçadas com a ativi-
dade agrícola, quando a demanda 
por alimentos cresce nas regiões 
mais pobres do planeta? Os 
autores analisaram diversas ex-
periências de coexistência entre 
habitats preservados e sistemas 
agrícolas produtivos. Apesar das 
dificuldades em manter sistemas 
agrícolas econômica e ambiental-
mente sustentáveis, a conclusão 
a que chegaram é otimista.

Outras canções de 
cinema
Wagner Tiso
Biscoito Fino, 2006 

O novo trabalho do maestro 
Wagner Tiso contempla obras 
consagradas do cinema, como 
temas para O Guarani, Os Desafi-
nados, O Toque do Oboé, entre 
outros mais. Para isso, convidou 
o violoncelista Marcio Malard para 
acompanhá-lo nas interpretações 
com mestres como Victor Big-
lione e Kiko Prazeres. A direção 
artística também fica por conta de 
Wagner, que explora seu potencial 
brasileiro de compor, renovando-
se com a justeza de seus arranjos.

Do marxismo ao 
pós-marxismo?
Göran Therborn
Editora Boitempo, 2012

Planejado como um mapa 
e uma bússola, Do marxismo ao 
pós-marxismo?, de Göran Ther-
born, é uma tentativa de entender 
as mudanças sociais e intelec-
tuais radicais entre o século 20 
e o século 21. Não tem a pre-
tensão de ser uma história das 
ideias, mas apresenta propósitos 
bem claros: situar os espaços 
de pensamento e as práticas de 
esquerda; identificar o legado do 
marxismo do século 20 como teo-
ria crítica e analisar o pensamento 
radical mais recente. 

Folclore, quitute e 
amor 
Contos e receitas de 
comidas regionais
Amelina Chaves
Editora Unimontes, 2006 

A comida tradicional mineira, 
além de promover deliciosas 
receitas, leva em tudo que faz 
uma pitada de amor e de malícia. 
Os pratos são preparados com 
carinho para agradar a alguém, 
seguindo o ditado popular que diz: 
o caminho do coração começa 
pela boca. Esse é um livro que 
procura focar um lugar: a cozinha 
do Norte de Minas.

A abordagem 
sistêmica na 
formação do 
agrônomo no século 
XXI
Luis Mauro Santos Silva 
Editora Appris, 2011

Após uma graduação nos 
moldes clássicos e descon-
fiados das certezas desta linha 
acadêmica, o autor optou pela 
busca de outras possibilidades 
de compreensão da relação en-
tre a natureza e os humanos. 
Encontrou na fronteira agrária 
do Sudeste paraense uma fonte 
riquíssima para seu aprendizado 
e bebeu nesta realidade através 
da escola francesa da abordagem 
sistêmica. Este enfoque possibilita 
novo processo: o da autocrítica no 
sentido da aceitação dos limites 
impostos pela agronomia clássica 
para com as realidades envolvidas 
nas demandas produtivas.

Antes do baile verde 
Lygia Fagundes Telles
Companhia das Letras, 2009

Reunião de narrativas escri-
tas entre 1949 e 1969, o livro 
é considerado o literariamente 
mais bem-sucedido da autora. Os 
contos examinam com olhar ao 
mesmo tempo crítico e solidário 
os destinos humanos. Neste livro, 
descortinam-se conflitos amoro-
sos, descobertas, e a tensão entre 
o desejo e a consciência moral.
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Faça parte 
deste

soluções

encontro!

R E A L I Z A Ç Ã O

para sua região

Venha propor


