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Ao chegarmos ao final de um agitado ano eleitoral em que os brasileiros elegeram a 
primeira mulher para a Presidência da República e os mineiros reelegerem o governador 
do Estado, é hora dos profissionais da área tecnológica contabilizarem os avanços dos 
últimos anos e encararem os desafios que nos aguardam a partir de 2011. 

No plano federal, é preciso reconhecer os impactos positivos que o crescimento eco-
nômico dos últimos oito anos causou a área tecnológica, em especial para as engenha-
rias. Programas como o PAC, que a partir de 2007 garantiu investimentos de mais de  R$ 

6 bilhões nas áreas energética, de logística e infraestrutura, além do Minha Casa Minha Vida, trouxeram a valorização 
dos profissionais do Sistema Confea/Creas com o reaquecimento da cadeia produtiva da construção civil.

Apesar dos inegáveis avanços, o Brasil  terá que enfrentar vários gargalos, principalmente na área de infraestrutu-
ra que será a mais demandada com a realização da Copa do Mundo em 2014, que requer um grande volume de obras 
estruturais em portos, aeroportos, rodovias e no setor energético. O grande desafio, portanto, é investir em melhorias 
para acelerar o crescimento da economia nacional e diminuir os custos de transportes, energia e logística para que a 
produção brasileira tenha mais competitividade. 

Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) dão conta de que os custos de transporte no Brasil são supe-
riores à média do mercado mundial. Na exportação da soja, por exemplo, o custo com o transporte do produto pode 
ultrapassar 30%, sendo que nos Estados Unidos esses gastos chegam a apenas 19%. Daí a necessidade de o novo 
governo investir mais no setor de logística e em todos os modais de transporte para reduzir o chamado Custo Brasil. 
O investimento em infraestrutura também será determinante para aumentar capacidade de crescimento da nossa 
economia.

Os desafios no plano estadual também apontam vários gargalos a serem enfrentados nos setores que envolvem 
as atividades dos profissionais da área tecnológica como de transporte, saneamento, habitação, ciência e tecnologia, 
meio ambiente, energia, dentre outros.

No Estado de Minas Gerais teremos que buscar soluções para a infraestrutura em relação ao sistema de trans-
portes em todos os modais. Além disso, a  conservação da malha rodoviária compromete a economia e o desenvolvi-
mento do Estado. O transporte ferroviário usado pelo setor minero-siderúrgico e transporte de grãos sobre trilhos está 
cheio de lacunas e se tornou outro gargalo estrutural na economia mineira.

Portanto, os desafios que se colocam para os setores das atividades ligadas à área tecnológica para os próximos 
quatro anos não são poucos e exigirão esforços e investimentos do setor público, da iniciativa privada que precisarão 
de profissionais qualificados para atender as mais variadas demandas. O Sistema Confea/Creas se coloca à dispo-
sição dos novos governos federal e estadual no sentido de potencializar ações e apresentar propostas viáveis que 
possam contribuir para o desenvolvimento de Minas e do Brasil.

 Gilson Queiroz
 Presidente do Crea-Minas
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Sou Arquiteta, especialista em edifícios sus-
tentáveis e recém registrada no Crea-Minas.
Tive a oportunidade de ler uma das matérias 
da edição da revista que tratava do tema 
Construções Sustentáveis através de uma 
amiga. Gostaria de saber se há como receber 
um exemplar deste número para poder apre-
ciar as demais matérias da edição.

Arquiteta e Urbanista Vanessa Duarte

Nota da Redação: As edições anteriores da 
Revista Vértice Crea-Minas podem ser aces-
sadas no endereço www.crea-mg.org.br, na 
área de Notícias, em Revista Vértice.

Gostaria de receber a Revista Vértice. Faço 
Engenharia Civil mais ainda não sou formado.   

Bruno Rosa 

Sou estudante de Engenharia Civil da UNIUBE. 
Gostaria de saber se para fazer a solicitação 
da Revista Vértice tem algum custo.

Tatiana Borges Garcia

Nota da Redação: Os estudantes que tenham 
interesse em receber a Revista Vértice Crea-
Minas podem fazer a solicitação pelo e-mail 
revistavertice@crea-mg.org.br.  Não há custo.
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Fiscalização Regionalizada e Dirigida 
amplia ações do Crea-Minas

Realizadas periodicamente pelo Crea-

Minas, as Fiscalizações Regionalizadas e 

Dirigidas (FRDs) buscam potencializar os 

serviços prestados pelo Conselho ao asse-

gurar que os profissionais que exercem ati-

vidades fiscalizadas pelo Sistema estejam 

legalmente habilitados. Feitas por modali-

dade profissional ou de empreendimento, 

as diretrizes das FRDs são dadas pelas 

Câmaras Especializadas e tendências do 

mercado. O Crea faz o agendamento prévio 

com a empresa para solicitar documentos 

tais como a relação do quadro técnico e 

contratos com terceirizadas.  

Em setembro, o Conselho realizou 

uma FRD com foco no setor de mineração 

que possui um complexo sistema produti-

vo envolvendo atividades como extração, 

produção industrial, manutenção de equi-

pamentos, além das relacionadas ao setor 

metal-mecânico.

De acordo com a Revista Minérios 

e Minerales de junho de 2010, das 200 

maiores minas do Brasil, nada menos 

que 77 estão em Minas Gerais. Os recur-

sos naturais são encontrados em grande 

variedade e quantidade. Somam-se aos 

minerais metálicos, explorados em larga 

escala, pedras preciosas e semipreciosas, 

além de águas minerais e termais. Na ca-

tegoria dos não-metálicos destacam-se o 

calcário, amianto, quartzo, mica e grafita. 

Na dos metálicos, predominam as jazidas 

dos minérios de ferro, manganês, bauxita, 

estanho, cromo, etc. 

Durante a operação, os fiscais visita-

ram mais de 120 companhias mineradoras, 

incluindo grandes e pequenas empresas 

como as que atuam no setor de extração 

de pedras ornamentais até as maiores mi-

neradoras do estado. 

Nas visitas, os fiscais do Crea orienta-

ram as empresas  sobre a importância de 

se exigir a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (A.R.T.) das terceirizadas, já que 

o documento tem valor de contrato e ga-

rante que os profissionais envolvidos sejam 

habilitados para desenvolver determinada 

atividade. Os fiscais ressaltaram também 

a importância das anotações das A.R.T.s 

de Desempenho de Cargo e Função pelos 

profissionais que exercem atividades nas 

áreas das engenharias, arquitetura e agro-

nomia, no sentido de manterem o acervo 

técnico atualizado junto ao Crea-Minas.

Segundo o geólogo João Carlos Morei-

ra Gomes, fiscal do Crea-Minas, que pla-

nejou essa FRD, nas mineradoras há, além 

de técnicos de nível superior e tecnólogos, 

uma grande quantidade de técnicos de 
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Cadeia produtiva do café é fiscalizada

7
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Fiscalização

nível médio. “É uma atividade que envolve 

milhares de profissionais de diversas moda-

lidades do Sistema Confea/Creas. Além dos 

engenheiros de minas e geólogos, ligados 

diretamente a atividade, as mineradoras 

abrigam engenheiros civis, agrimensores, 

eletricistas, mecânicos, químicos e outros. 

Eles estão envolvidos em projetos, manu-

tenção, controle ambiental e uma gama de 

atividades da área tecnológica”, ressalta. 

Para oferecer serviços cada vez me-

lhores para os profissionais do Sistema e 

para a sociedade, os fiscais do Crea-Minas 

participam frequentemente de treinamen-

tos. Em outubro, foi realizado o Programa 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da 

Fiscalização (Prodafisc) com objetivo de re-

passar informações para a melhoria e pa-

dronização das ações efetuadas a todos os 

fiscais. O Prodafisc firma-se também como 

um espaço para a troca de experiências. 

Em outra FRD, realizada em novem-

bro, foi contemplada a cadeia produtiva 

do café. Foram visitados mais de 70 

empreendimentos como propriedades 

cafeeiras, cooperativas, indústrias de 

beneficiamento e armazéns, passíveis de 

registro e acompanhamento técnico.

“Visitamos cooperativas que prestam 

assistência técnica a produtores, labo-

ratórios de análise de solos, centros de 

pesquisa, prestadores de serviços e asso-

ciações”, explica o engenheiro agrônomo 

e fiscal do Crea-Minas da Regional Sul, 

Victor Torres Brito, que planejou a opera-

ção. 

A diretora de fiscalização do Crea-

Minas e técnica em alimentos Sheila da 

Silva enfatiza a importância da fiscaliza-

ção na cadeia produtiva do café como 

um todo. Ela destaca a necessidade da 

presença do responsável técnico - enge-

nheiros agrônomos, de alimentos e agrí-

colas, técnicos agrícolas e de alimentos 

e outros - em todo processo que vai do 

manejo da terra e do plantio, até o bene-

ficiamento, passando pelos armazéns de 

grãos. “Nessa fiscalização garantimos à 

sociedade um café de melhor qualidade. 

Muitas vezes o plantio é adequado, com 

todos os cuidados, mas no armazém pode 

ocorrer fermentação e contaminação por 

fungos, diminuindo a qualidade da bebida 

e o seu valor comercial”, explica.

Para a diretora, o impacto na eco-

nomia é muito positivo, pois “quando há 

cuidado, a produtividade e a qualidade 

do produto final, seja para exportação ou 

para o consumo interno, melhoram”.
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Planejando o desenvolvimento integrado  
Associação dos municípios do Lago de Furnas coordena ações de desenvolvimento dos 
municípios da região 

No dia 19 de novembro deste ano, a 

Associação dos Municípios do Lago de 

Furnas (Alago) entregou ao Ministério das 

Cidades para aprovação, 52 projetos de 

saneamento da região do lago envolven-

do tratamento de esgoto, destinação final 

de lixo e drenagem pluvial urbana. Serão 

274,75 quilômetros de redes coletoras, 

187 quilômetros de interceptores, 66 es-

tações elevatórias e 43 estações de trata-

mento. No sistema de destinação final de 

resíduos sólidos serão sete aterros sanitá-

rios, nove unidades de triagem e compos-

tagem, dois aterros com vala de rejeito, dez 

centros de educação ambiental e uma es-

tação de transbordo. Na área de drenagem 

pluvial urbana, o levantamento topográfico 

foi feito numa área de 596 hectares e há 

previsão de construção de 55 quilômetros 

de rede pluvial, segundo o relatório apre-

sentado pela Planex, empresa responsável 

pela elaboração dos projetos.

A entrega dos projetos foi o coroamen-

to de um processo que envolveu a Alago, 

as prefeituras dos 52 municípios contem-

plados, Furnas Centrais Elétricas, o gover-

no estadual através da Sedru/Copasa, e o 

governo federal. É o resultado de uma das 

ações que integram o chamado Diálogo de 
Concertação para o Desenvolvimento do 

Lago de Furnas iniciado em dezembro de 

2003. Com o objetivo de nortear o desen-

volvimento da região guiado pelos eixos 

saneamento e meio ambiente, desenvolvi-

mento local e regional e desenvolvimento 

institucional, o projeto Diálogo de Concer-
tação já promoveu várias reuniões, semi-

nários e oficinas sempre no sentido de 

promover ações de revitalização do lago 
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e dos municípios lindeiros. A elaboração 

dos projetos executivos de saneamento faz 

parte de uma série de ações de planeja-

mento integrado coordenadas pela Alago 

na região.

Atualmente, em Minas Gerais existem 

dois projetos de planejamento integrado 

em curso. Além do que é desenvolvido na 

região do Lago de Furnas está em anda-

mento também o Corredor Ecológico da 
Mantiqueira que é uma proposta da ONG 

Valor Natural. Iniciado em 2004 com o 

apoio do Fundo de Parceria para Ecossis-

temas Críticos  (CEPF), o Corredor Ecológi-
co da Mantiqueira é uma área estrategica-

mente destinada à conservação ambiental 

na escala regional. O projeto abrange 42 

municípios do Sul de Minas e busca es-

tabelecer padrões de usos e ocupação da 

terra, integrando unidades de conservação 

com áreas de vegetação natural, cultivo e 

pastagem, centros urbanos e atividades 

industriais. 

Já as ações do planejamento integra-

do da região do Lago de Furnas têm como 

foco as potencialidades do lago e dos 52 

municípios localizados no seu entorno. 

Fruto da engenharia humana, o Lago de 

Furnas foi projetado para mover a hidro-

elétrica que leva o mesmo nome e possui 

3,7 mil quilômetros de extensão, cobrin-

do uma superfície de 1.406 quilômetros 

quadrados o que equivale a quase meta-

de da costa brasileira. O chamado Mar de 
Minas é alimentado por nascentes e rios 

e oferece à população local, grandes pos-

sibilidades de obtenção de renda através 

da pesca, da aquicultura, irrigação para a 

agricultura e empreendimentos turísticos.

Coordenado pela Alago, o planejamen-

to integrado da região estipula ações que 

visam, principalmente, o desenvolvimento 

sustentável buscando conciliar as deman-

das impostas pelas atividades urbanas e 

rurais. Para o secretário executivo da As-

sociação, Fausto Costa, a integração entre 

o urbano e rural é fundamental. “A ativida-

de rural básica da nossa região é o café e 

o leite, mas nós temos também grandes 

centros industriais na região como Alfe-

nas, Varginha, Lavras, Três Pontas, Cam-

po Belo, Formiga e outros que contribuem 

muito para o desenvolvimento através da 

indústria, da prestação de serviço e do co-

mércio. Essa integração é importante, mas 

para que ela se mantenha precisamos ter 

regulamentos próprios e desenvolver tra-

balhos que permitam que ela aconteça”, 

afirma. Para exemplificar, Fausto cita as 

várias ações desenvolvidas pela Alago 

contemplando tanto a área urbana como 

a rural. “Nós elaboramos planos diretores 

para todos os municípios da região, esta-

mos elaborando agora o plano diretor de 

recursos hídricos para a preservação de 

nossas águas, elaboramos um inventário 

turístico e já entregamos ao Ministério das 

Cidades os projetos executivos de sane-

amento. Isso é integração. Por isso que 

nossa associação tem representação e 

credibilidade”, ressalta.

