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Um ano de realizações
Em 2012 iniciamos projetos que avançaram para além da nossa atividade-fim, que é 

regulamentar e fiscalizar o exercício dos profissionais da área tecnológica. Empreende-

mos diversas ações para valorizar a atuação profissional e fortalecer a interlocução com 

temas de interesse da sociedade.

Ancorados no nosso programa, tomamos como norte cinco eixos estratégicos: es-

pecialização da fiscalização, inserção social, formação e requalificação profissional, de-

senvolvimento contínuo de tecnologia e desenvolvimento de gestão de pessoas. A partir 

deles, nossa busca pelos avanços na gestão tem sido incansável.

Uma iniciativa, pioneira no país, foi a criação de três Câmaras Temáticas: Mobilidade 

Urbana, Valorização do Profissional no Serviço Público e Rodovias Federais em Minas Ge-

rais. Elas têm o intuito de encontrar pontos de convergência nos projetos existentes, além de propor soluções 

técnicas. Outro projeto foi a criação da Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA), inaugurada em dezembro. 

Seu objetivo é resolver conflitos dentro da engenharia por um meio alternativo ao judiciário.

Criamos também o Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE), o primeiro do Brasil. A finalidade é 

promover alianças entre o Conselho e as instituições que ministram cursos nos níveis superior e técnico rela-

cionados à engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, para priorizar a formação e qualificação 

do profissional do futuro.

Focamos ainda em um melhor planejamento para as fiscalizações, sendo que para isso, depois de 11 anos, 

revisamos os manuais de exercício profissional. Executamos 28.291 ações em todo o estado com um quadro 

de 96 profissionais. Deste total, 15 foram contratados em 2012.

Outro destaque é para a coordenação de representações nos Conselhos Institucionais de níveis municipal, 

estadual e federal. O intuito é alinhar nossas ações com a política da gestão competente. Atualmente, temos 

71 representantes nesses espaços. Priorizamos também a ampliação da interiorização do Crea-Minas. Já 

inauguramos cinco novas sedes de inspetorias e oito novos escritórios, espaços que fornecem apoio local a 

profissionais do interior do estado.

Em 2013 daremos sequência à realização dos Encontros Regionais - Políticas Públicas e Corresponsabi-
lidade Social, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, nas 12 regionais do Conselho. A 

iniciativa tem como objetivo promover um diagnóstico técnico regional e levantar propostas para as demandas 

identificadas. Já realizamos três Encontros: nas Regionais Vale do Aço, Centro-Oeste e Sudeste. O próximo 

será realizado na Regional Triângulo, em fevereiro.

Estamos em um processo constante de evolução e uma das prioridades foi a modernização administrativa 

do Conselho. Visando à melhoria da qualidade na prestação de serviço e atendimento, foram adquiridos 450 

computadores, 120 ipads e 40 notebooks, distribuídos entre a sede e as inspetorias no interior do estado. Te-

remos à disposição, no primeiro semestre de 2013, um novo servidor com tecnologia de ponta para aumentar 

a capacidade de processo e armazenamento das informações, além de um novo portal com uma interface 

moderna e mais acessível para a navegação.

Que 2013 seja um ano de novas conquistas!
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas

R E A L I Z A Ç Ã O

4 º  E N C O N T R O  R E G I O N A L
Triângulo

Local: Uberlândia
Período: 26, 27 e 28 de fevereiro de 2013 

Inspetorias que abragem a Regional: 
Araguari, Ituiutaba e Uberlândia



Sumário
3

5

6

8

14

16

21

24

26

28

29

30

31

32

33

34

Editorial 

Espaço do leitor

Fiscalização | Manuais

Especial | A Copa das oportunidades

Entrevista | Maurício de Lana

 Artigo Técnico | 

Tecnologia | Nanotecnologia

Cidade | Soluções compensatórias

Ambiente | Gestão de recursos hídricos

Colégios | Posse dos representantes do CIE

Ação Parlamentar | Frentes parlamentares

Perfil | Tânia Nogueira

Minas e Gerais | Santa Rita do Sapucaí

Indicadores | Taxas do Crea-Minas 

Memória | A herança da Grécia Antiga

Ler e Navegar

Última Página

  8

30

24

21

Minas e Gerais - 
Cidade tecnológica

Ambiente - outorga de 
águas é alternativa em gestão 
de recursos hídricos

Especial - Copa do Mundo 
2014 em Belo Horizonte

Cidade - soluções
compensatórias  contra 
enchentes



Espaço do Leitor

5
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Leio integralmente todos os artigos da revista 
Vértice. Alguns, de fato, dignos de nota. Já há 
algum tempo venho querendo escrever-lhes no 
sentido de comentar duas matérias publicadas, 
ambas na coluna “Memória-A Ponte”.
Não que outras não mereçam comentário, mas 
julgo esse um caso emblemático e que urge 
ser abordado. A primeira, versa sobre a “pré-
-história da engenharia” (pág. 32- Ed. nº 12). 
O texto informa que o período Neolítico ocorreu 
entre “3000 à 3500 a.c”.  Aqui não cabe o uso 
da crase e a data mais antiga deve preceder a 
mais atual. Então o correto seria  entre 3500 
e 3000 a.c . Seria, mas não é. O período 
em questão deu-se em torno de 10000 a.c. 

Também somos informados que a roda foi in-
ventada depois do advento da metalurgia. Cabe 
esclarecer que a mesma se deu por volta do 
final do Neolítico, enquanto a idade do bronze 
em 4000 a.c  e a do ferro em 2000 a.c. (...)
A segunda matéria nos dá conta, ou pelo 
menos tenta, sobre a história da “construção 
das pirâmides”(pág. 32 – Ed nº13).
(...)
Se nos ativermos apenas aos fatos e dados 
históricos ali relatados, há absurdos que não 
resistem a uma simples consulta ao “Google”.
(...)
Não estou sugerindo floreios ou rebuscamen-
tos, mas tão somente correção.
Faz-se  mister ao engenheiro maior cuidado no 
uso da palavra escrita, tanto quanto na falada.
(...)
Miguel A. N. de Moraes
Engenheiro Civil
B. Hte

Nota da Redação: Utilizamos referências 
do artigo História da evolução da engenharia 
(OLIVEIRA, Geraldo Dirceu – Belo Horizonte: 
AEAEEUFMG, 2010. 270p.) e de sites que 
julgávamos confiáveis. Lamentamos pelos 
equívocos e agradecemos pela atenção, pois 
críticas construtivas como essa contribuem 
para o aumento da qualidade da informação 
nas próximas edições.

Na página 29 desta revista de número 
13/2012, em outras palavras o nobre colega  
destrona pedagógica e inteligentemente o 

ditado burro de que “a vida é que nem uma 
bicicleta, se parar cai”...

Eng. César Nascentes

Senhor Jobson Andrade

Presidente do Crea-Minas ,

Com satisfação, agradecemos o envio da 
Revista Vértice – CREA-Minas – Out/Nov/Dez 
2012 – n° 13.
Felicitamos o Senhor e a todos que contri-
buem para o resultado final dessa elevada 
publicação e renovamos protestos de estima.

Atenciosamente,

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais
Wanderley Àvila

Contatos: 
Av. Álvares Cabral, 1600
10º andar - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - 30.170-001 
ou revistavertice@crea-mg.org.br

Expediente
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REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS • Projeto gráfico: Vitória Comunicação Estratégica Ltda. • Capa: Estádio Mineirão • Foto: Sylvio Coutinho/
Divulgação • Editor: José Wilson Barbosa (MTB-3.226/MG) • Diagramação: Adriana von Krüger • Redação: Adriana von Krüger, José Wilson 
Barbosa e Leidiane Vinhal • Colaboração: Bruno Filipe • Isabela Cordeiro • Henrique Coral • Luciano Bicalho • Sinésio Bastos • Revisão: José 
Alexandre Piconi  • Tiragem: 128.000 • Impressão: Gráfica e Editora Posigraf S/A

Os artigos assinados desta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Câmara de Mediação e 
Arbitragem
Crea-Minas cria alternativa 
para solucionar conflitos na  
área tecnológica
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Diante das inovações tecnológicas 

surgidas no século XXI, que têm acarreta-

do mudanças na criação de novas técnicas 

de trabalho e de produção, a engenharia, 

em todas as suas modalidades, tem evo-

luído rapidamente. Praticamente, não há 

nenhum campo da atividade humana, hoje, 

em que o trabalho do engenheiro não es-

teja presente.

