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Aliquam eleifend sem 
nec volutpat vehicula. 
Duis ut mauris tempor, 
gravida metus.

Sed elementum vitae 
felis eget gravida. 
Donec sed sollicitudin 
orci. 

Aliquam in interdum 
massa. Morbi.

Fusce eu aliquet magna, 
ac congue eros.
Aliquam sem est, rutrum in lacinia 
et, cursus et urna. In nunc ante, 
vehicula vitae mi ac, ornare 
aliquam leo.
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Wetlands são
alternativa para
tratamento de esgoto

Patos de Minas
faz a festa
do milho

Colégio Estadual 
de Empresas 
Setor produtivo ganha espaço
inédito para debater prioridades
das engenharias 
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Prezado editor,

Finalmente uma matéria corajosa em 
defesa da engenharia nacional. Esse 
tema não pode se esgotar em uma 
edição. É preciso uma campanha na-
cional para vencer o entreguismo em 
curso. (...)
Sabemos que empresas como a Ode-
brecht e demais parceiras construíram 
os Aeroportos do Brasil, o Aeroporto de 
Miami, o transporte interno do Aero-
porto de Madri, o Porto em Cuba, es-
tradas no Continente Africano(...)
Vale a pena mostrar tudo isso nas pá-
ginas da Vértice, publicação que histo-
ricamente se posiciona em defesa do 
país, enquanto revistas da chamada 
livre imprensa tomam caminho oposto 
ou omitem informações preciosas para 
os leitores.

Abs.
Angela Drummond
Jornalista - MTb: 2306 
Diretora da Alpha Cultural 

Com perplexidade  li o artigo da Vértice 
sobre “o risco da paralisação”.
Tratar a responsabilidade da crise 
atual em que vivemos como sendo 
da Operação Lava Jato é, no mínimo, 
irresponsável. Não foi dito na reporta-
gem, por exemplo, onde esteve o pla-
nejamento do Estado nos últimos anos, 
que deixou a crise atingir o nível em 
que está. (...). 

Atenciosamente,
Nilton Leão.

Nota da Redação:

Em nenhum momento afirmamos na re-

ferida matéria que a responsabilidade da 

crise era da Operação Lava Jato. Busca-

mos mostrar o quanto a Operação, dentro 

de um cenário de crise, impactou negati-

vamente a engenharia brasileira. Quanto à 

falta de planejamento do Estado, a ques-

tão é abordada  pelo então presidente 

do Sindicato da Indústria da Construção 

Civil no Estado de Minas Gerais (Sindus-

con-MG), Luiz Fernando Pires, no final da 

matéria. 

Geralmente as revistas que o Crea me 
envia são parcialmente chatas e de-
sinteressantes, dificilmente leio uma 
até o final, mas a última que man-
daram achei mais enxuta, os temas 
foram abordados de forma agradável, 
e falou de problemas que deveriam 
sempre estar na pauta, que são: a 
engenharia no setor público, e a ne-
cessidade de reformulação do ensino 
e das instituições.
Seria interessante mostrar também 
como o gestor público, que não en-
tende nada de engenharia, vê o pro-
fissional técnico, e por isso nossas 

cidades estão cada vez piores e sem 
infraestrutura e rumos, enquanto a 
burocracia e as políticas imediatistas 
só crescem junto ao desemprego da 
nova geração de engenheiros. (...)

Atenciosamente
Luiz Fernando Krepel

Aproveitando a oportunidade, gostaria 
de manifestar aqui a minha opinião so-
bre a revista Vértice. Acredito sincera-
mente que a revista Vértice poderia ser 
muito melhor. Vejo matérias sobre polí-
ticas de engenharia, sobre visões futu-
ras, sobre cidades, mas simplesmente 
não consigo enxergar nada prático. 
Não vejo nesta publicação matérias 
que possam dar resultados para mim 
ou para colegas no dia a dia. Desculpe 
esta crítica, mas raramente vejo uma 
matéria técnica sendo divulgada de 
forma que venha trazer benefícios. (...) 
O sucesso de vocês é o nosso suces-
so, estamos juntos. Fica aqui a minha 
opinião na forma de crítica construtiva.

Eng. Neander Luiz de Rezende

Nota da Redação

Boas sugestões são sempre bem-vin-

das. Agradecemos e as levaremos para 

apreciação do nosso Conselho Editorial.

Estamos sempre abertos a críticas para 

que possamos cada vez mais melhorar 

a qualidade das nossas publicações. Afi-

nal, todas elas são feitas para atender os 

anseios de vocês, profissionais. Já para 

atender a demanda por publicações de 

artigos mais técnicos, lançamos em de-

zembro de 2015 o primeiro número da 

Revista Vértice Especial – Edição Técnica. 

ESPAÇO DO LEITOR
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Engenharia de Minas 
Gerais conquista 
mercado internacional

Governador Valadares 
se destaca como cidade 
das bicicletas
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Em defesa da Engenharia
Setor estratégico para o 
desenvolvimento brasileiro
precisa avançar
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Ambiente para o desenvolvimento 
EDITORIAL

Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas

As condições necessárias para o desenvolvimento de um país passam, impre-
terivelmente, pelos incentivos direcionados à produção. Embora o Brasil tenha muitos 
recursos naturais, conhecimento e tecnologia, ainda há muito que se trabalhar para 
transformar esses bens em produtos, infraestrutura, alimentos, energia. O setor produ-
tivo é a força motriz de um país. É a partir dele que se geram riquezas, desenvolvimento 
econômico e social, qualidade de vida para a população. 

Para produzir, no entanto, é preciso um ambiente favorável. O Estado, como par-
ceiro da iniciativa privada, é agente de promoção desse meio. É dever dele organizar, 
planejar, lançar constantemente programas de crescimento, implementar ações que 
vão gerar riquezas e avanços por meio dos braços e mentes que trabalham.  Porém, 
esse planejamento não existe, não se elabora planos, regras de investimentos.  A in-
dústria não tem uma direção para seguir. 

Em 2001, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou R$ 1,184 trilhão, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo com a crise 
econômica pela qual passa o país, o PIB em 2014 fechou em 5,52 trilhões. Isso é resul-
tado de um ambiente que proporcionou a produção. Nesse intervalo de tempo, houve 
investimento em programas que incentivavam o desenvolvimento, como o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), o Minha Casa Minha Vida, a realização da Copa do 
Mundo e a escolha do Rio de Janeiro para sede das Olimpíadas 2016. O país vivenciou 
um novo momento onde se priorizou o planejamento e a elaboração de projetos. Com 
o ambiente propício, o setor produtivo é alavancado, gerando empregos diretos e in-
diretos, melhoria da renda do trabalhador, crescimento, progresso. Sem uma cadeia 
produtiva forte o país fica debilitado, sem divisas necessárias para implementar 
planos de desenvolvimento. 

Nossa engenharia é de qualidade e reconhecida mundialmente, mas está 
sofrendo com uma incapacidade política e um problema de governança. O que 
tem que ser pensado, com urgência, é o problema de um governo que está 
deslocado do setor produtivo. A cadeia de produção tem todas as condições 
técnicas para crescer, é preciso apenas proporcionar um ambiente favorável 
para que isso aconteça. 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-
Minas), em uma iniciativa inédita para a reversão desse cenário descrito, criou 
o Colégio Estadual de Empresas, um órgão consultivo que tem como um de 
seus principais objetivos contribuir com as políticas de melhorias nas cadeias 
produtivas do estado, no intuito de obter um maior desenvolvimento econômico, 
social e ambiental. Nesse sentido, o Colégio, lançado no dia 5 de novembro de 
2015, vai oferecer à comunidade empresarial a oportunidade de ocupar espaços 
de reflexão e busca de soluções para Minas e o Brasil. Vamos reunir empresas de 
pequeno, médio e grande porte de todo o estado, representando territórios distintos e 
estruturando a voz da engenharia mineira num só vetor de força. 

Carlão/Estúdio Click
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Uso de Vants demanda regulamentação 
O que antes era só ficção científi-

ca hoje é uma tecnologia em ascensão, 

promovendo o desenvolvimento de pes-

quisas e auxiliando profissionais de dife-

rentes áreas. Trata-se do Veículo Aéreo 

Não Tripulado (Vant), ou drone, como ficou 

conhecido popularmente. De dimensões 

variadas e possibilidades diversas, estes 

dispositivos já podem ser encontrados na 

área da engenharia, onde são usados em 

atividades como levantamento topográfico 

e monitoramento de obras. No entanto, a 

utilização crescente e muitas vezes indis-

criminada dos Vants tem gerado preocu-

pação quanto aos riscos para a sociedade. 

Mais uma vez, o progresso tecnológico 

encontra uma importante questão para se 

consolidar: a regulamentação.

No Brasil, Vant é um objeto voador 

não tripulado usado para fins comerciais, 

de pesquisa ou experimentos.  Já o ter-

mo Drone (do inglês zangão, zumbido) 

surgiu nos Estados Unidos e serve para 

designar, de forma genérica, todos os ob-

jetos desse tipo, inclusive os usados em 

atividades de recreação. Dessa forma, 

nem todo drone pode ser considerado 

Vant, já que a definição varia de acordo 

com a finalidade.

Os primeiros modelos de Vant sur-

giram para fins militares, ainda no século 

19. Um dos marcos no desenvolvimento 

da tecnologia foi em 1951, com a chegada 

do Firebee, considerado o “primeiro drone 

moderno”. Produzido pela Ryan Aeronau-

tical Company, o Firebee funcionava a jato 

e era alvo aéreo para pilotos de caça. Com 

o passar do tempo, os avanços tecnoló-

gicos possibilitaram o desenvolvimento 

de novas aeronaves, o que impulsionou o 

uso em outras áreas. Hoje, os Vants estão 

disponíveis em uma grande variedade de 

modelos e a preços acessíveis.

Apesar de atualmente não haver 

regulamentação que abarque todas as 

possibilidades e limitações para Vants 

no Brasil, o Departamento de Controle 

do Espaço Aéreo (Decea), em uma cir-

cular publicada em 2010, definiu regras 

básicas para o seu uso. A Circular de 

Informações Aeronáuticas (AIC) N 21/10 

prevê que, para operar um Vant, é ne-

cessário encaminhar uma solicitação ao 

Decea com pelo menos quinze dias de 

antecedência. Essa solicitação deve con-

ter, dentre outras descrições, as caracte-

rísticas da aeronave e detalhes da opera-

ção. O responsável pelo voo deve possuir 

também um Certificado de Autorização 

de Voo Experimental (Cave), documento 

emitido pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac). 

Os pedidos são analisados caso a 

caso e devem seguir as instruções indi-

cadas na AIC. Manter o mesmo padrão 

de segurança exigido para aeronaves 

tripuladas é um dos cuidados que o ope-

rador deve ter, além de não voar sobre 

cidades ou grupo de pessoas ao ar livre. 

O uso para fins de lazer ou esporte não 

requer essas autorizações.

Quem estuda a utilização dos Vants 

acredita que um dos problemas atuais 

está na qualificação dos pilotos. “Acre-

dito ser necessária a exigência de um 

treinamento e habilitação para qualquer 

pessoa que venha a adquirir e fazer uso 

de Vants. Esses equipamentos são hoje 
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de fácil acesso para qualquer cidadão”, 

afirma a advogada Francine de Paula, 

que em sua pesquisa de doutorado es-

tuda o uso da tecnologia.

Francine alerta que, com as aero-

naves cada vez mais presentes no meio 

urbano, um dos perigos do uso indiscri-

minado é a invasão de privacidade. “É 

importante termos leis que regulamen-

tem o uso desses equipamentos a fim de 

que não se possibilite, com esse uso, a 

violação do direito à intimidade e privaci-

dade alheia”, ressalta.

Possibilidades

Mesmo com as incertezas quanto 

à regulamentação, diversas finalidades já 

foram encontradas para o Vant. Na enge-

nharia civil, o baixo custo de um veículo 

equipado com uma câmera abriu pos-

sibilidades para as empreiteiras. Com o 

aparelho, é possível, por exemplo,  captar 

imagens aéreas de diversos pontos de 

uma construção. Para essas empresas, 

a funcionalidade é a garantia de que di-

ferentes pontos de uma obra possam ser 

visualizados com um alto nível de deta-

lhamento. Já os profissionais do campo 

utilizam o Vant para aprimorar a pulve-

rização de lavouras. Além de diminuir os 

custos, ele é mais rápido do que os mé-

todos tradicionais. “Novas ferramentas 

são sempre bem-vindas.  Elas devem ser 

usadas para melhorar a situação da en-

genharia”, afirma o engenheiro agrimen-

sor Tarcísio dos Reis Vieira, coordenador 

da Câmara Especializada de Engenharia 

de Agrimensura do Crea-Minas (CEEA/

MG). Dentre as aplicações encontradas 

na área estão o georreferenciamento, 

levantamentos topográficos e atividades 

de fotogrametria.

Para profissionais da agrimensura, 

o levantamento de dados possibilitado 

pelo Vant traz benefícios em relação aos 

métodos tradicionais. “Uma vantagem é 

que, por se tratar de um levantamento 

aéreo, podem ser extraídas diversas in-

formações da ortofoto e do Modelo Di-

gital de Superfície (MDS), atendendo a 

diversas áreas da engenharia”, relata o 

engenheiro agrimensor Evandro Gomide, 

da empresa CPE Tecnologia, que realiza 

cursos para operação de Vants.

Um dos desafios enfrentados em 

relação à regulamentação do uso do Vant 

é  a sua operação  por profissionais sem  

qualificação. “Em minha opinião, o enge-

nheiro agrimensor, que já trabalha com 

essas atividades, é quem deveria ter 

essa responsabilidade”, diz Tarcísio. Para 

o engenheiro, profissionais da área tec-

nológica têm que discutir a ferramenta e 

trabalhar em propostas de regulamenta-

ção, buscando garantir, principalmente, a 

segurança da população. 