Criada em 1993, a Alago possui hoje 

36 associados, mas o seu trabalho con-

templa os 52 municípios do entorno do 

lago. O diagnóstico de saneamento, por 

exemplo, que produziu os projetos executi-

vos já entregues ao Ministério das Cidades 

contempla os municípios de Aguanil, Alfe-

nas, Alpinópolis, Alterosa, Areado, Boa Es-

perança, Botelhos, Cabo Verde, Camacho, 

Campestre, Campo Belo, Campo do Meio, 

Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Ca-

pitólio, Carmo do Rio Claro, Conceição da 

Aparecida, Congonhal, Coqueiral, Córrego 

Fundo, Cristais, Divisa Nova, Elói Mendes, 

Espírito Santo do Dourado, Fama, Formiga, 

Guapé, Guaxupé, Ilicínea, Ipuiúna, Itape-

cerica, Juruaia, Lavras, Machado, Monte 

Belo, Muzambinho, Nepomuceno, Nova 

Resende, Paraguaçu, Perdões, Pimenta, 

Piumhí, Poço Fundo, Ribeirão Vermelho, 

Santana da Vargem, São João Batista do 

Glória, São José da Barra, Serrania, Três 

Pontas, Vargem Bonita e Varginha. “Nós 

trabalhamos de forma a atender os nos-

sos 36 associados, mas é importante dizer 

que nós não trabalhamos apenas com os 

associados. A nossa preocupação é com 

a região que envolve os 52 municípios da 

bacia”, enfatiza Fausto.

Além das atividades na área de sane-

amento, a Alago investe no planejamento 

integrado em outros setores como do meio 

ambiente, do turismo, da piscicultura e 

a partir deste ano passou a investir em 

um projeto ousado que vai revolucionar o 

transporte na região, que é a construção 

da hidrovia ligando Alfenas a Formiga.
Integração 
O primeiro passo para a elaboração 

dos projetos de saneamento já entregues 

ao Ministério das Cidades foi dado em 

dezembro de 2004 com a realização de 

um convênio para o diagnóstico das con-

dições de saneamento das cidades da re-

gião. Implementado pela Secretaria Geral 

e pela Secretaria do Conselho de Desen-

volvimento Econômico e Social (Sedes), da 

Presidência da República, o diagnóstico 

foi coordenado pela Alago e realizado pelo 

Fórum das Instituições de Ensino Pesquisa 

e Extensão para a Revitalização do Lago 

de Furnas (Fórum-Lago) – supervisionado 

pelo Ministério das Cidades e financiado 

por Furnas Centrais Elétricas. O gerencia-

mento administrativo-financeiro do projeto 

ficou a cargo da Fundação de Apoio ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe), com 

sede na Universidade Federal de Lavras 

(Ufla). A Universidade Federal de Itajubá 

(Unifei) e a Universidade José do Rosário-

Vellano (Unifenas) atuaram em conjunto na 
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coordenação das equipes. 

Em 2009, a Copasa também se inte-

grou ao projeto, ampliando a parceria para 

tratar esgoto, dar destinação adequada 

aos resíduos sólidos e melhorar as redes 

pluviais urbanas. Neste sentido, foi assina-

do em maio do ano passado um convênio 

em que a Copasa liberou R$ 3,9 milhões 

para os projetos que se somaram aos ou-

tros R$ 3,9 milhões liberados por Furnas 

Centrais Elétricas, anteriormente. 

Como integrante do Diálogo de Con-
certação, em 2006, Furnas já havia in-

vestido R$ 3,2 milhões na elaboração e 

revisão dos Planos Diretores Participati-

vos de 50 municípios da região do lago. 

Segundo Roberto Bandeira de Melo Filho, 

coordenador de Responsabilidade Social 

da Assessoria de Promoção da Cidadania 

Empresarial de Furnas, antes da criação 

do denominado Diálogo de Concertação 
a participação da empresa em relação 

às demandas dos municípios do entor-

no do lago se dava apenas através de 

ações compensatórias. “Mas desde que 

foi criado o Diálogo de Concertação nós 

já assinamos com a Alago, e sempre com 

a participação do Ministério das Cidades, 

três termos de cooperação técnica. O pri-

meiro de aproximadamente R$ 400 mil foi 

executado pela Faepe, da Universidade de 

Lavras, quando foi feito o diagnóstico do 

saneamento. Posteriormente foi solicitado 

à Furnas  apoio financeiro para a elabora-

ção dos planos diretores participativos em 

50 dos 52 municípios, já que Varginha e 

Paraguaçu já tinham elaborado os seus. 

Esse termo teve um valor de R$ 4 milhões 

e a exemplo do primeiro foi concluído com 

êxito. E finalmente, em novembro de 2009, 

Furnas assinou com a Alago um novo ter-

mo de cooperação técnica no valor de 

também R$ 4 milhões para a elaboração 

dos projetos básicos e executivos de sa-

neamento de todos os 52 municípios”, 

revela. 

O diretor da Secretaria Nacional de Sa-

neamento do Ministério das Cidades, Már-

cio Galvão, ressaltou a importância das 

ações de planejamento integrado desen-

volvido pela Alago, principalmente na área 

de saneamento. “Ficamos muito contentes 

por temos um grupo de municípios com 

o mesmo intuito que é executar obras de 

saneamento. Estamos fazendo um traba-

lho muito grande para termos projetos que 

se transformem em obras e as obras se 

transformem em melhoria da qualidade de 

vida para a população. Então só temos que 

aplaudir este tipo de iniciativa e nos sen-

timos obrigados a dar apoio para que isso 

se concretize e não fique só nos projetos. 

Mesmo porque projeto é uma coisa cara e 

perecível em que é gasto muito dinheiro e 

se não há recursos para que eles sejam 

implantados e virem obras, eles se perdem 

com o tempo”, afirmou.

O Crea-Minas assinou o convênio do 

projeto de diagnóstico do saneamento 

junto com o Ministério das Cidades, Ala-

go e a Furnas Centrais Elétricas, como 

interveniente no papel de capacitador das 

equipes de trabalho e planejamento. “Es-

tas equipes foram montadas em conjunto 

com a Alago, Ministério das Cidades e fi-

cou decidido que este planejamento seria 

feito em conjunto com os municípios e 

coordenado por universidades da região 

ou das regiões vizinhas de modo a criar 

conhecimento local e envolvimento destas 

instituições”, lembra o arquiteto urbanista 

e assessor da presidência do Crea-Minas 

José Abílio Belo. 

A integração das universidades da re-

gião, aliás, é outra característica marcante 

do planejamento integrado coordenado 

pela Alago. Segundo Fausto Costa, o tra-

balho com as universidades da região tem 

sido muito importante. “Nós detectamos 

há algum tempo atrás que todas as uni-

versidades tinham trabalhos interessantes 

e úteis para a nossa região, mas uma tra-

balhava isolada da outra. Ao percebermos 

isso, fizemos uma integração de conhe-

cimento e ações. Hoje uma universidade 

sabe o que a outra está fazendo em ter-

mos de pesquisa e coloca esse conheci-

mento à disposição da sociedade. Porque 

a pesquisa é desenvolvida dentro de uma 

universidade, mas o efeito dela tem que 

ser aproveitado pela sociedade”, ressalta. 

Para Fausto, o principal fruto dessa inte-

gração foi a criação do Fórum-Lago que 

além, das universidades, é composto tam-

bém pela Emater-MG e pela Alago.

O secretário executivo da Alago des-

tacou ainda a importância da participação 

dos profissionais ligados ao Sistema Con-

fea/Creas na elaboração do planejamento 

integrado. “Os nossos engenheiros tanto 

da área civil, hídrica, florestal, agronômica 

e os arquitetos são os atores principais de 

todo o processo. Porque são eles que ela-

boram todos os projetos e esses projetos 

só são eficientes e eficazes graças a com-

petência e a atenção que é dada por estes 

profissionais das áreas das exatas, das 

engenharias. São mais de 50 profissionais 

envolvidos e trabalhando nos últimos seis 

meses nestes projetos que são muitos e 

demandam muito trabalho”, afirmou.

Planejamento integra os municípios da bacia



Outra importante ação coordenada 
pela Alago é a implementação da hidro-
via do Lago de Furnas ligando Alfenas 
a Formiga. A ideia surgiu em 2007, du-
rante um debate na Alago. Na época, o 
presidente da entidade era o ex-prefei-
to de Alfenas por duas gestões e hoje 
deputado estadual Pompílio Canavez 
(PT-MG), que abraçou a empreitada e 
levou o projeto aos governos federal e 
estadual.

Além de potencial turístico, a hidro-
via trará vários benefícios comerciais 
e econômicos para as regiões Sul e 
Centro-Oeste de Minas. Com o per-
curso inicial de 250 quilômetros, além 
de rotas alternativas, a hidrovia ligará 
Alfenas a Formiga com diversos portos 
ao longo do trajeto e beneficiará direta 
e indiretamente cerca de 50 cidades. 
Projetada para entrar em funcionamen-
to em 2014, a hidrovia deverá ter um 
custo inicial de R$ 10 milhões e poderá 
contar com a participação da iniciativa 
privada. 

O estudo da viabilidade do 
empreendimento já começou com 
a liberação de uma verba de R$ 400 
mil pelo Ministério dos Transportes. 
A partir deste estudo será  feito o 
diagnóstico de viabilidade econômica 
do empreendimento levando-se em 
consideração as potencialidades 
econômicas da região, como a produção 
de café, cana de açúcar, a indústria 
forte que tem surgido, a produção de 
calcário e o turismo. 

Para Pompílio, é necessário explo-
rar melhor as potencialidades do lago 
que vão  além da sua capacidade de 
produzir energia elétrica. “Nós enxerga-

mos o Lago de Furnas e o Rio Grande 
como um potencial de desenvolvimento 
sustentável. Se o sistema elétrico sem-
pre enxergou as águas do nosso Rio 
Grande e as águas do Lago de Furnas 
apenas para produzir energia elétrica, 
nós não. Nós enxergamos nestas águas 
um potencial de usos múltiplos para a 
pesca, para a agricultura, para a ener-
gia elétrica, para uso humano para ma-
tar a sede e também para a navegação, 
o que vai desafogar todo o tráfego da 
nossa região”, enfatiza.

Pompílio ressalta que a localização 
geográfica do Sul e Sudoeste de Mi-
nas, principalmente do Lago de Furnas, 
é estratégica, já que é ponto de pas-
sagem para todo o tráfego que vai do 
Norte, do Nordeste e do Sudeste do 
país. “As estradas que temos hoje na 
região do Sul de Minas são as mesmas 
que tínhamos há 40 anos e a produção 
industrial, agroindustrial, agrícola é di-
versificada e muito grande. A hidrovia 
vem para melhorar, tanto o transporte 
de mercadorias e pessoas, como para 
amenizar impacto ambiental porque 
consome menos combustível e é me-

nos poluente, além de potencializar 
o turismo que é a grande vocação da 
nossa região”, afirma. 

O primeiro trecho da hidrovia de 
Furnas ligando Carmo do Rio Claro a 
Alfenas só depende do licenciamento 
ambiental para começar a funcionar. 
O empreendimento é uma parceria pú-
blico-privada (PPP) das prefeituras de 
Alfenas, Carmo do Rio Claro e uma fá-
brica de calcário que está se instalando 
em Carmo do Rio Claro. O calcário será 
transportado pela hidrovia num percur-
so de 60 quilômetros até Alfenas, onde 
será distribuído para a região.

Pompílio destaca a vantagem que o 
Lago de Furnas tem em relação a qual-
quer outro curso d’água.  “A hidrovia já 
está pronta. Não é preciso fazer nem 
dragagem, nada disso. Nós já temos 
a profundidade, a quantidade de água 
mais que suficientes e uma economia 
pujante em franco desenvolvimento. 
Então precisamos fazer apenas a car-
ta náutica e a sinalização. O resto, a 
iniciativa privada, juntamente com os 
governos federal, estadual e municipais 
farão”, enfatiza.
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Pelas águas de Minas

Hidrovia ligará Alfenas a Formiga com diversos portos em seu trajeto

Re
na

to
 S

oa
re

s



Entrevista

12
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Em defesa do Mar de Minas
Ao assumir a presidência da Associação dos Municípios do Lago 

de Furnas (Alago), em 2009, o prefeito reeleito de Guapé, Nelson 

Alves Lara, se comprometeu em dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos nas últimas gestões, fortalecendo o planejamento 

integrado entre os 52 municípios banhados pelo lago que ganhou o 

nome de Mar de Minas. Abraçou com determinação a luta em defesa 

do desenvolvimento sustentável da região, com foco principalmen-

te no saneamento ambiental, voltado para o tratamento de esgoto, 

lixo e drenagem, mas sem deixar de lado questões fundamentais 

como a defesa do meio ambiente, a piscicultura, o turismo, além de 

buscar recursos para alavancar o projeto pioneiro de construção da 

hidrovia ligando Formiga a Alfenas. Para realizar todo esse trabalho, 

o presidente da Alago tem buscado parcerias diversas com o gover-

no federal, o governo estadual, Furnas Centrais Elétricas, além de 

contar com o apoio total dos prefeitos dos municípios associados. 

Nesta entrevista à VÉRTICE, Nelson Lara fala das várias ações da 

Alago e dos desafios impostos pelo planejamento integrado visando 

o desenvolvimento equilibrado da região.

VÉRTICE - Quando e como surgiu a ideia da criação da Alago?
Nelson Lara – A Alago foi criada em 1993 envolvendo os 34 mu-

nicípios do entorno do Lago de Furnas com o objetivo de defen-

der os seus interesses em relação ao saneamento básico e outras 

questões de grande importância para a região. Hoje a nossa grande 

riqueza está nas águas do lago que ainda trarão muito crescimento 

e desenvolvimento para os municípios, principalmente no turismo, 

com a implantação da hidrovia ligando Alfenas a Formiga. Gosto de 

lembrar que os nossos antepassados contam que quando as águas 

do lago cobriram a região foi uma grande tristeza, pois trouxe muita 

pobreza. Hoje podemos dizer que as águas do Lago de Furnas são 

a nossa maior riqueza. A Alago veio para defender os interesses dos 

municípios que representa, incentivando o turismo, a conservação 

das nascentes e o desenvolvimento sustentável integrado.

