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Nas cinco edições anteriores da VÉRTICE ocupamos este espaço para debater 
diversos assuntos relacionados com a valorização das profissões, qualificação profis-
sional e vários outros temas vinculados aos avanços tecnológicos e à importância do 
trabalho dos profissionais ligados ao Sistema Confea/Creas para o desenvolvimento 
do País. 

Nesta edição não será diferente. Falaremos também de engenharia e das várias profissões que compõem o 
Sistema Confea/Creas ao prestarmos uma justa homenagem a um engenheiro que dedicou sua vida em defesa 
das profissões e da valorização dos profissionais da área tecnológica. Falo do engenheiro agrônomo Onofre 
Braga de Faria que faleceu no dia 9 de fevereiro, vítima de infarto.

Engenheiro agrônomo, com especialização em meteorologia, fotogrametria e interpretação, formado pela 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), além de advogado, Onofre Braga de Faria foi presidente do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) de 1982 a 1984. 

Durante o seu mandato, destacou-se pelo trabalho em defesa da ciência e da tecnologia brasileira e por 
sua liderança no encaminhamento do manifesto “Os Engenheiros Pedem a Palavra” ao então presidente da 
República João Batista Figueiredo.

Na sua gestão, foi criado, em novembro de 1984, o Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas.  O 
objetivo era unificar as ações em relação ao funcionamento e à administração dos Conselhos, além se posicio-
nar em relação às questões e aos empreendimentos de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia 
e meteorologia nacionais em defesa da sociedade. 

Com relevante atuação no agronegócio e nas atividades classistas, notificou-se pelo seu trabalho no Insti-
tuto Brasileiro do Café (IBC), órgão que geriu a cafeicultura brasileira de 1952 a 1989, quando coordenou, em 
Minas Gerais, o Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura (Cerca).

Foi conselheiro da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-Minas, representando a Sociedade Mineira 
de Engenheiros Agrônomos de 1976 a 1979 ocasião em que assumiu o cargo de conselheiro federal durante 
as gestões de 1985 a 1991 e de 1993 a 1998. Exerceu a coordenação da Câmara Especializada de Agronomia 
do Crea-Minas em 1986, 1990, 1991, 1994, 1995 e 1996.

Uma das provas de sua dedicação às causas do Sistema Confea/Crea  foi o seu gesto de despreendimento  
ao retornar a Minas após ter presidido o Conselho Federal e assumir novamente o cargo de conselheiro em 
seu estado.  Pela sua dedicação e pelo seu empenho em defender a engenharia, nós, profissionais da área 
tecnológica seremos eternamente gratos.

 Gilson Queiroz
 Presidente do Crea-Minas
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Contatos: Av. Álvares Cabral, 1600
10º andar - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - 30.170-001 
ou revistavertice@crea-mg.com.br

Anuncie na 
ReviStA 
véRtice 

cReA-minAS
(31) 3299-8855

revistavertice@crea-mg.org.br

Sou professor da rede pública estadual 
de Minas Gerais e utilizo em sala de aula 
as matérias da excelente revista Vértice, 
principalmente no que diz respeito a infra-
estrutura urbana, ambiental etc. Sucesso 
com a revista. 

Tiago Prates Ianni

Gostaria de pedir que vocês falem mais 
sobre a Geografia na revista. Meu tio que 
é Geógrafo (por isso tenho contato com a 
revista) sempre reclama que vocês quase 
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não falam nada sobre assuntos geográficos, 
e pelo o que eu leio ele tem razão. Até hoje 
só li um artigo assinado por um geógrafo na 
revista.
 
Thiago Júnior
Graduando em Geografia - UFJF

 
Parabenizo a Diretoria do Crea-MG e Editoria 
da Revista Vértice pela qualidade e conteúdo 
das matérias nesse importante instrumen-
to de comunicação. (...) solicito a gentileza 
do envio, por meio eletrônico, da matéria de 
capa da edição de Out/Nov/Dez 2010 - no. 5 
(...)  Pretendo compartilhar esse material com 
pessoas que julgo importante conhecer a ex-
periência e a força da união regional! 
 
Ivo José da Silva

Nesta última edição, gostei muito da reporta-
gem Planejamento e Desenvolvimento Integra-
do, a respeito da região do Lago de Furnas, 
importante polo sócioeconômico e principal-
mente turístico, que ainda tem muito a contri-
buir para a economia e o lazer dos mineiros, e 
mesmo dos brasileiros. 

Wellington Cardoso de Miranda
Engenheiro civil
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Falsos profissionais burlam mercado 
novos procedimentos do crea-minas dificultam registro de diplomas irregulares

Nos últimos cinco anos, o Crea-Minas 

identificou aproximadamente 200 casos de 

diplomas irregulares. Apenas em fevereiro 

de 2011, foram 33 casos, que ainda serão 

encaminhados à Procuradoria da Repúbli-

ca.  Desse montante, 27 já foram encami-

nhados à Justiça Federal e 134 estão em 

fase de inquérito pela Polícia Federal. 

Segundo o gerente de Fiscalização do 

Conselho, o engenheiro agrimensor Renato 

Rodrigues, um dos motivos para o aqueci-

mento do mercado de diplomas está rela-

cionado à alta de setores ligados às àreas 

tecnológicas, que tem como consequência 

o aumento na contratação profissional. A 

valorização da mão de obra qualificada, 

com Planos de Cargos que preveem bene-

fícios e promoções para empregados que 

investem em formação também têm moti-

vado a procura por certificados. “Seja para 

conseguir um emprego, seja para garantir 

uma promoção, o que essas pessoas bus-

cam é um caminho mais fácil”, sintetiza o 

gerente de Fiscalização.
Alto Risco 
O diretor de uma escola que oferece 

cursos técnicos pós-médio conta que a 

procura por profissionais técnicos teve du-

pla repercussão para a instituição. Segun-

do ele, aumentou o número de candidatos 

que apresentaram documentos irregulares 

para ingressar nos cursos ofertados e tam-

bém o de certificados supostamente emi-

tidos pela escola. “Quem compra um di-

ploma pode acreditar que tem um objetivo 

nobre como melhorar a qualidade de vida 

de sua família, mas o caminho está errado. 

Se essa pessoa não fez um curso, pode 

causar danos a terceiros e colocar vidas 

em risco”, alerta.

Renato Rodrigues concorda com o dire-

tor da instituição. “Essas pessoas colocam 

em risco a sociedade, o empreendimento 

e a própria empresa”, enfatiza. Por isso, 

sugere que os contratantes não se conten-

tem em pedir o diploma dos candidatos e 

solicitem o registro no Crea-Minas. “Para 

confirmar a situação de um profissional, o 

contratante deve fazer uma consulta sim-

ples no site do Conselho (www.crea-mg.

org.br) ou uma consulta formal com dados 

detalhados diretamente no Crea”, explica.

Recentemente, a cobrança do registro 

profissional evitou que uma empresa ti-

vesse problemas. Com o intuito de prestar 

serviço para uma grande empresa vence-

dora de uma licitação pública, a empresa 

em questão contratou uma pessoa para 

atuar como engenheiro responsável no 

empreendimento. “O processo de contra-

tação ainda não estava completo, mas a 

pessoa já estava atuando como assistente 

na obra quando o Crea nos informou que 

ela não era habilitada e que seu registro 

havia sido negado porque a instituição de 

ensino não confirmou a veracidade do di-

ploma. Se não exigíssemos o registro no 

Crea, teríamos muitos problemas, inclusive 

envolvendo multas da ordem de milhões”, 

afirma o responsável pelo departamento 

de recrutamento. 
Novos Procedimentos 
Com o intuito de inibir o registro de 

diplomas que não sejam verídicos, o Crea-

Minas tornou obrigatório o encaminha-

mento da listagem dos egressos por parte 

das instituições de ensino “A listagem for-

necida pelas escolas nos dá mais segu-

rança por ser mais difícil de ser fraudada”, 

explica o superintendente de Atendimento 
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Com o mercado aquecido, o número de casos de diplomas suspeitos aumentou



“Adquira já seu diploma”
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e Acervo, engenheiro civil Carlos Henrique 

Rossi. O requerimento de registro também 

passou por mudanças. “Antes, qualquer 

pessoa podia fazer o requerimento em 

nome de um terceiro. Agora, só com pro-

curação”, informa o superintendente.

“Embora a mídia tenha noticiado em 

fevereiro deste ano um aumento do nú-

mero de diplomas falsos em Minas, não 

creio que seja um fato localizado”, pondera 

Rossi. Para ele, o mercado de diplomas é 

uma questão nacional. “O que realmente 

aumentou foi nossa observância desse 

fato. Estamos mais atentos e temos con-

seguido identificar com mais facilidade as 

tentativas de fraude”, explica. Justamente 

por isso, o próximo passo será a verifica-

ção dos registros efetivados nos últimos 

cinco anos.

A metodologia de fiscalização também 

foi aprimorada e o Conselho formalizou um 

procedimento padrão para a verificação de 

diplomas. O Crea-Minas confere se os da-

dos dos certificados estão de acordo com 

os que constam nas listagens encami-

nhadas pelas instituições de ensino. Caso 

algum documento apresente divergência, 

os fiscais solicitam declaração formal da 

escola e realizam fiscalizações onde a 

pessoa atua para averiguar se há exercício 

ilegal da profissão. 

Além disso, os funcionários do Conse-

lho pesquisam se houve participação em 

algum concurso ou seleção pública e le-

vam ao conhecimento do órgão a situação 

de quem fez o requerimento do registro 

com um diploma irregular.  O gerente de 

Fiscalização Renato Rodrigues explica que 

“esses procedimentos foram estabelecidos 

para que a notícia-crime seja feita da ma-

neira mais completa possível”. 

De posse desses dados, o Crea-Minas 

“encaminha a representação criminal 

para a Procuradoria da República em 

Minas Gerais para a devida apuração do 

fato delituoso”, completa o advogado 

do Conselho Ulysses Moreira Barros. 

Ele lembra ainda que a falsificação de 

documentos é crime e tem pena prevista 

de até seis anos de reclusão, além de 

multa.

As promessas são sempre as mes-

mas - segurança, entrega sigilosa, his-

tórico escolar, certificado de colação de 

grau e registro no MEC. Os primeiros 

contatos são geralmente feitos por e-

mail ou telefone; a entrega dos docu-

mentos é feita por motoboy ou pelos 

Correios. Tudo é ao gosto do freguês: 

nível, tipo de instituição e data (a partir 

de 1988). 

Com o mercado aquecido e uma 

concorrência acirrada, os falsários ofe-

recem diplomas de cursos técnicos, 

de tecnólogos, de graduação e mesmo 

de mestrado por valores a partir de R$ 

410,00 em um site de comércio eletrô-

nico – isso sem nenhuma pechincha! Se 

o interessado tiver paciência de procurar 

por classificados em jornais impressos, 

consegue um diploma por R$200,00.

Em uma negociação feita pela Re-

vista VÉRTICE, o vendedor garantiu 

que “toda documentação é obtida di-

retamente de Instituições credenciadas 

no MEC” e para tranquilizar o possível 

cliente contou que trabalha no ramo há 

9 anos. Outro vendedor afirmou atuar 

no mercado brasileiro desde 2000 e ci-

tou diversas portarias e pareceres para 

comprovar sua “regularidade” – nenhu-

ma delas foi localizada. Um terceiro soli-

citou o preenchimento de formulário em 

que questionava sobre a experiência na 

área desejada. Entretanto, “a experiên-

cia para nós não faz diferença alguma, o 

problema é que se a pessoa não souber 

nada na área escolhida e for fazer uma 

entrevista de emprego não passará. 

Mas, fica a critério do cliente. Eu faço 

de qualquer forma”, explicou no e-mail 

seguinte. 

O gerente de Fiscalização do Crea-

Minas, o engenheiro agrimensor Renato 

Rodrigues, observa que a justificativa de 

conhecimento ou experiência na área é 

recorrente. “Muita gente acredita que, 

por ter algum conhecimento prático, já 

tem domínio da profissão e usa esse ar-

gumento para justificar sua falha e com-

prar um certificado. Outros se justificam 

dizendo que não vão atuar na área, mas 

que o diploma garantiria melhor remu-

neração”, afirma Renato.  

Em diversos casos, houve uma res-

trição em relação aos cursos oferecidos. 

Medicina está fora do escopo de traba-

lho de alguns vendedores. “Eles devem 

acreditar que assim não colocam vidas 

em risco, mas se esquecem que os 

profissionais das áreas de engenharia, 

arquitetura e agronomia são respon-

sáveis por edificações, urbanização, 

saneamento, produção de alimentos 

e outras atividades que, se não forem 

realizadas por profissionais habilitados, 

colocam em risco a vida de centenas de 

pessoas”, observa o superintendente de 

Atendimento e Acervo do Crea-Minas, 

engenheiro civil Carlos Henrique Rossi. 
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Falta de gestão agrava incidências  
de riscos 
Ausência de política de prevenção multiplica número de desastres naturais

Todos os anos, as tragédias das en-

chentes e dos desmoronamentos se repe-

tem durante o período de chuvas fazendo 

milhares de vítimas e acumulando milhões 

em prejuízo. O último grande desastre que 

se abateu sobre a Região Serrana do Rio 

de Janeiro – Petrópolis, Teresópolis e Nova 

Friburgo – na segunda semana de janei-

ro de 2011, por exemplo, afetou mais de 

170 mil pessoas, deixando milhares de 

desabrigados e desalojados e mais de 900 

mortos, segundo dados da Polícia Civil, di-

vulgados no dia 16 de fevereiro. Uma pes-

quisa realizada pela Federação do Comér-

cio do Rio de Janeiro (Fecomércio) revelou 

que os prejuízos causados pelos trágicos 

deslizamentos e enchentes na Região Ser-

rana fluminense causaram um prejuízo que 

chega a R$ 470 milhões. Nada menos que 

84% dos empresários entrevistados disse-

ram que tiveram suas lojas prejudicadas.