Tramitando

Foi com o objetivo de regimentar as 

operações de Vants e estabelecer regras 

para seu uso que a Anac apresentou, em 

setembro, uma proposta de regulamen-

tação. O documento, que foi submetido 

à audiência pública, prevê requisitos e 

normas que variam para cada veículo.

A proposta divide os vants em três 

classes, de acordo com o peso.  A classe 

1 enquadra as aeronaves com mais de 

150kg, a classe 2 os veículos com peso 

entre 25 e 150 kg,  e a classe 3 aqueles 

que pesam 25 kg ou menos. Qualquer 

operação exigirá comprovação do cadas-

tro junto à Anac, manual de voo e análise 

de risco, dentre outros documentos. 

Quanto mais pesado for o Vant, 

maiores as exigências para voo. Veículos 

com mais de 150kg, por exemplo, também 

deverão possuir certificação no Registro 

Aeronáutico Brasileiro (RAB), enquanto o 

piloto deve ter o Certificado Médico Ae-

ronáutico (CMA). Para operar um Vant, o 

piloto, responsável direto pela operação, 

deve ser maior de 18 anos e possuir licen-

ça e habilitação emitidas pela Anac. 

Outra definição é relativa aos voos, 

que só poderão operar numa distância 

abaixo de 30 metros quando houver au-

torização das pessoas que estiverem no 

local. Em áreas urbanas e aglomerados 

rurais, o voo fica limitado a 60 metros. 

O geógrafo Cristiano Chichorro, 

diretor da Geo Drones, empresa de so-

luções em geotecnologia, acompanhou 

o andamento da proposta desde o iní-

cio. Para ele, o texto apresenta pontos 

interessantes, como a classificação por 

peso. “Sem dúvida, ajuda as empresas e 

aqueles que trabalham de forma correta 

e segura, profissionalizando o mercado e 

garantindo que a operação dos Vants de 

classes 1 e 2 seja realizada por pilotos 

competentes e capacitados”, afirmou.

No âmbito do legislativo também já 

circulam propostas para a regulamenta-

ção dos Vants. Uma delas é o Projeto de 

Lei (PL) 16/2015, de autoria do deputa-

do federal Otavio Leite. O PL tem como 

objetivo responsabilizar o Ministério da 

Defesa e seus órgãos ligados à aeronáu-

tica por todas as atividades relativas aos 

Vants, incluindo questões como o licen-

ciamento e autorização do voo.

Já o PL 357/2014, da senadora 

Vanessa Grazziotin, prevê alterações no 

Código Brasileiro de Aeronáutica, incluin-

do a proibição de aeronaves sem inter-

venção de piloto remoto, já vigente no 

país, e o transporte de pessoas, animais 

ou artigos perigosos. “Há um vazio em 

relação à regulamentação da utilização 

dos veículos não tripulados e dos drones  

na maior parte dos países do mundo”, 

afirma Vanessa. 

Por conta dos avanços tecnológi-

cos e da recente popularização, o Vant é 

hoje tema de discussão no mundo todo. 

Em pouco menos de duas décadas desde 

a massificação das aeronaves, diversos 

países ainda se mobilizam para a sua re-

gulamentação. O Brasil é um deles.

www.www.
www.

SAIBA MAIS:

A proposta da Anac em 

http://bit.ly/1EBUZW9

O Projeto de Lei 306/2015 em http://bit.

ly/1WzxBvh
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Colégio Estadual de Empresas dá voz 
ao setor empresarial no Conselho 
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“Temos que reforçar o papel da 

engenharia na sociedade brasileira, 

que está cada vez mais diminuído 

nas instituições. Este Colégio, 

junto com os vários Creas aqui 

presentes, pode ajudar para que 

nós possamos começar a interferir 

em alguma coisa do ponto de 

vista da engenharia. As empresas 

que estão aqui precisam de bons 

engenheiros, mas o engenheiro tem 

que ter condição de trabalhar, de 

assinar sem ter medo, assumindo 

a sua responsabilidade técnica 

e discutindo tecnicamente com 

qualquer um. Parabéns ao Crea-

Minas e a todas as empresas e 

entidades  que aqui estão”.  

Murilo Campos Valadares, 

engenheiro civil, Secretário de 

Estado de Transporte e Obras.

“Pensem em empresas conversando 
com as universidades, fazendo parceria, 
patrocinando cursos específicos de im-
portância para o seu desenvolvimento tec-
nológico, construindo laboratório juntas, 
criando bancos de dados e até projetos 
de desenvolvimento patronal escola-em-
presa, como temos hoje em Santa Rita do 
Sapucai com a parceria entre o Instituto 
Nacional de Telecomunicações (Inatel) e 
a Ericsson. O Inatel tem a Ericsson como 
parceira de primeira ordem, fazendo inclu-

sive com que somente 50% da receita da 
instituição seja arcada pelos estudantes. A 
outra metade da receita vem do ambiente 
empresarial, em contrapartida ao desen-
volvimento das tecnologias, dos hards e 
softwares que são produzidos lá”. Esse foi 
o cenário descrito pelo presidente do Cre-
a-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, 
para exemplificar o ambiente proposto 
pelo Conselho através da criação, em no-
vembro, do Colégio Estadual de Empresas 
do Crea-Minas (CEM MG).
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“Neste momento que 

nós vivemos é importante 

explicitar o óbvio que empresas 

saudáveis projetam a economia 

de um país saudável. É muito 

importante que empresas que 

tenham iniciativas relevantes 

como as que aqui estão se 

congregando com entidades 

de representação, sindicatos 

e federações possam de fato 

estar irmanadas na construção 

de proposições, de análises e 

assim poder agregar. É dessa 

construção conjunta que 

nós vamos conseguir de fato 

avançar no que desejamos 

para a nossa sociedade. Quero 

parabenizar por esta iniciativa 

pioneira que o Crea-Minas 

brinda toda a sociedade 

mineira e brasileira”. 

Paulo Lamac, engenheiro 

eletricista, presidente da 

Frente Parlamentar de 

Engenharia da ALMG.
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Ao fazer a analogia entre a criação 
do novo Colégio e a parceria firmada pelo 
Inatel com a Ericsson, Jobson referia-se 
ao modelo de integração desenvolvido en-
tre o Instituto e o setor produtivo, que se 
tornou referência para o país. Para se ter 
uma ideia da importância desta interação, 
por ano, mais de 200 empresas trabalham 
juntas com o Inatel em alguma etapa do 
processo de inovação, desde a pesquisa 
básica, geração de protótipos, ensaios, ho-
mologação, incluindo ainda a capacitação 
de engenheiros e clientes. 

 A proposta de criação do CEM vai 
além. Com o propósito fomentar conheci-
mentos e apontar caminhos para o desen-
volvimento a partir de experiências bem 
sucedidas nas áreas de gestão e tecnolo-
gia, o Colégio de Empresas tem ainda como 
um dos seus eixos norteadores a inserção 
social do Conselho na cadeia produtiva do 
estado de Minas Gerais e sua interface com 
o setor produtivo nacional. Além de buscar 
colocar em evidência a força do setor pro-
dutivo mineiro, que é o principal agente de 
inovação e construção do estado, o novo 
Colégio, que possui caráter consultivo, vai 
discutir e encaminhar assuntos de interesse 
das engenharias e tratar dos interesses das 
empresas junto ao Crea-Minas, dos interes-
ses do Crea-Minas junto às empresas e do 
interesse de ambos junto à sociedade. 

De acordo com o presidente Jobson, 
a criação de uma instituição como o CEM 
contribuirá para que as empresas ligadas 
ao Sistema Confea/Crea possam com-
preender melhor a função do Conselho e 
suas atribuições. Além disso, o presidente 
do Crea-Minas ressalta que a criação do 
novo Colégio permitirá uma ação unificada 
a favor do sistema produtivo, debatendo 
os seus problemas e construindo estraté-
gias de atuação em defesa da engenha-
ria nacional e da sociedade brasileira. “O 
Colégio de Empresas é um ambiente onde 
nós queremos discutir a produtividade e 
as necessidades da produtividade, deba-
tendo com todos os outros ambientes para 
levantar bandeiras de uma maneira unifi-
cada e, dentro dessa unidade construída, 
conseguir arrancar em todos os níveis da 
sociedade uma força motriz que construa 
as coisas que são importantes em um am-
biente unificado”, destacou Jobson duran-
te o seu pronunciamento no lançamento 
do novo órgão. 

O presidente da Federação das In-
dústrias de Minas Gerais (Fiemg), enge-
nheiro eletricista Olavo Machado Júnior, é 
membro fundador do Colégio e ressaltou 
o valor da iniciativa. “Desde que fiquei sa-
bendo que o presidente Jobson implanta-
ria esse instrumento aqui no Crea-Minas, 
ressaltei a importância dele para a indús-
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“A criação do CEM é uma 

iniciativa muito estratégica, pois 

acaba fechando um ciclo entre 

a academia, de onde surgem os 

profissionais, o próprio profissional, 

e as indústrias onde estão as 

empresas. O  sentido desse ciclo é 

a realimentação e  estava faltando 

uma peça para fechar este ciclo 

no Conselho. A partir da criação 

do CEM passamos a ter uma 

integração muito mais forte”.  

Rinaldo Duarte Teixeira 

de Carvalho, engenheiro 

eletricista, professor do Inatel  

e conselheiro na Câmara de 

Engenharia Elétrica do 

Crea-Minas.

ESPECIAL

tria. Como presidente da Fiemg apren-
di que não existe indústria sem enge-
nheiro. O Crea-Minas está de parabéns 
por lançar este programa porque nós 
vamos dar novas oportunidades aos 
engenheiros. Nós da indústria temos 
que valorizar cada vez mais a nossa 
profissão e fazer com que tenhamos o 
desenvolvimento do estado. Acho que 
o Crea-Minas criou uma grande opor-
tunidade para que a gente possa va-
lorizar as nossas profissões”, afirmou.

Já o presidente do Sindicato das 
Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, 
Hidráulicas e Sanitárias no Estado de 
Minas Gerais (Sindimig), engenheiro 
eletricista Márcio Danilo Costa, desta-
cou a importância da criação do CEM 
para que as empresas possam ter um 
órgão para gerenciar os seus anseios. 
“A criação do Colégio é muito importan-
te, pois teremos o Crea-Minas como um 
órgão que vai gerenciar as vontades e 
necessidades das empresas. É também 
importante para a sociedade no geral, 
pelo que o Conselho representa, pelo 
trabalho que ele faz. O Crea-Minas traz 
a confiabilidade das informações. Para 
nós das Indústrias de Instalações Elé-
tricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias de 

Minas Gerais é um campo de oportu-
nidades, pois mais portas se abrirão e 
oportunidades serão criadas em todos 
os sentidos. O Crea-Minas não é um 
balcão de negócios, é uma porta de 
oportunidades”, enfatiza.

Pioneirismo

Primeiro Colégio do gênero cria-
do dentro dos conselhos regionais do 
sistema Confea/Crea, o CEM, que vem 
se somar aos outros três Colégios já 
existentes no Crea-Minas - Colégio de 
Instituições de Ensino (CIE), Colégio Es-
tadual de Entidades (CEE) e Colégio Es-
tadual de Inspetores (CEI) – é compos-
to por representantes de empresas dos 
mais diversos segmentos de atividades 
da indústria e do setor do agronegócio 
cadastradas no Conselho. Integram o 
novo Colégio representantes de gran-
des, médias e pequenas empresas que 
contribuem para a formação do PIB 
estadual e nacional, além de represen-
tantes de Federações e Sindicatos do 
meio empresarial. 

O fato inédito do Crea-Minas criar 
o Colégio Estadual de Empresas atraiu a 
atenção de Conselhos de outros estados 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Piauí, Ron-
dônia e Sergipe, que compareceram ao 
lançamento e louvaram a iniciativa.

O presidente do Crea-RJ, enge-
nheiro eletricista e de segurança do 
trabalho Reynaldo Barros, destacou 
o pioneirismo do Crea-Minas. “É uma 
ideia inovadora do Crea-Minas, que 
sempre articula excelentes projetos. 
Abre a possibilidade de um relaciona-
mento institucional com essas grandes 
empresas e mais representações em-
presariais que vão dar um retorno fan-
tástico. Nós precisamos de um projeto 
de nação e os Creas sabem os cami-
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“Tenho esperança que 

o Colégio de Empresas seja 

um instrumento a  mais 

para reforçar a qualidade 

da responsabilidade técnica 

enquanto expressão do 

profissionalismo do engenheiro. 

Espero que este fórum seja 

utilizado para a valorização da 

responsabilidade técnica dentro 

da sociedade de uma maneira 

geral e da qualidade enquanto 

expressão do profissional da 

engenharia”.  Marco 

Antônio Castello Branco, 

engenheiro metalurgista, 

presidente da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 

de MG (Codemig).
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nhos para a nação brasileira, com mais 
igualdade, mais engenharia”, afirmou.

O presidente do Crea-SP, enge-
nheiro civil Francisco Kurimori, tam-
bém destacou o ineditismo da propos-
ta do Crea-Minas. “O Sistema Confea/
Crea foi criado há 82 anos e pela pri-
meira vez na história do nosso sistema 
nós temos um colegiado representan-
do as empresas que são registradas no 
nosso Sistema Profissional. A partir de 
hoje as empresas passam a ter voz no 
nosso Sistema”, destacou.

 Após sua criação, a ideia é que 
as discussões que serão feitas no CEM 
gerem propostas baseadas nas estraté-
gias das empresas, que serão encami-
nhadas aos governos federal e estadual 
como sugestões de políticas públicas. O 
objetivo é que o CEM seja um espaço de 
troca de ideias e ampliação de conheci-
mento em benefício da engenharia do 
estado e de seus profissionais.