VÉRTICE – Quais os principais projetos da Alago hoje?
Nelson Lara – O principal projeto que estamos trabalhando é o de 

tratamento de esgoto, destinação correta dos resíduos sólidos e 

drenagem urbana. Essa é a grande prioridade que a Alago tem para 

o Lago de Furnas e já obtivemos uma grande conquista este ano 

que foi a entrega dos projetos executivos dos 52 municípios para a 

aprovação do Ministério das Cidades. No total foram entregues 29 

projetos de tratamento de esgoto, dez de destinação adequada de 

resíduos sólidos e 13 de drenagem pluvial urbana. Aqueles que já 

possuem projeto de tratamento de esgoto estão recebendo os de 

tratamento de lixo. Esses são os maiores frutos de uma parceria que 

fizemos com Furnas, o Ministério das Cidades, a Sedru e a Copasa. 

Mas estamos investindo também em projetos para o desenvolvi-

mento da piscicultura, para a proteção dos nossos recursos hídricos 

e no desenvolvimento do turismo na região.

VÉRTICE - Como é esse projeto para o desenvolvimento da pis-
cicultura?
Nelson Lara -  É uma parceria da Alago com o Ministério  da Pesca 

e Aquicultura e a Emater-MG, que vem atuando desde 2004 para o 

desenvolvimento da piscicultura em tanque-rede visando gerar mais 

renda para os produtores rurais e pescadores, além de diminuir a 

pesca predatória no lago. Este projeto contemplou os piscicultores 

e pescadores selecionados, com tanques-rede, barcos, alevinos 

e ração para o incentivo à produção do peixe em cativeiro, pois 

tudo  ainda era novidade na região. Hoje fazem parte do projeto 

produtores e pescadores dos municípios de Alfenas, Boa Esperança, 

Campo Belo, Campos Gerais, Campo do Meio, Guapé, Elói Mendes 

e Alterosa. Recentemente foram leiloados os parques aquícolas que 

são “fazendinhas e lotes” dentro do Lago de Furnas. Alguns destes 

parques possuem função social e outros a função empresarial. Os 

parques de função social são compostos por pequenos produtores 

que participam através de cooperativas e associações. Já os gran-

José W
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des empresários participam dos parques aquícolas de função em-

presarial. Aqui em Guapé, na margem do lago, são mais de oito par-

ques desta natureza. A Alago apoia esse projeto e a nossa grande 

preocupação é trabalhar para manter as mais de cinco mil gaiolas 

ou tanques-redes dos pequenos produtores que produzem peixes, 

gerando mais de dois mil empregos diretos e indiretos no entorno 

do lago. São produtores que sobrevivem da pesca. Tudo isso é feito 

de maneira integrada porque o trabalho da Alago é interagir com 

todas as comunidades das cidades que compõem a Associação. 

Defendemos junto ao Ministério da Pesca que os muitos pequenos 

produtores que já estão há vários anos neste ramo e que não têm 

condições econômicas de participar desse leilão não fiquem de fora.

VÉRTICE – E os projetos em defesa dos recursos hídricos da ba-
cia do lago e os de incremento do turismo?
Nelson Lara - No ano passado realizamos também uma Consulta 

Pública, em Campo Belo, sobre o Plano Diretor de Recursos Hídri-

cos do Entorno do Lago de Furnas visando proteger o seu entorno. 

A partir dessa Consulta Pública prosseguimos elaborando o Plano 

Diretor sob a coordenação da Alago e da Fundação de Pesquisa e 

Assessoramento à Indústria de Itajubá (Fupai), ligada a Universidade 

Federal de Itajubá, com recursos do Fundo de Recuperação, Pro-

teção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 

Estado de Minas Gerais (Fhidro), da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, da ordem de R$ 700 mil. Não podemos nos esquecer 

ainda que o turismo é uma das grandes vocações da nossa região 

por causa das nossas belezas naturais, a boa comida e a hospitali-

dade. Nesse sentido, já foi elaborado um inventário da oferta turís-

tica de toda a região e também foram realizadas diversas oficinas 

de capacitação para o desenvolvimento do setor. Isso fez com que 

a Secretaria de Estado de Turismo passasse adotar o Lago de Fur-

nas como destino prioritário de turismo em Minas Gerais. E com 

recursos dessa mesma Secretaria, estamos desenvolvendo uma lo-

gomarca para trabalhar a divulgação da região, a criação de um site 

institucional próprio para o turismo e a edição de uma minirrevista.

VÉRTICE - Outro projeto pioneiro, resultado do planejamento inte-
grado liderado pela Alago, é o da hidrovia. Em que fase encontra-
se esse projeto?
Nelson Lara- Como o próprio ministro dos Transportes já disse, a 

nossa hidrovia está pronta, considerando a lâmina d’água do lago, 

é só estruturá-la e colocar para funcionar. Então o que nós precisa-

mos agora? Precisamos de investimentos. Já foi liberado o recurso 

pelo Ministério dos Transportes para a elaboração do estudo de via-

bilidade técnica, econômica e ambiental e posteriormente o  mapa 

cartográfico,  sinalização e os portos. O trecho da hidrovia que liga 

Carmo do Rio Claro a Alfenas está mais adiantado, tendo em vista 

o iminente interesse da iniciativa de empresários locais em função 

da instalação de uma empresa de mineração de cal e calcário para 

a região. Essa é uma parceria público-privado que vai dar certo 

envolvendo empresários e as prefeituras de Carmo do Rio Claro e 

Alfenas. Mas o roteiro principal da hidrovia é de Formiga a Alfenas 

que vai beneficiar a região pela diminuição do custo do frete e da 

preservação ambiental. O projeto já chamou a atenção, não só dos 

empresários, mas do governo estadual e federal porque o transporte 

é importante para o desenvolvimento da região. 

“A Alago veio para defender os 
interesses dos 52 municípios que 
representa hoje”.

VÉRTICE – Após todos esses anos de existência trabalhando o 
planejamento integrado, quais os maiores desafios da Alago para 
ampliar esse trabalho?
Nelson Lara – O principal é tirar as matérias poluidoras que são lan-

çadas in natura no lago e para isso é preciso fazer o tratamento de 

esgoto, iniciando-se pelas sedes dos municípios e posteriormente 

para toda zona rural. Isso demanda recursos e esse é outro grande 

desafio, mas eu tenho certeza que com essa parceria com o go-

verno federal, estadual e o apoio de todos os prefeitos das cidades 

envolvidas, com essa vontade louca que todos têm de investir nessa 

área, vamos conseguir. Nós queremos que este mar de água doce 

seja limpo e abundante. Juntos, nós vamos vencer, não só esse 

desafio como outros que estão aí para serem vencidos. Eu queria 

dizer que, como presidente da Associação no meu primeiro man-

dato, eu sou apenas mais um que veio para dar uma força nessa 

luta que começou há 17 anos, quando aquelas pessoas formaram 

essa Associação para defender os interesses do lago. Desde então, 

a Alago vem fazendo um trabalho muito bom. É preciso admitir que 

na condição de prefeito e presidente da Alago, por mais que eu tire 

tempo para lutar e defender os interesses da Associação, o tempo é 

curto. Por isso, eu agradeço aos técnicos, aos prefeitos e às prefei-

tas que estão sempre apoiando nossas iniciativas. Quero reafirmar 

que estou à frente da Alago e, juntamente com os demais membros 

da diretoria, a quem muito devo e agradeço, para lutar sempre em 

busca de novas conquistas e de melhorias para a população da 

nossa região.



Artigo Técnico

14
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Mapeamento Interativo da Estrada Real1 
Seu objetivo é difundir entre a população e as lideranças políticas, a necessidade de  
defesa e proteção desta herança coletiva, como parte de nossa experiência cotidiana

O mapeamento interativo da Estrada 

Real é um projeto de pesquisa que preten-

de oferecer, por meio de novos recursos 

tecnológicos, informações e facilidades de 

acesso aos bens culturais existentes nos 

municípios que compõem este território, o 

que nos levou a propor um estudo detalhado 

dos mesmos, com o intuito de conscientizar 

as comunidades e os órgãos públicos sobre 

a sua importância no cenário cultural. Reúne 

dados em um suporte digital, cujos itens são 

de interesse de preservação dos municípios, 

do Estado e da União. O produto será em 

breve disponibilizado em DVD-Rom e na 

WEB, contendo informações sobre quase 

duzentos municípios contíguos, com mapas 

de identificação destes bens, reunindo tex-

tos e fotografias sobre mais de 600 itens.

A Estrada Real é um importante marco 

do período colonial brasileiro, pois ao longo 

do seu percurso podemos usufruir uma rica 

paisagem cultural que reúne um significati-

vo patrimônio histórico material e imaterial, 

constituído de elementos naturais e agen-

ciado pela mão humana, representada por 

construções isoladas na área rural, inúmeros 

vilarejos e distritos, bem como pelas cidades 

que foram, um dia, as vilas mineradoras que 

deram identidade às Minas Gerais.

Paisagens urbanas e rurais foram docu-

mentadas por meio de representações ico-

nográficas como registros fotográficos an-

tigos encontrados em arquivos, fotografias 

digitais atualizadas, desenhos e pinturas, 

desenhos técnicos e mapas dos municípios, 

aos quais foram adicionadas informações 

históricas, descrições formais e registros 

gráficos dos bens edificados (plantas, cortes 

e fachadas – ver ilustração).  

O projeto destaca, além do reconhecido 

acervo cultural pertencente ao conjunto das 

cidades históricas, a presença de sítios ar-

queológicos, de grutas e cavernas, fazendo 

referência, ainda, às bacias hidrográficas, 

às pequenas hidroelétricas e, por meio de 

textos inéditos sobre estes temas, ressalta 

a sua importância para as comunidades 

que detém a sua guarda.  Munidos de GPS, 

grupos de alunos e professores partiram 

para a execução dos levantamentos e do 

conhecimento do acervo de cada município, 

utilizando equipamentos digitais e fichas de 

registro previamente preparadas. Foram fei-

tas consultas em instituições públicas, nos 

diversos Estados, permitindo localizar infor-

mações que foram utilizadas como referên-

cias para os trabalhos de campo.  Entre os 

bens constantes da lista formada por mais 

de 1000 itens, encontram-se as edifica-

ções mais significativas para a engenharia, 

a arquitetura e o urbanismo, assim como os 

bens paisagísticos que devem ser protegi-

dos. A disseminação destas informações 

possibilitará a valorização dos remanescen-

tes da Estrada Real e de suas referências 

históricas mais importantes, abrindo espaço 

para o desenvolvimento e o desdobramento 

de novas pesquisas sobre a ampla diversi-

dade encontrada neste objeto de estudo, 

incluindo as manifestações culturais que in-

tegram as atividades religiosas, econômicas 

e sociais em suas múltiplas facetas.

Na área do meio ambiente, podemos ver 

a Estrada Real sob os mais variados pontos 

de vista. Na Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço, por exemplo, foi identificado um 

importante repositório de material genético, 

com consideráveis porções de flora e fauna, 

sendo considerada uma das mais ricas do 

mundo devido à sua importância biológica, 

geomorfológica e histórica2. De acordo com 

ANDRADE (2007), o sistema da Serra do 

Espinhaço reúne 11 unidades de conser-

vação de proteção integral, já demarcadas, 

como o Parque Nacional da Serra do Cipó 

e das Sempre Vivas, os Parques Estaduais 

do Itacolomi, da Serra do Rola Moça, do Rio 

Preto, do Biribiri, do Pico do Itambé, da Serra 

do Intendente, além do Parque Municipal do 

Salão das Pedras e das Estações Ecológicas 

Estaduais de Tripuí e de Fechos. São locais 

que necessitam de proteção aos recursos hí-

dricos e são potencialmente adequados para 

a prática de esportes, roteiros de caminhada 

por ecoturismo e passeios de aventura.  

A proteção dos bens municipais se for-

taleceu com a implementação de políticas Fachada da Igreja de N. S. do Rosário, Ouro Preto
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estaduais dos Estados envolvidos3, visando 

a preservação do seu patrimônio cultural.  

Em Minas, os municípios que investirem em 

educação, meio ambiente, agricultura, saú-

de e patrimônio cultural, dentre outros cri-

térios, recebe repasse financeiro referente a 

cada um desses itens separadamente. 

Estudos de especialistas em Paisagem 

Cultural4 comparam a Estrada Real a uma 

bacia hidrográfica, que é definida pelo con-

junto de terras que faz a drenagem da água 

proveniente de mananciais e das precipita-

ções para um curso de água principal. As-

sim, podemos entender a Estrada Real, não 

apenas como uma via de circulação principal, 

mas com toda a área geográfica circundante, 

onde quer que se encontrem sítios e pai-

sagens de valor cultural.  DELPHIM (2008) 

ressalta, ainda, que este território pode ser 

considerado um Itinerário Cultural porque 

harmoniza, integra e define, antes de tudo, 

um sistema conjunto, realça seus significa-
dos, relaciona e articula os componentes em 
uma visão plural, mais completa e mais justa 
da história, favorecendo a comunicação entre 
diferentes grupos sociais, promovendo e con-
solidando a compreensão de valores até en-
tão isolados e contribuindo para a cooperação 
e a defesa do patrimônio cultural brasileiro. 

Ainda de acordo com DELPHIM (2008), a 

Estrada Real integra as relações históricas e 

os bens culturais associados a sua existência 

em um sistema dinâmico. Os elementos ma-

teriais representam o testemunho patrimo-

nial, enquanto os outros elementos culturais 

de caráter imaterial atestam o diálogo entre 

os habitantes instalados ao longo do percur-

so e a confirmação física de sua existência. 

Entre eles, encontram-se os distritos, as 

antigas vilas mineradoras, hoje cidades, as 

fazendas e outras propriedades rurais que 

serviam de locais de parada e descanso, 

bem como seus pomares, quintais e jardins.  

Construções coloniais, lugares sagrados de 

culto e devoção, roteiros de caminhada pela 

fé com suas edificações religiosas, entre os 

quais estão igrejas, capelas, ermidas, herda-

des, hospitais e cemitérios, fazem parte des-

te território, assim como pontes, aquedutos, 

mercados, portos, construções militares e 

industriais, meios de comunicação e trans-

portes, jazidas, minas, pedreiras, minerações 

e outros estabelecimentos comerciais e in-

dustriais ligados à produção, que refletem as 

aplicações e avanços técnicos, científicos e 

sociais de diferentes épocas. 

Em relação à Arqueologia, por exemplo, 

somente em Minas estima-se existirem cer-

ca de 20.000 sítios pré-coloniais, estando 

registrados apenas cerca de oitocentos5. 