Para aqueles que ainda acreditam que 

no “Brasil não tem terremoto” e que vive-

mos em um país “abençoado por Deus” 

é preciso desmistificar essa ideia, pois o 

Brasil é um dos países mais atingidos por 

fenômeno naturais perigosos. Prova disso 

é que um estudo realizado pelo Departa-

mento para a Redução de Desastres da 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

revelou que o país foi o sexto do mundo 

a enfrentar o maior número de desastres 

naturais em 2009.

Segundo a estimativa, coletada em co-

laboração com centros de pesquisas, dez 

desastres naturais atingiram o Brasil entre 
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janeiro e dezembro daquele ano, sendo 

grande parte deles relacionada com chu-

vas torrenciais, deslizamentos de terra e 

enchentes. Os dados mostram que o Brasil 

sofreu mais fenômenos devastadores que 

países tradicionalmente afetados por pro-

blemas naturais, como México e Bangla-

desh. A liderança da lista é das Filipinas, 

com 26 casos no ano. A China vem em 

segundo, com 23, seguido pelos Estados 

Unidos, com 16.

As causas do crescente número de 

desastres naturais no país se repetem 

na mesma intensidade das tragédias que 

acontecem todos os anos no período de 

chuvas. Além da degradação ambiental, a 

vulnerabilidade social envolvendo pobreza, 

déficit habitacional e carência de serviços 

urbanos, na maioria dos casos há o des-

respeito ou até mesmo a não aplicação da 

legislação ambiental e urbanística como o 

código florestal e a lei de ocupação e uso 

do solo o que contribui para o aumento da 

frequência e a intensidade dos desastres. 

Há ainda a omissão e a leniência do poder 

público diante da especulação imobiliária 

em que o poder econômico se impõe e 

prepondera sobre a administração pública 

que deveria resguardar o direito do cida-

dão.

A arquiteta e professora da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universida-

de de São Paulo (USP), Erminia Maricato, 

em artigo publicado em janeiro, logo após 

o desastre da Região Serrana do Rio de 

Janeiro, lembra que “as tragédias decor-

rentes de causas naturais são inevitáveis e 

irão se ampliar com o aquecimento global 

que atualmente é um fato indiscutível. Se-

gundo a urbanista, “um serviço de alerta 

de alto padrão pode minimizar problemas 

como mostram exemplos de sociedades 

menos desiguais e que controlam, relativa-

mente, a ocupação do território. Mesmo no 

Brasil há soluções técnicas viáveis mesmo 

se considerarmos essa herança histórica 

de ocupação informal do solo. Mas não há 

solução enquanto a máquina de fazer en-

chentes e desmoronamentos – o processo 

de urbanização – não for desligada. Desli-

gar essa máquina e reorientar o processo 

de urbanização no Brasil, implica contrariar 

interesses poderosos que dirigem o atual 

modelo que exclui grande parte da popula-

ção da cidade formal”, afirma.

Apesar de os números comprovarem 

que o Brasil é um dos países mais atingidos 

por fenômenos naturais, o país não possui 

uma política pública de gestão de riscos 

e só recentemente tem havido maiores 

preocupações com a questão envolvendo 

proteção, previsão e prevenção. Tanto 

isso é verdade que somente em 2005 

aconteceu a institucionalização sistêmica 

da Defesa Civil no país através do Decreto 

5.736 de 17 de fevereiro de 2005 que 

criou o Sistema Nacional de Defesa Civil 

(Sindec) e o Decreto de 26 de setembro de 

2005 que instituiu a Semana Nacional de 

Redução de Desastres.

Como única entidade responsável pela 

gestão de risco em âmbito nacional, a Se-

cretaria Nacional de Defesa Civil tem a fun-

ção primordial de desencadear ações pre-

ventivas e de dar respostas aos desastres. 

Isso, no entanto, não acontece já que sua 

atuação é frequentemente pautada sobre 

o pós-desastre o que dificulta a institucio-

nalização da gestão de risco enquanto um 

conjunto de ações que visam equacionar 

as consequências dos eventos danosos.

Prova disso é que uma pesquisa da 

organização não governamental Contas 

Abertas realizada no ano passado apontou 

que o Brasil gastou, em 2009, dez vezes 

mais com reparos causados por desastres 

naturais do que com a prevenção. Naquele 

o ano, o governo federal teve custos de R$ 

1,3 bilhão com o programa Resposta aos 

Desastres e Reconstrução e apenas R$ 

138 milhões com o de Prevenção e Prepa-

ração para Desastres.

Para o engenheiro geólogo e professor 

aposentado da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e da Universidade 

Federal de Ouro Preto (Ufop), Edézio 

Teixeira de Carvalho, a prevenção é a 

melhor maneira de reduzir ao mínimo as 

consequências do desastre e supera em 

importância o aviso de última hora. “O poder 

público deveria gastar em prevenção pelo 

menos o mesmo valor que gasta com os 

reparos pós-desastres. Isso iria minimizar 

os prejuízos das vítimas atingidas que na 

maioria das vezes não têm condições de 

repor o que perderam”, ressalta.

Mesmo reconhecendo a importância 

da prevenção, Edézio defende que o Es-

tado deveria estabelecer uma indenização 

em rito sumário por morte comprovada em 

acidente geológico. “Como é a lei hoje, 

existem casos em que a vítima leva até 

vinte anos para receber uma indenização. 

Com a indenização em rito sumário em 

caso de morte, a família receberia a inde-

nização imediatamente independentemen-

te de quem foi a culpa. Mesmo porque, a 

priori, a culpa é do Estado já que ele é que 

organiza a sociedade e por negligência 

permite que as condições para que os de-

sastre aconteçam sejam criadas”, finaliza.

Descaso e burocracia
O descaso em relação ao sofrimento 

das vítimas atingidas por desastres natu-

rais é um capítulo a parte nas tragédias 

que se sucedem todos os anos. Não bas-

tasse toda dor e sofrimento pelas perdas 

de parentes, na maioria das vezes em meio 

à lama e escombros, as vítimas dos de-

sastres naturais têm que esperar meses 

para que a administração municipal de sua 

cidade possa elaborar a papelada neces-
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sária para oficializar como calamidade ou 

emergência um cenário de devastação em 

que se transformou o município. O pedido 

de reconhecimento dos decretos de ca-

lamidade, que antecedem a liberação de 

recursos federais para socorrer as vítimas 

de desastres naturais, percorre um longo 

caminho nas vias burocráticas até chegar 

às regiões atingidas.

Um estudo feito pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) mostra que, 

em 2010, das 1.287 cidades que tiveram 

portarias de emergência ou calamidade de-

cretadas, apenas 171 municípios (13,2%) 

receberam transferências federais como 

resposta aos desastres. De acordo com o 

estudo, 39% do orçamento que deveria ser 

utilizado para socorro imediato das cidades 

atingidas é usado em transferências para 

projetos de reconstruções de tragédias de 

anos anteriores.

Despreparo
 A morosidade dos processos para a 

liberação de recursos para os municípios 

é apenas uma das deficiências da políti-

ca nacional de gestão de riscos. O próprio 

governo brasileiro, em documento enviado 

em novembro de 2010, por Ivone Maria 

Valente, da Secretaria Nacional de Defe-

sa Civi (Sedec) à Organização das Nações 

Unidas (ONU) admitiu que o País é despre-

parado para enfrentar tragédias.

O documento obtido pelo jornal Estado 

de São Paulo faz um raio-x da implementa-

ção de um Plano Nacional de Redução do 

Impacto de Desastres Naturais. Suas con-

clusões mostram que a tragédia da região 

serrana do Rio de Janeiro estava pratica-

mente prevista pelas próprias autoridades. 

Na versão enviada pelo governo do Brasil 

ao escritório da Estratégia Internacional 

das Nações Unidas para a Redução de De-

sastres, no fim de 2010, as constatações 

são alarmantes.

Segundo o documento, a maioria dos 

órgãos que atuam em defesa civil no País 

está despreparada para o desempenho 

eficiente das atividades de prevenção e 

praticamente um a cada quatro municípios 

brasileiros sequer tem um serviço de defe-

sa civil e, onde existe, não há como medir 

se são eficientes. “Em 2009, o número de 

órgãos municipais criados oficialmente no 

Brasil (para lidar com desastres) alcançou 

o porcentual de 77,36% dos municípios 

brasileiros, entretanto, não foi possível 

mensurar de forma confiável o indicador 

estabelecido como taxa de municípios pre-

parados para prevenção e atendimento a 

desastres”, diz o documento.

No relatório, o próprio governo assi-

nala suas limitações em criar um sistema 

para monitorar e disseminar dados sobre 

vulnerabilidade no território e reconhece 

que a situação é cada vez mais delicada 

para a população. “A falta de planejamento 

da ocupação e/ou da utilização do espaço 

geográfico, desconsiderando as áreas de 

risco, somada à deficiência da fiscaliza-

ção local, têm contribuído para aumentar 

a vulnerabilidade das comunidades locais 

urbanas e rurais, com um número cres-

cente de perdas de vidas humanas e vulto-

sos prejuízos econômicos e sociais”, diz o 

documento assinado por Ivone Maria.

Às conclusões do relatório do governo 

brasileiro enviado à ONU vêm somar as 

opiniões da professora da Universidade 

de São Paulo (USP), arquiteta e urbanista 

Raquel Rolnik. Na opinião da arquiteta, que 

também é relatora especial da ONU para o 

Direito à Moradia Adequada, a tragédia que 

atingiu os municípios da região serrana no 

Rio de Janeiro é resultado da má gestão 

do solo urbano e pode continuar a se re-

petir se não houver mudanças estruturais 

na política de planejamento das cidades. 

Raquel lembra que as cenas da tragédia 

da região serrana deste ano revelam falhas 

históricas e estruturais na ocupação de 

territórios e já foram vistas em Angra dos 

Reis, em 2010 e Santa Catarina, em 2008. 

Segundo ela, as cenas não mudam porque 

o modelo de desenvolvimento urbano e 

a lógica de organização das cidades não 

mudou, acrescentando que falta uma po-

lítica para que os municípios tenham, de 

fato, um planejamento urbano que parta 

principalmente da gestão do solo.

Apesar da série de críticas sobre a 

política urbana brasileira, Raquel acredita 

que ainda é possível modificar o mode-

lo de ocupação das cidades, mesmo em 

áreas consolidadas. Tanto que em entre-

vista concedida à TV cultura no dia 11 de 

janeiro, ao ser perguntada se há solução 

para as perdas de vidas em várias cida-

des por causa das chuvas intensas, ela foi 

incisiva: “Tem solução, sim. Há formas de 

intervenção para melhorar a estabilidade 

dos terrenos, drenar melhor a água, conter 

encostas, ou seja melhorar a condição de 

segurança e a gestão do lugar para que, 

mesmo numa situação de risco, se possam 

evitar mortes”, afirma.

Segundo a urbanista, a questão de 

fundo é que “ninguém vai morar numa 

área de risco porque quer ou porque é 

burro. As pessoas vão morar numa área 

de risco porque não têm nenhuma opção 

para a renda que possuem. Estamos falan-

do de trabalhadores cujo rendimento não 

possibilita a compra ou aluguel de uma 

moradia num local adequado. E isso se 

repete em todas as cidades e regiões me-

tropolitanas. Não adiantam nada as obras 

paliativas aqui e ali se não tocarmos nesse 

ponto fundamental que é: quais são os lo-

cais adequados, ou seja, fora das áreas de 

risco, que serão abertos ou disponibiliza-

dos para que a população de menor renda 

possa morar?”, indaga.



A exemplo de outros estados da fe-

deração, em Minas Gerais, a falta de in-

vestimentos em prevenção também é a 

principal causa das tragédias que desa-

bam sobre as famílias que ocupam áreas 

de risco. Nos últimos cinco anos, 84% das 

mortes nos períodos chuvosos em Minas 

estão relacionadas ao descaso de prefei-

turas com a tarefa de evitar vítimas. Dados 

da Defesa Civil dão conta que entre ou-

tubro do ano passado a março deste ano 

mais de 1,4 milhões de pessoas foram 

atingidas pelas chuvas em todo estado, 

sendo que 17 morreram.

Um estudo elaborado pelo chefe do 

Centro de Controle de Emergências da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(Cedec), capitão Anderson Passos, revela 

que 106 das 126 pessoas que morreram 

no estado entre 2005 e o início de 2010 

em decorrência das chuvas poderiam ter 

sido salvas, caso os municípios se prepa-

rassem com mais responsabilidade.

O resultado, apesar de trágico, não 

surpreende quando é constatado o núme-

ro de cidades que dispõem efetivamente 

de Defesa Civil em Minas. O estudo revela 

que dos 853 municípios, apenas 200, me-

nos de 30%, possuem equipes atuantes 

para prevenção e resposta a desastres 

naturais. De acordo com o estudo, em pri-

meiro lugar entre os acidentes fatais estão 

as ocorrências de soterramento (38%), 

vindo, em seguida, as vítimas arrastadas 

por enxurradas (36%). Os casos de desa-

bamento ficam em terceiro lugar, (10%). A 

conclusão é que as três situações seriam 

passíveis de ser evitadas, desde que os 

municípios se preparassem adequada-

mente para os períodos das chuvas.

Belo Horizonte é referência 
Ao contrário da maioria das cidades 

brasileiras que não possuem política de 

prevenção contra desastres naturais, as 

ações da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) em relação a gestão de área de risco 

geológico viraram referência.