“Não há riqueza, não há desen-
volvimento social se não tivermos pro-
dutos, se não tivermos produtividade, 
se não tivermos indústria forte, e quan-
do falo de indústria - porque as pesso-
as tendem a acreditar que a indústria 
é só a eletromecânica, por exemplo 
- estou me referindo a todo o sistema 
produtivo. Nós temos aqui o agronegó-
cio, a indústria da produção agrícola 
que nos alimenta todo dia, que cria um 
valor agregado enorme para o Brasil 
para Minas Gerais e para nossas vidas 
com os nossos produtos, inclusive de 
exportação desses segmentos. Então a 
produção sistematizada em processo, 
toda ela é indústria e toda ela é a pu-
jança do PIB de Minas Gerais e do PIB 
do Brasil que está aqui fazendo parte 
deste Colégio”, resume o presidente do 
Crea-Minas Jobson Andrade.

Alternativas para a crise

Criado em um momento em que o 

país atravessa de dificuldades políticas e 

econômicas, o CEM se constitui em um 

importante espaço para discutir alterna-

tivas para Minas e para o Brasil. Segun-

do estudos da Fundação João Pinheiro 

(FJP), publicado em setembro, o Produto 

Interno Bruto (PIB) mineiro recuou 1,5% 

no segundo trimestre de 2015, pouco 

menos que o PIB nacional, que apresen-

tou retração de 1,9%. “A elevação da 

taxa de juros entre abril de 2013 e abril 

de 2014 afetou o ritmo de crescimento 

da atividade econômica. Essa recessão, 

iniciada no segundo trimestre de 2014, 

foi agravada por um segundo ciclo de 

elevação da taxa de juros iniciado em 

outubro do ano passado. Em 2015, o 

programa de ajuste fiscal conduzido pelo 

Ministério da Fazenda causou um corte 

de despesas que contribuiu, junto com o 

efeito dos juros, para o aprofundamento 

da recessão”, explicou o coordenador do 

Sistema de Contas Regionais da FJP, Rai-

T 
ph

ot
og

ra
ph

y/
Sh

ut
te

rs
to

ck



“ O Colégio é um canal muito 

importante criado pelo Crea-Minas, que 

atuará de maneira inteligente, criando uma 

comunicação direta entre as empresas e 

o próprio Conselho, inclusive por abranger 

empresas de ramos diversos da área 

tecnológica, e não apenas aquelas de 

engenharia e construção. O CEM vai 

propiciar que a gente também participe 

de alguma discussão, de algum fórum de 

esclarecimento de questões que envolvam 

a atividade do Conselho diretamente nas 

empresas” . Aulus Sávio Correa 

Assunção, presidente da Asa Avícola 

(Aviário Santo Antônio Ltda).
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Parceiro de 
primeira hora

No dia 1º de junho, o presi-
dente do Crea-Minas, enge-
nheiro civil Jobson Andrade, 

fez uma visita ao então presidente 
do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Pesada de Minas Gerais (Si-
cepot-MG), engenheiro civil Alberto 
José Salum para apresentar em pri-
meira mão a ideia da criação do Co-
légio Estadual de Empresas (CEM). 
Na ocasião Alberto Salum manifes-
tou todo o seu incentivo, inclusive 
sugerindo que Jobson convidasse 
a Fiemg para participar do Colégio 
ressaltando a importância do CEM 
como espaço de discussão dos 
problemas empresariais mineiros, 
especialmente nesse momento de 
crise em que prevalecem os cortes 
nos orçamentos dos governos fede-
ral, estadual e municipais. O então 
presidente se colocou a disposição 
do Crea-Minas para contribuir com 
os debates e com a ampliação das 
ações do Conselho através do CEM 
em toda Minas Gerais. 

Por isso, Jobson sempre enfa-
tiza a importância das diversas par-
cerias firmadas desde o primeiro 
momento, que foram fundamentais 
para a criação do CEM. “Agradeço 
a compreensão e o entendimento, 
que me emociona, de todo o setor 
empresarial de Minas Gerais e de 
todo o nosso PIB mineiro repre-
sentado nesse Colégio Estadual 
de Empresa. Seja por aqueles que 
estão participando diretamente do 
Colégio que é amplo, seja por todas 
aquelas empresas que quiserem 
participar e terão o seu espaço.  
Um agradecimento especial ao ex-
-presidente do Sicepot, engenheiro 
civil Alberto José Salum, apoiador 
entusiasta de primeira hora,  que 
sempre incentivou a criação deste 
Colégio. Ao  Salum, os meus sin-
ceros agradecimentos”, destacou.

mundo Leal. Segundo ele, um conjunto 

de fatores vem afetando negativamente 

as economias mineira e brasileira, e o 

quadro de ajuste fiscal e monetário em 

curso vem contribuindo para o arrefeci-

mento dos indicadores de confiança dos 

empresários e dos consumidores.

A indústria foi a atividade mais afeta-

da pelo cenário desfavorável da economia. 

De acordo com o estudo da FJP, em Minas 

Gerais, o setor recuou 3,0% no segundo 

trimestre em relação ao primeiro trimestre 

do ano, com quedas significativas no vo-

lume de valor adicionado pela indústria de 

transformação (4,5%) e pela construção 

civil (5,1%). Segundo o coordenador das 

Contas Trimestrais da FJP, Glauber Silvei-

ra, a indústria de extração mineral teve 

papel fundamental para que o resultado 

do setor não fosse ainda mais negativo. 

“A indústria extrativa mineral tem obtido 

resultados positivos em função da taxa de 

câmbio, o que favorece as exportações, e 

também devido à manutenção da deman-

da por minério”, afirmou.

Um dos objetivos do CEM, neste mo-

mento de instabilidade econômica,  é reunir 

diferentes segmentos da engenharia minei-

ra para estabelecer pautas de debates com 

o intuito de promover ações conjuntas que 

valorizem a atuação daqueles que traba-

lham, produzem e circulam a riqueza visan-

do o desenvolvimento do estado e do país. 
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“ O Colégio é um canal muito 

importante criado pelo Crea-Minas, que 

atuará de maneira inteligente, criando uma 

comunicação direta entre as empresas e 

o próprio Conselho, inclusive por abranger 

empresas de ramos diversos da área 

tecnológica, e não apenas aquelas de 

engenharia e construção. O CEM vai 

propiciar que a gente também participe 

de alguma discussão, de algum fórum de 

esclarecimento de questões que envolvam 

a atividade do Conselho diretamente nas 

empresas” . Aulus Sávio Correa 

Assunção, presidente da Asa Avícola 

(Aviário Santo Antônio Ltda).

“ É uma honra fazer 

parte deste grande projeto. 

Para nós empresários, 

principalmente da região do 

sul de Minas, é uma grande 

oportunidade para a gente 

fazer os projetos andarem de 

uma forma técnica e com um 

crescimento muito grande na 

questão de custo financeiro da 

obra. Vai ser um crescimento 

absurdo” . Rogério 

Cândido, administrador do 

Grupo Pavican.

Para o engenheiro mecânico Fabri-

zio Anzalone, diretor para a América Latina 

da Comau, braço tecnológico da Fiat, que 

integra o CEM, o importante é a troca de 

ideias e conhecimento entre as empresas 

mineiras, tanto sobre assuntos cotidianos 

como maneiras de enfrentar a atual crise. 

“O importante é buscar coisas diferen-

tes no sentido de encontrar soluções até 

mesmo em outros mercados. Pode ser 

que em alguma área da engenharia algum 

problema seja solucionado de tal forma. 

Aquela solução talvez seja boa para outra 

área, porque em situações de dificuldade 

você procura soluções diferentes. É o que 

pede este momento”, afirmou.  Fabrizio 

ressalta que em um momento difícil, em-

presas que se conectam dessa maneira 

se ajudam. “Em 2008, quanto estava na 

Itália, a Europa passava por graves pro-

blemas econômicos, era uma crise muito 

forte. Naquele momento, procuramos fa-

zer coisas diferentes. O resultado foi que, 

ao final, as empresas que sobreviveram à 

crise saíram muito fortalecidas. Essas em-

presas buscaram diversidade, variedade. 

Aceleraram as coisas. As empresas não 

podem ter medo da crise, elas precisam 

ser otimistas”, destacou.

O engenheiro mecânico Walter dos 

Santos Filho, diretor do Centro de Engenha-

ria e Ensaio em Voo da Helibrás Helicópte-

ros do Brasil S.A., empresa mineira respon-

sável pela produção, venda e pós-venda no 

Brasil de aeronaves da Airbus Helicópteros, 

que também integra o CEM,  ressalta que o 

momento é muito propício para a criação de 

um espaço como o Colégio de Empresas.  

“Eu acredito que este momento é difícil, es-

tamos em um contexto complicado, porém 

a gente não pode desanimar do país. Te-

mos sempre que buscar os recursos, bus-

car soluções inovadoras e trabalhar juntos. 

Nós temos um potencial humano muito 

grande. O engenheiro brasileiro consegue 

se virar realmente com pouco. E unindo 

as empresas e a instituição que faz toda a 

fiscalização e que regulamenta a atividade 

do engenheiro, eu acredito que estamos no 

bom caminho”, afirma. Para Walter, esse é 

o momento de investir em iniciativas como 

a criação do novo Colégio. “Eu acho que, 

a exemplo da Helibrás que valoriza o pro-

fissional, valoriza os engenheiros, valoriza 

a capacidade da engenharia, do brasileiro, 

o Colégio de Empresas acaba tendo essa 

mesma origem. Então, nesse sentido, eu 

vejo com muito bons olhos as empresas 

que têm realidades diferentes, têm tecnolo-

gias diferentes se unindo, se apoiando em 

torno de um órgão com um único objeti-

vo que, se bem orquestrado, a tendência 

é que a gente consiga atingir os melhores 

resultados em prol da sociedade”, afirmou.
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ENTREVISTA

Espaço para construir 
consensos

O engenheiro civil Teodomiro Di-

niz Camargos é presidente da Câmara 

da Indústria da Construção  (CIC) da 

Fiemg e vice-presidente da Federação.  

Presidente da Construtora Diniz Camar-

gos Ltda, foi presidente do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil de Minas 

Gerais (Sinduscon-MG), do  Serviço So-

cial da Indústria da Construção Civil no 

Estado de Minas Gerais (Seconci-MG) e 

diretor da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC). Sob sua gestão, o 

Sinduscon  foi um dos responsáveis pela 

implantação do Programa Brasileiro de 

Qualidade e  Produtividade no Habitat 

(PBQP-H) em Minas Gerais. À frente da  

CIC-Fiemg,  criou o projeto construção 

coletiva. Criou o Centro Tecnológico da 

Indústria da Construção (Ceticon) e o Mi-

nascon, o grande evento do setor. Nesta 

entrevista à revista VÉRTICE, Teodomiro 

Diniz fala sobre a situação da indústria 

mineira neste cenário de crise e o papel 

das engenharias na busca de alternativas 

para Minas Gerais e para o Brasil.

VÉRTICE - Qual a importância 
das engenharias para a indústria mi-
neira? Como você avalia o impacto?

Teodomiro Diniz - A economia 

mineira é ainda muito embasada em 

poucos segmentos. Grande parte do PIB 

está atrelada à mineração, siderurgia, 

ao agronegócio e pouca coisa a mais. 

A engenharia está na base de todos os 

segmentos e é fundamental para o de-

senvolvimento de todos eles. É através 

da engenharia que eles conseguem se 

desenvolver, se qualificar, inovar e au-

mentar a produtividade. Todo esse pro-

cesso está nas mãos da engenharia, que 

é o grande ator no segmento industrial. É 

preciso qualificar cada vez mais, inovar, 

melhorar e criar novas tecnologias atra-

vés da engenharia para se chegar a uma 

indústria mais competente que agregue 

mais valor. 

VÉRTICE - O setor da indústria 
foi a atividade mais afetada em Minas 
Gerais pela situação desfavorável da 
economia. Como reagir diante desse 
cenário?

Teodomiro Diniz - Eu acho que 

temos uma série de possibilidades para 

que a indústria possa reagir. Existem os 

parâmetros macroeconômicos no Brasil 

– mexer na questão tributária, na ques-

tão trabalhista, na questão da infraestru-

tura nacional. A indústria carece disso. 

Em Minas Gerais temos muito a fazer 

também.  É preciso resolver a questão 

dos serviços do Estado para a indústria, 

como financiamentos, apoios técnicos 

através de um Instituto de Desenvolvi-

mento Integrado de Minas Gerais (Indi) 

mais fortalecido, mais estruturado para 

disseminar esse apoio à indústria. Pre-Vi
to
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cisamos de serviços mais pujantes por 

parte do Estado naquilo que lhe compe-

te. Por parte da indústria, é preciso in-

vestir mais na formação do trabalhador 

para que o setor seja mais produtivo. 

O grande investimento que precisa ser 

feito neste momento é na produtividade 

através da inovação e da tecnologia. A 

indústria mineira carece de  investimen-

tos nessa área como forma de recupera-

ção para se tornar mais forte e enfrentar 

melhor a crise. Nós tivemos perda de 

competitividade por falta de produtivida-

de. A política de incentivo ao consumo 

direto gerou uma indústria a pleno vapor 

e pleno emprego no Brasil, mas gerou 

também um aumento da carga salarial. 

Em consequência disso,  nós perdemos 

competitividade. Está na hora de reverter 

isso através de formação, de ganho de 

produtividade, de inovação e tecnologia. 

VÉRTICE - Qual a perspectiva 
para a engenharia mineira nesse ce-
nário de crise?

Teodomiro Diniz - Minas Gerais 

tem uma tradição de venda de serviço 

de engenharia. Temos tradição na enge-

nharia da mineração, na engenharia na 

área da siderurgia, e agora já se pode 

falar de tradição na área da indústria 

automobilística. Eu acho que em todos 

esses segmentos o problema acaba pas-

sando por inovação, tecnologia e ganho 

de produtividade. Minas Gerais precisa 

aumentar a agregação de valor no es-

tado como um todo para fazer frente a 

essa crise que nós estamos vivendo.  E 

fazer frente à crise é se tornar melhor, 

é atender às oportunidades que a crise 

oferece. E essas oportunidades passam 

por conseguirmos atender à capacidade 

aquisitiva do mercado e, dessa forma, 

nos capacitarmos também para a expor-

tação, que é outro patamar importante 

para a engenharia mineira. Nós somos 

um estado que exporta muitas commo-

dities com uma taxa menor que os outros 

estados brasileiros. Temos que aumentar 

nossa capacidade de exportar e a enge-

nharia pode fazer isso.