Entretanto, avalia-se que os sítios sem re-

gistro, porém já conhecidos, somem pelo 

menos outros 800.  A presença de grutas e 

cavernas na Estrada Real é enriquecida pelos 

textos dos estudiosos desta área6. Estima-se 

que na Estrada Real existem cerca de 4.490 

cavernas conhecidas no país, sendo possível 

afirmar que uma infinidade de outras caver-

nas ainda está por serem descobertas e ca-

dastradas. Dentre os Estados que compõem 

a Estrada Real, Minas Gerais é o que possui 

maior número de cavernas registradas. De 

acordo com o artigo, escrito especialmente 

para este projeto, trechos da Estrada Real 

encontram-se sobre os calcários do Grupo 

São João Del Rei (MG) e sobre os Dolomi-

tos da Formação Gandarela e da Formação 

Fecho do Funil (próximas a Ouro Preto, MG).  

As formações não-carbonáticas encontradas 

são, principalmente, os quartzitos do Parque 

Estadual do Ibitipoca, de São Tomé das Le-

tras e de Carrancas (Grupo Andrelândia) e os 

quartzitos da Serra do Caraça (Grupo Cara-

ça), entre outros. A Gruta do Centenário (1º 

lugar), a Gruta da Bocaina (2º lugar) e a Gruta 

das Bromélias (4º lugar) encontram-se entre 

as 10 mais extensas cavernas quartzíticas da 

América do Sul. Além disso, a Gruta do Cen-

tenário e a Gruta da Bocaina ocupam o 1º e o 

2º lugar, respectivamente, em relação à sua 

profundidade (481m e 404m). O artigo expli-

Notas 
1 - O projeto de pesquisa intitulado “O uso da tecnologia 

digital na preservação e conservação dos bens culturais da 

Estrada Real: um mapeamento interativo” foi realizado no 

Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais do Programa de 

pós-graduação em Geografia/Tratamento da Informação Espa-

cial da PUC-Minas, com apoio financeiro da FAPEMIG e contou 

com a participação do prof. Dr. João Francisco de Abreu.

2. O Prof. Miguel Ângelo ANDRADE, participa do projeto 

como professor do Departamento de Biologia da PUC-Minas. 

Ele informa que estão sendo tomadas medidas pelo Comitê 

de Proteção da Reserva da Biosfera para promover estudos 

científicos, visando o tombamento de patrimônios naturais, 

arquitetônicos e turísticos, como os levantados neste projeto.

3. O IEPHA, em MG, o INEPAC, no RJ e o CONDEPHAAT, 

em SP, estimulam a participação dos municípios na proteção 

dos seus bens culturais. 

4. DELPHIM, Carlos Fernando de Moura, é arquiteto-da-

paisagem do IPHAN e integra o Comitê do Patrimônio Cultural 

da UNESCO.

5. DELFORGE, Alexandre, A Arqueologia na Estrada Real, 

FAPEMIG, PUC-Minas, 2008.

6. TRAVASSOS, Luiz Eduardo Panisset, VARELA, Isabela 

Dalle e GUIMARÃES, Rose Lane. Áreas Cársticas, Cavernas e a 

Estrada Real, PUC-Minas, Laboratório de Estudos Ambientais 

do programa de pós-graduação em Geografia da PUC.Minas, 

Belo Horizonte, 2008

Bibliografia completa em: www.crea-mg.org.br
Altino Caldeira Barbosa

Engenheiro-Arquiteto/Tec. Preservação do IPHAN
Doutor pela Universidade de Sheffield, Inglaterra

Pós-doutorado pela Universidade de Bolonha, Itália 
Email: caldeira@pucminas.br

ca que os mais de 1.400 km da Estrada Real 

são constantemente exaltados por proporcio-

narem opções de lazer na terra, água e no ar. 

Entretanto, a estrutura para as aventuras no 

“subterrâneo” ainda não está homogênea e 

totalmente desenvolvida em termos de pro-

teção aos turistas e ao próprio ambiente. Por 

essa razão, ainda existem inúmeras cavernas 

que não fazem parte dos roteiros tradicionais 

da Estrada Real devido ao seu alto nível téc-

nico ou por sua fragilidade ambiental.

O território da Estrada Real tem a ofere-

cer, portanto, uma gama infinita de possibi-

lidades de novos estudos e pesquisas para 

diversas áreas do conhecimento como a 

Engenharia, a Arquitetura, a História, a Geo-

grafia, a Economia, a Sociologia, a Política, 

as Artes, etc. Podemos vislumbrar e oferecer 

aos estudiosos, caminhos reais para a pre-

servação de sítios de significativa importân-

cia cultural para as gerações sucessivas.
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Inaugurado em 21 de março deste ano, 

o Circuito Cultural Praça da Liberdade, em 

Belo Horizonte, é um complexo de dez 

equipamentos culturais que propõe reu-

nir no mesmo local artes, ciência, cultura 

popular, museus, centro de memória, sa-

las de exposição e espetáculos e espaços 

para oficinas e cursos. Com o intuito de 

garantir a acessibilidade universal tantos 

nos imóveis, quanto no entorno da Praça 

da Liberdade, o complexo vem passando 

por intervenções para adequá-lo à visita-

ção pública.

Segundo a arquiteta Jô Vasconcelos, 

coordenadora de projetos de restauração, 

arquitetura, urbanismo e paisagismo, a 

equipe que trabalha nas intervenções es-

barrou com uma série de dificuldades para 

tornar os edifícios do complexo acessíveis. 

“Os nossos prédios, quase todos, são do 

século XIX, quando ainda não havia pre-

ocupação com essa questão. Muitos têm 

escadarias de pedra e não podíamos fazer 

intervenções ali. Então, fizemos acessos 

posteriores que davam entrada de nível”, 

explica.

Apesar da preocupação de evitar trau-

mas na arquitetura, Jô Vasconcelos lembra 

que houve necessidade de grandes inter-

venções estruturais. “Utilizamos ferramen-

tas especializadas e as obras requisitaram 

investimentos vultosos, mas nossa postura 

em relação ao patrimônio é que ele deveria 

atender às necessidades atuais”, obser-

va. Com isso, além de elevadores, foram 

utilizados pisos táteis em locais de maior 

demanda e monitores foram treinados para 

auxiliar nas áreas em que os pisos não 

foram colocados por comprometer a pre-

servação.

A conciliação entre a garantia de aces-

sibilidade universal e a preservação do 

patrimônio cultural tem sido um desafio 

cada vez mais constante para arquitetos e 

engenheiros. Apesar disso, o assunto, ge-

ralmente, é permeado por mais dúvidas do 

que certezas. Se por um lado, é certa a ne-

cessidade de garantir o direito das pessoas 

e das gerações futuras de apreciarem os 

bens imóveis de valor histórico e cultural, 

não há práticas consolidadas de promoção 

da acessibilidade em bens tombados.

A arquiteta Thais Frota, especializa-

da em acessibilidade, acredita que toda 

edificação “deve privilegiar o homem, in-

dependente de sua limitação”. Por isso, 

ela considera fundamental que os órgãos 

públicos tenham profissionais da área de 

arquitetura com conhecimento em acessi-

bilidade. Seu argumento é que ao limitar 

o acesso, impede-se que um determinado 

grupo adquira o mesmo conhecimento que 

os demais. 

A falta de práticas consolidadas e de 

consenso entre os técnicos é, segundo a 

arquiteta Andrea Lanna Mendes Novais, 

técnica da Promotoria Estadual de Defesa 

do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas 

Gerais, a principal dificuldade em compati-

bilizar acessibilidade e preservação. “Hoje 

não existe uma normatização que dê pa-

râmetros para intervenções que garatam 

acesso universal. Temos uma Normativa 

01/2003 do Iphan [Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional] sobre o tema, 

Acessibilidade para todos 
conciliar acessibilidade universal e preservação do patrimônio cultural é desafio para 
arquitetos e engenheiros 

Soluções para garantir acessibilidade devem ser legíveis como do tempo presente
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mas que carece de detalhamento”, afirma.

Segundo Andrea Lanna, a questão 

se torna mais difícil porque muitas pes-

soas creem que não se pode mexer em 

bem tombado. “Foi necessário fazer uma 

intervenção no Museu da Inconfidência, 

em Ouro Preto para criar uma saída de 

emergência e a solução foi uma abertura 

lateral na edificação. Houve uma mobili-

zação muito grande contra a obra, tanto 

da comunidade quanto de técnicos que 

acreditavam que haveria uma mutilação 

do imóvel”, exemplifica.

O arquiteto Junno Marins da Matta, 

chefe do Escritório Técnico do Iphan  de 

Diamantina, observa que apesar de a 

acessibilidade ser obrigatória por lei des-

de 2004, no município,  houve apenas 

três proposituras nos últimos quatro anos.  

“Faltam propostas”, critica.

Para o arquiteto, sem que haja procu-

ra, não haverá o desenvolvimento de uma 

prática que contemple a questão da aces-

sibilidade. “Não temos uma procura nem 

dos órgãos públicos, então, a acessibilida-

de não se torna uma pauta permanente”, 

observa. Para Junno Marins, a falta de 

demanda leva a “resultados parciais”. Ele 

explica que, embora qualquer intervenção 

no patrimônio tombado deva ser pensada 

caso a caso, isso não quer dizer que haja 

uma avaliação subjetiva. “Nosso patri-

mônio é muito diversificado, por isso não 

vamos conseguir desenvolver uma norma 

tipo NBR [Norma Brasileira, elaborada pela 

Associação Brasileira de Normas Técni-

cas], mas os princípios de preservação 

não são subjetivos e à medida que se-

jam realizadas intervenções para garantir 

acessibilidade, criam-se parâmetros e eles 

vão sendo consolidados.” 

 O coordenador da Comissão Per-

manente de Acessibilidade Ambiental do 

Crea-Minas, engenheiro civil Iocanan Pi-

nheiro de Araújo Moreira, também acredita 

ser necessário difundir o conhecimento 

técnico das soluções de forma a propor-

cionar novas bases para compatibilizar a 

preservação do patrimônio com práticas 

de apropriação dos espaços urbanos e 

utilização de equipamentos e tecnologias 

contemporâneas de mobilidade e acessi-

bilidade. “É preciso haver um esforço de 

ambos os lados, tanto de quem está preo-

cupado com a questão da acessibilidade 

quanto de quem enfoca a preservação. As 

normas precisam ser alteradas. Os dois 

lados terão que ceder em alguns pontos”, 

argumenta.

Para superar essas divergências e en-

contrar um denominador comum para as 

questões de patrimônio e acessibilidade, 

o Crea-Minas programou, para março de 

2011, um seminário sobre o tema. Se-

gundo Iocanan, o objetivo do Seminário  é 

discutir os temas do patrimônio cultural e 

da acessibilidade, identificando “permea-

bilidades para introduzir as mudanças ne-

cessárias de forma que todos possam usu-

fruir dos nossos bens culturais”. Ao final 

do evento, os participantes devem elaborar 

uma proposta de diretrizes de normatiza-

ção para ser encaminhada aos gestores 

dos três níveis do executivo e para as ca-

sas legislativas.

Quando se fala em acessibilidade é 

comum vir à mente imagens de rampas, 

pisos táteis e elevadores. Eles certamen-

te são importantes para garantir o acesso 

a todas as pessoas, mas há outras ques-

tões envolvidas. 

Além do acesso aos imóveis em si, 

é preciso pensar no seu entorno. “Em 

Minas, por sua topografia, essa questão 

é essencial”, enfatiza o arquiteto Junno 

Marins da Matta, chefe do Escritório Téc-

nico do Iphan em Diamantina.  Foi moti-

vado por essa preocupação que o órgão 

começou a desenvolver o Programa Na-

cional de Mobilidade e Acessibilidade em 

Áreas Tombadas, no qual Diamantina, 

Ouro Preto e Tiradentes estão inscritas.

Muitas das intervenções que 

contemplam o entorno das áreas 

tombadas integrarão o Acordo de 

Preservação do Patrimônio Cultural, 

o PAC das Cidades Históricas. Em 

Minas, 21 cidades serão beneficiadas 

– Barbacena, Barão de Cocais, Belo 

Horizonte, Catas Altas, Cataguases, 

Cristiano Otoni, Congonhas, Diamantina, 

Itabira, Itabirito, Tiradentes, Ouro Branco, 

Ouro Preto, Paracatu, Pitangui, Raposos, 

Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, 

São João Del Rei e Serro. O convênio, 

firmado entre as prefeituras, Ministério 

da Cultura e Iphan, prevê investimentos 

de aproximadamente R$ 250 milhões 

distribuídos em ações nos próximos 

quatro anos e há previsão para liberação 

de recursos a partir de dezembro deste 

ano.

O PAC das Cidades Históricas prevê a 

requalificação urbanística dos sítios his-

tóricos, com a instalação subterrânea da 

fiação elétrica, recuperação de espaços 

públicos, acessibilidade, instalação de 

mobiliário urbano, sinalização e ilumina-

ção além do financiamento para a recu-

peração de imóveis privados, de monu-

mentos e imóveis públicos, promoção do 

patrimônio cultural com o fortalecimento 

institucional, entre outras.