A coordenação da estratégia de inter-

venção nas áreas de risco geológico sujei-

tas a deslizamento de encosta e inundação 

é feita pela Companhia Urbanizadora de 

Belo Horizonte – Urbel que possui vários 

programas. O Programa Estrutural Para 

Área de Risco (PEAR) se tornou um mode-

lo de gestão para outras cidades do país e 

ao longo dos últimos anos tem contribuído 

na prevenção e na redução de acidentes 

graves nas áreas de risco durante o pe-

ríodo das chuvas. A implantação de sete 

Centros de Referência Em Área de Risco 

(CREAR) nos principais aglomerados, a ca-

pacitação dos integrantes dos Núcleos de 

Defesa Civil (NUDEC), a remoção preventi-

va de famílias em área de risco muito alto, 

as milhares de vistorias anualmente feitas 

em moradias de áreas instáveis, além das 

obras de manutenção nas comunidades, 

são alguns exemplos das ações contínuas 

do PEAR visando garantir a segurança da 

população.

Para o diretor presidente da Urbel, 

Claudius Vinícius Leite Pereira, (Leia en-

trevista página 12) o que faz a diferença 

na política adotada pela PBH é  a estreita 

relação mantida com a população de área 

de risco através dos voluntários dos núcle-

os de defesa civil. “Eles sabem ler os prin-

cipais sinais de movimentação do terreno, 

e com isso passam a ser um dos princi-

pais elos dessa rede que nós procuramos 

construir juntamente com o movimento 

social”, afirma.

Com o intuito de auxiliar as vítimas das 

chuvas no estado, o Crea-Minas colocou 

em campo 73 de seus fiscais. Eles realiza-

ram o mapeamento dos danos nos municí-

pios em estado de emergência, sendo que 

foram realizadas fiscalizações em 91 mu-

nicípios atingidos e que se encontravam 

em situação de risco. Segundo o assessor 

da presidência do Crea-Minas, arquiteto 

urbanista José Abílio Belo, como defensor 

dos interesses da sociedade a atuação do 

Conselho em relação a gestão de risco 

geológico é muito importante. “Acredita-

mos que a atuação do Crea-Minas possa 

auxiliar nas áreas de engenharia civil liga-

das ao sistema viário e de esgotamento 

sanitário, de geotecnia com mapeamento 

e indicação de área de risco, além da área 

residencial, com elaboração de projetos”.
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Trabalhando com gestão de área de risco desde a administração 

do então prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias (1993/1997), o 

engenheiro civil e especialista em geotecnia, Claudius Vinícius Leite 

Pereira é diretor presidente da Companhia Urbanizadora de Belo 

Horizonte (Urbel) desde 2003 e um dos coordenadores do Grupo 

Executivo de Área de Risco de Belo Horizonte (Gear). Com larga 

experiência na área, Claudius foi Secretário Municipal de Serviços 

Urbanos da Regional Noroeste e ocupou outros cargos na Urbel, 

sempre atuando em ações de prevenção contra risco geológico-

geotécnico, urbanização e manutenção, ações de saneamento, 

abastecimento de água e programas de remoção e reassentamento 

de famílias. Nesta entrevista à VÉRTICE, Claudius fala das várias 

ações da Prefeitura de Belo Horizonte que fizeram do município um 

exemplo na área de prevenção de riscos. 

VÉRTICE - Belo Horizonte hoje é referência em gestão de preven-
ção de risco. Como foi a construção desta história?
Claudius – Quando começou a administração do Patrus, vivíamos 

uma época extremamente chuvosa com muitos acidentes de encos-

ta. Foi uma prova muito dura e logo no início do governo, a prefei-

tura trouxe para Belo Horizonte o pessoal do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) de São Paulo e eles desenharam oficialmente o 

primeiro programa estrutural em área de risco. Nós então fomos 

adequando e realinhando alguns objetivos do programa que foi 

construído tendo como base três planos. O Plano de Atendimento 

Emergencial para os períodos de chuvas, que inclui as vistorias téc-

nicas, o monitoramento, as reconstruções, os abrigamentos e tudo 

que se refere ao atendimento mais emergencial. O Plano de Mobi-

lização Social, que trabalha as questões preventivas no aspecto da 

organização da comunidade englobando a montagem dos núcleos 

de defesa civil e as mobilizações das comunidades para execução 

de obras. E, finalmente,  o Plano de Obras, que trabalha com recur-

sos do município, já que nós possuímos contrato guarda-chuva para 

pequenas obras, e também capta recursos junto ao governo federal. 

VÉRTICE – Como foi feita a integração entre os diversos órgãos 
da prefeitura e a Urbel?
Claudius – O programa é muito interessante porque adota o for-

mato de grupo executivo em que todas as secretarias, instituições 

e autarquias que tenham alguma interface com as áreas de risco 

estão presentes. Este grupo é constituído por um decreto do prefeito 

e é composto pelas secretarias de Políticas Urbanas, de Assistência 

Social, de Abastecimento, da Saúde, as Regionais, a Defesa Civil, a 

Sudecap, a SLU e a Urbel. De outubro a abril, às segundas-feiras, 

às 9 horas da manhã, este grupo se encontra e discute as diretrizes 

da política para a área de risco da cidade ponto a ponto. Quando a 

situação exige ele também se reúne em ocasiões extraordinárias.

VÉRTICE - Que legislação dá suporte às ações?
Claudius -  A primeira regulamentação que orienta o programa é 

a Lei de Defesa Civil Nacional, através de seu Sistema Nacional de 

Defesa Civil. A Lei diz que o cidadão tem que estar informado se ele 

está em área de risco para que exerça a sua autodefesa. Vamos lá 

e cuidamos disso. Parte da segunda regulamentação está na Lei 

Orgânica do Município e o restante está nos nossos procedimentos 

e fluxos, dos quais o Ministério Público tem amplo conhecimento. 

Nos casos de remoções compulsórias de famílias de áreas de risco,  

às vezes é preciso uma medida judicial. Então nós damos ciência 

ao Ministério Público sobre quais são os nossos procedimentos e 

procuramos ser rigorosos no cumprimento.

VÉRTICE – Qual é o histórico dos resultados alcançados pela ges-
tão de risco da Prefeitura de Belo Horizonte até hoje?
Claudius - No primeiro diagnóstico que fizemos, em 1993, tínhamos 

15 mil edificações em situação de risco alto e muito alto. Em 2004, 

foram 10.650, sendo que neste ano começou o grande aporte de 

recursos do governo federal para as vilas e favelas, áreas de riscos 

e principalmente para a população de baixa renda. Foi quando co-

meçamos implantar o Vila Viva que tem um impacto muito benéfico 

no que diz respeito à diminuição das situações de risco. Em 2009, 

fizemos outro diagnóstico e encontramos 3.789 edificações em ris-
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co alto e muito alto. Estamos numa escala decrescente graças à 

grande quantidade de recursos que temos investido nas vilas e fa-

velas. O risco geológico, principalmente dentro destes assentamen-

tos precários, na verdade, significa falta de infraestrutura urbana. 

Quanto mais estruturarmos urbanisticamente esses aglomerados, 

mais os vetores causadores de risco estarão sob controle. 

VÉRTICE - Como é a participação dos voluntários e da sociedade?
Claudius- Os voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec) se co-

locam como pessoas disponíveis para trabalhar pela sua comunida-

de. Nós construímos com eles um amplo programa de treinamento 

e acreditamos que dois conceitos são muito importantes para nós. 

O primeiro, é o conceito de gestão de proximidade. Eles têm o nosso 

telefone, recebem os alertas de chuvas e têm procedimentos dos 

quais já são treinados. O segundo, é o conceito de gestão compar-

tilhada, de corresponsabilidade. Porque o grande responsável pelas 

questões de risco e de defesa civil no município é o poder público 

municipal que é próximo do cidadão e controla o território, permi-

tindo ou não que uma área de risco seja ocupada. Agora, existe 

uma contribuição que só o cidadão pode dar e o exemplo clássico 

desta situação é quando ele resolve expandir a sua casa e corta o 

barranco de forma inadequada para construir, criando uma situação 

de risco. Essa é uma situação em que o município não tem controle 

e que o cidadão precisa participar.

“Quanto mais estruturarmos urbanis-
ticamente esses aglomerados, mais os 
vetores causadores de risco estarão sob 
controle”.
VÉRTICE – Existem  cursos de capacitação?
Claudius – No Núcleo de Defesa Civil trabalhamos com uma equi-

pe multidisciplinar composta por um engenheiro, um geólogo e um 

técnico da área social. O técnico traz a dinâmica de grupo, o envol-

vimento e vai conquistando o coração das pessoas para esse traba-

lho. O engenheiro dá dicas e repassa seu saber à medida em que 

as inquietações vão aparecendo, assim como o geólogo também 

explica porque um solo rompe antes do outro e outras informações. 

Estes cursos são dados para a população no início das chuvas. No 

curso de cartografia, eles aprendem a ler mapas para entenderem a 

situação da área de risco da sua comunidade. Em setembro ou um 

pouco antes nós já começamos aplicá-los tanto para os núcleos de 

defesa civil quanto para o pessoal interno da prefeitura.

VÉRTICE – Como é trabalhada a questão do alerta à população?

Claudius – Temos uma parceria com o Centro de Climatologia Tem-

po Clima, em convênio firmado com a PUC-Minas em que eles nos 

alertam sobre a previsão do tempo. Este alerta é repassado para os 

núcleos de Defesa Civil que já sabem quais são as áreas de risco 

de sua comunidade e quais as providências a serem tomadas. As 

pessoas que têm algum déficit de mobilidade e que são incapazes 

de se movimentarem sozinhas recebem atenção especial, sendo 

abrigadas em casas de amigos. Existe toda uma rede social desen-

volvida pela própria vivência das pessoas em que o poder público 

simplesmente se apoia, pois respeitamos muito essa organização. 

Nós temos oito Centros de Referência em Áreas de Risco (Crear) 

nos principais aglomerados mais vulneráveis de Belo Horizonte com 

equipes de engenheiros e geólogos que levam atendimento ime-

diato às famílias atingidas. O objetivo é que assim que a família 

faça o pedido de vistoria, ela receba este serviço imediatamente. 

Os Crear servem também de abrigamento temporário. Temos ainda 

os abrigos municipais Granja de Freitas, no Taquaril, onde a família 

permanece durante um tempo maior, e o abrigo São Paulo para 

permanência menor. Mas nosso principal sistema de abrigamento é 

o programa Bolsa Moradia, que é uma quantia que a família recebe 

mensalmente para auxiliá-la no pagamento do seu aluguel. 

VÉRTICE – E quanto o Bolsa Moradia paga hoje?

Claudius –  Hoje o valor é de R$ 300,00, mas no orçamento de 

2011 nós aumentamos para R$ 400,00. Como temos uma média 

de 1.300 usuários devemos gastar cerca de R$ 4,5 milhões. Es-

trategicamente o programa é um instrumento importante porque o 

município não consegue produzir 1.300 moradias de uma hora para 

outra e precisamos ter um lugar onde as pessoas possam esperar a 

produção dessas unidades. O Bolsa Moradia também veio para hu-

manizar a situação de abrigamento, porque abrigo por melhor que 

seja não é como a moradia de origem da família removida.

VÉRTICE –Qual a principal causa do sucesso do programa?
Claudius – Nós acreditamos que o grande diferencial é essa íntima 

relação que temos com a população de área de risco através dos 

voluntários dos núcleos de defesa civil. Eles sabem ler os princi-

pais sinais de movimentação do terreno, e com isso passam a ser 

um dos principais elos dessa rede que nós procuramos construir 

juntamente com o movimento social. Outro fator a se destacar é o 

conhecimento que temos da realidade onde atuamos, através de 

ferramentas como o diagnóstico que é sempre atualizado. Desta 

forma a gestão de risco no município vem se consolidando como 

uma importante política pública, seja na proteção de milhares de 

pessoas ou na preservação de vidas.
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IQR: Análise do órgão ambiental
de Minas Gerais para o aterro 
sanitário de Monte Carmelo1

Aplicação in loco do índice iQR para avaliação da qualidade ambiental
do aterro sanitário de monte carmelo

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERROS 
DE RESÍDUOS - IQR

O IQR é uma ferramenta criada pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental - CETESB aplicada no estado de 

São Paulo para a avaliação da disposição 

final de resíduos. 

Os resíduos sólidos urbanos - RSU 

constituem hoje uma das principais preo-

cupações ambientais. Conforme dados da 

Gerência de Saneamento - GESAN (2009) 

da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

- FEAM, 42,95% da população de Minas 

Gerais dispõe seus resíduos em aterros sa-

nitários - AS, o correspondente a 6,92% dos 

municípios mineiros. Esses dados ainda in-

dicam que 53,56% da população urbana de 

Minas Gerais dispõe seus resíduos de forma 

inadequada, o que corresponde a 80,30% 

dos municípios mineiros. A adoção de so-

luções inadequadas para os problemas dos 

RSU gera prejuízos à saúde pública, riscos 

de contaminação do solo, do ar e da água, 

proliferação de vetores de doenças e a ca-

tação (BARROS et al, 1995). 

De acordo com o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas - IPT (2000) a disposição de 

RSU em AS permite um seguro confinamen-

to dos RSU no solo em termos de controle 

de poluição ambiental e proteção à saúde 

pública.

De acordo com a CETESB (2008), o 

cálculo do IQR é realizado a partir de um 

formulário padrão subdividido em três par-

tes, sendo elas: “Características do Local”, 

“Infraestrutura Implantada” e “Condições 

Operacionais”. Através de sua pontuação 

obtida, o IQR permite a padronização do en-

quadramento das condições de disposição 

final de RSU e sua classificação em “Ina-

dequadas” (0,0 a 6,0), “Controladas” (6,1 a 

8,0) ou “Adequadas” (8,1 a 10,0).