VÉRTICE - Quais as pautas prio-
ritárias para que o Brasil e Minas 
Gerais possam, utilizando tecnologia, 
aumentar a produção de manufatu-
rados com valor agregado e assim 
atrair o empreendedorismo para a 
indústria?

Teodomiro Diniz - A pauta na-

cional está muito ligada a uma política 

de reformas. Nós precisamos fazer a re-

forma política, a reforma trabalhista e  a 

reforma tributária. Precisamos agir para 

que possamos ser mais competitivos 

e chegar a uma taxa maior de investi-

mentos. Precisamos de um plano de re-

cuperação de infraestrutura, sem o qual 

estamos chegando aos nossos limites. A 

agroindústria já não encontra condições 

de exportar em função de infraestrutura. 

Como os gargalos são muito significati-

vos, perdemos a capacidade de competir 

com o mundo. A pauta nacional, no meu 

modo de ver, é essa. Já a pauta mineira 

é mais extensa. Ela passa pela solução 

dos gargalos de infraestrutura que envol-

vem vias de escoamento de produção de 

qualidade, ferrovias e rodovias qualifica-

das. Nós precisamos desses corredores 

fluidos porque somos interior, e o estado 

que é interior se não tem ferrovia, rodo-

via e hidrovia, está morto. Nós precisa-

mos agregar valor à economia mineira e 

estabelecer uma política de fazer parte 

da cadeia de valores internacional. O 

projeto do aeroporto industrial, que é 

o grande hub de contato internacional 

com o mundo, precisa ser estabelecido. 

Isso é fundamental. Se quisermos uma 

economia de alto valor agregado, ligada 

com o mundo, um hub competente é 

uma necessidade. Então Minas Gerais 

tem que melhorar a infraestrutura, criar 

programas para espalhar a indústria no 

estado inteiro, descentralizar a indústria 

que está muito concentrada. Temos que 

melhorar os serviços para que a indústria 

possa se desenvolver, temos que fazer 

política de agregação de valor nas ca-

deias que interessam, como, por exem-

plo, da comunicação, da eletroeletrônica 

e da cadeia metal mecânica. A própria 

cadeia produtiva da construção precisa 

de políticas de estruturação, de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs). Então nós pre-

cisamos passar por um grande processo 

de transformação, de descentralização e 

ao mesmo tempo de desconcentração 

desses setores tradicionais, criando e 

fortalecendo setores novos. A agroin-

dústria precisa, cada vez mais, aplicar 

inovação e tecnologia para ser mais 

eficiente, a exemplo de todos os outros 

setores, para que eles possam competir 

efetivamente em nível nacional e interna-

cional. O estado de Minas Gerais esteve 

sempre muito confortável por parte do 

governo porque a arrecadação vem, de 

certa forma, direta dos grandes setores. 
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Nós nos sentimos confortáveis com isso 

ao longo de muitos anos, e a crise mostra 

isso. Precisamos estar mais espalhados. 

Espalhar a economia dá mais trabalho, 

mas dá mais consistência, dá mais fir-

meza para o Estado. 

VÉRTICE - Desde o dia 5 de no-
vembro, o Crea-Minas passou a con-
tar com o Colégio Estadual de Empre-
sas, que irá funcionar como conselho 
consultivo visando à geração de polí-
ticas públicas destinadas a incentivar 
a atividade empresarial no estado. Na 
sua opinião, qual a importância da 
criação do órgão para as empresas 
de engenharia mineiras?

Teodomiro Diniz - Criar essa caixa 

de ressonância do setor empresarial aqui 

dentro do Crea-Minas é uma iniciativa 

muito feliz e muito oportuna. Tantas quan-

tas pudermos criar melhor. O empresário 

tem que valorizar a expressão política tanto 

quanto as suas maiores prioridades em-

presariais dentro do seu espaço de produ-

ção. Acho que o contato, a discussão polí-

tica, a discussão da cidade, do estado, da 

federação, que estamos vivendo é funda-

mental. E essa iniciativa aqui chama muito 

para isso: ficarmos unidos para conversar-

mos sobre um tema fundamental, que é o 

nosso país. Eu vejo o Crea-Minas como um 

centralizador do diálogo do profissional da 

engenharia. Nós estamos em um momen-

to do país e do desenvolvimento no mundo 

em que não podemos ter espaços confi-

nados. Os espaços têm que ser cada vez 

mais plurais e o fato de a empresa estar 

dentro do Crea-Minas significa um melhor 

relacionamento dela com a sua base pro-

dutiva fundamental que é o profissional da 

engenharia. Esse é um espaço onde o se-

tor pode expressar conjuntamente aquela 

pauta de consenso para a melhoria das 

relações, tanto as inter-relações quanto a 

relação com as outras instituições, como 

as instituições de ensino, por exemplo. 

Portanto, esse casamento dentro do Con-

selho estimula a política setorial e fortalece 

esse laço do profissional com a empresa. 

A empresa vai poder ouvir e ser ouvida de 

forma melhor.

VÉRTICE - O Colégio Estadual de 
Empresas está sendo criado em um 
momento em que atravessamos uma 
crise política e econômica. Qual a im-
portância desse espaço para discutir 
saídas para o país?

Teodomiro Diniz - O espaço tem 

também essa função de apresentação 

de pautas de consenso do ponto de vis-

ta político, da produção e do que o setor 

precisa para ser mais eficiente, ser mais 

ativo e proativo no desenvolvimento do 

país, no desenvolvimento do estado, no 

desenvolvimento das cidades. É diferente 

de o setor industrial falar de dentro de si. 

Na hora que congrega com o setor pro-

fissional ele já ganhou mais força, por-

que a pauta que sai dali é para atender 

ao amplo e não a uma visão única. Então, 

esse movimento de encontro é o que 

precisamos para que essa área da so-

ciedade civil, que é  a engenharia,  possa 

ser mais eficiente do ponto de vista polí-

tico e participar mais da determinação de 

metas para o país, para o estado e para 

as cidades. Precisamos estar mais afina-

dos. O meio comercial tem bons projetos, 

e um deles é a melhoria da educação e 

da formação na área da indústria, além 

do aumento da inovação e do empreen-

dedorismo. Esse fórum especial é essen-

cial para tratar desses temas em que  o 

debate da engenharia fica mais fortaleci-

do. É muito comum em debates públicos 

encontrar o Crea dissonante, destoando 

da posição da indústria. O Colégio de 

Empresas é um espaço maravilhoso de 

acerto, de consenso para que possamos 

nos posicionar de forma mais eficiente 

em fóruns mais amplos. Não é que não 

se possa ter posições contrárias, mas é 

muito mais produtivo construir consen-

sos em ambientes dessa natureza. 

 “  O Colégio de Empresas é um 
espaço maravilhoso de acerto, de 
consenso para que possamos nos 
posicionar de forma mais eficiente em 
fóruns mais amplos” .

ENTREVISTA
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ARTIGO

GERAL

Utilização da ferramenta 
de corte de Cermet na 
usinagem de metais

Daniel Gama Lima Costa, Mateus Contim Ramos, 

Sandro da Costa Silva

Resumo

O conhecimento detalhado das ferramentas de corte 

existentes no mercado, que podem ser de diversos materiais, 

se torna indispensável na indústria. No setor de usinagem, 

do qual vamos tratar, saber qual ferramenta de determinado 

material se deve utilizar faz com que empresas e indústrias 

aumentem a produtividade. O presente trabalho tem como ob-

jetivo abordar a utilização na usinagem da ferramenta de corte 

de material Cermet, que é um material compósito formado 

por cerâmica e metal, obtido pelo processo de fabricação da 

metalurgia do pó. Agrega propriedades do material cerâmi-

co, como a resistência ao desgaste, e do material metálico, 

como capacidade de sofrer deformação plástica. Trata-se de 

um grupo considerado intermediário entre os metais duros e 

as cerâmicas. As ferramentas são aplicadas principalmente 

no acabamento dos aços, com altas velocidades e baixos 

avanços, onde estabilidade dimensional e acabamento su-

perficial são as principais exigências. É possível verificar as 

principais características do Cermet, ressaltando a alta du-

reza a elevadas temperaturas, a resistência à formação de 

arestas postiças e a resistência à oxidação. O Cermet, sendo 

utilizado na ferramenta de corte, tem suas vantagens e des-

vantagens, como qualquer outro material,  mas ele passou 

por um grande desenvolvimento desde sua produção inicial 

na década de 1930, o que faz dele um material de ferramenta 

de importante utilização na usinagem de metais. Aliado a uma 

adequada geometria de corte, verificamos quão útil pode ser 

essa ferramenta na usinagem, gerando grande produtividade 

e excelente desempenho de corte com sua utilização. 

http://bit.ly/28artigo01  www.www.
www.

Utilização do Método 
DMAIC para melhoria 
de desempenho em 
indústria de panificação 
e confeitaria

Fernanda Dib Barrioni,  Gabriela Tereza Santos, 

Lucas Diniz Rocha, Paulo Fernando Ferreira

Resumo

Atualmente, a necessidade de desenvolver uma pro-

dução com boa qualidade e custos baixos, a fim de tornar 

a organização mais competitiva, impulsiona a criação e a 

busca de estratégias de qualidade. Embora a programação 

dessas ferramentas não seja uma tarefa fácil, é fundamen-

tal para a sobrevivência da organização. A presente pes-

quisa tem como objetivo cerne aumentar a produtividade 

de uma indústria e comércio de produtos para panificação 

e confeitaria, com uso de pesquisa de satisfação quanti-

tativa e qualitativa. Para tal, utilizou-se o D (Definir) e o M 

(Medir) do método DMAIC, com auxílio das ferramentas da 

qualidade. Este trabalho se trata de um estudo de caso, 

de caráter exploratório e descritivo, classificado como 

pesquisa aplicada e quantitativa, uma vez que foi possível 

quantificar e analisar os problemas existentes na produção 

e suas causas. Os gargalos detectados foram: perdas na 

produção, falta de automatização das máquinas, layout e 

logística. Com o auxílio das ferramentas da qualidade foi 

possível delimitar em quais partes os pesquisadores pode-

riam agir. Assim, a aplicação do método DMAIC serviu como 

base para identificação, análise e proposição de melhorias, 

possibilitando ter eficiência tanto nas soluções de proble-

mas como no alcance das metas.

http://bit.ly/28artigo02   www.www.
www.

Este espaço é destinado à publicação de artigos relacionados às profissões 
da área tecnológica e que contribuam para informar e formar os leitores 
interessados. Leia artigo completo acessando o link abaixo de cada resumo.

Envie seu artigo para revistavertice@crea-mg.org.br
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AMBIENTE

Tratando esgotos com plantas

Sistema de wetlands construídos, que reproduz o funcionamento de manguezais, 
é tecnologia ecológica para tratamento de efluentes sanitários e industriais

O manifesto “Caranguejos com 

Cérebro” marcou o início do movimento 

Manguebeat, que, na década de 1990, 

reivindicou a importância dos manguezais, 

denunciou o abandono econômico-social 

desse ecossistema, a pobreza e a desi-

gualdade em Pernambuco. Seus principais 

ícones foram Fred Zero Quatro e Chico 

Science, líderes das bandas Mundo Li-

vre S/A e Nação Zumbi. Vinte anos após 

o manifesto, Fred e Chico teriam orgulho 

do trabalho do biólogo sanitarista André 

Baxter Barreto, que tenta popularizar no 

Brasil o já consagrado na Europa sistema 

de wetlands construídos – ou sistemas 

alagados construídos. 

Os wetlands construídos são ecos-

sistemas artificiais que reproduzem os 

princípios básicos de purificação da água 

dos ecossistemas alagados naturais, como 

os manguezais, porém com o intuito de 

tratar efluentes. Na natureza, os mangues 

são capazes de filtrar água. Isso acontece 

através de vários processos de remoção 

de poluentes na zona radicular, como a 

ação de microrganismos associados à ri-

zosfera, absorção de nutrientes pelas plan-

tas, precipitação de metais, dentre outros.

Segundo André Barreto, o potencial 

dos wetlands construídos está justamente 

na reprodução desse ecossistema, um dos 

mais importantes do mundo. “Os wetlands 

construídos são espelhados nos ecossis-

temas aquáticos, tais como pântanos e 

manguezais, que são áreas temporária ou 

permanentemente alagadas. É sabido que 

esses ecossistemas aquáticos desempe-

nham importante papel na ciclagem de 

nutrientes e na filtração de águas, um dos 

mais valiosos serviços ambientais do pla-

neta”, afirma. 

O engenheiro civil Marcos Von 

Sperling, pesquisador da área, conta que 

a aplicação mais difundida dos alagados 

construídos é o tratamento de esgotos 

domésticos, que já conta com milhares 

de sistemas operando no mundo. “Esta 

forma de utilização engloba águas resi-

duárias geradas em comunidades, bem 

como esgotos gerados em condomínios, 

pousadas, restaurantes, escolas e outras 

instituições”, conta. Além disso, outra apli-

cação possível é o tratamento de efluentes 

industriais “Neste caso, deve-se analisar 

o tipo de indústria e o efluente gerado, 

para verificar sua adequabilidade para o 

tratamento biológico, que é empregado 

nos wetlands. Há também utilização para o 

tratamento de lodo, tanto o de caminhões 

limpa-fossa, quanto o gerado em estações 

de tratamento de esgotos. Os wetlands 

têm sido empregados também para o tra-

tamento de águas pluviais, antes de elas 

chegarem aos rios”, explica Marcos.

Esses sistemas são classificados 

pelo regime de escoamento do líquido. 