PAC das Cidades Históricas
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Componentes/ Peças Autos Planos de Saúde

Correias Transportadoras

Processos/Tecnologia em
Mineração/Metalurgia

Projetos/Gerencia. Infraestrutura/Base

Transportadores Tubulares Enclausurados

Formas/ Laje Nervurada
Andaimes/ Elevadores/ Guinchos/

Componentes Construção Civil

GOVERNO
DE MINAS

Organização:

Acionamento Redutores
Industriais

Sistemas Softwares 
Corporativos

Informação Fornecedor/ Construtor

Aços Especiais Alta Liga

Consultoria Empresarial

Cimento/ Concreto Usinado
Construção Civil Barras Ferro / Aço Construção Guindastes / Plataformas

Banco

Seguros de Vida /
Acidentes Coletivos

Amianto Crisotila

Consultoria (Geologia, Minas)

Parafusos e Porcas
Gestão de Recursos Hídricos

Equipamento Movimentação Cargas Forja Metais Moagem

Cabeamento Estruturado

Pavimentação Articulada/Intertravada

Equipamentos Mineração

Sistema Fornecimento Gás

Revestimentos Fachadas

Rede Intermediação Imóveis

Serviços Sanitários e Equipamentos

Extração/ Pelotização Minérios Desenvolvimento de Software e ERP
Recuperação/Reflorestamento

Caixa de Assistência Profissional

Subestações/Soluções/Baixa Tensão

Coleta e Tratamento de ResíduosLocação Veículos

Chassis

Vidros

Infraestrutura TI/ Telecom

Esquadrias - Portas e Janelas

Obras Setor Infraestrutura

Engenharia/Projetos, Mineração

Pedras/ Areias e Britas
Tijolo Estrutural / Vedação Ferro Silício/Microsilica

Baterias Condutores/Conexões Portas Automáticas Montagens Metálicas Conexões Dedicadas Empresas Projetos Complexos

Serviço de Engenharia e Consultoria

Alumínio, Níquel e Zinco

Andaimes Suspensos/Estruturas Crab

Detectores (Chamas, Gás) e Extintores

Projetos e Tecnologia de Fusão

Caçambas Coletoras/ Entulhos Corpos Moedores
Caminhões

Serviço de Segurança
Patrimonial

Projetos Energia Eólica/Renováveis

Soluções End/ 2End 
para TV/ Telefonia Móvel

Softwares/Biometria/Gerenciamento 
Eletrônico Dados Consórcio Imobiliário Crosselling em TI/  Sistemas Integrados Terraplanagem e

Desmonte

Painéis Elétricos/Barramentos

Telefonia
Fixa/Internet 

Cimento/Concreto Usinado
Construção Pesada

Vernizes
Suportes Redes Distribuição /

Iluminação
Arquitetura e

Projetos

Seguros em Riscos de Engenharia Estudos Fundação/Sondagem

Coque para Siderúrgica

Comercialização Energia Elétrica

Geração de Energia 
Fonte Eólica

Pré-Fabricados (Blocos/ Painéis / Estacas)

Eleitos pelos Engenheiros.

Aqui, os melhores
fornecedores às 

Engenharias.
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Ação Parlamentar

Apesar da reação contrária do Crea-

Minas e de diversos conselhos profissionais 

e entidades de classe do Estado, em agosto 

último, a Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais aprovou, em caráter de urgência, a 

Lei Complementar 115/2010 e a Emenda 

à Constituição do Estado 83/2010 que res-

tringem somente aos bacharéis de Direito 

o acesso à carreira de oficiais da Polícia 

Militar. 

Sancionada no mesmo mês pelo gover-

nador Antônio Anastasia, a Lei foi um duro 

golpe para as demais categorias, que viram 

na medida um ato de discriminação contra 

o livre exercício das profissões em Minas 

Gerais.

 Agora, em sentido contrário, tramita na 

Câmara Federal em Brasília, o Projeto de 

Lei 7607/2010, do engenheiro e deputado 

federal José Chaves (PTB-PE), que enqua-

dra as atividades de engenheiros, arquite-

tos e agrônomos, que trabalham no serviço 

público, nas carreiras consideradas típicas 

de Estado. O texto altera a Lei 5914/1966, 

que regula o exercício dessas profissões e 

será analisado pelas comissões de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania; e de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público. 

As carreiras típicas de Estado foram 

previstas pela Emenda Constitucional 19, 

de 1998, conhecida como “Emenda da Re-

forma Administrativa”. Nelas, estão incluí-

dos atualmente diplomatas e servidores de 

carreiras jurídicas, de auditoria e de gestão 

governamental, entre outras. Os profissio-

nais dessas carreiras têm direito a garan-

tias especiais contra a perda dos seus car-

gos, se forem servidores públicos estáveis.

 O autor do Projeto de Lei justifica a 

proposta ressaltando que em todas as ati-

vidades da economia nacional é insubsti-

tuível a presença desses profissionais. “A 

participação deles tem mudado a feição 

do país, ao planejar e executar as mais 

importantes obras de transformação das 

cidades, no campo da hidroeletricidade e 

na interiorização do progresso”, afirma o 

deputado.

Para o presidente do Crea-Minas, en-

genheiro civil Gilson Queiroz, toda iniciativa 

no sentido de valorizar os profissionais e as 

profissões do Sistema Confea/Creas tem o 

total apoio do Conselho. “Aqui em Minas, 

nos desdobramos para impedir a aprovação 

da Lei que, no nosso entender, é discrimi-

natória ao restringir somente aos bacharéis 

de direito o acesso à carreira de oficiais da 

Polícia Militar. Infelizmente, apesar de todos 

os esforços, a Lei foi sancionada, mas não 

desistimos. Prova disso é que, durante o 

7º Congresso Nacional dos Profissionais, a 

delegação de Minas defendeu e conseguiu 

aprovar a inclusão da regulamentação da 

engenharia, arquitetura e agronomia como 

carreira típica de Estado na agenda de Ação 

Parlamentar do Sistema”, ressaltou.

 O Projeto de Lei tramita em caráter 

conclusivo - rito pelo qual não precisa ser 

votado pelo Plenário, apenas pelas comis-

sões designadas para analisá-lo - só per-

derá esse caráter em duas situações. A 

primeira, se houver parecer divergente en-

tre as comissões (rejeição por uma, apro-

vação por outra) e a segunda se, depois de 

aprovado pelas comissões, houver recurso 

contra esse rito assinado por 51 deputados 

(10% do total). 

Pela valorização das profissões
e dos profissionais
Projeto de Lei que tramita na câmara dos Deputados propõe que engenharia, arquitetura e 
agronomia sejam transformadas em carreiras típicas de estado
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Profissionais do Sistema que trabalham no setor público serão beneficiados
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Produção

Minas ganha gás 
exploração de gás natural em morada nova deverá alavancar o desenvolvimento local e 
ampliar a industrialização no estado

A preocupação com a segurança ener-

gética, buscando menor dependência ex-

terna, e a priorização do uso de energia 

“limpa” tem motivado a formação de novas 

políticas para o setor no Brasil e no mundo, 

criando um cenário promissor para o gás 

natural. Em 2009, a participação do com-

bustível na matriz energética brasileira foi 

de 8,7%, aumento significativo em relação 

ao início da década, quando representava 

5,4%. Se comparado à média mundial, 

o país ainda tem muito que avançar. Em 

2008, o gás natural detinha 21,1% de 

participação na matriz energética ante os 

16% em 1973, segundo dados da Interna-

tional Energy Agency (IEA)] 

As pesquisas de novos campos de ex-

ploração de gás natural permitiram que, 

na última década, as reservas mundiais 

crescessem 61%, segundo dados da US. 

Energy Information Administration (EIA) - a 

agência norte-americana de planejamento 

energético. No Brasil, o crescimento das 

reservas foi de 88% e tudo indica que 

continuarão crescendo, especialmente 

em função do pré-sal e de descobertas 

recentes como as das bacias do Parnaíba 

(MA), do São Francisco (MG) e de Sergipe-

Alagoas. 

Além das reservas, a produção brasi-

leira tem ganhado volume. Uma boa notícia 

para o setor que caiu da 38º para a 41ª 

posição no ranking mundial entre 2000 e 

2009. Em outubro deste ano, entrou em 

operação a primeira Unidade de Tratamen-

to de Gás (UTG) do pré-sal, a Sul Capixaba, 

que vai tratar o gás produzido no Parque 

das Baleias. O Espírito Santo, quarto pro-

dutor nacional, atrás do Rio de Janeiro, 

Amazonas e Bahia, deve reverter o quadro 

de queda constante de produção que vinha 

acontecendo entre 2008 e 2009 e chegou 

a aproximadamente 60%. O anúncio, feito 

em setembro, da descoberta de gás na Ba-

cia do São Francisco na região de Morada 

Nova de Minas, já permite aos mineiros 

sonharem em integrar a lista dos maiores 

produtores domésticos.
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Em Minas Gerais, oferta total de gás 

natural observou expressivo aumento de 

450% entre 1998 e 2008, segundo da-

dos do 24º Balanço Energético do Estado 

de Minas Gerais – 2009, passando de 177 

mil toneladas equivalentes de petróleo (tep) 

para 798 mil tep. Como todo o gás consu-

mido em Minas é originário de importações, 

o crescimento acelerado da indústria e da 

demanda por energia elétrica torna essa 

fonte de energia uma variável de tensão na 

matriz mineira, segundo o Plano Estadual 

de Energia 2030. 

 Norteado por esta constatação, o go-

verno de Minas decidiu investir em pros-

pecção e exploração de gás. Entre os 43 

blocos leiloados pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) em território mineiro, o Estado tem 

participação em cinco deles. “Quando deci-

dimos integrar esses consórcios, tínhamos 

dois objetivos principais. O primeiro deles 

era induzir grandes players privados, que 

não demonstravam muito interesse na área, 

em investir na exploração dos blocos e pos-

sibilitar a integração de futuros empreendi-

mentos e a indústria mineira. O outro foi, 

dentro da meta da Cemig de se tornar o se-

gundo maior produtor de energia até 2020, 

intensificar a diversificação da nossa matriz 

energética”, explica Paulo Sérgio Ribeiro 

Ribeiro, subsecretário de Desenvolvimento 

Minerometalúrgico e Política Energética da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais.

 O investimento começa a mostrar 

resultado. Em setembro, o consórcio for-

mado pelo governo de Minas, por meio da 

Companhia de Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais (Codemig), com 49% dos 

direitos; pela Orteng, com participação de 

30%; pela Delp Engenharia, 11%, e pela 

capixaba Imetame, 10%, anunciou a desco-

berta de gás na região de Morada Nova de 

Minas, na região central do estado. 

 Segundo Paulo Sérgio, a descoberta de 

gás abre uma nova perspectiva para Minas. 

“Ele [o gás] deverá alavancar o desenvol-

vimento local, especialmente nas áreas de 

menor IDH e ampliar a industrialização no 

estado”, avalia. O subsecretário ressalta 

que a intenção é “desenvolver a mão de 

obra local para atender a demanda do setor 

de gás e outros setores que serão afetados 

pelo empreendimento, como prestação de 

serviços, alimentação e transporte”.

 A produção de gás em Minas pode am-

pliar sua utilização em outras áreas que não 

a de energia elétrica. “No Brasil, o preço do 

gás inviabiliza sua utilização como matéria-

prima. Hoje, é vendido pela Petrobras a uma 

média de US$ 8 por milhão de BTU [British 

Thermal Unit], quase três vezes mais que 

o valor praticado em outros países. Depen-

dendo do volume, será possível utilizar o 

gás para a produção de fertilizantes, produ-

tos químicos, explosivos e até como substi-

tuto do carvão mineral em siderúrgicas de 

pequeno porte”, enfatiza Paulo Sérgio. 

 Outro impacto previsto é a ampliação 

do mercado de trabalho. Na avaliação de 

Newton Reis, diretor de Planejamento, Ges-

tão e Tecnologia do Crea-Minas, a desco-

berta de gás em Morada Nova terá grande 

influência para os profissionais do Sistema 

Confea/Creas. “Para esse tipo de empreen-

dimento são necessários profissionais de 

diversas modalidades, desde geólogos para 

levantamento e interpretação de dados e 

das estruturas potencialmente armazena-

das; engenheiros de petróleo para a retirada 

do gás por meio de sonda e engenheiros 

metalurgistas, mecânicos e civis para o es-

coamento do gás por meio de um gasoduto. 

Abrirá portas também para profissionais de 

arquitetura e urbanismo, além daqueles li-

gados ao meio ambiente e saneamento, que 

farão a preservação do município”, ressalta.

Os relatos de gás natural brotan-

do da terra ou surgindo em bolhas nas 

águas calmas de afluentes na Bacia do 

São Francisco eram considerados por 

muitos uma lenda. Pelo menos até se-

tembro deste ano, quando o consórcio 

formado pela Codemig, Orteng, Delp e 

Imetame anunciou a descoberta de gás 

na região de Morada Nova de Minas. 

Os estudos de volumetria só foram 

viabilizados após a perfuração atingir o 

poço a 2,6 mil metros de profundidade, 

em meados de outubro. O consórcio já 

encaminhou os estudos feitos com base 

no material perfilado durante a perfura-

ção, à instituições internacionais certifi-

cadoras. De acordo com o levantamento 

já realizado, o volume de gás do poço é 

grande, mas só será possível confirmar 

a dimensão final após a certificação. As 

próximas etapas do empreendimento 

dependem dessa confirmação, prevista 

para meados de dezembro. “Estamos em 

fase de conclusão do dimensionamento 

da jazida e realizando os estudos finais 

para estabelecer quais serão nossas 

próximas ações”, explicou Frederico Ma-

cedo, gerente de Óleo e Gás da Orteng. 

“Estamos otimistas. A exploração de 

gás na região abre nova perspectiva de 

desenvolvimento, mas também cons-

cientes da necessidade de preparar a 

cidade para que possamos aproveitar 

todos os benefícios trazidos pelo empre-

endimento”, enfatiza Alex Rocha, prefeito 

de Morada Nova de Minas. Para garantir 

um crescimento ordenado, a Prefeitura 

lançou, em julho, um pacote de obras de 

infraestrutura no valor de R$ 9 milhões, 

com recursos negociados junto aos go-

vernos federal e estadual.

Morada Nova 
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Convênio entre Crea-Minas e Ministério 
Público Estadual beneficia sociedade

Foi assinada durante a plenária do 

dia 4 de novembro deste ano, pelo vice-

presidente do Crea-Minas, engenheiro 

civil Jobson Nogueira de Andrade e pelo 

representante do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais (MPE)  e coorde-

nador  da Central de Apoio Técnico (Ceat),  

Edson de Resende Castro, a renovação do 

convênio firmado entre o Conselho e MPE. 

O convênio permite que o MPE solicite ao 

Crea-Minas a listagem dos profissionais 

habilitados para realizarem perícias nos 

diversos segmentos da engenharia, ar-

quitetura e agronomia em todo o estado.  

Uma das vantagens da parceria é a am-

pliação da capacidade de atendimento dos 

promotores do Estado, responsáveis pelas 

perícias e pela punição daqueles que co-

metem infrações.

Firmado durante a plenária de encer-

ramento do ano de 2007, na cidade de  

Mariana, o convênio se consolidou como 

uma importante parceria entre o Ministério 

Público e o Crea-Minas visando a melhoria 

da fiscalização ao dar mais agilidade  ao 

recrutamento dos profissionais que atuam 

nas perícias. 