Conceitualmente, o IQR pode ser enten-

dido como instrumento para a padronização 

da avaliação da qualidade dos AS, uma vez 

que pode ser compreendido como parâme-

tro de avaliação e comparação desse tipo 

de empreendimento.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
Foi realizada a avaliação da qualidade 

do AS licenciado do município de Monte 

Carmelo por meio da aplicação da ferra-

menta IQR e posteriormente, comparação 

do resultado obtido aos resultados alcan-

çados por AS dos municípios de população 

equivalente e ainda, perante a pontuação 

média recebida por estes empreendimentos 

do Estado de São Paulo, conforme CETESB 

(2008).

O IQR foi aplicado in loco através de 

constatações visuais durante a vistoria e 

informações cedidas pelo Departamento 

Municipal de Água e Esgoto de Monte Car-Monte Carmelo está localizada no Alto Paranaíba



melo - DMAE.

RESULTADOS
No que tange às “Características 

Locais”, o IQR obteve valor reduzido 

para “capacidade de suporte do solo” e 

“permeabilidade do solo”, uma vez que 

a operação é executada em um solo 

arenoso, e o recobrimento é realizado 

com a reutilização dos rejeitos da indústria 

cerâmica, segundo informado pelo DMAE. 

No que diz respeito à “Infraestrutura 

Implantada”, obteve-se uma baixa pontua-

ção para as variáveis relativas à drenagem, 

uma vez que não foram identificados dis-

positivos definitivos de drenagem de águas 

pluviais, como por exemplo, canaletas de 

concreto. Observou-se ainda que o AS pos-

sui drenagem provisória bastante limitada, 

com ausência de drenagem na plataforma 

dos resíduos. Para o item “outros equipa-

mentos” aplicou-se baixa pontuação, pois 

apenas um trator de esteira realiza o re-

cobrimento e a compactação dos resíduos. 

Adicionalmente, foi dada pontuação parcial 

no quesito “atendimento à estipulações de 

projeto”, uma vez que, segundo informado 

na visita ao AS, foram necessárias e reali-

zadas algumas modificações no seu projeto.

No que tange às “Condições Operacio-

nais” do AS de Monte Carmelo, aplicou-se 

baixa pontuação para as variáveis “funcio-

namento da drenagem pluvial definitiva” 

e “funcionamento da drenagem pluvial 

provisória”, uma vez que o AS não possui 

esse tipo de drenagem, nem sistema de 

drenagem implantada na plataforma dos 

resíduos, respectivamente. Foi dado para o 

quesito “manutenção dos acessos internos” 

nota parcial, uma vez que embora os aces-

sos à frente de operação do AS sejam de 

boa qualidade, a via de acesso às lagoas 

para tratamento de lixiviado e aos poços de 

monitoramento encontra-se inacessível.

Assim, o resultado obtido para a 

classificação da disposição de resíduos 

do AS de Monte Carmelo foi de 8,4 e se 

enquadra em “Condições Adequadas”.

DISCUSSÃO
Com relação à média dos empreen-

dimentos de municípios do estado de São 

Paulo, que segundo a CETESB (2008) cor-

responde a 8,0, o AS de Monte Carmelo 

obteve valor superior na aplicação “in loco” 

deste índice. Portanto, a média mencionada 

possui sua operação enquadrada como em 

“Condições Controladas”, enquanto que o 

AS de Monte Carmelo opera em “Condições 

Adequadas”.

Ao se comparar o resultado do IQR para 

o AS em questão perante os resultados para 

cada município de população equivalente 

à de Monte Carmelo verificou-se que a 

disposição de resíduos enquadra-se como 

“Controlada” e “Adequada” (Tabela 1).

Ao se comparar perante o quesito 

população dos municípios, haja vista que 

Monte Carmelo apresenta população 

de 44.367 habitantes, observa-se que 

conforme a CETESB (2008), apenas os 

municípios paulistas com população até 

100.000 habitantes (575 municípios), 

apresentam IQR médio igual a 7,9, o 

que representa o enquadramento em 

“Condições Controladas”. Esse valor ainda 

permanece inferior quando comparado ao 

obtido pelo AS de Monte Carmelo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após alguns ajustes, como a adoção 

de valores intermediários na pontuação de 

cada critério e a inserção e adaptação de 

outras variáveis, o IQR pode ser aplicado 

em grande escala, utilizado como um 

instrumento de padronização, assim como 

já é feito no estado de São Paulo. Desta 

forma, através de uma ferramenta que 

estabelece parâmetros de avaliação do 

AS é possível tornar menos subjetiva a 

fiscalização, comparação e classificação 

deste tipo de empreendimento realizado 

pelos órgãos ambientais.
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Betim investe na construção 
da Linha 1 do metrô

A expectativa da população de Betim 

de ter o metrô como alternativa segura e 

cômoda de transporte está deixando de ser 

apenas um sonho para se transformar em 

realidade. O estudo de viabilidade econômi-

ca do projeto, apresentado em 2009, prevê 

a expansão do metrô da Estação Eldorado, 

em Contagem até a região do bairro Jardim 

Alterosas, em Betim e propõe a revisão do 

projeto executivo da chamada Linha 1, con-

cebida na década de 1980 pela Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transporte. 

O projeto original que previa a cons-

trução de três trechos de metrô: Centro 

(Horto/Eldorado) e Leste (Capitão Eduardo/

Matadouro, atual São Gabriel), em Belo Ho-

rizonte e Oeste (Eldorado/Betim), na região 

metropolitana, não contemplou o que liga 

Eldorado a Betim, com a extensão de apro-

ximadamente 18 quilômetros.

Para o engenheiro civil com experiên-

cia em gestão e operação de transportes, 

Ricardo Mendanha Ladeira, além de ser o 

único trecho do metrô que possui projeto, 

o ramal Eldorado/Betim é de grande impor-

tância econômica para o sistema ferroviário, 

por se encontrar em uma área industrial lo-

calizada junto às BRs 381 e 262, além do 

Anel Rodoviário Norte de Belo Horizonte. 

“Nesta região estão localizadas grandes 

empresas do complexo industrial Betim/

Contagem como a Fiat, a Refinaria Gabriel 

Passos, a Unifast, Gevisa e outras em um 

aglomerado urbano de cerca de 5 milhões 

de habitantes”, afirma.

Segundo Ricardo Mendanha, que tam-

bém é diretor regional da Agência Nacional 

de Transporte Público (ANTP), uma das 

principais medidas para viabilizar a Linha 1 

seria o compartilhamento da faixa de domí-

nio entre o transporte de passageiros sobre 

trilhos no ramal de transporte ferroviário de 

carga, operado pela Ferrovia Centro-Atlân-

tica. “Isso impõe a eliminação de todas as 

passagens de níveis e a vedação da faixa, 

apesar do alto custo urbano que essa so-

lução representa, já que o efeito barreira 

segrega o tecido urbano”, ressalta.

O engenheiro lembra que com a ve-

dação da linha de trem com o comparti-

lhamento da área será possível resolver 

questões logísticas como a ligação da re-

gião Centro-Oeste do País com os portos do 

Espírito Santo. “Além disso, resolveremos a 
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questão da travessia da cidade que hoje é 

um problema grave e conseguiremos resol-

ver a questão da ligação metropolitana atra-

vés do transporte ferroviário de passageiros 

com o centro da Capital, ligando os muni-

cípios de Contagem, Betim e BH”, afirma.

O estudo de viabilidade econômica 

mostra que a criação de uma nova linha 

paralela à malha ferroviária já existente 

diminuiria em muito os custos do metrô e 

reduziria o tráfego de veículos em cerca de 

1.850 viagem por ônibus/dia na BR 381, 

avenida Amazonas e vias adjacentes. Com 

isso haveria um aumento da regularidade 

e da confiabilidade nos deslocamentos da 

força de trabalho do polo industrial de Betim 

e Contagem, com a redução dos tempos de 

viagem.

Segundo Ricardo Mendanha, o metrô 

iria minimizar muito a saturação do trans-

porte coletivo de ônibus da Região Metropo-

litana de BH que hoje carrega cerca de 3,8 

milhões de passageiros em ônibus por dia. 

“Se fizéssemos o metrô Contagem até Be-

tim, do Barreiro até a Savassi, até o Centro 

Administrativo e até a região hospitalar, que 

são os projetos que estão em discussão en-

tre as prefeituras de BH, Betim, Contagem, 

CBTU, governo estadual e governo federal 

através do Gabinete da Casa Civil, nós va-

mos atingir cerca de 900 mil passageiros/

dia no metrô”, revela.

Mendanha ressalta que a linha do me-

trô Contagem/Betim tem tudo para ser im-

plantada. “O projeto tem viabilidade econô-

mica, existe necessidade de se fazer a obra 

e há interesse dentro do plano de logística 

nacional. O que temos que fazer é resol-

ver concomitantemente à construção da 

linha, o problema do transporte de carga. 

Se, em 2011, fecharmos os licenciamentos 

ambientais e de 2012 até 2014 fizermos o 

processo da vedação da faixa, é possível 

pensar em termos a linha implantada até 

2016”, afirma.

Parcerias
Os governos estadual e federal sabem 

da importância da construção do metrô 

Contagem/Betim para resolver os proble-

mas de transporte da Região Metropolitana 

de BH, tanto do ponto de vista do gargalo 

da estrutura logística do transporte de car-

ga, quanto do transporte de passageiros da 

cidade.

De acordo com Ricardo Mendanha é 

muito importante a integração institucional 

entre o governo federal, o governo estadu-

al e municipal na busca de uma equação 

político financeira. “Acho que é fundamen-

tal neste processo que governo federal, 

governo do estado e os governos munici-

pais estejam envolvidos no dia a dia para 

somar esforços. Temos que buscar também 

a iniciativa privada. Daí a importância das 

prefeituras de Betim e Contagem fazerem 

esforços para trazer para essa discussão a 

Fiat, a Petrobras, a Usifast, a Gevisa e outras 

grandes empresas. São grupos econômicos 

fortíssimos que têm todo o interesse em re-

solver o problema que está afetando o seu 

dia, não só do ponto de vista de transporte 

de carga e logística, mas também do ponto 

de vista do deslocamento das pessoas para 

o seu emprego”, ressalta.

Mendanha lembra que a Fiat gasta hoje 

quantias enormes com fretamento de cer-

ca de 300 ônibus para transportar os seus 

empregados, sendo que, se o metrô che-

gasse até Betim, os veículos poderiam ser 

utilizados apenas para levar os funcionários 

da estação até a empresa. “Então é este so-

matório de esforços é que vai levar a uma 

solução do problema. Como diretor regional 

da Agência Nacional de Transporte Público 

(ANTP) entendo que o transporte público é 

fundamental para resolver os problemas do 

país. Nós só vamos avançar se tivermos um 

transporte público em todas as suas moda-

lidades condizentes com as necessidades 

do país para que a gente possa ter um Bra-

sil cada vez melhor” afirma.

A prefeita de Betim, Maria do Carmo 

Lara, ressalta  que desde que assumiu a 

administração do município, em 2009, tem 

buscado viabilizar os recursos para a im-

plantação do metrô, tanto junto ao governo 

federal como o estadual. “Nós continuamos 

não medindo esforços para viabilizar a linha 

do metrô ligando Contagem a Betim. Já 

concluímos o estudo de viabilidade eco-

nômica, contratamos uma consultoria para 

esse fim e constituímos um grupo de tra-

balho para cuidar exclusivamente da ques-

tão do metrô. Além disso, vimos mantendo 

conversas com o governo federal e com o 

governo estadual no sentido de viabilizar 

essa parceria”, enfatiza.

Maria do Carmo lembra que o estudo de 

viabilidade econômica mostrou que há pas-

sageiros suficientes para viabilizar a criação 

de uma Parceria Público Privada (PPP) que 

é do interesse do governo estadual. “Esta-

mos fazendo todos os esforços para viabi-

lizar essas parcerias. O pleito de Betim no 

PAC da mobilidade é a extensão da Linha 

1 e para isso estamos fazendo gestão jun-

to ao governo federal e o estadual e está 

havendo muita receptividade destas duas 

esferas de governo que têm se mostrado 

sensibilizadas com a questão”, finaliza.Mendanha fala sobre a viabilidade da Linha 1

Ad
ria

na
 v

on
 K

rü
ge

r



É a FAEA-MG promovendo a capacitação profissional na área tecnológica.

Engenharia de Segurança do Trabalho: 
curso de  especialização com qualidade
Engenharia de Segurança do Trabalho: 
curso de  especialização com qualidade

Compromisso, Inovação e Avanço

Promoção:                      Realização:                      Apoio:                      

Aguarde mais informações 
no site: www.crea-mg.org.br

 ederação das Associações 
Agronomia do Estado de Minas Gerais - FAEA-MG  assume Aa vanguarda na ação de qualificação profissional ao realizar 

parceria  com a Escola Satélite para a capacitação profissional 
através de cursos telepresenciais. 

A parceria inédita firmada pela FAEA-MG com  o  apoio do  Crea-Minas, 
permite o uso institucional da escola satélite facilitando o 
profissional a diversos  cursos democratizando o acesso à qualificação 
profissional. 

O primeiro curso telepresencial a ser ministrado é o de Engenharia de 
Segurança do Trabalho, realizado pela Faculdade Pitágoras. 

Por apenas R$276,00 mensais, o profissional poderá frequentar um 
curso de especialização lato sensu com qualidade, gestão 
acadêmica, correção de provas, notas, controle de presença do 
aluno,  horário específico para tirar dúvidas e certificação.

de Engenharia, Arquitetura e 

ingresso do 
 

F



É a FAEA-MG promovendo a capacitação profissional na área tecnológica.