“As variações mais comuns são os sis-

temas de escoamento subsuperficial 

vertical e horizontal, em que não há lâ-

GERAL

Wetlands construídos também são usados no tratamento de cursos 

d’água urbanos como para revitalização do Rio Sena, nos arredores de Paris.
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mina d’água aparente. Os sistemas verticais 

podem receber esgotos brutos sobre sua 

superfície, já os horizontais devem receber 

efluentes mais clarificados (com menor teor 

de sólidos). Os wetlands superficiais, onde é 

visível o espelho d’água, são mais utilizados 

para efluentes com menores teores de maté-

ria orgânica e sólidos, como etapa para poli-

mento final ou armazenamento de água para 

reúso”, descreve André Barreto.

Apesar de pouco conhecida no país, 

a demanda pela tecnologia cresce cada vez 

mais. “No Brasil, o uso dessa tecnologia está 

em expansão. Várias universidades vêm se 

empenhando para testar e divulgar esta tec-

nologia no Brasil e já há várias instalações 

em escala real. Na região sul há sistemas 

wetlands implantados em pequena, média e 

grande escala para tratamento de esgotos e 

também instalações para tratamento de lodos 

de ETE e de caminhões limpa-fossa”, afirma 

Barreto. “Com as metas de universalização 

do saneamento estabelecidas pelo governo 

federal, o mercado de saneamento vem se 

aquecendo e as perspectivas para utilização 

dos wetlands construídos são grandes. Te-

mos clima favorável, áreas disponíveis, rica 

biodiversidade vegetal e domínio das técnicas 

construtivas”, acredita. “Há que se comentar 

que o cenário nacional é de carência de ser-

viços de tratamento de esgotos e que essa 

tecnologia pode contribuir para reverter essa 

realidade”, completa.

Vantagens

Os wetlands têm uma série de vanta-

gens em relação a sistemas convencionais 

de tratamento de efluentes. Dentre elas estão 

a simplicidade construtiva e operacional; os 

baixos custos de implantação, manutenção e 

operação; independência de energia elétrica; 

não geração de lodo como resíduo; indepen-

dência de produtos químicos; ausência de 

odores, ruídos e vibração. 
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Além disso, André ressalta a beleza 

estética, o valor paisagístico e a possibilida-

de de aproveitamento agrícola da biomassa 

produzida. “Dentre todas as vantagens, a 

que mais se destaca nos wetlands constru-

ídos é a possibilidade de construção de um 

espaço esteticamente atraente, que pode 

ser transformado em um ícone de susten-

tabilidade. Há também a possibilidade de 

aproveitamento agrícola da vegetação que 

recobre o sistema. Esse aspecto paisagísti-

co e agroeconômico reduz a desvalorização 

da área, devendo ser contabilizado na ava-

liação econômica e financeira para seleção 

da tecnologia de tratamento. Acredito que 

essas características são o grande dife-

rencial dessa tecnologia, pois transformam 

a visão da sociedade sobre saneamento 

ambiental através da elegância e robustez 

desses sistemas”, destaca. 

Sobre a qualidade das águas trata-

das num sistema wetland, André esclarece 

que não há motivos para desconfiança. 

“Esses sistemas são conhecidos por atingir 

elevada eficiência de remoção de poluen-

tes, alcançando 80 a 99% de eficiência 

para matéria orgânica (DBO) e sólidos em 

suspensão (SS), e 30 a 40% para Nitro-

gênio Total (NT), para citar poucos parâ-

metros. Os wetlands construídos também 

alcançam elevada eficiência de remoção 

de organismos patogênicos e indicadores 

de contaminação fecal, como coliformes 

fecais”, esclarece.

Plantas

Para alcançar esses níveis de remo-

ção de poluentes é preciso atentar, dentre 

outros critérios, para os vegetais escolhi-

dos no projeto do wetland. Eles devem ter 

uma série de características, como ciclo 

de vida perene, sistema radicular volumo-

so e extenso, suportar ambiente contínua 

ou temporariamente alagado, apresentar 

elevada taxa de crescimento e propaga-

ção por rizomas, facilidade de manejo, 

poda e colheita. Além disso, a espécie tem 

que ter baixa susceptibilidade à incidência 

de pragas e doenças e apresentar poten-

cial estético ou de reúso de biomassa, 

como produtos para alimentação animal, 

produção de flores e fibras.

As mais comumente usadas são a 

taboa, o papyrus, o Tifton 85 e o caniço-

de-água e, segundo André Barreto, existem 

várias espécies com potencial. “Podemos 

citar diversas espécies vegetais de interes-

se para aplicação nos wetlands, especial-

mente num país como o Brasil, conhecido 

por sua biodiversidade. Há também espé-

cies de culturas que podem trazer outros 

benefícios econômicos ao sistema. Há uma 

lista extensa de plantas que ainda precisam 

ser investigadas e validadas”, afirma. Essa 

lista inclui o arroz, milho, aveia, azevém, 

girassol, copo-de-leite, capim-elefante e 

chapéu-de-couro, entre outras.

O manifesto “Caranguejos com Cé-

rebro”, marco inicial do movimento esté-

tico-político Manguebeat, não nos deixou 

esquecer a importância dos manguezais 

e das pessoas que vivem ao redor desse 

ecossistema. Hoje, os alagados construí-

dos reproduzem os mangues e oferecem 

alternativa ecológica e vantajosa para tra-

tamento de efluentes. O verso de Chico 

Science continua atual quando diz que 

“só tem caranguejo esperto saindo desse 

manguezal”.

www.www.
www.

SAIBA MAIS:

Sobre a pesquisa de André, os sis-

temas alagados construídos na Europa  e 

a situação do saneamento básico no Bra-

sil em www.crea-mg.org.br/publicacoes/

Pages/wetlands-construidos.aspx
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Outro uso possível é no tratamento de efluentes industriais, 

como na simulação, em que o paisagismo também foi explorado.
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FÉRIAS COLETIVAS

As unidades de atendimento do Crea-Minas estarão 
fechadas de 28/12/2015 a 16/01/2016 devido às 
férias coletivas.

Haverá atendimento em regime de plantão na sede 
do Conselho, em Belo Horizonte, na Av. Álvares 
Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho, no horário 
das 8h30 as 17h, exceto nos dias 24 e 31/12 
devido ao recesso de fim de ano. 

Neste período, o  atendimento será apenas 
presencial e para os casos emergenciais e 
justificados relacionados a registros e acervo 
técnico.

No dia 18/01/2016, o Conselho retornará 
o atendimento em suas unidades. Fique  
atento aos novos horários. Saiba mais em  
www.crea-mg.org.br.
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TECNOLOGIA
Inovação tecnológica 

BH-Tec comemora dez anos de atividades  
integrando pesquisa e mercado 

A WayCarbon, que há nove anos 

trabalha com consultoria e soluções para 

desafios ambientais, sempre teve a inova-

ção como um de seus pilares. Integrante 

da primeira leva de empresas residentes 

do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, 

o BH-Tec, a WayCarbon já colhe frutos do 

apoio e networking proporcionados pelo 

ambiente. “A inovação vem pautando as 

atividades da empresa desde a criação. 

Com a entrada no parque, internalizamos 

essa cultura”, afirma Henrique Pereira, di-

retor executivo da empresa.

De lá pra cá a empresa criou sua 

própria área de pesquisa e desenvolvi-

mento, que conta hoje com seis pesqui-

sadores em tempo integral e impulsiona 

a criação de novos softwares ligados a 

questões ambientais e climáticas. “An-

tes, fazíamos esses produtos sob de-

manda, de acordo com as necessidades 

dos nossos clientes. Hoje nós desenvol-

vemos essas soluções o tempo todo. Fa-

zemos e mostramos para o mercado”, diz 

Henrique. Um desses produtos é o Move, 

plataforma que atua no planejamento 

territorial, produzindo mapas georrefe-

renciados e estatísticas.

A WayCarbon é uma das 17 empre-

sas que hoje residem no Parque Tecnológi-

co de Belo Horizonte, um ambiente que in-

tegra mercado, pesquisa e governo com o 

objetivo de impulsionar o desenvolvimento 

da capital mineira. Fruto da parceria en-

tre Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Governo de Minas Gerais, Prefei-

tura de Belo Horizonte, Federação das In-

dústrias de Minas Gerais (Fiemg) e Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

de Minas Gerais (Sebrae-MG), o parque 

funciona como um condomínio que abriga 

empresas ligadas à inovação e centros de 

pesquisa e desenvolvimento.  

A história do BH-Tec começa em 

1992, quando a prefeitura encomendou 

um diagnóstico ao Centro de Desenvol-

vimento e Planejamento Regional da 

UFMG (Cedeplar). A pesquisa sugeria um 

parque tecnológico para a região, projeto 

que foi moldado ao longo dos anos até 

culminar na criação do BH-Tec, em 2005. 

Naquele momento, foi combinado que a 

universidade cederia o terreno, localizado 

no bairro Engenho Nogueira, na região da 

Pampulha, a prefeitura faria a infraestru-

tura e o governo do Estado seria o res-

ponsável por construir o primeiro prédio, 

o Edifício Institucional. 

Durante as obras, o parque fez 

parcerias com centros de pesquisa e de-

senvolvimento e, por meio de chamadas 

públicas, selecionou as empresas que se 

tornariam residentes do primeiro prédio. 

Inaugurado em maio de 2012, o Edifício 

Institucional abriga, além das empresas, 

uma associação de biotecnologia, três 

centros da UFMG, um auditório, salas de 

reuniões e restaurante. O prédio ocupa 

uma área total de oito mil metros quadra-

dos e foi construído com investimento em 

torno de R$ 28 milhões. 

Um dos fatores determinantes para 

que o parque saísse do papel foi a proximi-

dade com a UFMG.  “Ao unirmos pessoas 

com espírito empreendedor e uma univer-

sidade de pesquisa, geramos uma troca 

de conhecimentos e um convívio muito 

propícios”, afirma o engenheiro eletricista 

e professor Ronaldo Tadêu Pena, diretor-

-presidente do BH-Tec. O parque também 

realiza eventos ligados às áreas de inova-

ção e tecnologia, além de receber apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 

Gerais (Fapemig) e da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep). Para Ronaldo, 

todos esses atrativos, aliados ao ambiente 

de um parque tecnológico, são fortes dife-

renciais do local: “O empresário passa a 

viver a atmosfera que estimula e favorece 

o negócio dele. O networking que ele con-

segue é outra característica muito positiva”.

Atualmente, o parque conta com 

empresas que atuam em áreas diversas, 

como tecnologia da informação, automa-

ção industrial, meio ambiente e comu-

nicação. No edifício institucional, essas 

empresas podem ocupar as salas da ma-

neira como preferirem, com liberdade para 

montar o horário que melhor se adapte à 

dinâmica de cada uma. 

“Há uma sinergia nos trabalhos 

realizados no BH-Tec. A inovação, que já 

era algo muito presente em nosso dia a 

dia, passou também a ser vivenciada nes-

se ambiente”, diz Sérgio Vilhena, diretor 

executivo da Target Multimídia, empresa 

especializada em soluções para comuni-

cação e treinamento. A empresa foi sele-

cionada no primeiro semestre, quando foi 

aberta uma nova chamada pública para 

ocupação do prédio.

Antes de transferir sua sede para o 

edifício, a Target, que atua no mercado 

desde 1997, já participava de atividades 

e eventos promovidos pelo parque. “Os 



objetivos do BH-Tec vão ao encontro do 

que buscamos para o futuro. Dessa for-

ma, a oportunidade de residir no parque 

foi algo muito bem-vindo para a empre-

sa”, afirma Sérgio. 

Em 2014, as empresas residentes 

faturaram cerca de 104 milhões de reais 

e lançaram 33 novos produtos ou servi-

ços e 24 novos processos. Em vendas no 

exterior, foram contabilizados mais de 2 

milhões de reais. Nesse período também 

houve um investimento expressivo em 

pesquisa e desenvolvimento, com mais de 

7 milhões de reais aplicados.

Expansão

O parque tecnológico está localiza-

do num terreno com área total de 535 mil 

metros quadrados, sendo a maior parte, 

350 mil, reservada para preservação am-

biental. Para os próximos anos, um dos 

objetivos é dar continuidade ao processo 

de expansão. “Desde a criação do BH-Tec, 

muitas empresas não puderam residir no 

parque por conta do edifício não comportar 

mais salas”, diz Ronaldo. Com a constru-

ção de novos prédios, o professor espera 

que haja um aumento no número de em-

presas associadas.

O anteprojeto prevê a construção 

de 15 prédios na área destinada a novas 

instalações. Destes, um novo edifício in-

tegrará a zona institucional do parque e 

outros dois, com recursos alocados, serão 

destinados ao Centro de Pesquisas René 

Rachou e ao Centro de Tecnologia em Na-

notubos de Carbono. 

O estudo inclui 12 edifícios cons-

truídos pela iniciativa privada, sendo que 

cinco fazem parte da chamada zona de 

concessão. Dessa forma, uma empresa 

constrói e opera cada edifício por trinta 

anos, quando a posse do prédio é transfe-

rida para a UFMG. Foi com objetivo de via-

bilizar essas construções que, em outubro 

deste ano, o parque publicou um novo edi-

tal de licitação. Um dos desafios, segundo 

Ronaldo, é o modelo de parque tecnológi-

co, ainda pouco difundido no Brasil. Ainda 

assim, o professor tem se mostrado con-

fiante quanto à expansão: “Belo Horizonte 

é uma cidade com muitos encantos para a 

inovação. Esperamos receber as propos-

tas destes possíveis parceiros para, então, 

analisá-las detalhadamente”.