Nesse sentido, uma das medidas to-

madas foi a retirada da exigência de que 

o profissional  precisaria ser filiado a algu-

ma entidade de classe para ser contratado 

pelo convênio. Segundo o representante 

do MPE, Edson Resende, essa exigência 

acabou se tornando desnecessária. “Com 

a execução do convênio e com o fato de o 

Crea-Minas ter nos fornecido uma relação 

de profissionais por municípios de resi-

dência, começamos a conhecer inúmeros 

profissionais no estado inteiro. Com  isso, 

passamos a ir diretamente àqueles que já 

tinham feito algum trabalho pelo convênio 

e agradado. Isso tornou o processo muito 

mais dinâmico”, explica.

Um dos pontos altos do convênio é o 

apoio técnico qualificado que a parceira 

possibilita. Jobson Nogueira de Andrade 

lembra que antes do convênio ser assina-

do havia uma grande dificuldade para os 

promotores instruírem os processos com 

a visão técnica suficiente  para que eles 

tivessem uma tramitação correta. “O que 

acontecia era que sem a assistência téc-

nica alguns processos não tinham a subs-

tância técnica suficiente para derrubar a 

defesa dos eventuais infratores. Com o 

convênio, o promotor passa a contar com 

um profissional de engenharia de cada 

área específica, arquitetura e agronomia 

e assim consegue emitir um laudo técnico 

consubstanciado que vai instruir o proces-

so de autuação, de multas ou de correção 

do problema, dando mais eficiência e cele-

ridade à fiscalização”, ressalta.

Hoje, o convênio demanda o trabalho 

de mais de 400 profissionais do Crea-Mi-

nas dos vários segmentos da área tecnoló-

gica que são responsáveis pelas perícias, 

laudos e pareceres relativos a sua área de 

atuação. O maior número de incidência 

ocorre no setor do meio ambiente onde 

atuam geólogos, engenheiros florestais, 

engenheiros metalúrgicos e na área da 

acessibilidade que demanda a atuação, 

principalmente, de arquitetos.

A remuneração dos profissionais é 

feita através da emissão de Termo de 

Responsabilidade de Ajustamento de Con-

duta (TAC), mas segundo Edson Resende, 

o MPE cogita a criação de um fundo de 

reserva com a finalidade de garantir os 

 Edson de Resende e Jobson Nogueira de  Andrade renovam convênio
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honorários dos profissionais, já que exis-

tem áreas fiscalizadas que não permitem a 

emissão de TAC. “Por isso, nós concentra-

mos o convênio na utilização da força de 

trabalho do Crea naquelas ações em que  

visualizamos a possibilidade de emissão 

do TAC para recebimento de honorário. 

Eu tenho uma preocupação muito grande 

com os honorários do profissional porque 

sei que que é obvio que se ele não receber 

uma, duas, três vezes, eu nunca mais vou 

poder contar com a sua mão de obra por-

que ele não vai mais voltar aqui”, destaca.

Tanto o Crea-Minas quanto  o MPE  

enfatizam a importância da consolidação 

do convênio para os convenientes e  para 

a sociedade, ao imprimir mais rapidez, 

precisão e agilidade aos processos admi-

nistrativos.

A procuradora do Crea-Minas e fiscal 

do convênio, Fátima Amaral, ressalta a im-

portância da parceria no que diz respeito 

a redução de valor a ser pago pelo Estado 

em decorrência das violações do interes-

se público. “Além de o processo ser mais 

rápido, quem paga o seu custo hoje é o 

suposto infrator e não mais o Estado”, en-

fatiza.

Para o vice-presidente do Conselho, 

Jobson Nogueira de Andrade, nos últimos 

anos o Crea avançou muito no que diz 

respeito a utilização de novas tecnologias 

para agilizar o processo de fiscalização, 

mas que precisa avançar ainda mais em 

relação ao seu alcance. “Queremos uma 

fiscalização pró-ativa, de preferência que 

seja preventiva e para isso precisamos do 

importante apoio e suporte dos nossos 

parceiros para ampliarmos nossas ações 

e estarmos mais presentes e mais eficien-

tes na defesa dos interesses da socieda-

de” afirmou. Segundo Jobson, a partir de 

agora é preciso pensar no futuro e verificar 

todos os instrumentos necessários para 

ampliar a parceria.  “Acredito que essa 

parceria com o MPE  ainda vá dar mui-

tos frutos. Espero que para o futuro nós 

criemos mais dispositivos para aumentar 

e fortalecer essa aliança institucional entre 

o nosso Conselho e o MPE. Mesmo por-

que, nós temos, dentro dos objetivos das 

nossas instituições, uma função primordial 

que é a proteção da sociedade e da vida 

em todos os aspectos”, ressaltou.

O representante do MPE, Edson Re-

sende salientou a importância da conso-

lidação de parceria do Ministério Público  

com o Crea na busca da melhoria da fisca-

lização, da prestação de serviço, no apoio 

técnico às ações do Estado. “Dos vários 

convênios que temos no MPE, esse convê-

nio com o Crea é, sem dúvida, o melhor e  

o mais efetivo” finaliza. 
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10 Anos CEE/CEI

“Minas Gerais é muitas. São, pelo me-

nos, várias Minas”, escreveu certa vez o 

escritor mineiro Guimarães Rosa. O Crea-

Minas reafirmou a primeira parte dessa 

constatação com a criação do Colégio Es-

tadual de Entidades (2000) e do Colégio 

de Inspetores (2001). E reafirma sempre 

a segunda parte ao reconhecer que, como 

as Minas, os desafios são vários e diversos 

como as regiões do estado.

A preocupação do Crea-Minas em se 

fazer presente em todo o território mineiro 

fez com que houvesse inúmeras tentativas 

de interiorização. Entretanto, foi em meados 

da década de 1990 que esse processo se 

iniciou juntamente com o de descentraliza-

ção administrativa do Conselho.

O primeiro passo foi dado em janeiro de 

1994 com a gestão do primeiro presiden-

te do Crea-Minas eleito pelo voto direto, o 

engenheiro eletricista Augusto Drummond, 

quando foi realizada eleição para inspetores 

em 52 municípios de Minas. “Havia um en-

tendimento de que a descentralização era 

condição sine qua non para democratizar e 

abrir o Crea para os profissionais e para a 

sociedade”, explica Izabel Chiodi, engenhei-

ra civil, especializada nas áreas de saúde, 

saneamento e meio ambiente,  que na épo-

ca  assessorava o Conselho nas questões 

referentes a sua atuação no interior do es-

tado. Izabel lembra, no entanto, que naquela 

época, embora a eleição representasse um 

salto qualitativo em relação à participação 

dos profissionais, ela não foi exatamente 

um sucesso. “Como não havia uma cultura 

de participação, muitos inspetores não sa-

biam exatamente qual era o papel deles”, 

explica.

Apesar disso, a iniciativa abriu espaço 

para que em novembro de 1997, com o 

objetivo de colocar o Conselho na agenda 

do interior e vice-versa, fosse realizado o I 

Encontro de Inspetores e, com ele, lançada 

a semente para a criação dos Colégios de 

Entidades e de Inspetores. A ideia evoluiu 

e culminou na proposta de congregar as 

entidades em um espaço colegiado que foi 

apresentada pelo Instituto Mineiro de En-

genharia Civil (Imec) aos candidatos para a 

gestão 2000/2002. “Quando eleito, Marcos 

Túlio [de Melo] logo chamou as entidades 

para conversar e foi criado, em 26 de abril 

de 2000, o Colégio Estadual de Entidades”, 

lembra o engenheiro civil Maurício Fernan-

des, então presidente da entidade. Menos 

de um ano depois, em 6 de junho de 2001 

foi criado o Colégio de Inspetores tendo 

como referência o Colégio de Presidentes 

do Sistema Confea/Creas. 

Izabel Chiodi  conta que  o processo de 

instalação do Colégio Estadual de Entida-

des foi mais complexo porque parte delas 

não funcionava efetivamente. “Quando não 

existe nada é mais fácil construir. No caso 

das entidades, foi necessário desconstruir e 

reconstruir [a relação com o Conselho] cui-

dando para que houvesse uma compreen-

são do papel das entidades e do Crea. Era 

necessário que elas se entendessem como 

organizações autônomas, com objetivos 

próprios e que poderiam ser parceiras do 

Conselho”, explica.

Reunindo hoje 83 entidades, o Colégio 

de Entidades  funciona como uma instân-

cia consultiva, contribuindo com o Conse-

lho na análise, normatização, orientação e 

fiscalização do exercício e da atividade das 

profissões regulamentadas pelo Sistema 

Confea/Creas. Dessa forma, ele contribui 

para a proposição de políticas públicas para 

o desenvolvimento sustentável e na elabo-

ração de projetos de parceria e programas 

de capacitação profissional.

Já o Colégio de Inspetores, desde que 

foi criado, vem trabalhando no aprimora-

mento da gestão das inspetorias e na pro-

posição de estratégias que busquem tornar 

o Crea-Minas cada vez mais presente e 

ativo.

Na avaliação da atual coordenadora do 

CEI, a arquiteta e urbanista Vera Therezinha 

Santos, “através do Colégio de Inspetores 

conseguimos ser um elo entre as inspeto-

rias e o interior tornando o Crea único para 

todos”.  O engenheiro agrimensor Severino 

Colégios de Inspetores e de Entidades
comemoram 10 anos
Atuação dos dois colégios reforça elo entre entidades e inspetorias com o conselho 
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Alves de Oliveira, coordenador do CEI em 

2003, corrobora a afirmação, completando 

que hoje os profissionais estão “mais dentro 

do Conselho e o acesso às informações é 

mais fácil. Os inspetores possibilitaram essa 

aproximação”.
Aprimoramento constante
A criação do Colégio Estadual de Enti-

dades (CEE) e do Colégio de Inspetores do 

Crea-Minas (CEI) foi essencial para possibi-

litar a compreensão sobre o papel dos ins-

petores e das entidades dentro do Sistema 

Confea/Creas, segundo o engenheiro civil 

Jean Marcus Ribeiro, diretor de Relações 

Institucionais do Conselho. Para ele, que foi 

coordenador dos dois colégios (CEI/2002 e 

CEE/2005), esse entendimento possibilitou 

aos Colégios avançarem em diversas ques-

tões nesses 10 anos de existência. Como 

exemplo, o diretor do Crea-Minas cita a 

função dos inspetores que, inicialmente, 

era mais operacional e hoje tem caráter 

mais político-institucional. “Vimos que os 

resultados não foram os esperados e nós 

conseguimos construir outras propostas 

de atuação”, explica. Ele acredita que “por 

estarem em aprimoramento constante, a 

partir da troca de experiências entre os par-

ticipantes, esses fóruns contribuem para o 

crescimento do Sistema”.

Embora se reconheça a contribuição 

dos Colégios, na época, “entendeu-se que 

eles teriam mais poder que o Plenário e 

houve resistência por parte dos conselhei-

ros”, conta o engenheiro agrimensor Seve-

rino Alves de Oliveira, coordenador do CEI 

em 2003.

Para Izabel Chiodi, a criação dos Co-

légios, de fato trazia consigo uma partilha 

de poder, mas essa ação, a um só tempo, 

fortalecia os inspetores e as entidades e 

reforçava a ideia de soluções coletivas, já 

que eliminava a interlocução pessoal. “O 

colegiado discutia os rumos do Conselho, 

soluções para as dificuldades das inspe-

torias e das entidades e qualificava seus 

integrantes porque os convidava a exercer 

a liderança, criando um grande espaço de 

discussão, promovendo a diversidade e en-

focando assuntos do dia a dia”, ressalta. A 

engenheira Civil Regina Maria da Silva, que 

coordenou o CEI em 2005, confirma que “o 

Colégio permitiu ver que os problemas nas 

inspetorias são comuns e resolvidos a longo 

prazo, com a contribuição de todos”.

Na avaliação do agrônomo Sebastião 

Lázaro Franco, atual coordenador do CEE, 

outra vantagem dos colégios é que eles 

permitem ao Crea acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos. “O Colégio traz a entidade 

para perto e, sem ele, seria muito difícil para 

o Conselho acompanhar o trabalho de cada 

uma delas”, reforça.

Na análise de Jean Marcus, os resul-

tados dos colégios ultrapassam o âmbito 

do Conselho. “Ao permitir a construção do 

entendimento das entidades como organi-

zações autônomas com objetivos próprios e 

que estabelecem com o Conselho uma rela-

ção de parceria, o Colégio serviu como uma 

incubadora para a formatação, em 2010, da 

Federação das Associações de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia”, analisa Jean 

Marcus.
Novos desafios
Cada um dos momentos da história do 

CEE e do CEI é marcado por uma gama de 

desafios que refletem os anseios dos inspe-

tores, das entidades e, também, do Crea-

Minas.

Na década de 1990, quando o Crea-

Minas foi presidido pelo engenheiro ele-

tricista Augusto Drummond (1994/1999), 

preocupou-se em ampliar a participação 

dos profissionais, tendo como pressupos-

to que só haveria uma democratização se 

houvesse também uma descentralização 

das atividades do Conselho. A interiorização 

e a descentralização foram temas centrais.

Na gestão do engenheiro civil Marcos 

Túlio de Melo (2000/2005) a descentraliza-

ção avançou e foram criadas as Comissões 

Multimodais nas inspetorias, buscando 

maior aproximação com a sociedade a partir 

da atuação dos inspetores e das entidades. 

A discussão sobre o papel dos inspetores e 

das entidades foi a tônica do período.

Atualmente, na gestão do engenheiro 

civil Gilson Queiroz (2006/2011), tem-se 

a consolidação deste processo com uma 

maior interação entre os inspetores e as 

entidades. A questão da formação de lide-

ranças tem tido destaque. “Um dos grandes 

desafios dos colégios é trabalhar a forma-

ção de lideranças para que entidades e ins-

petores consigam mobilizar mais, de forma 

a ampliar as parcerias”, afirma Maurício 

Fernandes, coordenador do CEE de 2001 

a 2004.

Embora os desafios tomem formas di-

versas em cada momento histórico, Izabel 

Chiodi os sintetiza afirmando que “o inspe-

tor sozinho não age, ele tem que ter uma 

retaguarda,  tem que haver uma política de 

participação por parte do Conselho. Quan-

to às entidades, elas têm muito chão para 

andar, como nós, arquitetos, engenheiros e 

agrônomos, como categorias”.
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Nada menos que 430 delegados parti-

ciparam da segunda etapa do 7º Congresso 

Nacional de Profissionais (CNP) que aconte-

ceu no Centro de Convenções Ulysses Gui-

marães, em Brasília, entre os dias 17 e 19 

de novembro. O processo que culminou em 

Brasília, envolveu cerca de 50 mil profissio-

nais de todo país que participaram de uma 

série de mais de 520 eventos, incluindo 

encontros em inspetorias, regionais e Con-

gressos Estaduais de Profissionais (CEPs).  