Engenharia de Segurança do Trabalho: 
curso de  especialização com qualidade
Engenharia de Segurança do Trabalho: 
curso de  especialização com qualidade

Compromisso, Inovação e Avanço

Promoção:                      Realização:                      Apoio:                      

Aguarde mais informações 
no site: www.crea-mg.org.br

 ederação das Associações 
Agronomia do Estado de Minas Gerais - FAEA-MG  assume Aa vanguarda na ação de qualificação profissional ao realizar 

parceria  com a Escola Satélite para a capacitação profissional 
através de cursos telepresenciais. 

A parceria inédita firmada pela FAEA-MG com  o  apoio do  Crea-Minas, 
permite o uso institucional da escola satélite facilitando o 
profissional a diversos  cursos democratizando o acesso à qualificação 
profissional. 

O primeiro curso telepresencial a ser ministrado é o de Engenharia de 
Segurança do Trabalho, realizado pela Faculdade Pitágoras. 

Por apenas R$276,00 mensais, o profissional poderá frequentar um 
curso de especialização lato sensu com qualidade, gestão 
acadêmica, correção de provas, notas, controle de presença do 
aluno,  horário específico para tirar dúvidas e certificação.

de Engenharia, Arquitetura e 

ingresso do 
 

F



Utilizando as modernas tecnologias da 

Agricultura de Precisão (AP), a fazenda Bu-

riti,  no Noroeste de Minas, conseguiu em 

cinco anos uma economia de 15% em in-

sumos e um aumento de 10% na produtivi-

dade. Produtora de soja, milho, feijão e café 

numa área de 6 mil hectares,  a fazenda 

Buriti utiliza várias etapas da Agricultura de 

Precisão a partir da coleta georreferencia-

da de amostras do solo que  são analisadas 

em laboratório, dando origem ao mapa de 

fertilidade. A partir desse mapa, a máquina 

que aplicará os insumos a taxa variáveis, 

equipada por Sistema de Posicionamento 

Global (GPS), faz o trabalho destinando os 

insumos de acordo com a necessidade de 

cada área da lavoura. 

O proprietário da fazenda, Dirceu Júlio 

Gatto lembra que mesmo utilizando tra-

tores há algum tempo nas suas lavouras, 

compensou o investimento feito na compra 

de equipamentos com GPS para aplicação 

dos insumos a taxas variáveis. “Mesmo 

com um investimento alto em maquinário, 

o custo ficou diluído em função da grande 

área coberta. Com pouco mais de uma sa-

fra o investimento foi recuperado”, afirma.

Dirceu revela que devido ao fato de sua 

fazenda ter sido formada pela junção de 

várias pequenas propriedades, o solo era 

muito desigual já que cada terra era tra-

tada de uma maneira. Segundo ele, foi a 

partir da aplicação dos corretivos a taxas 

variáveis que o solo tornou-se mais homo-

gêneo, resultando num aumento significati-

vo da produtividade.  “Além da economia, a 

técnica contribuiu para diminuir o impacto 

ambiental causado pelos insumos, pois não 

há excesso. O solo só recebe o que preci-

sa”, destaca.

AP no Brasil
Apesar da Agricultura de Precisão ter 

várias etapas entre uma colheita e outra, 

no Brasil muitas propriedades utilizam-se 

apenas parte do “pacote”. O processo é 

cíclico e começa na colheita que deve ser 

feita com máquina equipada com sensores 

e receptor GPS para coleta de dados e 

confecção do mapa de produtividade. Em 

seguida é feita a análise de amostras de 

solo coletadas e georreferenciada com 

o intuito de detectar as causas dessa 

variação. A partir de então é gerado um 

mapa de fertilidade que orienta a aplicação 

localizada de fertilizantes, corretivos e 

nutrientes a taxas variáveis. Há também o 

mapeamento da lavoura para detecção de 

invasoras, doenças, insetos, etc.  que guiará 

a aplicação localizada a taxas variáveis de 

produtos químicos para combatê-los. 

No Brasil, a parte do “pacote” mais 

utilizada é a aplicação de insumos a taxas 

variadas baseada no Mapa de Fertilidade, 

obtido através da coleta registrada por GPS 

e análise de uma ou mais amostras do solo. 

Produção

Agricultura de Precisão potencializa
produção no campo
nova tecnologia traz economia de insumos, aumento de produtividade 
e diminuição do impacto ambiental 
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Equipada com GPS, máquina aplica insumos a taxas variáveis
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Ciclo da Agricultura de Precisão recomeça a cada colheita
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Produção

Este mapa indica o teor de cada nutriente 

no solo em cada ponto da área cultivada.

As máquinas usadas na Agricultura de 

Precisão possuem a mais alta tecnologia. 

Elas são equipadas com controladores 

de aplicação inteligentes que seguem as 

instruções estabelecidas nos mapas que 

informam à semeadora ou à adubadora 

a quantidade e o lugar exato em que ela 

deve despejar os insumos, corretivos ou 

sementes no solo. Os dados são armaze-

nados num cartão magnético, que lido por 

computadores instalados nos tratores e 

máquinas, aplicam cada insumo no ponto 

e na quantidade certa, permitindo corrigir 

a ausência ou excesso dos nutrientes ne-

cessários ao desenvolvimento das plantas.

Para o engenheiro agrônomo Thiago 

Ferreira Cunha do Grupo Campo Análises, 

que presta assessoria e serviço em Agri-

cultura de Precisão em várias proprieda-

des, é o mapa de fertilidade do solo que 

vai dizer os porquês da variação de produ-

tividade.  Já o mapa de colheita possibilita 

uma interpretação a mais, ele vai dizer se 

produziu mais ou menos naquela área. Isto 

é feito com equipamentos instalados nas 

colheitadeiras, que marcam as posições 

geográficas no campo através de sinais de 

satélite que são recebidos pelo GPS. Esse 

mapa também informa, através de senso-

res de rendimento e umidade, a quantidade 

e condições físicas dos grãos colhidos em 

cada trecho percorrido. “No entanto, é a 

partir do mapa de fertilidade é que os in-

sumos são aplicados. Ao final do processo, 

em algumas culturas, é interessante se fa-

zer o mapa foliar para ver se a planta está 

respondendo aos cuidados”, revela.

Segundo Thiago, em algumas regiões o 

potencial de uso é maior pelo interesse de 

utilização da técnica de AP. Ele acredita que 

uma das causas do pouco uso é a desinfor-

mação. “Muitos produtores recomendam 

a adubação como uma receita de bolo, e 

mudar a ideia deles não é fácil”, completa. 

Thiago ressalta que logo que a AP foi intro-

duzida no Brasil, em meados da década de 

1990, os equipamentos eram muitos caros, 

mas hoje a tendência é que a técnica se 

popularize, pois os preços estão caindo. 

“Os geradores de mapas de produtividade 

durante a colheita são a parte mais alta do 

investimento. Mas já há a alternativa de kits 

de produtividade que podem ser adaptados 

a qualquer colheitadeira. Esses kits tornam 

a AP mais acessível”, informa.

Thiago explica que na agricultura con-

vencional a aplicação de corretivos e insu-

mos é feita a taxa fixa, a partir da média 

de fertilidade do solo. “O problema é que 

dessa forma, partes do solo recebem insu-

mos além do que necessitam e em outras 

a correção não é suficiente”.

Já o pesquisador da Embrapa, o en-

genheiro agrônomo João Hebert Moreira 

Viana, defende a ideia de que a AP é uma 

excelente ferramenta que possibilita ao 

agricultor um gerenciamento refinado da 

lavoura a partir de um conceito simples: 

“conhecer para administrar”. Ele lembra 

que, teoricamente, a AP pode ser aplicada 

também em pequenas propriedades, mas 

no Brasil, seu uso é mais difundido entre os 

grandes produtores. 

O também engenheiro agrônomo e 

pesquisador da Embrapa, Antônio Marcos 

Coelho ressalta que como a aplicação 

dessas tecnologias no campo ainda são 

uma novidade, o grande problema no 

Brasil é a mão de obra. “Muitas vezes 

as empresas que comercializam os 

equipamentos não dão uma boa assistência 

e treinamento necessário. Sem qualificação 

o investimento se perde em falhas de 

interpretação de dados”, frisa. Ele explica 

que se o produtor estiver cometendo 

erros primários, a utilização da AP não 

vai resolver os problemas. “Agricultura de 

Precisão consiste no uso da tecnologia 

da informação para adequar o manejo 

dos solos e das culturas à variabilidade 

presente dentro de áreas cultivadas, 

visando ao aumento da produtividade, 

ao benefício econômico e à redução no 

impacto ambiental. Caracteriza-se por ser 

uma ferramenta para bons produtores, mas 

não é um substituto desses”, finaliza.
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Entidades

Em São Sebastião do Paraíso, o prazo 

para análise e aprovação de projetos que 

levava, em média, 30 dias passou a ser fei-

ta em uma semana nos últimos três meses 

graças ao convênio firmado entre a Prefei-

tura e a Associação Regional dos Engenhei-

ros, Arquitetos e Agrônomos (Area-SSP), em 

8 de outubro de 2010. 

O convênio de São Sebastião do Paraíso 

integra o projeto Alianças pela Urbanicidade 

da Federação das Associações de Enge-

nharia, Arquitetura e Agronomia do Estado 

de Minas Gerais (Faea-MG), teve como 

inspiração a bem-sucedida experiência de 

parceria entre a Prefeitura de Ourinhos (SP) 

e a Associação de Engenheiros e Arquitetos 

(Aero), que se iniciou em 2003. 

Para o engenheiro civil Jean Marcus 

Ribeiro, presidente da Faea-MG e diretor 

de Relações Institucionais do Crea-Minas, o 

objetivo do programa é mostrar que a par-

ceria entre sociedade civil organizada  e po-

der público funciona e traz resultados para 

a sociedade local em termos de segurança 

e meio ambiente.  Com ele é possível agre-

gar valor para o gestor municipal e para a 

associação, ampliar o mercado de trabalho 

para profissionais e a atividade fim do Crea-

Minas na medida em que auxilia na fisca-

lização da Anotação de Responsabilidade 

Técnica e do Registro Profissional. “Para 

a implantação deste projeto foi decisivo o 

interesse da entidade local, a Area-SSP, a 

vontade política do prefeito Mauro Zanin e 

a sensibilidade da Câmara Municipal que 

aprovou a lei autorizativa (sic) para a cele-

bração do convênio”, enfatiza Jean.  

O secretário municipal de Planejamen-

to Urbano de São Sebastião e inspetor do 

Crea-Minas, engenheiro civil Cassius Mala-

gutti, ressalta que a Associação faz a análise 

prévia dos projetos relativos a construção, a 

regularização e a demolição, realiza o pro-

tocolo dos projetos e permite que os profis-

sionais responsáveis por eles acompanhem 

o andamento, inclusive se são necessárias 

correções e quais são elas. “Na Prefeitura, 

temos um número reduzido de profissionais 

para trabalhar com a análise de projetos e 

com o auxílio da entidade, conseguimos dar 

mais agilidade ao processo de aprovação”, 

observa Malagutti.

Além da aprovação prévia de projetos, 

o convênio prevê auxílio na verificação do 

cumprimento da Lei de Parcelamento do 

Solo, do Código de Obras, do Código de 

Postura e do Código Municipal de Vigilân-

cia Sanitária. Para isso, a Area-SSP conta 

com uma equipe composta pela arquiteta 

Carolina Mumic, coordenadora do projeto, 

e quatro estagiários que vão a campo mu-

nidos de GPS e smartphones. As equipes 

fazem vistorias dentro de uma programação 

definida a partir do zoneamento da cidade 

e quando verificam uma irregularidade, 

enviam um comunicado explicando como 

proceder para regularizar a situação. Se 

não houver adequação dentro do prazo es-

tipulado, os agentes da entidade acionam 

a prefeitura. “Essa parceria faz com que os 

dados cheguem mais organizados para o 

poder público. O nosso fiscal é que aplica 

as penalidades quando é preciso, mas a 

partir das informações da Associação ele 

vai ao lugar certo”, reforça o prefeito de São 

Sebastião do Paraíso Mauro Zanin, que tem 

observado a racionalização dos recursos 

municipais e a melhoria das ações de fis-

calização. Apenas nos três primeiros meses 

foram realizadas 1860 verificações, sendo 

constatadas 1336 irregularidades.

Segundo o presidente da Associação, o 

arquiteto Paulo de Tarso, o convênio mostra 

que é possível realizar um trabalho em que 

todas as partes envolvidas sejam beneficia-

das. “A Prefeitura incrementa sua fiscaliza-

Projeto Alianças pela Urbanicidade
amplia parceria com a sociedade
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ção, a sociedade ganha mais uma oportu-

nidade de ficar regular porque a entidade 

realiza um trabalho de orientação e para a 

entidade, o convênio garante a valorização 

das profissões e dos profissionais”, avalia. 

Segundo Jean,  a meta é desenvolver 

convênios semelhantes em outras cidades, 

especialmente no que diz respeito à obser-

vância do piso mínimo para os profissionais, 

um dos destaques do convênio de São Se-

bastião em que os profissionais contratados 

pela entidade recebem o piso definido pela 

Lei 4.950-A/1966. “Observar o piso salarial 

nos convênios é importante para valorizar 

os profissionais envolvidos nas atividades 

de engenharia e arquitetura públicas”, en-

fatiza o presidente da Federação.

O projeto tem o apoio do Crea-Minas e 

agrega valor à política de fortalecimento das 

entidades e de valorização das profissões 

das áreas tecnológicas. 