Parques tecnológicos já são reali-

dade no mundo todo e despertam, cada 

vez mais, o interesse de governos e 

empresas. A médio e longo prazo, estes 

ambientes promovem o desenvolvimento 

de uma região e a inovação em diversas 

áreas. Na capital mineira, os primeiros 

passos já foram dados pelo BH-Tec. Para 

Ronaldo Pena, um dos pilares do avan-

ço belo-horizontino está no desenvolvi-

mento econômico sustentável. “Desde 

o início, prezamos pelo compromisso 

com esse desenvolvimento. Governos do 

mundo todo pensam na ideia de ter um 

ambiente como o parque, que fomenta e 

favorece a inovação. O BH-Tec busca e 

faz isso diariamente”, conclui.
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Para garantir a segurança alimentar 
e enfrentar a crise hídrica

Diálogo entre Crea-Minas e empresas é caminho para defesa da sociedade

U 
m dos maiores desafios surgidos 
com o boom demográfico do sécu-
lo XX foi a garantia da segurança 

alimentar, com a produção de alimentos 
em quantidade e qualidade suficientes 
para uma população cada vez maior. 
Esse desafio passa por um rigoroso 
controle de qualidade nas fazendas, nas 
indústrias de alimentos, nos estabeleci-
mentos de distribuição e comercializa-
ção e depende de condições sociais e 
econômicas favoráveis para que todos 
tenham acesso a esses alimentos.

A Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO – em 

inglês) estima que em 2050 o crescimento 

da população e o aumento da renda irão 

demandar um incremento de 70% na pro-

dução de alimentos no mundo. Segundo o 

órgão, a produção agrícola terá de aumen-

tar mais rapidamente que o crescimento 

populacional e os padrões de consumo 

deverão ser ajustados. Um dos grandes 

desafios do século XXI é conciliar o au-

mento da produção agrícola, necessário 

e irremediável, com a improrrogável pauta 

climática, que envolve o desmatamento 

zero, fontes limpas de energia, controle da 

degradação dos solos e a adequada ges-

tão dos recursos hídricos.

As pessoas utilizam muita água para 

beber, cozinhar e lavar, mas ainda mais 

para a produção de alimentos, papel, rou-

pas de algodão etc. Para se ter uma ideia, 

produzir um quilo de carne consome 15,5 

mil litros de água. Um estudo pioneiro cal-

cula e mapeia a Pegada Hídrica. (Confira 

em http://www.pegadahidrica.org/).

O Brasil – apesar de ter a maior 

reserva de água por unidade territorial do 

planeta – vem enfrentando problemas nos 

sistemas de geração, transporte e distri-

buição desse recurso, ocasionando uma 

crise hídrica sem precedentes. “Hoje, com 

o processo de mudanças climáticas, que 

são causadas por ações diversas, nós te-

mos uma ampliação do mapa da seca no 

Brasil. O que antes era característica do 

semiárido e em Minas ocupava apenas 

a região Norte e Nordeste, parece ter se 

estendido para outras regiões do estado. 

Agora a Zona da Mata e o Campo das Ver-

tentes, onde nascem os principais rios de 

Minas e do Brasil, estão sofrendo com a 

seca”, afirma o diretor de operação norte 

da Copasa e vice-presidente do Crea-Mi-

nas, engenheiro civil Gilson Queiroz.

Novo modelo de fiscalização

Atento a essa situação, o Crea-Mi-

nas lançou uma iniciativa pioneira de fis-

calização do agronegócio, estabelecendo 

um novo modelo de atuação. O gerente de 

Fiscalização do Crea-Minas, engenheiro 

mecânico Guilherme Rodrigues, explica 

que o principal diferencial do novo forma-

to é que as ações de fiscalização são pre-

cedidas de reuniões com as lideranças 

para apresentar como é feito o trabalho 

do Conselho e esclarecer dúvidas. Dessa 

forma, os fiscalizados têm a oportunidade 

de se regularizar antes mesmo da visita 

dos fiscais. “A fiscalização tem o objeti-

vo de comprovar a regularidade e não de 

detectar a irregularidade. O sucesso da 

ação é a regularização total da ativida-

de. Hoje detectamos que boa parte das 

irregularidades tendem a ser sanadas”, 

destaca Guilherme.

O diretor Técnico e de Fiscalização 

do Crea-Minas, engenheiro civil e de se-

gurança do trabalho Marcos Gervásio, 

ressalta que o setor já era fiscalizado, 

mas agora é acompanhado mais de per-

to, com análises mais profundas que en-

volvem questões alimentares, ambientais 

e hídricas. Para tanto, todos os fiscais 

passaram por um treinamento que abor-

dou 25 atividades relacionadas ao agro-

negócio. O diretor esclarece ainda que a 

fiscalização realizada pelo Conselho tem 

caráter educativo e prioriza mostrar para 

a sociedade a importância do responsá-

vel técnico. Para se ter uma ideia, em 

2014, das 70 mil ações de fiscalização 

realizadas pelo Crea-Minas, apenas 3,5% 

geraram autos de infração. Os dados evi-

denciam que o objetivo do Conselho não 

é multar, e sim manter regular a situação 

de empresas e profissionais.

O coordenador estadual da Emater, 

Roberval Andrade, participou de uma des-

sas reuniões e enalteceu a prioridade do 

diálogo. “Essa proposta do Crea de esta-

belecer um diálogo com a sociedade, se 

mostrar, se apresentar como um parceiro 

de uma caminhada nova fica mais impor-

tante principalmente nesse momento de 

desafios. Todos os atores têm que se unir 

para transformar a crise em oportunidade 

de criar”, disse Roberval.

Oswaldo Teixeira, superintendente 

regional da Companhia Nacional de Abas-

tecimento (Conab) – que também partici-

pou de uma dessas reuniões –, ressaltou o 

alcance da iniciativa. “Destaco a importân-

cia de fazer a interação entre os diversos 

órgãos que estão envolvidos com o agrone-

gócio. Em ações assim, o maior beneficiado 

é, sem duvida, o consumidor”, afirmou.

FISCALIZAÇÃO

INSTITUCIONAL
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Distritos de Irrigação Jaíba e Perímetro Gorutuba

Escolhidos para debutar o novo modelo de fiscali-
zação, esses distritos de irrigação estão entre os mais 
importantes do país. O Distrito de Irrigação Jaíba fica 
situado no extremo norte do estado, à margem do rio 
São Francisco, e é o maior projeto de irrigação da Amé-
rica Latina. Com quase vinte mil empregos gerados, o 
distrito tem mais de 35 mil hectares de área plantada e 
envolve a esfera pública e a iniciativa privada.

Já o Perímetro de Irrigação Gorutuba tem área irri-
gável e ocupada de 4.734 hectares, possui infraestrutu-
ra de 127 km de canais, 320 km de estradas, 136 km 
de drenos, predominância da fruticultura, com destaque 
para o cultivo de banana, e uma produção de 55.000 
toneladas de alimentos em 2014.

Segundo o supervisor de Fiscalização do 
Agronegócio do Crea-Minas, engenheiro agrônomo 
Emilio Mouchrek, a escolha desses empreendimentos 
para debutar o novo modelo se deu pela diversidade 

da produção e pela preocupação com o bom uso da 
água. “Esses empreendimentos foram escolhidos pela 
diversidade de produtos e atividades do agronegócio 
ali realizadas. Outro ponto é o uso de irrigação por 
aspersão através de pivô central, e é importante 
fiscalizarmos esse tipo de atividade principalmente 
na situação de crise hídrica que vivemos”, afirma. 
Mouchrek ressalta também que é o agronegócio que 
vem segurando o PIB brasileiro e Minas Gerais tem 
papel importante nesse cenário.

O gerente de Fiscalização do Crea-Minas Guilherme 
Rodrigues reforça que o objetivo do Crea não é penalizar 
o produtor, e sim, proteger a sociedade. “O fato de ter 
um responsável técnico é que nos dá a tranquilidade 
de que o recurso hídrico está sendo bem utilizado e 
que a segurança alimentar está garantida no plantio, na 
colheita, na embalagem e no transporte, porque são os 
profissionais técnicos que garantem isso”, enfatiza.

TV
 C

re
a-

M
in

as



V É R T I C E  o u t u b r o . n o v e m b r o . d e z e m b r o | 2 0 1 532

SÓ NO SITE

Este espaço visa ampliar o diálogo com as outras mídias 
do Crea-Minas. Aqui o leitor encontra os links para acessar 
as matérias publicadas na Vértice On-Line.

Parcerias institucionais 

No dia 23 de setembro, o Crea-Minas 

reuniu-se com representantes de diversas 

entidades de Viçosa e região para discutir 

acordos futuros nas suas respectivas áreas 

de atuação. 

Para o presidente do Crea-Minas, enge-

nheiro civil Jobson Andrade, firmar parcerias 

e convênios são uma importante forma de 

viabilizar benefícios para toda a sociedade. “O 

Crea-Minas está sempre aberto a esse tipo 

de iniciativa. A nossa intenção é colocar à dis-

posição da sociedade o nosso conhecimento 

técnico”, afirma Jobson.

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite01

Câmaras Especializadas

• Reunião da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas ocorreu em Paracatu 

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite11

• CCEEAGRI aprova 12 propostas em reunião sediada pelo Crea-Minas

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite07    TV Crea-Minas https://youtu.be/puRasn2dcSg

• Câmara Especializada de Geologia e Minas participa de reunião em Curitiba 

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite08

• Crea-Minas sedia workshop sobre formação acadêmica em Geologia e Minas

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite09    Rádio Crea-Minas - http://bit.ly/28radio01

• Representantes do Crea-Minas participam de reunião da CCEEE no Acre 

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite10

Fórum das Engenharias

O Crea-Minas Júnior promoveu, em 

Montes Claros, o III Fórum das Engenharias 

– O Norte no Desenvolvimento de Minas. 

O evento, que teve como objetivo discutir a 

contribuição da região Norte para o desen-

volvimento do estado, reuniu estudantes, ins-

tituições de ensino, empresas e profissionais 

da área.

Leia mais http://bit.ly/28sonosite02



2 0 1 5 | o u t u b r o . n o v e m b r o . d e z e m b r o  V É R T I C E 33

CMA Crea-Minas 

A Câmara de Mediação de Arbiragem do Crea-Minas 

promoveu um encontro com procuradores do Estado no dia 

28 de outubro. O objetivo, além de  discurtir a mediação e 

arbitragem na administração pública, foi apresentar a CMA 

Crea-Minas para os procuradores.

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite05

Prevenção de Acidentes

O Crea-Minas e a Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil de Minas Gerais (Cedec/MG) promoveram no dia 13 de 

outubro o Fórum “Incêndio Alemoa: prevenção e preparação 

em Minas Gerais”. 

O encontro teve como objetivo aprimorar as ações de 

resposta dos órgãos que integram o sistema de Proteção e 

Defesa Civil do Estado, visando à mitigação dos danos e preju-

ízos e a preservação de vidas. 

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite03

Rádio Crea-Minas -  http://bit.ly/28radio02

Licenciamento ambiental

No dia 26 de outubro ocorreu, na sede do Crea-Minas, a pri-

meira reunião da Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos. Participaram do encontro representantes de órgãos am-

bientais do estado e dos municípios, além de empreendedores. Li-

cenciamento ambiental e gestão dos recursos hídricos foram alguns 

dos temas discutidos.

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite04

Rádio Crea-Minas - http://bit.ly/28radio03

Plano Diretor

Representantes do Crea-Minas participam de audi-

ência pública na CMBH para discutir novo Plano Diretor, no 

dia 22 de outubro.

A proposta apresentada pela prefeitura e discutida 

na audiência tem como base o resultado da IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, realizada no ano passado

Leia mais - http://bit.ly/28sonosite06
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Onde o milho faz a festa
Com paisagem formada por sua-

ves montanhas e uma vegetação típica 

do cerrado, Patos de Minas se destaca 

por seu potencial para a agroindústria e 

o agronegócio e a agricultura, especial-

mente o cultivo do milho. Essa vocação 

lhe rendeu o título de Capital Nacional do 

Milho. A cidade possui monumentos so-

bre o tema espalhados pela cidade, um 

museu e a tradicional Festa Nacional do 

Milho (Fenamilho), que este ano comple-

tou sua 57ª edição.

O milho é um dos produtos mais tra-

dicionais do Alto Paranaíba. Só em Patos 

de Minas, maior cidade da região, que é 

composta por outros 30 municípios, são 

22 mil hectares de plantio. O secretário 

municipal de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento, Carlos Naimeg, explica que a 

produção é dividida entre safra, safrinha 

e milho para semente e silagem, e essa 

diversificação é benéfica para o município. 

“O milho gera riquezas e movimenta a eco-

nomia. Ele é o nosso eterno produto, que 

levou o nome de Patos de Minas para todo 

o Brasil, por isso é tão importante para nós. 

E também não podemos esquecer o pro-

dutor rural, tão importante quanto seu pro-

duto, pois é aquele que planta e cuida da 

terra, que se arrisca contra as intempéries 

do tempo, sem nunca perder a coragem e 

a vontade de produzir”, afirma o secretário.

A ligação do milho com Patos de 

Minas é antiga. Seu cultivo foi um dos 

principais casos de sucesso da chamada 

Revolução Verde, processo de moderniza-

ção agrícola que teve início no final da dé-

cada de 1940, e marcou a cidade como o 

berço do desenvolvimento das sementes 

híbridas. Isso porque um filho ilustre da 

região, Antônio Secundino de São José, 

nascido em Presidente Olegário e forma-

do engenheiro agrônomo pela antiga Es-

cola Superior de Agricultura (ESA), levou 

sua empresa, a Agroceres, para a cidade, 

e lá desenvolveu os primeiros milhos hí-

bridos do Brasil.

A Emater, que presta assistência 

técnica aos agricultores locais, atua no 

município há 52 anos, e a coordenado-

ra técnica na unidade regional de Patos 

de Minas, engenheira agrônoma Patrícia 

Burgos, afirma que o milho está enraizado 

na cultura do patense. “São muitos em-

pregos e geração de renda provenientes 

dessa cadeia produtiva. Os agricultores 

hoje estão divididos entre os que cultivam 
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milho para a produção de grãos destina-

dos às fábricas de ração e outros pro-

dutos como glucose, óleo, amido, milho 

para silagem, milho verde para a indústria 

de enlatados, para consumo in natura e 

produção de pamonhas”, exemplifica. Em 

meio à diversificação de produtos, Patrí-

cia conta que “a característica comum é o 

bom nível tecnológico tanto dos pequenos 

como dos grandes produtores e também 

a preocupação com as áreas de preser-

vação permanente”.