Os trabalhos foram conduzidos pelo 

presidente do Conselho Federal de Enge-

nharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), 

engenheiro civil Marcos Túlio de Melo que 

explicou, com base no regimento interno 

do 7º CNP, as regras para a votação das 

propostas. O processo de votação foi ele-

trônico, o que agilizou a apuração e deu 

segurança. 

Durante as duas etapas do CNP foram 

discutidas 55 Propostas Nacionais Siste-

matizadas (PNS) e 22 Propostas Especiais 

(PEs). Na primeira etapa, que aconteceu 

no final de agosto em Cuiabá/MT foram 

aprovadas definitivamente 21 PNS, seis 

foram rejeitadas e dez PEs foram resgata-

das. Além disso, 15 propostas receberam 

emendas que foram analisadas e votadas 

na segunda etapa. Também foram pautadas 

as 28 propostas que, em Cuiabá, não obti-

veram aprovação total, ficando para a etapa 

de Brasília a decisão final a respeito delas.

Os delegados de Minas Gerais  - eleitos, 

institucionais e convidados - trabalharam 

afinados para defender as propostas apro-

vadas durante o Congresso Estadual reali-

zado em maio e na oitiva que aconteceu em 

novembro. Reunidos durante a oitiva, a de-

legação discutiu e analisou detalhadamen-

te as propostas pautadas para a segunda 

etapa. Foram preparadas defesas para as 

Delegação de Minas marca posição
na segunda etapa do 7º CNP 
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CNP

propostas de interesse dos profissionais 

mineiros definidas durante os encontros do 

CEP-MG, com a contribuição dos profissio-

nais que participaram de todas as etapas.

Uma das grandes polêmicas do 7º CNP 

foi sobre a Resolução 1010/2005 que regu-

lamenta as atribuições profissionais. Duas 

propostas tratavam desse tema, sendo que 

uma defendia a implantação imediata e a 

outra a sua revisão. Para o presidente do 

Crea-Minas e delegado institucional, enge-

nheiro civil Gilson Queiroz, que defendeu a 

revisão, Minas está com a nova A.R.T. pronta 

e não vai conseguir implantar por não haver 

definição sobre as atribuições. “A implanta-

ção imediata não resolve, precisamos rever 

a 1010”, ressaltou. Embora a proposta que 

defendia a implantação imediata tenha sido 

aprovada, a da revisão também foi. Frente 

a esse impasse, o Confea terá que definir 

sobre o que foi deliberado no CNP.

Dentre as propostas apoiadas pela de-

legação de Minas e aprovadas no Congres-

so estão a que trata do aperfeiçoamento da 

carteira profissional, a que discute a valori-

zação das entidades, a regulamentação dos 

tecnólogos, e a que propõe melhorias nos 

mecanismos para acompanhar a tramitação 

e propor ao legislativo projetos de lei de in-

teresse do Sistema como o do salário míni-

mo profissional de técnico (PL 2861/2008 

e 227/2005); a revisão da Lei 8666/1993 

solicitando a exigência de projetos execu-

tivos para licitações e a regulamentação da 

engenharia, arquitetura e agronomia como 

carreiras típicas de Estado. 

Em consonância com a posição da de-

legação de Minas Gerias foram rejeitadas 

propostas que versavam sobre a criação da 

Comissão da Mulher; a que dava poderes e 

autonomia para que as Comissões de Ética 

julgassem processos em primeira instância; 

a criação de Certificação Profissional; e a 

que previa a inserção da logomarca da Mú-

tua em todo material institucional do Siste-

ma, dentre outras.

Das dez Propostas Especiais analisa-

das, três foram originadas no CEP-MG, e 

foram aprovadas nessa segunda etapa do 

CNP. Consideradas especiais pela Comissão 

de Sistematização Nacional, a mais polêmi-

ca prevê uma ação judicial para cassar a 

liminar que autoriza os profissionais de nível 

médio prescrever agrotóxicos. O delegado 

eleito de Minas Gerais, engenheiro agrô-

nomo Senilo Santana da Silva, defendeu a 

proposta. Segundo Senilo “é um absurdo a 

autorização para a prescrição, já que não 

faz parte do currículo de nível médio ma-

térias fundamentais para o desempenho 

seguro dessa função”, enfatizou. Também 

foi aprovada a PE que propõe equiparação 

dos profissionais autônomos do Sistema 

Confea/Creas às microempresas, reduzin-

do a carga tributária excessiva que incide 

sobre as atividades desses profissionais. A 

terceira Proposta Especial de Minas Gerais 

solicita que o Sistema, através das frentes 

parlamentares, faça gestão junto ao Senado 

Federal para aprovação do PLS 095/2009 

que regulamenta os engenhos publicitários 

de mídia exterior e prevê a exigência de pro-

jetos de execução e manutenção estrutural.

Moções
Durante o primeiro dia dos trabalhos 

da segunda etapa, foram apresentadas 13 

moções, das quais dez foram aprovadas. 

Dentre elas, destacam-se as moções de 

apoio a “PEC da Moradia Digna” (Proposta 

de Emenda à Constituição nº 285/2008); a 

de apoio à construção do Trem de Alta Velo-

cidade;  a de apoio à criação de Centros de 

Mediação e Arbitragem em todos os Creas; 

a que apoia a criminalização do exercício 

ilegal das profissões da área tecnológica; 

além do posicionamento do Sistema Con-

fea/Creas contra a privatização da Petro-

bras. Quanto às três que foram rejeitadas, a 

plenária entendeu que não tinham caracte-

rísticas de moção. As três rejeitadas foram 

a que trata de certificação profissional; da 

criação do Instituto Confea de Estudos Es-

tratégicos em Tecnologia; e um órgão fede-

ral técnico para analisar e elaborar projetos 

que contemplem as verbas federais para 

obras públicas.

Resultados do 7º CNP
No total, somando as duas etapas do 

7º Congresso Nacional de Profissionais, das 

77 propostas (55 PNS e 22 PEs), 44 foram 

aprovadas, 31 rejeitadas e duas foram reti-

radas de pauta por terem âmbito regional, 

mas aclamadas em seu mérito pela plená-

ria. Foram ainda aprovadas dez moções.

Na avaliação do presidente do Crea-

Minas, Gilson Queiroz, a participação dos 

profissionais de Minas no 7º CNP foi muito 

positiva. “Conseguimos aprovar propostas 

que surgiram nos encontros que acontece-

ram por todo estado. Mas, apesar de alguns 

avanços, o Sistema precisa ousar mais e 

promover mudanças mais profundas para 

melhorar a prestação de serviços aos pro-

fissionais e à sociedade”, finalizou.
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Perfil

Aprendendo por toda vida

“Um peão de obra perguntou por que ao invés de colocar o 

macaco reagindo com algo externo, não o colocávamos dentro da 

estrutura a ser testada. Muita gente riu da proposta, considerando-

a absurda, mas eu não”, conta o engenheiro civil Pedro Elísio da 

Silva. Foi a partir desta observação que ele desenvolveu, em 1983, 

a tecnologia da célula expansiva hidrodinâmica, que está sendo uti-

lizada na realização das provas de carga na obra do novo prédio da 

Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz). 

Tecnologia inovadora em termos de prova de carga que somen-

te agora começa a ser utilizada no Brasil, ela tem como princípio a 

3ª Lei de Newton, ou Lei da Ação e Reação, que diz que para toda 

força aplicada existe outra de mesmo módulo, mesma direção e 

sentido oposto.  Segundo Pedro Elísio, o primeiro teste funcionou 

perfeitamente bem e, entusiasmado, publicou o resultado no livro 

Célula Expansiva Hidrodinâmica: uma nova maneira de executar 
provas de carga, em 1983, em português e em inglês.

“O procedimento com as células expansivas hidrodinâmicas é 

simples e pode ser adotado também em tubulões, estacas escava-

das e concretadas, estacas pré-moldadas e estacas tubadas”, expli-

ca. Segundo o engenheiro, após o concreto secar, por meio de uma 

tubulação prevista, é injetada água na célula, o que faz com que ela 

funcione como um êmbolo, abrindo e possibilitando a medição do 

peso suportado. “Esse processo é muito mais rápido e seguro, além 

de bem mais barato que o processo convencional”, elogia Pedro.

Em maio de 1989, o engenheiro participou do International Pi-
ling and Deep Foundations, congresso realizado em Londres. Lá, viu 

o pesquisador Jorj O. Osterberg apresentar um trabalho semelhante 

ao seu (Osterberg Cell ou O-Cell). “Ninguém pensa nada sozinho. 

Osterberg trabalhou na mesma linha que eu, mas obteve boa parte 

das patentes internacionais”, observa.

No mesmo ano, Pedro Elísio visitou Osterberg na Loadtest em 

Denver (Colorado/EUA) e lhe apresentou os testes da célula expan-

siva hidrodinâmica. “Os nossos testes eram mais interessantes 

porque o macaco podia ser colocado em vários locais”, lembra o 

engenheiro conta que fizeram um acordo de cavalheiros sobre a 

exploração das patentes. “Eu fiquei com o meu país; ele, com o 

resto do mundo”, lembra. 

A célula expansiva hidrodinâmica é uma das tecnologias paten-

teadas por Pedro Elísio. Na década de 1990, criou a Microestaca 

Tubo Injetada que possibilita reforço de diversas estruturas, inclusive 

o renivelamento das mesmas. E o engenheiro civil formado pela Es-

cola de Engenharia da UFMG, da turma de 1964, continua estudan-

do soluções para problemas da área de geotecnia. “A engenharia é 

muito gratificante, porque ser engenheiro significa praticar sempre 

e você aprende até morrer”, explica ele.

Nascido em Pedro Leopoldo, filho de médico, sempre foi apai-

xonado por mecânica e a influência dos tios foi decisiva na escolha 

pela engenharia. Já na universidade, a paixão cedeu às questões 

mais terrenas e práticas e ele mudou para Civil. “Com o JK essa 

modalidade tinha uma demanda muito grande e financeiramente 

era mais rentável”, explica. Apesar disso, quando se formou, em 

1964, em função do golpe de Estado, “não havia emprego, tudo 

ficou suspenso”. Mas, seus bons contatos dos estágios que fizera 

lhe renderam uma vaga como engenheiro fiscal da Comissão de 

Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do 

Estado (Carpe).

Em maio de 1969, ele e Roney Filgueiras, ambos colegas de tra-

balho e ex-funcionários da Carpe, montaram uma empresa, a Arcos 

Engenharia. A sociedade durou até 1981, quando passaram a tra-

balhar em áreas distintas. O nome Arcos veio do desejo de trabalhar 

com uma nova concepção da arte de projetar e construir estruturas 

mais modernas, denominadas anticlásticas, da qual é exemplo a 

sede da empresa. Quanto mais ousadas as estruturas, maior a de-

manda por fundações que suportassem as propostas dos dois en-

genheiros. “Para ser honesto com Roney, foi com ele que aprendi a 

gostar de solo e subsolo”, diz Pedro Elísio, explicando que “diferente 

do concreto e outros materiais forjados pelo homem, o solo repre-

senta um desafio a ser entendido e estudado pelos engenheiros”.
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Minas e Gerais

“Agora, em vez de bilhetes, trocamos 

e-mails”, com esta frase curta e imperati-

va, Herculis Higor de Rezende, funcionário 

da prefeitura de Tapira, dá a dimensão do 

tamanho do impacto que o provedor muni-

cipal de internet causou na pequena cidade. 

Com uma população de 4.078 habitantes 

(IBGE-Censo 2010), Tapira, cravada no cer-

rado mineiro, pode ser chamada de uma 

cidade contemporânea no que diz respeito 

à conexão com a internet. 

Desde 2005, quando a prefeitura pas-

sou a oferecer acesso à internet univer-

salizado e gratuito, a vida dos tapirenses 

mudou. “A população passou a ser mais 

interativa, mais bem informada e o compu-

tador passou a ser um acessório indispen-

sável”, afirma Herculis, idealizador do pro-

jeto. Além do acesso a várias informações, 

a prefeitura conta com um portal e passou 

a divulgar com rapidez e agilidade os acon-

tecimentos locais. Como Tapira só tem um 

jornal mensal, o site da prefeitura cumpre 

também o papel de manter os tapirenses 

bem informados. 

A ideia de criar o provedor surgiu 

quando o provedor de Araxá, que era utili-

zado pelos moradores da cidade, parou de 

aceitar ligações interurbanas. Restou-lhes 

a opção de conexão discada fazendo DDD 

para Uberaba ou Uberlândia, o que era caro. 

Assim, moradores, comerciantes e órgãos 

públicos praticamente pararam de acessar 

a internet. Quando foi instalado, o provedor 

municipal tinha capacidade para atender 

120 conexões. Na época, a cidade contava 

com cerca de 30 computadores com capa-

cidade de acessar a internet. Mas, a notícia 

do provedor espalhou-se com tanta rapidez 

que em menos de um mês a capacidade 

estava esgotada e havia uma fila de espera. 

Estima-se que mais de 40% da popula-

ção utiliza o serviço e esse número continua 

aumentando. Hoje, são cerca de 450 usuá-

rios domésticos numa cidade com cerca de 

700 residências.

Os reflexos dessa iniciativa são sentidos 

em vários setores. “No caso do comércio, o 

acesso facilitou as transações bancárias, já 

que a cidade só conta com a agência de uma 

cooperativa de crédito. Antes era necessário 

ir a Araxá para realizar operações simples. 

O setor de finanças da administração 

municipal também ganhou maior agilidade 

para emitir certidões e transmitir dados de 

prestação de contas”, conta Herculis.

Pioneira em Minas e uma das primeiras 

do Brasil a oferecer acesso à internet para 

todos, Tapira teve seu projeto bancado pela 

prefeitura, sem fontes externas de financia-

mento. O secretário de Comunicação Glei-

dson Rodrigues conta que hoje a prefeitura 

gasta menos para oferecer uma velocidade 

maior. “Na época em que foi implantado o 

provedor, o custo mensal era de R$ 7, 9 mil 

para uma velocidade de 2 mega; hoje, fica 

entre R$ 4,5 e R$ 5 mil para 6 mega”. 