Entidades

O programa Alianças pela Urbanici-

dade proposto pela Faea-MG tem como 

objetivo apoiar e auxiliar os gestores pú-

blicos na implantação de soluções para 

os municípios através de ações executa-

das pelas Associações das áreas da En-

genharia, Arquitetura e Agronomia. 

Entre os benefícios da parceria de po-

der público e terceiro setor, segundo Jean 

Marcus Ribeiro, presidente da Faea-MG, 

estão:

- Crescimento natural e representati-

vo na arrecadação de taxas, emolumen-

tos, ISS e IPTU, a ser investido no muni-

cípio, resultado de um processo eficiente 

que utiliza metodologia e tecnologias efi-

cazes, testadas e aprovadas, com ações 

focadas na orientação e na educação dos 

cidadãos;

- Estrutura técnica multidisciplinar 

das Associações, disponível para auxiliar 

os municípios, com mais efetividade, agi-

lidade e menor custo;

- Melhoria do ordenamento urbano 

em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos, bem como 

do equilíbrio ambiental.

- Redução do número de construções 

em áreas de risco, APPs e melhoria da 

paisagem urbana;

- Redução das ocupações irregulares 

e dos loteamentos clandestinos;

- Contribuição para que as cidades 

cumpram sua função social;

- Possibilita uma gestão democrática 

e participativa;

- Redução signifigativa de conflitos 

com a Administração Municipal.

Benefícios para os municípios
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Atuação de inspetores fortalece o 
Crea no interior do estado

Neste ano, em 8 de novembro, os pro-

fissionais das áreas de engenharia e agro-

nomia, tanto de nível técnico quanto su-

perior, elegem por voto direto o presidente 

do Crea-Minas e os representantes das 60 

inspetorias do Conselho em todo o estado. 

É o sexto processo eleitoral por voto direto 

realizado no Sistema Confea/Creas, desde 

1994. Neste ano, os arquitetos não partici-

pam das eleições, já que escolherão os re-

presentantes de seu recém-criado conselho 

profissional.

Os inspetores executivos - o chefe, o 

secretário e o tesoureiro – representam o 

Crea-Minas na jurisdição da inspetoria. Eles 

são responsáveis pela articulação com ór-

gãos públicos, privados e com a sociedade 

da região. Elaboram, também, a proposta 

orçamentária anual da inspetoria e contri-

buem para a elaboração do planejamento 

da fiscalização em sua jurisdição. Por isso a 

participação dos profissionais “faz muita di-

ferença, especialmente em um estado com 

as dimensões de Minas, porque conhecem 

os anseios de suas regiões”, opina o dire-

tor Técnico e de Fiscalização engenheiro 

agrônomo Bernardo Martins Scarpelli, que 

foi inspetor-chefe de Varginha de 2006 

até 2010. Segundo ele, a preocupação em 

ajudar a melhorar de alguma forma o Sis-

tema Confea/Creas o motivou a participar 

das eleições para inspetores em 2005. “Eu 

comecei como delegado em um Congresso 

Estadual de Profissionais e achei que valia a 

pena lutar pela engenharia”, relembra. 

Poucos profissionais parecem pensar 

assim. Nos últimos pleitos, menos de 10% 

dos aptos a votar participaram do processo 

eleitoral e em seis inspetorias não houve 

candidatura de nenhuma chapa. “É muito 

fácil ficar de longe, mas a gente tem que 

participar porque as decisões do Sistema 

Confea/Creas impactam na nossa vida pro-

fissional a logo prazo”, argumenta a arqui-

teta Vera Therezinha de Almeida de Oliveira 

Inspetorias em Ação

Anuncie aqui!

Ligue
(31)3299.8855
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Inspetorias em Ação

Santos, que foi inspetora-chefe de Poços de 

Caldas pela primeira fez em 1990 e atual-

mente é conselheira federal na modalidade 

Arquitetura. Mas, segundo ela, a dificuldade 

é apenas inicial. “Depois que a gente come-

ça, não quer parar nunca, porque adquire 

maturidade e amplia a visão sobre questões 

referentes à prática profissional e sobre as 

que envolvem as profissões e as políticas 

públicas”, explica Vera Therezinha. 

Bernardo Scarpelli concorda com a con-

selheira federal e reforça que o trabalho dos 

inspetores é fundamental para potencializar 

o trabalho do Conselho através do contato 

com órgãos locais e com a mobilização da 

categoria em cada região. “É preciso dispo-

sição e compromisso, mas dá muita satisfa-

ção saber que você está contribuindo para 

construir um futuro melhor”, enfatiza. 

O que se espera de um inspetor
• Dedicação às causas profissionais.

• Lealdade na luta pelas suas ideias e 

opiniões.

• Produção de resultados para o de-

senvolvimento de sua profissão.

• Empenho na defesa da sociedade.

• Participação colaborativa nas tarefas 

do Crea e da organização que representa.

• Cumprimento formal, material e de 

prazos em suas tarefas.

• Liberdade de consciência nas suas 

posições.

• Tratamento igualitário com seus cole-

gas, representados e funcionários.

• Relação fraterna com todos.

• Intransigência e plenitude na postura 

e conduta éticas.

O que não se deseja de um inspetor
• Busca da satisfação de interesses 

pessoais.

• Ostentação do cargo como símbolo 

de status.

• Uso da função para a promoção pes-

soal.

• Abuso dos privilégios da função.

• Utilização da estrutura do Crea para 

realização de negócios particulares.

• Uso das prerrogativas do cargo para 

prejudicar ou favorecer terceiros.

• Aproveitamento ou obtenção de van-

tagens pessoais dos programas, convênios 

e contratos.

Inaugurada no dia 17 de fevereiro,  

a nova sede da Regional Triângulo do 

Crea-Minas é a terceira das nove coor-

denações regionais a ter sede própria 

– as outras são a Norte e Nordeste. Se-

gundo o inspetor-chefe de Uberlândia, 

engenheiro eletricista Omar Felipe Lelis, 

o objetivo de ter pleiteado a obra vem de 

uma experiência positiva de congregar, 

em um mesmo espaço, regional, inspe-

toria, Crea-Minas Júnior e entidades de 

classe. “A nova sede vai permitir inten-

sificar a divulgação de nosso trabalho 

para a sociedade e a construção de par-

cerias com universidades, associações 

comerciais e com as casas legislativas e 

com os gestores da região, possibilitan-

do assim uma atuação conjunta e efi-

caz, além de centralizar discussões de 

políticas públicas, produção intelectual e 

cultural dos profissionais”, enfatiza.

A nova sede, Edifício Engenheiro Ci-

vil Genésio de Melo Pereira, com área 

de 3 mil metros quadrados, situa-se na 

Avenida Anselmo Alves dos Santos, 555, 

no bairro Santa Mônica. “É uma região 

muito bem localizada”, elogia Omar Le-

lis. Ele lembra que o terreno da foi doado 

pela Prefeitura de Uberlândia em 2007.

O projeto básico da sede, que ficou 

sob responsabilidade do arquiteto e 

urbanista Ronnie Vieira, foi doado pelo 

Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Triângulo Mineiro e Alto do Para-

naíba (Sinduscon-TAP). Iniciada em ou-

tubro de 2009, a obra foi realizada com 

recursos do Crea-Minas que investiu 

mais de R$ 2 milhões para contratação 

dos projetos executivos, da construção e 

aquisição de mobiliário.

Regional Triângulo inaugura sede própria
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CAU

Criação do CAU altera estrutura do 
Sistema Confea/Creas 
Lei sancionada no final de 2010 cria conselho de Arquitetura e Urbanismo

Sancionada, no dia 30 de dezembro 

de 2010, pelo então presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, a 

Lei 12.378/2010 que cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

dos Estados e do Distrito Federal (CAUs) 

regulamentando a profissão de Arquitetura 

e Urbanismo alterará definitivamente a 

estrutura do Sistema Confea/Creas. O 

título dos profissionais que irão compor 

o novo Conselho, atualmente arquitetos, 

engenheiros arquitetos e arquitetos 

urbanistas, passará a ser arquitetos 

e urbanistas, já que o CAU/BR é 

uniprofissional.

Para a instalação do novo Conselho, de 

acordo com a Lei, os Creas dos estados 

devem, desde janeiro desse ano, depositar 

mensalmente em conta específica, 90% 

do valor das anuidades, das anotações 

de responsabilidade técnica (A.R.T.s) 

e das multas recebidas de arquitetos 

e urbanistas, arquitetos e engenheiros 

arquitetos.  Além do repasse financeiro,  

cabe aos Creas entregar aos CAUs, os 

documentos de todos os profissionais 

arquitetos e urbanistas registrados para 

que o novo Conselho possa funcionar. Os 

processos relacionados à arquitetura que 

estão em curso nos Creas deverão ser 

concluídos pelas Câmaras de Arquitetura 

e Urbanismo. A transição Crea/CAU será 

coordenada pelas Câmaras Especializadas 

de Arquitetura e Urbanismo dos Creas 

que terão entre 90 e 360 dias, a partir da 

publicação da lei, para convocar eleições 

para os Estados e Distrito Federal com a 

participação das entidades nacionais dos 

arquitetos e urbanistas.

A transição Crea/CAU está na pauta 

do Sistema para que aconteça de forma 

madura e em regime de cooperação 

mútua. Para o presidente do Crea-Minas, 

engenheiro civil Gilson Queiroz, a transição 

exigirá um trabalho de organização muito 

grande, já que será necessário criar 

toda uma estrutura administrativa para 

o novo Conselho. “Esse é o momento de 

trabalharmos juntos para uma transição 

pacífica. Não é um momento de disputas e 

sim de encaminhamentos”, destaca.

Para o coordenador da Câmara 

Especializada de Arquitetura do Crea-

Minas, arquiteto e urbanista Mauro 

Santoro, a criação do novo Conselho não 

pode ser vista como uma cisão. “Acredito 

que o processo será benéfico para os dois 

Conselhos, pois temos a mesma meta final, 

que é o benefício da sociedade”, completa.

Apesar dos primeiros encaminhamen-

tos para a criação do CAU,  muitos pontos da 

Lei 12.378 dependem de esclarecimentos.  

Um deles é a definição de como será a 

fiscalização para evitar que ela seja feita 

em duplicidade, já que as profissões dos 

dois Conselhos têm algumas atribuições 

em comum. Os técnicos que pertencem 

à modalidade da arquitetura como os de 

decoração, de maquetaria, de paisagismo, 

e desenhistas de arquitetura, continuam 

ligados aos Creas, pois o novo Conselho 

é uniprofissional e fiscaliza apenas as 

atividades dos arquitetos e urbanistas de 

nível superior.

Outra dúvida ainda sem resposta 

refere-se às entidades de classe 

multiprofissionais, como as associações 

que reúnem engenheiros, arquitetos 
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Registro Ativo

Total de profissionais (superior) - 109.444
 
Total Modalidade Arquitetura (superior) - 10.294
Arquitetos e Urbanistas - 6.495
Arquitetos - 2.305
Engenheiros Arquitetos - 1.494

Os números de Minas*

A.R.T.s

Total registradas em 2011 (superior) - 46.432
Modalidade de Arquitetura (superior) - 3.811

*dados de 26/02/2011
Fonte: Análises Gerenciais - BI



e agrônomos. De acordo com os 

normativos do Confea, entidades que 

tenham profissionais que não pertençam 

ao Sistema não podem ter assento em 

plenário. Com a saída dos arquitetos do 

Sistema Confea/Creas, quase metade das 

entidades, principalmente do interior do 

estado com representação no plenário do 

Crea-Minas enquadram-se nesse caso. 

Segundo o presidente do Crea-Minas, 

Gilson Queiroz, “são três as soluções 

possíveis: a mudança dos normativos 

do Confea, para que essas entidades 

continuem tendo assento, a saída dos 

arquitetos dessas entidades ou a exclusão 

dessas entidade do Plenário, o que nos 

traria um prejuízo representativo”, aponta.

Aspectos da Lei 12.378/2010
O CAU-BR e os CAUs serão autarquias 

dotadas de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa 

e financeira e estrutura federativa com 

atividades custeadas pelas próprias 

rendas.

As atribuições profissionais são uma 

reprodução do Anexo II da Resolução 

1010/2005 do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(Confea), ou seja, na prática, o exercício 

profissional continua igual com algumas 

atividades divididas com profissionais de 

outras áreas. 

O valor da anuidade do novo Conselho 

será de R$ 350,00, reajustada pelos 

índices oficiais uma vez por ano. O 

Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), que substituirá a A.R.T. será emitido 

mediante pagamento de taxa de R$ 60,00. 

Os CAUs regionais terão obrigação de 

registrar o acervo dos profissionais, liberar 

certidões gratuitas quando for necessário 

e expedir documentos que comprovem 

suas habilidades e competências. 

Constituem recursos dos CAUs: I, 

receitas com anuidades, multas, taxas e 

tarifas de serviços; II, doações legados, 

juros e rendimentos patrimoniais; III, 

subvenções, IV, resultados de convênios; 

V, outros rendimentos eventuais. 20% da 

arrecadação do item I serão repassados ao 

CAU/BR. 

O Plenário do Conselho do CAU/BR 

será constituído por:

I - Um conselheiro representante de 

cada Estado e do Distrito Federal; 

II - Um conselheiro representante das 

instituições de ensino de arquitetura e 

urbanismo. 

Os conselheiros do CAU/BR serão 

eleitos pelo voto direto e obrigatório dos 

profissionais do Estado que representam 

ou do Distrito Federal.  

De acordo com o Art. 26, o Presidente 

será eleito entre seus pares por maioria 

de votos dos conselheiros, em votação 

secreta, e terá direito apenas a voto de 

qualidade nas deliberações do CAU/BR. 