Orgulho municipal

Em vários pontos de Patos de Minas 

é possível encontrar referências à agricul-

tura, a mais tradicional atividade econômi-

ca do município. As lixeiras no formato de 

uma espiga de milho, criadas pelo artista 

plástico Vicente Nepomuceno, estão es-

palhadas pelos jardins e outras partes da 

cidade. De mesma autoria, esculpido em 

alumínio na Praça Antônio Dias, encontra-

se o monumento As Três Graças, que con-

templa as principais atividades do municí-

pio: agricultura, pecuária e indústria. E, na 

avenida Getúlio Vargas, o Monumento ao 

Homem do Campo, dos espanhóis Antonio 

Dias Lopes e Carlos Henrique Sanches Pa-

chon, completam esse acervo ao ar livre.

Outro destaque é a Fundação Casa 

da Cultura do Milho, que se destina à pro-

moção da cultura e do turismo regional. O 

local também abriga o Memorial Romero 

Queiroz Pereira, conhecido como Memorial 

do Milho, que homenageia a história da Fe-

namilho. O visitante encontrará um acervo 

totalmente dedicado à festa, com mais de 

10 mil documentos, entre eles depoimen-

tos, recortes de jornais e revistas, vídeos, 

fotografias de todas as festas, miniaturas 

de carros alegóricos e a Galeria das Rai-

nhas, com o registro de todas as Rainhas 

Nacionais do Milho de 1959 até os dias de 

hoje. O Memorial também conta com um 

acervo de 200 vestidos típicos, todos feitos 

com decoração ligada ao tema da festa, 

além de uma exposição de artesanato de 

palha de milho, feito pelas integrantes do 

Projeto Marias Artesãs. Segundo a pesqui-

sadora e diretora da Fundação, Marialda 

Coury, o museu recebe uma média de 30 

mil visitantes anuais. “O museu nasceu da 

vontade de construir um local para guar-

dar a memória da Festa Nacional do Milho. 

Hoje, com esse sonho realizado, eterniza-

mos a história de Patos de Minas”, relata.

A grandeza da festa explica o xodó 

dos patenses com o evento. Só em 2015, 

500 mil pessoas acessaram as catracas 

do Parque de Exposições Sebastião Alves 

do Nascimento.  A Fenamilho é organizada 

pelo Sindicato dos Produtores Rurais e  tem 

entre suas atrações shows com artistas fa-

mosos, feira de negócios, festival de pratos 

típicos do milho, rodeios, eleição da Rainha 

Nacional do Milho e exposição de animais. 

“Tudo surgiu da necessidade de valorizar 

o milho, produto maior da agricultura na 

região. Hoje somos conhecidos nacional-

mente pela grandeza da festa, que leva o 

nome da nossa cidade para todo o país. 

Ela deixa na cidade um grande legado, por 

envolver toda a cadeia de turismo. Além de 

gerar riquezas para o agronegócio, marco 

maior desta cidade tipicamente agrícola, o 

milho deixa uma grande soma de negócios 

no município”, analisa Marialda.

Um exemplo da prosperidade do mi-

lho é Aguinaldo Ribeiro, conhecido como 

Aguinaldo das Pamonhas. O empresário 

de 56 anos tentou a sorte nas lavouras 

de alho, pimenta e repolho, mas acabou 

encontrando sua vocação como comer-

ciante de produtos do milho. “Comecei 

em sete de setembro de 1995.  Na época 

eu plantava hortaliças perto das margens 

da rodovia, e vendia os produtos na Ce-

asa. Enquanto trabalhava, vi uma pessoa 

vendendo pamonha numa caixa de isopor, 

o que equivalia a um caminhão cheio de 

repolhos. Então, tive a ideia de vender 

pamonhas nas margens da rodovia. Co-

mecei com uma caixa de isopor, depois 

uma barraca de lona e de lá pra cá o ne-

gócio prosperou”, orgulha-se Aguinaldo. O 

empresário caiu no gosto popular e pôde 

construir um confortável restaurante, que 

serve de referência tanto na região quanto 

para quem viaja pela BR-354.  Ele também 

ampliou a sua oferta  e hoje oferece uma 

gama de produtos a base de milho, como 

suco, bolo, caldo, mingau e vários sabores 

de pamonha. Seu restaurante movimenta 

um volume médio de 10 mil pamonhas por 

dia e também exporta o produto para New 

Jersey, nos EUA. “As pessoas gostam do 

nosso produto porque fazemos tudo com 

muito carinho e dedicação. Estou sempre 

acompanhando o processo de produção, a 

qualidade que começa desde a plantação 

e vai até o produto final”, analisa. Sobre as 

exportações, Aguinaldo se emociona ao fa-

lar da satisfação em representar sua cultu-

ra fora do país. “Vou ser sincero, superar a 

burocracia e começar a vender no exterior 

não foi fácil. Mas, mais importante que a 

venda em si, é poder levar um pouquinho 

do Brasil para aqueles que estão fora e 

sentem saudade de sua terra”, finaliza.

minas e gerais

“Milho crescendo, garfando,
esporando nas defesas.
Milho embandeirado.
Embalado pelo vento”.

Cora Coralina
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Amor de mãe pela natureza
Educadora ambiental, técnica em 

meio ambiente, tecnóloga em processos 

ambientais, graduada em gestão ambien-

tal e pós-graduada em análise ambiental, 

Maria Fernanda Alves viu seu amor pela 

natureza transformar-se em profissão por 

acaso. Ela conta que foi convidada pelo ir-

mão para fazer inscrição e concorrer a uma 

vaga no curso técnico em meio ambiente. 

Ela passou na prova e o irmão não conse-

guiu. “Foi assim que comecei a trabalhar 

na área que desde a infância me desperta-

va interesse. Aproveitei uma oportunidade 

e não parei mais”, conta Fernanda.

Atuando na área de elaboração e 

execução de projetos socioambientais, Ma-

ria Fernanda escolheu, dentre os inúmeros 

condicionantes para o licenciamento am-

biental, a educação, e tornou-se especia-

lista em Programa de Educação Ambiental 

(PEA). “Um dos motivos da minha escolha 

foi o mercado. Faltam profissionais espe-

cializados nesse condicionante”, explica 

ela. Seu primeiro projeto, o Blitz Ambiental, 

nasceu no primeiro ano do curso técnico e 

já completou 10 anos. 

Movida pela paixão e pela busca 

constante de aprendizado, Maria Fernanda, 

diretora da Associação dos Engenheiros 

de Pedro Leopoldo (Asep), acredita que a 

conscientização é essencial para transfor-

mar. Natural de Pedro Leopoldo, a gestora 

ambiental lembra que, quando criança, o 

costume era jogar lixo no ribeirão. “Hoje, 

atitudes assim são inadmissíveis. Meu fi-

lho do coração, Enzo, de 4 anos, não joga 

papel no chão”, reforça. Atualmente, as 

crianças têm acesso a uma formação eco-

lógica melhor, têm mais informação. Para 

Maria Fernanda, um bom caminho é atuar 

junto a escolas. “As escolas são meu alvo 

principal. Nelas consigo atingir diversos 

atores sociais, pois o trabalho não fica limi-

tado aos alunos, atinge também familiares 

e funcionários”, explica. Outros parceiros 

constante são ONGs e o poder público. 

“Tenho um projeto importante em parceria 

com uma empresa local, o Dia Verde. Esse 

projeto é desenvolvido na região norte de 

Pedro Leopoldo, que atinge 53% da popu-

lação da cidade”, garante. 

Além de cumprir o ritual para o li-

cenciamento ambiental, Maria Fernanda 

afirma que muitas empresas procuram 

seu trabalho por uma preocupação real 

com a educação ambiental. “Hoje as em-

presas já têm esse cuidado e além de 

fazerem o bem, acabam gerando eco-

nomia, pois conscientização e educação 

ambiental geram ganho real para as em-

presas. Funcionários conscientes desper-

diçam menos e cuidam mais do que é de 

todos”, destaca. 

Filha do pedreiro Francisco e da dona 

de casa Sônia, Maria Fernanda aprendeu 

com eles, principalmente, que poderia ser o 

que quisesse. “Nada veio de graça, e acho 

que é por isso que tenho o gosto pela con-

quista, por construir as coisas passo a pas-

so. E na questão ambiental tudo é assim, 

nada é pra já”, enfatiza. 

Maria Fernanda, que tem três ir-

mãos, refere-se à família com muito ca-

rinho. “Minha mãe tem um cuidado muito 

grande com as plantas. Ela entende da 

terra, do clima e me inspira muito. Meu pai 

também trabalhou na roça durante anos. 

Os dois têm uma ligação muito grande 

com a terra. E meus irmãos, cada um na 

sua área, o Ernane Alves, que é cineasta, 

o Evandro, analista em logística, e o Edu-

ardo, que é técnico em fertilização in vitro 

e Engenheiro de Produção, estão sempre 

me ensinando algo novo para desenvolver 

minhas atividades”, declara.

E é aprender a palavra que norteia a 

vida de Maria Fernanda. “Todos os dias eu 

aprendo uma palavra nova e me emociono 

em todos os meus projetos e trabalhos. 

Amo muito o que faço”, declara. Para ela, 

manter a emoção é fundamental, princi-

palmente no trabalho com as crianças. 

Maria Fernanda recorda uma época quan-

do estava um pouco deprimida e foi para 

uma atividade com crianças e dentre elas 

havia uma menina especial. “Ela percebeu 

que eu não estava bem. Chegou, me abra-

çou e perguntou qual era o meu sonho e 

naquela hora eu não soube responder. En-

tão ela me disse que aprender todos os 

dias uma palavra nova, assim como eu, 

era o sonho dela. E quando ela terminou 

de dizer aquilo, eu já sabia qual era o meu 

sonho, que é continuar a fazer o que faço 

todos os dias”, relembra.

Maria Fernanda entende que falar 

sobre meio ambiente é discutir política, 

saúde, economia, responsabilidade so-

cial, empregabilidade, sustentabilidade, 

entre outros. “A educação ambiental nos 

ensina a gerenciar e melhorar as relações 

entre a sociedade humana e o ambiente, 

de modo integral e sustentável, e é esse 

o meu trabalho. Hoje existe pressa para 

se viver e não sobra tempo para olhar o 

que é a vida. Precisamos mudar isso”, diz. 

E foi por seus trabalhos, cuidadosamente 

realizados, que em 2014 Maria Fernanda 

foi contemplada com o Título de Cidadania 

Benemérita de Pedro Leopoldo. Mas o tí-

tulo mais importante ela recebeu do filho: 

Mamãe da Natureza.
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Sonho que ilumina

“Sou hoje um caçador 
de achadouros da infân-
cia. Vou meio dementado e 
enxada às costas cavar no 
meu quintal vestígios dos 
meninos que fomos”.

Manoel de Barros 

Foram os rastros da infância de 

Guerzoni Sebastião Lopes que o fizeram 

inventor. Não um inventor qualquer, mas 

daqueles que perdem o sono pensando em 

suas invenções. “Eu acho ele meio louco. 

Ele não dorme de noite. Fica só matutando 

as coisas, doido pra levantar e colocar a 

mão na massa”, revela dona Maria das Do-

res ao apresentar o marido, Guerzoni, que 

descobriu a vontade de criar ainda criança. 

“Doido, não. Eu penso nas coisas e vou lá e 

faço. Só isso. Desde os meus dez anos de 

idade passava aqui pelo bairro do Grotão 

brincando de estilingue com a criançada e 

falava pra eles que se um dia eu me casas-

se ia morar aqui e fazer uma usininha pra 

mim. Eu tinha essa vontade”, lembra . 

E não é que o sonho do pequeno 

Guerzoni se tornou uma realidade que 

ilumina o sítio da família Lopes? Matuto, 

nascido e criado na roça, ele se orgulha 

de nunca ter pagado uma conta de luz. 

Saiu dos tempos da lamparina para a 

criação de seu próprio sistema de abas-

tecimento de energia elétrica. O pouco 

estudo nunca foi empecilho para suas 

criações e é na zona rural da pequena 

Cachoeira de Minas que Seo Guerzoni 

coloca em prática seus inventos. “Não 

estudei nadinha, só até o terceiro ano de 

grupo, mas sou curioso”, argumenta. 

A luz chegou ao sítio da família em 

1975, dois meses após Seo Guerzoni 

e Dona Maria se casarem. O sistema, 

construído com um dínamo de bicicle-

ta e uma roda de fusca, acendia duas 

lâmpadas de 12 volts e ligava um rádio 

que funciona até hoje. “Naquela época 

todo mundo da região usava lamparina, 

ninguém tinha energia em casa”, orgu-

lha-se.  Sua inquietação não lhe permitiu 

acomodar-se com o feito e logo tratou de 

expandir o abastecimento de luz no sítio. 

O ano de 1982 marcou novamente a vida 

da família com um outro sistema mais 

eficiente.  Agora podiam assistir à TV, ter 

eletrodomésticos e iluminar toda a casa.  

A geração de energia elétrica acon-

tece dentro do Buracão Encantado, uma 

pequena caverna que abriga a estrutura 

criada por Seo Guerzoni. O local foi ba-

tizado por uma turista alemã que visitou 

o inventor. “Essa foi a única coisa que eu 

não fiz aqui”, brinca.  Lá dentro está o 

segredo de tudo. Um encanamento envia 

morro abaixo a água retirada do córre-

go, que chegando ao Buracão faz girar 

uma roda de ferro de aproximadamente 

50 cm. Essa roda movimenta um sistema 

de correias que chega numa oficina e faz 

funcionar uma série de equipamentos, 

como tanquinho de lavar roupa, liquidifi-

cador, esmeril, moedor de café e ralador 

de milho, entre outros. Com a ajuda de 

um gerador, esse mesmo sistema pro-

duz 110 volts de eletricidade, ligando 

10 lâmpadas, a televisão e um aparelho 

de som. Esse último também funciona 

graças a outro invento: a cabaça que 

faz papel de amplificador. “Minha caixa 

de som, eu mesmo que fiz. Peguei um 

alto-falante, coloquei dentro de uma ca-

bacinha e pronto. Já faz trinta anos que 

toca”, orgulha-se. 