Tapira está na vanguarda da inclusão 

digital ao lado de outras cidades contem-

porâneas. Para o engenheiro André Lemos, 

coordenador do grupo de pesquisa em Ci-

bercidade e professor da Universidade Fe-

deral da Bahia, “a cidade contemporânea 

caminha para se transformar em um lugar 

de conexão permanente, ubíquo, permi-

tindo trocas de informação em mobilidade 

criando territórios informacionais”. E assim 

é Tapira, uma cidade com 100% de seu ter-

ritório de 1.184 km² cobertos por um sinal 

Wi-Fi via rádio em tempo integral. 

Na vanguarda da inclusão digital
com 100% de cobertura de internet a pequena tapira, no Oeste de minas, está na linha de 
frente das cidades contemporâneas

Tapira tem cobertura digital em 100% do terrítorio
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Indicadores
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Taxas do Crea-Minas
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010

TAXAS DE SERVIÇO - Resolução 513 de 21/08/2009

Serviços Valor R$

I - Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica 
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc.)
c) Visto de registro (art.58 da Lei 5.194 de 1966)
II - Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira 
a) Valor da inscrição, registro e novo registro
b) Valor da expedição de carteira de identidade profissional 
c) Prorrogação de registro provisório
d) Recadastramento
III - Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194 de 1966)
a) Para profissional com RNP
b) Para profissional sem RNP
IV - 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional  
V - Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) De registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
b) Anotação de curso
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
d) Demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado
e) 1ª  emissão de acervo técnico com registro de atestado
f) Demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
g) Emissão de relação de ART’s - até 20 ART’s
h) Emissão de relação de ART’s - acima de 20 ART’s
i) Registro de Direito Autoral sobre obra intelectual
j) Emissão de quaisquer outros documentos e anotações
k) Análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e no exterior

152,00
152,00
76,00

49,50
31,50

ISENTO
31,50

ISENTO
31,50
31,50

ISENTO
ISENTO
ISENTO

31,50
ISENTO

51,50
31,50
63,00

190,00
31,50

190,00

1

2

3

4

5

6

7

8

até  8.000,00

até  15.000,00

até  22.000,00

até  30.000,00

até  60.000,00

até  150.000,00

até  300.000,00

 

 de 8.000,01

 de 15.000,01

 de 22.000,01

 de 30.000,01

 de 60.000,01

 de 150.000,01

 acima de  300.000,01

31,50

79,00

116,00

158,00

316,00

474,00

632,00

791,00

Taxa de ART
(em R$)

tabela por valor de contrato / obra / serviço
Resolução 512 de 21/08/2009

Classes (Valor do Contrato/Serviço/Obra em Reais)Faixa

Receituário Agronômico em R$

1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas 

ou inspeção veicular
31,50

Graduação

Superior

Médio

Janeiro

219,50

110,00

Fevereiro

232,00

116,00

Março

243,50

122,00

valores de Anuidade de Profissionais em R$
Resolução 510 de 21/08/2009

Projetos-Padrão Residenciais 

outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10
fevereiro/10 
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09

Padrão / Meses

869,84
866,44
864,11
860,47
857,97
853,23
852,05
849,09
847,82
844,89
844,51
819,82

R-1
Baixo

1.050,75
1.047,93
1.043,49
1.039,11
1.031,81
1.030,04
1.023,18
1.020,68
1.018,63
1.018,22

984,19
980,47

NormaI
1.304,67
1.299,80
1.294,17
1.286,43
1.283,04
1.278,43
1.276,60
1.265,85
1.261,57
1.258,59
1.259,72
1.223,02

Alto
807,06
802,39
799,88
798,53
796,16
793,00
790,97
789,32
787,79
785,99
784,83
764,21

Baixo
993,15
990,92
988,17
984,32
983,21
979,43
977,64
974,34
972,17
970,76
969,79
939,42

NormaI
768,28
764,75
763,13
762,07
760,45
757,84
755,99
755,30
753,75
752,46
751,44
731,93

R-8
Baixo

858,48
856,90
855,03
853,22
852,35
850,49
848,97
846,70
844,93
843,49
842,49
814,82

NormaI
1.056,91
1.053,64
1.050,53
1.045,88
1.044,03
1.041,57
1.039,76
1.034,17
1.031,55
1.029,02
1.029,36
1.000,24

Alto
PIS

567,82
563,92
562,75
562,23
559,14
557,55
555,71
555,58
554,16
550,27
549,25
530,93

R-16
Baixo

832,18
830,67
828,46
826,64
825,88
824,14
822,44
819,88
818,04
816,86
815,88
789,86

NormaI
1.078,78
1.077,67
1.076,56
1.076,12
1.076,97
1.075,94
1.071,92
1.070,92
1.067,07
1.064,49
1.060,51
1.026,30

Alto

    

 

 de  40,01

 de  70,01

 de  90,01

 de  120,01

 de  240,01

 de  500,01

1

2

3

4

5

6

7

8

Faixa Área em m2

31,50

31,50

74,00

116,00

158,00

316,50

474,00

632,50

Execução
direção de obra

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

74,00

74,00

116,00

ARQ

Valores das Taxas em R$
Tabela por área de edificação

Tabela 2 - Edificações Prediais Projetos

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

74,00

EST

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

ELE

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

HID Outros

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

Valor máx. 
por faixa

31,50

79,00

116,00

158,00

316,50

474,50

632,00

791,00

até 40,00

até 70,00

até 90,00

até  120,00

até  240,00

até  500,00

até 1.000,00

   1.000,01acima de

valores de Anuidade de Pessoa Jurídica 
Resolução 511 de 21/08/2009

1
2
3
4
5
6
7
8

Faixa Classes de Capital Social R$

373,50
484,00
632,50
822,50

1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

Anuidade
em R$

Pagamento em cota única e % de desconto 
(em R$)

até 100.000,00
até 360.000,00
até 600.000,00
até 1.200.000,00
até 2.500.000,00
até 5.000.000,00
até 10.000.000,00

 
 de  100.000,01
 de  360.000,01
 de  600.000,01
 de  1.200.000,01
 de   2.500.000,01
 de  5.000.000,01

Janeiro

336,00
435,50
569,50
738,00
958,50

1.246,50
1.620,00
2.107,00

Fevereiro

354,50
460,00
601,00
779,50

1.013,00
1.316,50
1.710,00
2.224,00

Março s/desc.

373,50
484,00
632,50
822,50

1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00acima de  10.000.000,00

custos Unitários Básicos e construção (nBR 12.721:2006 - cUB 2006) de setembro/09 a agosto/10 - valores em R$/m2

(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)

Projetos Padrão Galpão industrial (iGi) e Residência Popular (RP1Q)

Meses RP1Q G1

846,10
842,77
841,24
841,29
839,17
836,57
833,44
829,87
829,03
824,76
822,42
792,79

outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10
fevereiro/10 
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09

459,35
459,72
460,90
461,33
461,57
462,01
460,47
460,31
458,98
456,94
456,60
440,72

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

outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10
fevereiro/10 
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09

Padrão / Meses

977,20
975,93
976,02
975,33
975,96
974,44
973,14
974,20
972,75
969,03
966,64
934,60

CAL-8
Normal

1.066,87
1.063,60
1.062,06
1.059,68
1.059,61
1.056,93
1.055,49
1.054,44
1.052,20
1.047,94
1.045,72
1.013,25

Alto
839,80
839,72
840,38
840,88
841,47
840,80
839,64
840,98
840,02
837,11
835,25
806,45

CSL-8
Normal

930,66
928,81
928,18
927,32
926,68
925,46
923,97
923,27
921,70
917,84
916,74
886,65

Alto
1.119,88
1.119,46
1.119,82
1.120,88
1.121,32
1.120,91
1.118,95
1.120,78
1.119,54
1.116,00
1.113,34
1.075,04

CSL-16
Normal

1.239,61
1.236,97
1.235,68
1.234,76
1.233,71
1.232,60
1.230,27
1.229,44
1.227,42
1.222,67
1.221,01
1.180,91

Alto

PP-4
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comunicação@tapira.mg.gov.br

Pro�ssional do CREA-MG,
a Mútua-MG, a Unimed-BH e a Aliança 
Administradora se uniram para cuidar 
da sua saúde.

Os preços deste anúncio estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para adesão é necessária a comprovação de vínculo legal com a Mútua-MG. Planos de saúde 
coletivos com regras contratuais distintas das dos planos individuais, segundo Resolução Normativa n° 195, de 14/07/2009, da ANS. Informações resumidas. Condições 
contratuais disponíveis pelo telefone (61) 2103 7000. 1- Plano Unifácil Flex Coparticipativo Regional, 0 a 18 anos, enfermaria e coparticipação. 2- Com exceção do Plano 
Unifácil Flex Coparticipativo Regional e do Plano Unipart Flex Regional, com cobertura em algumas localidades de Minas Gerais, conforme condições contratuais. 3- 
Exceto para partos a termo, cirurgias e internação, conforme condições contratuais. 

Aliança Administradora:

ANS: nº 416771 ANS: nº 343889

Unimed:

www.aliancaadm.com.br/mutuamg

Planos com ampla
rede credenciada em

todo Estado de 
Minas Gerais.2

Planos de saúde a 
partir de R$ 34,861

0800 283 1950 (Posto de Atendimento no CREA-MG)

4062 5693 (regiões metropolitanas)

0800 603 7007 (demais localidades)

0800 283 1950

Faça sua adesão até 20 de janeiro de 2011 
e �que livre de cumprir carências!3

Compare com outros planos de saúde e descubra o 
melhor custo x benefício do mercado.

Para ter direito ao plano de saúde, o pro�ssional do CREA deve ser associado à Mútua-MG.

Ligue agora mesmo para um dos nossos 
telefones, informe o código 2542622 e 

garanta a insenção de carências.3



A Terceira Margem  
Em busca do 
ecodesenvolvimento
ignacy Sachs
companhia das Letras, 2009

Com a autoridade que lhe 
valeu a participação em todos 
os grandes encontros interna-
cionais sobre as relações entre 
economia e meio ambiente, e o 
convívio com os maiores cien-
tistas e economistas do século 
XX, Ignacy Sachs puxa, em A 
terceira margem, o fio de sua 
vida.

Jardins Botânicos do 
Brasil

evaristo eduardo de miranda,  
Fabio colombini 
metalivros, 2009

Primeiro livro fartamente 
ilustrado sobre o tema, Jardins 
Botânicos do Brasil é resultado de 
quatro anos de pesquisa do ecó-
logo Evaristo Eduardo de Miranda 
e traz ao leitor a oportunidade de 
conhecer os 34 principais jardins 
botânicos brasileiros da atualida-
de. Além de textos sobre a histó-
ria e atuação de cada jardim, o 
livro reúne quase 300 imagens. 

Para conhecer melhor 
as religiões
Patrick Banon
companhia das Letras, 2010

Em Para conhecer melhor as 
religiões, Patrick Banon analisa o 
sentimento de religiosidade - in-
vestigando as expressões desse 
sentimento desde o início da his-
tória da humanidade,  mostrando 
seus pontos comuns e suas es-
pecificidades e contextualizando-
as historicamente.

Avaliação da  
Qualidade de Água 
Base Tecnológica 
para a Gestão  
Ambiental
Flávio de morais vasconcelos, 
José Galizia tundisi e takako 
matsumura tundisi
Smea, 2009

A obtenção de dados confi-
áveis e representativos da quali-
dade de água para os processos 
de licenciamento / descomissio-
namento e para a gestão de re-
cursos hídricos é de fundamental 
importância no desenvolvimento 
sustentável. O livro é bastante 
completo e didaticamente estru-
turado em três capítulos.  

Manejo Integrado de 
Bacias Hidrográficas 
Fundamentos e  
Aplicações
maurício R. Fernandes
Smea, 2010

O uso dos recursos naturais, 
sem o conhecimento e obser-
vância de suas interações, vem 
potencializando impactos am-
bientais negativos nos ambientes 
rurais e urbanos. Assim, pode-se 
determinar com razoável consis-
tência, prioridades nas interven-
ções técnicas para correção, miti-
gação e, sobretudo, prevenção de 
impactos ambientais negativos 
que ocorram nas bacias/sub-ba-
cias hidrográficas.  A proposta é 
mostrar como fazer o manejo de 
bacias conciliando a preservação 
ambiental e a geração de renda.

Coleção Renoir
Jean Renoir
cult classic

Os filmes de Jean Renoir, a 
maioria pertencente à escola do 
realismo poético francês, marca-
ram o cinema francês entre 1930 
e 1950, abrindo a porta à nouvel-
le vague. A coleção, em embala-
gem de luxo, traz sete de suas 
principais produções: Um Dia no 
Campo, A Moça na Água, A Ca-
dela, Sur un Air de Charleston, On 
Purge Bébé, A Besta Humana e 
Catherine uma Vida sem Alegria.

Quando Fevereiro 
Chegar - Uma Lírica 
de Fausto Nilo
vários
Biscoito Fino, 2010 

Lançado em Fortaleza no 
Carnaval de 2010, com circula-
ção restrita ao Ceará, finalmente 
chega ao grande público o CD 
Quando Fevereiro Chegar, uma 
lírica de Fausto Nilo. O letrista ce-
arense tem entre seus parceiros 
grandes nomes da nossa músi-
ca, como Dominguinhos, Geraldo 
Azevedo, Armandinho, Moraes 
Moreira, Raimundo Fagner e Pe-
peu Gomes. 

Afro-Sambas 
mônica Salmaso e  
Paulo Bellinati
Biscoito Fino, 2010 

A Biscoito Fino relança o 
álbum editado originalmente em 
1995, que marcou a estréia, em 
disco, da cantora Mônica Salma-
so. Recriando uma obra que foi 
vanguarda na década de 60, o 
violão de Paulo Bellinati e a voz 
de Mônica Salmaso se unem na 
essência da música de Baden 
Powell e de Vinícius de Moraes, 
uma das maiores parcerias da 
história da MPB. O CD resgata, 
na íntegra, um momento funda-
mental da história da MPB de 
forma profundamente autoral e 
moderna.

Ler e Navegar

DVD

CD

DVD

CD

DVD

CD

DVD

CD

DVD

CD
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FÉRIAS
COLETIVAS

O Crea-Minas estará fechado de
27/12/2010 a 15/01/2011, devido a
férias coletivas.

Na sede do Crea-Minas haverá
atendimento em regime de plantão para
casos emergenciais e justificados das
8h30 às 17h.

As atividades serão retomadas no dia
17/01/2011.