O Plenário do CAU de cada Estado 

da Federação e do Distrito Federal 

é constituído de um presidente e de 

conselheiros. 

Os conselheiros, e respectivos 

suplentes, serão eleitos na seguinte 

proporção: 

I - até 499 profissionais inscritos: 

cinco conselheiros; 

II - de 500 a 1.000 profissionais 

inscritos: sete conselheiros;

III - de 1.001 a 3.000 profissionais 

inscritos: nove conselheiros;                                             

IV - acima de 3.000 profissionais 

inscritos: nove conselheiros mais um 

para cada 1.000 inscritos ou fração, 

descontados os 3.000 iniciais. 

É de três anos o mandato dos 

conselheiros do CAU/BR e dos CAUs 

sendo permitida apenas uma recondução.  

O mandato do presidente será coincidente 

com o mandato do conselheiro.  

Os arquitetos e urbanistas que  por 

ocasião de publicação desta Lei se 

encontravam vinculados à Mútua poderão 

manter-se associados (Art. 63). No entanto, 

a partir de 1º de janeiro de 2011, a Mútua 

não aceita a inscrição de novos arquitetos 

por decisão da direção nacional.

Câmara Especializada de Arquitetura e Urbanismo discute transição para o CAU

Cau

Leia Mais

http://www.cau.org.br/
http://tinyurl.com/25vdvp4
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Ação Parlamentar

Em minha cidade, está grudado um 
nome, que não é dela de batismo ou de 
cartório. Um nome... estranho. O prédio 
da frente traz lembrete de bebida que ja-
mais pus na boca nesta vida... essa é 
uma releitura possível para o poema Eu, 
etiqueta do poeta itabirano Carlos Drum-
mond de Andrade, publicado em 1982, 
quando se observa a paisagem urbana de 
Belo Horizonte. Na capital mineira havia, 
em abril de 2009, quando foi aprovado o 
novo Código de Posturas, 2.947 engenhos 
de publicidade ilegais. E a nova legislação 
é mais rígida em relação à mídia externa 
que a anterior, embora ainda não seja tão 
restritiva quanto a da capital paulista, onde 
vigora, desde janeiro de 2007, a Lei Mu-
nicipal 14.223/2006, conhecida como Ci-
dade Limpa, que proíbe a propaganda em 
outdoors.

Embora se apresente como uma 
tendência, a regulamentação da mídia 
externa ainda é tímida no país e os 
profissionais do Sistema Confea/Creas 
mostraram-se preocupados com essa 
questão durante o 7º. Congresso Nacional 
de Profissionais (CNP), realizado em 

2010. Durante o CNP, aprovaram uma 
proposta do eixo de Integração Profissional 
e Social, originária de Minas Gerais, e 
determinaram que o Sistema, por meio de 
frentes parlamentares, faça gestão junto ao 
Senado Federal para aprovação do Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 095/2009, que 
regulamenta os engenhos de publicidade 
em mídia exterior e prevê a exigência de 
projetos, execução e manutenção estrutural 
para os engenhos publicitários com o 
objetivo de garantir qualidade e segurança 
à população. Para a aprovação no CNP, foi 
necessária a proposição na fase municipal 
do Congresso em Pará de Minas, seguida 
da etapa regional em Divinópolis, da fase 
estadual ocorrida em Belo Horizonte, e por 
fim as duas etapas nacionais: Cuiabá (MT) 
e Brasília.

Para o engenheiro de operação me-
cânica de manutenção Ildes Pacheco, 
inspetor-chefe de Pará de Minas e pre-
sidente da Associação das Empresas de 
Outdoor e Similares do Interior de Minas 
Gerais (Asdoor), “a participação do Sistema 
nessa discussão é primordial já que os pro-
fissionais das áreas de engenharia e arqui-

tetura não apenas garantirão qualidade e 
segurança aos engenhos de mídia externa, 
como têm competência para desenvolvê-
los de maneira a se integrarem melhor à 
paisagem urbana e utilizando materiais 
mais sustentáveis”, observa. Segundo o 
inspetor, a aprovação da lei, que regula-
menta a atividade em nível nacional torna-
se ainda mais relevante quando se somam 
dois outros fatores: o baixo número de 
cidades que implantaram seus Planos Di-
retores e respectivos Códigos de Posturas, 
instrumentos jurídicos locais que tratam do 
tema e a proximidade da Copa do Mundo 
de 2014, quando esse tipo de mídia deve 
ser amplamente utilizado. Em 2010, o setor 
de mídia externa movimentou, segundo o 
Projeto Inter-meios, aproximadamente R$ 
60 milhões, o que representa crescimento 
de 23,5% em relação ao ano anterior. 

Com o final da legislatura e do mandato 
de Sérgio Guerra, autor do PLS 95/2009, 
ele foi arquivado por determinação de re-
gimento interno do Senado Federal. Para 
que seu trâmite seja retomado é necessário 
haver o requerimento de um senador inte-
ressado em dar continuidade ao processo. 

Para o assessor parlamentar do Crea-
Minas, o engenheiro eletricista José Flávio 
Gomes o desarquivamento do Projeto de Lei 
é importante para mobilizar profissionais e 
sociedade em torno dessa discussão. Bus-
caremos envolver as Frentes Parlamentares 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte e ou-
tras que se constituírem no Estado de Minas 
Gerais. Essa é uma oportunidade para que 
os prefeitos também discutam o tema, con-
siderando além da segurança das pessoas 
a questão ambiental, afirma.

28
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Sistema quer regular mídia externa
De

bi
 S

ar
m

en
to

Projeto de Lei pretende regulamentar mídia externa



Nascido em Pouso Alegre, Régis Kersul só saiu de sua cidade 

natal para estudar. O quinto de oito irmãos, Régis é o único enge-

nheiro. Cada um dos irmãos seguiu por um caminho. Ele, que tem 

bisavó italiana por parte de mãe e bisavô austríaco por parte de pai, 

foi para Itajubá fazer cursinho pré-vestibular e foi aprovado para 

a Feci e para uma universidade em Taubaté (SP). Como sua avó 

materna e uma tia moravam em Itajubá, acabou por optar por ficar 

na cidade. 

Em Itajubá Régis passou a viver a efervecência própria de toda 

cidade estudantil e a comodidade de morar com a avó que ainda 

hoje, no alto dos seus 102 anos, faz juz à sua descendência italiana 

agradando os netos com massas, roscas e outras iguarias. Assim, 

mesmo morando fora de casa, Régis vivia em família, o que não o 

impediu de estreitar laços com colegas de Pouso Alegre que mora-

vam nas repúblicas de Itajubá. Filho do funcionário público federal e 

carnavalesco, Expedito Kersul, e da dona de casa e violinista Marta 

Marra Kersul, que voltou a estudar música aos 82 anos, após ficar 

viúva, Régis por pouco não seguiu carreira de jogador profissional 

de futebol. Ele era bom de bola e sempre saia de Itajubá para ir a 

Pouso Alegre jogar. Às vezes jogava em Itajubá pelo time da repú-

blica dos amigos, mas a sua habilidade com a bola fez com que os 

itajubenses passassem a reclamar que para defender a camisa dos 

times da cidade o jogador tinha que morar lá. “Aposto que se eu 

jogasse mal, ninguém ia reclamar”, brinca. 

Entre a carreira de jogador de futebol,  que na época não dava 

dinheiro e o curso de engenharia, optou pelo último e retornou para 

Pouso Alegre em 1984, diplomado em engenharia civil pela Facul-

dade de Engenharia Civil de Itajubá (Feci), hoje Universitas - Centro 

Universitário de Itajubá. Ao chegar,  começou a exercer suas ativida-

des profissionais com foco na saúde da população. O seu primeiro 

emprego, em maio de 1985, foi na Secretaria de Estado da Saúde 

de Minas Gerais (SES-MG), onde passou a trabalhar em um projeto 

financiado pelo Banco Mundial com objetivo de implantar sanea-

mento básico em pequenas cidades do Sul de Minas. 

Com uma experiência adquirida em 10 anos de SES, em 1994, 

cursou pós-graduação em Vigilância Sanitária na Escola de Saúde 

Pública de Minas Gerais (Esmig). Hoje, além de ser o coordenador 

da Regional da Vigilância Sanitária em Pouso Alegre (Visa), é profes-

sor das disciplinas de vigilância sanitária e de saneamento ambien-

tal na Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) na especialização  

Saúde da Família.

Na rotina de trabalho, Régis coordena dez técnicos. Além da 

expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos 

industriais ou comerciais, tais como farmácias, drogarias, hospitais, 

clínicas, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, laborató-

rios, medicina de diagnóstico, ele e sua equipe fazem análise de 

projetos arquitetônicos e fiscalização desses estabelecimentos. Ré-

gis explica que são atividades de muita responsabilidade.  “É por 

isso,  que o técnico da vigilância sanitária deve estar preparado, 

capacitado e ciente dos riscos que corre durante as inspeções”, 

ressalta.

Integrante de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, 

enfermeiros, e outros técnicos, o engenheiro conta que nas fiscali-

zações são verificados, além do espaço físico, se os equipamentos 

são adequados e se as pessoas são habilitadas para as rotinas e 

procedimentos. “No caso de hospitais é muito difícil quando temos 

que interditar, principalmente em municípios pequenos onde há 

apenas um. Quando há algum problema, sempre tentamos fazer a 

interdição parcial para que a população não fique sem alternativa, 

mas em alguns casos não dá. Não podemos deixar funcionando 

normalmente um lugar que traga mais risco do que benefícios para 

a população. O nosso trabalho é de avaliação de riscos”.

Régis, que sempre gostou da área de saneamento, abraçou a 

oportunidade de trabalhar na SES por acreditar que esse trabalho 

tem um impacto direto na vida das pessoas. “Quando você trabalha 

com saúde pública, você melhora a qualidade de vida, a expectativa 

de vida das pessoas. É um trabalho de prevenção e os resultados 

aparecem. Isso traz uma gratificação pessoal muito grande”.
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Engenharia a serviço da vida

Régis Kersul coordena a Regional da Vigilância Sanitária em Pouso Alegre
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Conhecida por ser a cidade mais fria de 

Minas Gerais com temperaturas que atin-

gem menos de zero grau no inverno, Maria 

da Fé vem se destacando no agronegócio 

ao se tornar, em 2008, a primeira produtora 

de azeite extravirgem do país.

A primeira muda de oliveira chegou a 

cidade em 1935 pelas mãos de um Por-

tuguês que viu naquelas terras um grande 

potencial para o cultivo da planta. Situada a 

uma altitude de 1000 metros com tempera-

turas médias de 12 graus, Maria da Fé está 

localizada no Sul de Minas e oferece o cli-

ma propício ao cultivo da oliveira, devido as 

suas terras férteis. A Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) viu 

no município uma boa oportunidade para 

investir neste tipo de cultura, iniciando suas 

pesquisas com olivicultura na Fazenda Ex-

perimental de Maria da Fé em 1955.

Após 55 anos de pesquisas e estudos 

com cerca de 150 variedades de oliveiras 

vindas de diversas regiões da Espanha, Itá-

lia, Portugal e Grécia, principais produtores 

de azeite do Mundo, a Epamig produziu as 

suas próprias mudas, fato inédito para o 

mercado agrícola nacional. 

Os pesquisadores contam com mais 

de 80 variedades de oliveiras espalhadas 

em 400 árvores adultas, destacando-se a 

Grapollo para a produção do azeite e a As-

colana para produção da azeitona de mesa. 

“Como essa seria uma grande oportunidade 

para o desenvolvimento da região, foi criado 

em 2008, com o apoio da prefeitura local, o 

Núcleo Tecnológico Azeitona e Azeite com o 

intuito de fazer pesquisa em adubação, cru-

zamento de variedades e produção de mu-

das para vendas” afirma o técnico agrícola 

e diretor da Fazenda Experimental Maria da 

Fé, Nilton Caetano de Oliveira.

Com o Brasil vivendo um bom momento 

no agronegócio e o mercado do azeite cres-

cendo gradativamente, vários produtores 

viram em Maria da Fé uma oportunidade de 

enriquecimento. Com uma plantação de 50 

mil pés de oliveira na Fazenda Retiro e ou-

tras 25 mil em Delfim Moreira, o maior pro-

dutor de oliveira de Maria da Fé, Joaquim de 

Oliveira, comprou as suas primeiras mudas 

na Epamig e atualmente vende suas pró-

prias mudas. 

 Em 2009, os produtores de Maria da 

Fé juntamente com a Epamig criaram a As-

sociação dos Olivicultores dos Contrafortes 

da Mantiqueira visando espalhar a prática 

do cultivo da oliveira na região e no país. 

Atualmente, com 60 produtores espalhados 

em 50 municípios, sendo 40 em Minas Ge-

rais e 10 em São Paulo, os Olivicultores dos 

Contrafortes ensinam técnica de conserva-

ção de solo e da plantação para os produ-

tores de diferentes regiões. De acordo com 

Nilton Caetano de Oliveira, a associação 

pretende criar cooperativas em diferentes 

regiões com o objetivo de adquirir o equipa-

mento extrator para que os produtores em 

outros estados possam produzir o azeite no 

local da plantação sem precisar se deslocar 

até Maria da Fé. O objetivo é que a  lon-

go prazo, todos envolvidos se unam para 

construir uma marca competitiva para um  

mercado que consome 35 mil toneladas de 

azeite anualmente.

No Brasil não havia produção de azei-

te até 2007 sendo ele todo importado. Em 

fase de teste e de qualificação, o azeite 

produzido em Maria da Fé estará nas pra-

teleiras dos supermercados em 2012. Com 

uma produção estimada para 2015 de 800 

toneladas de azeite, o que equivale a 1,6% 

da importação brasileira em 2010, o azeite 

nacional de Maria da Fé terá um custo mais 

baixo para os consumidores, além de gerar 

trabalho e renda para o município e para 

Minas Gerais.