Seo Guerzoni pode controlar tudo 

isso deitado em sua própria cama. Uma 

cordinha que sai de lá do Buracão En-

cantado vai até o quarto do casal, e 

quando acionada fecha o recebimento 

de água no encanamento que chega à 

caverna, interrompendo toda a geração 

de energia. Há décadas a Cemig está na 

região, mas o inventor não abre mão do 

seu sistema, que, segundo ele, lhe traz 

vários benefícios. “Não gasto dinheiro 

com luz, as coisas na roça são muito di-

fíceis e quanto mais economia, melhor. 

E outra, se der um estalo, acaba a luz 

dos outros e a minha não”. E assim este 

sonhador segue inventando moda e ma-

terializando seus sonhos. “Um dia ainda 

vou construir um aviãozinho com o motor 

de motosserra. Você vai ver”, finaliza.
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memória

Galileu Galilei

O 
Renascimento foi o período cultural que 
teve início no século XV. Marcou o início 
da época moderna, constituindo uma 

ruptura com o pensamento medieval, estabe-
lecendo o pensamento cientifico e o início da 
filosofia moderna.

Inicialmente Galileu tentou  dedicar-se à 

medicina na Universidade de Pisa – regulamen-

tada pelos Jesuítas –, mas enveredou-se  mais 

tarde na matemática e nas ciências. Talentoso, 

ficou conhecido por analisar  e ensinar os com-

ponentes de força e o “Movimento Pendular”. 

Com isso, foi reconhecido, e foi ser professor na 

Universidade de Pádua, onde, com seus conhe-

cimentos e suas experiências, estabeleceu as 

leis da Queda dos Corpos, fundamental para o 

estudo da Mecânica.

“No universo tudo voa, tudo parece balão”. 
Jorge Mautner

G
alileu Galilei, Descartes e Newton são as personalidades dominantes da história intelectual ocidental. Foram os filósofos que 
mais mexeram com os conceitos científicos da sua época, o Século XVII.

Coisas de Galileu
Foi responsável por diversas descober-

tas, como a balança hidrostática, o compas-

so geométrico, o binóculo, a balança, uma 

régua calculadora e o termobaroscópio, feito 

para medir a pressão atmosférica, mas que 

acabou servindo como termômetro.

Construiu o primeiro telescópio e a pri-

meira luneta astronômica, com a qual pôde 

observar a composição estelar da Via Látea, 

os satélites de Júpiter, as manchas do Sol e 

as fases de Vênus.

 Com o seu telescópio, observou que o 

planeta Júpiter possuía quatro satélites (Io, 

Europa, Ganimedes e Calisto) e que estes or-

bitavam ao seu redor. Deduziu que  se havia 

corpos que orbitavam em torno de Júpiter, 

e não à volta da Terra, podia-se dizer então 

que nem todos os corpos tinham que girar 

em volta da Terra.

Publicou em 1623 o polêmico livro 

Saggiatore (Experimentador), com uma visão 

crítica contra o tratado sobre os cometas  de 

Aristóteles.

 Em 1633 foi julgado pela Inquisição. 

Galileu afirmou sempre que após a con-

denação de seu livro pela Congregação do 

Index, jamais voltaria a defender o helio-

centrismo. Finalmente, após ter renegado a 

teoria copernicana, foi condenado pelos sete 

cardeais do júri a uma vida em cativeiro. O 

papa Urbano nunca chegou a ratificar o ve-

redicto, talvez por considerar Galileu efusivo, 

mais que herético. De acordo com a lenda, 

quando se levantou após ter renunciado a 

sua ofensa, teria batido com o pé no chão 

dizendo em voz baixa: “Eppur si muove!” (No 

entanto, move-se!). 

Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.

História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
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ler e navegar

Desafiando Fronteiras - Trajetória de 
vida do cientista José Israel Vargas 

Lígia Maria Leite Pereira - Ed. Ufmg - 2015
Pesquisador, professor, gestor, embaixador. Ao longo de sua trajetória profissional, José 

Israel Vargas colecionou títulos, cargos e prêmios. O mineiro de Paracatu, que se formou em 

Química, mas dedicou seus estudos à área de energia nuclear, é conhecido como uma das vo-

zes mais influentes da política científica e tecnológica brasileira. Conhecer sua história significa 

também revisitar episódios marcantes da proposta de construção de um projeto de desenvolvi-

mento para o Brasil apoiado na ciência, tecnologia e inovação.

Administração Contratual e Claim – Coexistência 
Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de Engenharia em Obras 

Edson Garcia Bernardes (Organização): Raphael Miguel da Costa Bernardes, An-
dré Suarez Tondato, Bernardo Ramos Trindade, Clémenceau Chabi, Frederico Estrella, 
Felipe Gutierrez, Jerônimo Amaral, Marcelo Vilela, Márcio Brant, Ricardo Gil, Robert 
Farrer, Rodrigo Reis e Rodrigo Ruggio. - Pini Editora - 2015

Os especialistas abordam experiências de reequilíbrio econômico-financeiro contratual em 

casos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e tratam da importância da Perícia e da Arbitragem, 

da atuação do gestor público e de discussões sobre os fatores imprevisíveis.

Coletânea em Análise Multiobjetivo
Elisa M. B. Chaves - Paco Editorial  -  2014 
Estão reunidas, neste livro, várias técnicas de análise multiobjetivo. Na obra, elas são 

apresentadas de maneira sucinta, acompanhadas por quatro monografias que trazem uma dis-

cussão aprofundada sobre tópicos que complementam o trabalho. Dessa forma, espera-se que 

esta publicação contribua para que futuros interessados pelo tema tenham à mão a facilidade 

de encontrar em um único lugar as várias técnicas de análise multiobjetivo. 

Cantigas De Violeiro
Chico Lobo e convidados - Kuarup Música – 2015
O CD é recheado de sonoridade de folias, modas, batuques, catiras, bois e toques de 

viola que mergulham no universo místico das crenças e tradições da viola caipira. Além de 

reunir músicas do violeiro em seus 30 anos de carreira, conta com participações especiais de 

Rolando Boldrin, Tavinho Moura, Xangai e Aldo Lobo, pai do violeiro.

www.cienciahoje.uol .com.br 
O site da revista Ciência Hoje on-line vale pela gama de informação sobre ciência e 

tecnologia, com artigos das mais diversas áreas da ciência, tecnologia e cultura. Tem também 

dicas de links de sites interessantes.    
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Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  Desc. 15% até 
31/01/2015

  Desc. 10% até 
28/02/2015

 Desc. 5% até 
31/03/2015

5x 
em 31/01, 28/02, 31/03, 

30/04 e 31/05
Superior R$ 373,97 R$ 395,96 R$ 417,96 5 x R$ 87,99
Médio R$ 186,98 R$ 197,98 R$ 208,98 5 x R$ 44,00

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.

Faixa
Tabela A / Valor do Contrato  

 Obra ou Serviço
TAXA DE A.R.T.

1 até 8.000,00 R$ 67,68

2 de 8.000,01 até 15.000,00 R$ 118,45

3 acima de 15.000,01 R$ 178,34

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:

a) principal (matriz) R$ 202,71
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 202,71
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 101,06

II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 65,98
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 41,62
c) prorrogação de registro provisório Isento
d) recadastramento R$ 41,62
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento

b) para profissional sem RNP R$ 41,62
IV 

a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 41,62
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional 
que possua prazo de validade Isento

V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica 
(internet) Isento

b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado Isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 41,62
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 
20 ARTs R$ 84,41

f) 1ª emissão de certidão com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de 
atestado R$ 68,36

h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s R$ 41,62
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 84,41
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa 
física e jurídica R$ 253,24

k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e 
anotações R$ 41,62

l) análise de requerimento de regularização de obra ou serviço 
ou  incorporação de atividade concluída no país ou no exterior 

ao acertvo técnico por contrato
R$ 253,24

Multas de Infração
Alínea Valor da Multa

A R$ 536,62

B R$ 1.073,26
C R$ 1.788,72
D R$ 1.788,72
E R$ 5.366,16

Anuidades, Serviços e 
Multas do Crea-Minas Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015

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

Padrão / meses
CAL-8 CSL-8 CSL-16

Normal Alto Normal Alto Normal Alto

outubro/15 1.329,09 1.436,64 1.146,18 1.260,41 1.524,54 1.675,58

setembro/15 1.329,28 1.437,25 1.145,44 1.259,34 1.523,64 1.674,16

agosto/15 1.327,26 1.434,85 1.144,10 1.258,09 1.522,05 1.672,66

julho/15 1.326,81 1.435,11 1.142,91 1.257,10 1.520,15 1.671,25

junho/15 1.325,85 1.434,04 1.141,94 1.256,03 1.518,83 1.669,92

maio/15 1.324,00 1.432,16 1.140,24 1.254,25 1.516,72 1.667,70

abril/15 1.321,72 1.428,99 1.138,58 1.251,59 1.514,08 1.663,59

março/15 1.318,52 1.425,70 1.136,13 1.248,86 1.510,86 1.659,99

fevereiro/15 1.316,67 1.423,40 1.134,71 1.247,04 1.508,85 1.657,53

janeiro/15 1.313,47 1.420,68 1.131,43 1.244,20 1.504,69 1.653,89

dezembro/14 1.269,43 1.376,06 1.091,65 1.203,20 1.452,08 1.599,68

novembro/14 1.266,17 1.373,03 1.088,75 1.199,99 1.448,59 1.595,79

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses RP1Q G1

 outubro/15 1.216,64 626,93

 setembro/15 1.214,04 626,07

agosto15 1.212,90 625,80

julho/15 1.211,97 626,69

 junho/15 1.211,40 626,51

maio/15 1.208,70 625,12

abril/15 1.208,77 624,24

março/15 1.204,77 622,51

fevereiro/15 1.203,38 621,94

janeiro/15 1.196,12 620,05

dezembro/14 1.150,05 599,89

novembro/14 1.147,55 598,76

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de novembro/2014 a outubro/2015 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br

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
outubro/15 1.199,15 1.443,06 1.744,57 1.098,95 1.351,46 1.043,86 1.169,38 1.409,28 791,76 1.133,04 1.464,79

setembro/15 1.197,36 1.440,89 1.740,82 1.095,90 1.350,08 1.041,10 1.167,58 1.406,52 790,04 1.131,05 1.463,57

agosto/15 1.196,54 1.440,45 1.740,93 1.095,04 1.349,35 1.040,23 1.166,87 1.405,98 788,83 1.130,31 1.462,28

julho/15 1.193,24 1.438,89 1.740,69 1.092,04 1.347,86 1.037,47 1.165,46 1.405,44 786,59 1.129,33 1.416,07

junho/15 1.191,78 1.438,40 1.739,91 1.090,14 1.347,02 1.035,45 1.164,64 1.404,41 785,25 1.128,51 1.459,92

maio/15 1.188,34 1.435,69 1.737,30 1.088,02 1.345,21 1.033,32 1.163,06 1.402,53 783,52 1.127,06 1.458,01

abril/15 1.186,23 1.431,65 1.729,17 1.086,18 1.342,00 1.031,73 1.160,25 1.397,17 782,97 1.124,48 1.454,47

março/15 1.183,82 1.428,61 1.724,62 1.083,91 1.338,77 1.029,59 1.157,76 1.394,13 780,88 1.121,93 1.451,37

fevereiro/15 1.181,57 1.426,28 1.722,60 1.082,36 1.336,27 1.028,06 1.156,26 1.392,35 779,61 1.120,16 1.449,25

janeiro/15 1.175,84 1.423,27 1.722,59 1.075,86 1.332,77 1.022,03 1.153,53 1.391,05 774,06 1.117,76 1.446,12

dezembro/14 1.138,63 1.371,08 1.666,45 1.047,16 1.287,46 994,99 1.113,17 1.348,41 752,20 1.078,86 1.399,38

novembro/14 1.137,42 1.371,22 1.667,37 1.045,56 1.286,62 993,34 1.112,00 1.347,80 749,76 1.077,97 1.397,42

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica

Faixa
Classes de Capital 

Social
Desc. 15% até 

31/01/2015
Desc. 10% até 

28/02/2015
Desc. 5% até 
31/03/2015

5x em 31/01, 28/02, 
31/03, 30/04 e 31/05

1ª Até 50.000,00 R$ 353,70 R$ 374,51 R$ 395,31 5 x R$ 83,22

2ª de 50.000,01  
até 200.000,00 R$ 707,40 R$ 749,02 R$ 790,63 5 x R$ 166,45

3ª de 200.000,01  
até 500.000,00 R$ 1.061,11 R$ 1.123,52 R$ 1.185,94 5 x R$ 249,67

4ª de 500.000,01 
até 1.000.000,00 R$1.414,80 R$ 1.498,02 R$ 1.581,25 5 x R$ 332,89

5ª de 1.000.000,01 
até 2.000.000,00 R$ 1.768,51 R$ 1.872,54 R$ 1.976,57 5 x R$ 416,12

6ª de 2.000.000,01 
até 10.000.000,00 R$ 2.122,20 R$ 2.247,04 R$ 2.371,87 5 x R$ 499,34

7ª acima de 
10.000.000,00 R$ 2.829,60 R$ 2.996,05 R$ 3.162,49 5 x R$ 665,79

INDICADORES

A Instrução de Serviço completa 
pode ser consultada no site do 
Crea-Minas (www.crea-mg.org.
br). Lá encontram-se os casos 
especiais de descontos, bem 

como multas a serem aplicadas 
em caso de atraso.

O valor das taxas para 

o ano de 2016 

está diponível em

www.crea-mg.org.br



Sequência do eclipse de 27 de setembro de 2015 - Conselheiro Lafaiete/MG - Foto e montagem: Gabriela Lana
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.

Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem.

imagem
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11 de DEZEMBRO

aquele abraço!

dia do engenheiro
por UM MUNDO MELHOR,

Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Minas Gerais