Minas e Gerais

A cidade das oliveiras 
maria da Fé se destaca por produzir o primeiro azeite extravirgem do Brasil 
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Cultivo de azeitona em Maria da Fé possibilita fabricação de azeite extravirgem nacional
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Taxas do Crea-Minas
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011

TAXAS DE SERVIÇO - Resolução 518 de 24/09/2010

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
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

160,00
160,00
80,00

52,00
33,00

ISENTO
33,00

ISENTO
33,00

ISENTO
ISENTO
ISENTO

33,00
ISENTO

54,00
33,00
66,50

200,00
33,00

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

33,00

83,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

833,00

Taxa de ART
(em R$)

tabela por valor de contrato / obra / serviço
Resolução 517 de 24/09/2010

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

Receituário Agronômico em R$

1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas 

ou inspeção veicular
33,00

Graduação

Superior

Médio

Janeiro

230,85

115,43

Fevereiro

243,68

121,84

Março

256,50

128,25

valores de Anuidade de Profissionais em R$
Resolução 515 de 24/09/2010

Projetos-Padrão Residenciais 

fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10

Padrão / Meses

920,99
920,16
914,95
874,34
869,84
866,44
864,11
860,47
857,97
853,23
852,05
849,09

R-1
Baixo

1.117,65
1.115,91
1.111,32
1.053,30
1.050,75
1.047,93
1.043,49
1.039,11
1.031,81
1.030,04
1.023,18
1.020,68

NormaI
1.376,80
1.373,84
1.368,72
1.305,19
1.304,67
1.299,80
1.294,17
1.286,43
1.283,04
1.278,43
1.276,60
1.265,85

Alto
845,20
844,16
843,23
810,14
807,06
802,39
799,88
798,53
796,16
793,00
790,97
789,32

Baixo
1.050,76
1.049,20
1.044,98

994,75
993,15
990,92
988,17
984,32
983,21
979,43
977,64
974,34

NormaI
802,02
801,32
801,12
770,82
768,28
764,75
763,13
762,07
760,45
757,84
755,99
755,30

R-8
Baixo

906,56
905,32
904,00
859,60
858,48
856,90
855,03
853,22
852,35
850,49
848,97
846,70

NormaI
1.110,66
1.108,30
1.105,73
1.058,32
1.056,91
1.053,64
1.050,53
1.045,88
1.044,03
1.041,57
1.039,76
1.034,17

Alto
PIS

602,19
601,38
599,36
571,57
567,82
563,92
562,75
562,23
559,14
557,55
555,71
555,58

R-16
Baixo

878,18
876,66
875,90
833,52
832,18
830,67
828,46
826,64
825,88
824,14
822,44
819,88

NormaI
1.135,73
1.131,54
1.132,09
1.080,53
1.078,78
1.077,67
1.076,56
1.076,12
1.076,97
1.075,94
1.071,92
1.070,92

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

33,00

33,00

78,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

Execução
direção de obra

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

78,00

78,00

122,00

ARQ

Valores das Taxas em R$
Tabela por área de edificação

Tabela 2 - Edificações Prediais Projetos

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

78,00

EST

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

ELE

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

HID Outros

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

Valor máx. 
por faixa

33,00

83,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

833,00

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 516 de 24/09/2010

1
2
3
4
5
6
7
8

Faixa Classes de Capital Social R$

393,50
510,00
666,00
866,00

1.122,50
1.459,00
1.895,50
2.465,50

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

354,15
459,00
599,40
779,40

1.010,25
1.313,10
1.705,95
2.218,95

Fevereiro

373,83
484,50
632,70
822,70

1.066,38
1.386,05
1.800,73
2.342,23

Março s/desc.

393,50
510,00
666,00
866,00

1.122,50
1.459,00
1.895,50
2.465,50acima de  10.000.000,00

custos Unitários Básicos e construção (nBR 12.721:2006 - cUB 2006) de março/10 a fevereiro/11 - valores em R$/m2

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

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

Meses RP1Q G1

907,89
906,40
906,76
851,55
846,10
842,77
841,24
841,29
839,17
836,57
833,44
829,87

fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10

483,05
482,64
484,06
461,03
459,35
459,72
460,90
461,33
461,57
462,01
460,47
460,31

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

fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10
setembro/10
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10

Padrão / Meses

1.030,49
1.028,97
1.028,02

980,17
977,20
975,93
976,02
975,33
975,96
974,44
973,14
974,20

CAL-8
Normal

1.122,21
1.120,06
1.118,99
1.070,08
1.066,87
1.063,60
1.062,06
1.059,68
1.059,61
1.056,93
1.055,49
1.054,44

Alto
886,32
885,63
885,08
841,86
839,80
839,72
840,38
840,88
841,47
840,80
839,64
840,98

CSL-8
Normal

980,70
979,21
978,61
933,29
930,66
928,81
928,18
927,32
926,68
925,46
923,97
923,27

Alto
1.180,99
1.179,94
1.179,75
1.122,40
1.119,88
1.119,46
1.119,82
1.120,88
1.121,32
1.120,91
1.118,95
1.120,78

CSL-16
Normal

1.305,56
1.303,44
1.303,28
1.243,00
1.239,61
1.236,97
1.235,68
1.234,76
1.233,71
1.232,60
1.230,27
1.229,44

Alto
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Para inovar é preciso estar atento às 

novas tecnologias e com o olhar volta-

do para vários horizontes do mercado. 

Pensando nisso, alunos e professores de 

universidades mineiras vêm trabalhando 

juntos na elaboração de projetos de van-

guarda. É o caso do engenheiro de auto-

mação Flávio Henrique Vasconcelos Alves, 

formado pela UFMG em 2010. Enquanto 

era estudante,  Flávio teve a oportunidade 

de fazer um estágio, por mais de dois me-

ses, no instituto de pesquisas biomédicas 

da NASA e aproveitou a chance.

Durante sua estada na agência espa-

cial, ele desenvolveu um software inovador 

que revolucionou as técnicas de processa-

mento de dados da agência espacial. Atra-

vés deste programa foi possível diminuir 

de 30 minutos para 108 segundos o tem-

po de decodificação dos dados cardíacos 

dos astronautas, antes e após atividades 

no espaço.

Flávio atribui a elaboração e o sucesso 

do projeto à qualidade do ensino da uni-

versidade em que estudou “O ensino da 

UFMG foi a base de tudo e eu tive a chance 

de colocar em prática o que aprendi com 

meus professores e colegas”, ressalta. As 

portas do mercado de trabalho se abriram 

para Flávio após a experiência na agência 

espacial americana. Há pouco tempo ele 

recebeu convites para fazer mestrado na 

Inglaterra, trabalhar em empresa interna-

cional e também para ser representante do 

fórum brasileiro de Engenharia Biomédica 

na própria NASA.

Outro projeto que ganhou visibilida-

de foi o de uma aeronave desenvolvida 

por alunos do curso de Engenharia Aero-

náutica da UFMG sob a coordenação do 

professor Paulo Iscold. Tudo começou em 

1999 quando ainda aluno Paulo elaborou 

o modelo CEA 308 para seu trabalho de 

conclusão de curso. Em 2001 a aerona-

ve decolou pela primeira vez, e a partir de 

2007 os vôos passaram a ser regulares. 

No ano passado, a aeronave projeta-

da no Centro de Estudos Aeronáuticos do 

Departamento de Engenharia Mecânica 

da UFMG bateu quatro recordes mundiais 

sob o comando do piloto brasileiro Gunar 

Armin.  O primeiro foi o recorde russo no 

tempo de subida até três mil metros de 

altitude. Depois foi a vez de bater os norte-

americanos nas modalidades velocidade 

em linha reta em 15 quilômetros e velo-

cidade de ida e volta em 100 quilômetros. 

Por último, a aeronave mineira superou os 

austríacos na categoria velocidade em li-

nha reta em três quilômetros, e o resultado 

foi 360 km/h contra 351 km/h. 

Segundo Paulo, o sucesso do projeto 

é resultado de muito trabalho e inúmeras 

pesquisas ao longo de mais de 11 anos. 

“Os alunos de engenharia devem estar 

preparados para o mercado que hoje não 

é mais nacional, e sim internacional. Pre-

cisamos reafirmar cada vez mais que os 

nossos cursos de engenharia são tão bons 

quanto os de outros países.” enfatiza.  
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Mercado

Inovações projetam profissionais

Disponível no site do conselho, o 

Crea-Digital é ferramenta que objetiva 

estimular e promover a divulgação de 

artigos e trabalhos, além de proporcio-

nar  a interação dos profissionais com a 

sociedade e abrir portas para o mercado 

de trabalho. No portal, é possível consul-

tar nomes e currículos de engenheiros 

de todo Brasil. O cadastro é gratuito para 

profissionais regulares com o Sistema. 

O assessor da presidência do Crea-

Minas, engenheiro civil Maurício Fernan-

des, ressalta que “o Crea-Digital  agiliza 

a comunicação entre o profissional e a 

sociedade através de uma mensagem es-

crita pela internet”.

Crea-Digital abre portas para o mercado

Aeronave modelo CEA 308 projetada na UFMG decolou pela primeira vez em 2001
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DVD

CD

Vaidade, vitalidade, 
virilidade - A ciência 
por trás  dos 
produtos que você 
adora consumir
John emsley
Jorge Zahar, 2006

Em uma prosa livre de jar-
gões técnicos, o autor debate a 
ideia, bastante difundida pela mí-
dia, de que os produtos da indús-
tria química fazem mal, enquanto 
os recursos da natureza seriam 
bons em si mesmos. Com isso, 
desmistifica certos preconceitos, 
ao mesmo tempo em que faz 
deste livro um guia útil e de fácil 
compreensão.

DVD

CDVida Traduzida
Wellington miranda 
Scor tecci, 2010

Vida Traduzida, da coleção 
Carreira e Vida, é uma leitura es-
timulante e com muitos achados 
e surpresas. Corre por todo o 
volume, sem ser mencionado, o 
tema da universidade do gênero 
humano: aprenda a ouvir o outro, 
não há sabedoria alguma no isola-
mento. É bom falar sobre isto, 
pois a xenofobia está em alta, e 
a economia moderna nos permite 
trabalhar e viver sem sair de casa. 
É uma audácia imprimir um livro 
com uma ou duas frases por pá-
gina, mas também é sinal de uma 
grande generosidade e seriedade. 

DVD

CD

Reminiscências 
Universitárias
carlos Alberto 
vitória editora

Edição comemorativa dos 
quarenta anos de formatura da 
segunda turma da Faculdade 
Federal de Engenharia de Uber-
lândia. Turma “Professor Rezek 
Andraus”. Período de 1966 a 
1970. ´Reminiscências universi-
tárias  é uma viagem nas histórias 
vividas por universitários em uma 
época em que sair de casa para 
morar em outros lugares era uma 
verdadeira aventura.

2001:  Uma Odisséia 
no Espaço 
Stanley Kubrick
Warner,  1968 (2008)

Quando a história da ciência é 
contada de forma tradicional, mui-
tas vezes fala-se apenas de heróis 
inspirados e gloriosas descobertas, 
omitindo-se o que há de loucura e 
obsessão nos experimentos cientí-
ficos. O propósito da História Sen-
timental que se conta nesse livro é 
introduzir um pouco de desordem 
nesse museu empoeirado de nos-
sas certezas sobre a construção do 
conhecimento. 

Arquitetura e 
urbanismo
Le corbusier 
WmF martins Fontes, 2009

Objeto de polêmicas ao longo 
do debate urbanístico do período 
entre guerras, o Urbanismo de Le 
Corbusier vem desencadeando 
violentas polêmicas desde sua 
publicação em 1925. Nesta 
obra, o arquiteto mais famoso 
da escola modernista afirma que 
é necessário adaptar a cidade à 
sua época, reconstituindo-lhe 
sua nobreza e desenvolvendo 
sua eficácia. Para isso, é preciso 
transformá-la fundamentalmente.

DVD

CD

DVD

CD

O Último Teorema
de Fermat
Simon Singh
Record, 1998

Espécie de santo graal da 
matemática, vidas inteiras foram 
devotadas à busca de uma 
demonstração para um problema 
aparentemente simples. Várias 
pessoas tentaram demonstrá-
lo mas não conseguiram até 
que surgiu, um professor de 
Princeton, Andrew Wiles, que 
sonhava em demonstrar o Último 
Teorema de Fermat desde que 
o vira pela primeira vez, ainda 
menino. O livro é a história da 
busca épica para resolver o maior 
problema de matemática de todos 
os tempos. Um drama humano de 
grandes sonhos, brilho intelectual 
e extraordinária determinação.

DVD

CD

A Origem das Espé-
cies de Darwin - Uma 
biografia
Janet Browne
Zahar, 2007

Um relato cativante da obra 
que alterou para sempre nosso 
conhecimento a respeito do 
homem. Janet Browne mostra 
como A Origem das Espécies 
pode reivindicar para si o papel 
de maior livro científico já escrito 
no mundo.

Abastecimento 
de água para 
consumo humano
Léo Heller e valter Lúcio
de Pádua (org.)
editora UFmG, 2010

Observa-se na estrutura 
deste livro um cuidadoso balan-
ceamento entre a necessidade 
de formação e de informação 
no campo tecnológico e sua 
contextualização na realidade 
social, histórica, cultural, 
demográfica, político-institucional 
e legal, sobretudo dos países em 
desenvolvimento. O equilíbrio bem 
planejado entre o conhecimento 
acadêmico e a experiência 
profissional oferece um relato 
atualizado dos temas tratados 
sem abrir mão do necessário 
rigor técnico-científico. 
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