O desenvolvimento da informática, da 

biotecnologia, da microeletrônica, dos no-

vos materiais, entre outros campos, está 

modificando a sociedade humana no seu 

conjunto, fazendo surgir uma multiplici-

dade de novas áreas de especialização e 

interfaces no campo da engenharia. Para 

acompanhar este processo, o Crea-Minas 

promoveu em 2012 a revisão de seus oito 

manuais de fiscalização: agrimensura, 

agronomia, engenharia civil, engenharia 

elétrica, geologia e engenharia de minas, 

engenharia mecânica e metalúrgica, enge-

nharia química e engenharia de segurança 

do trabalho.

Segundo o gerente técnico e de fisca-

lização do Crea-Minas, engenheiro agri-

mensor Renato Chaves, uma vez que todas 

as profissões contempladas pelo Crea são 

de base tecnológica, a fiscalização deve 

ser dinâmica e atual, buscando sempre 

estar em sintonia com o que acontece 

no mercado. “A multidisciplinaridade das 

ações de fiscalização do Conselho atribui 

um caráter de extrema relevância a esta 

revisão”, explica. 

Os manuais são os instrumentos 

norteadores do trabalho do agente fis-

cal. Seu conteúdo, com direcionamen-

tos sobre onde, como e o quê fiscalizar, 

tem a finalidade de definir critérios para 

a padronização dos procedimentos de 

planejamento dos seis tipos de ações 

de fiscalização  - Preventiva e Integrada 

(FPI), Fiscalização Regionalizada e Dirigida 

(FRD), Fiscalização de Licitações e Contra-

tos (FLC), Fiscalização Programada Local 

(FPL), Fiscalização por Acionamento (FAC) 

e Fiscalização de Apoio (FAP). “Cabe ao 

agente fiscal regional fazer cumprir este 

procedimento operacional padrão, atuando 

para garantir que o exercício da profissão 

se faça única e exclusivamente por pro-

fissionais habilitados, e também que os 

serviços sejam prestados atendendo às 

normas e preceitos técnicos, observando 

a legislação vigente, assegurando às obras 

e empreendimentos um acompanhamen-

to idôneo e tecnicamente eficaz”, ressalta 

Renato Chaves.

Câmaras Especializadas
As Câmaras Especializadas, de acordo 

com a Lei 5.194/66, cumprem a missão 

fiscalizadora, em primeira instância, sendo 

o fórum de discussão das competências 

e qualificações do exercício profissional 

inerente a cada modalidade. Foram elas 

as responsáveis pela elaboração e revisão 

dos manuais.

O coordenador da Câmara Especia-

lizada de Engenharia Elétrica (CEEE), en-

genheiro eletricista Krisdany Cavalcante, 

explica como o grupo de trabalho, forma-

do por conselheiros, com contribuição de 

analista técnico e fiscais, procedeu para 

revisar o manual da modalidade. “Revisa-

mos o conteúdo que contemplava legisla-

ções. As referências à arquitetura, sempre 

que possível, foram retiradas, em função 

do novo Conselho de Arquitetura e Urba-

nismo (CAU). E finalmente, foram acatadas 

algumas sugestões, referentes aos proce-

dimentos adotados pela fiscalização, bem 

como a adequação das nomenclaturas dos 

relatórios emitidos pelos fiscais”, detalha 

Crea-Minas revisa seus
manuais de fiscalização 
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o coordenador da CEEE. Ele informa ainda 

que a aprovação final do Manual aconte-

ceu na 16ª Reunião Ordinária da Câmara 

Especializada de Engenharia Elétrica, rea-

lizada em Ouro Preto, “sendo que o docu-

mento foi projetado e discutido página a 

página, e aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros, conforme Decisão CEEE nº 

770/2012”.

Já o coordenador da Câmara Especia-

lizada de Engenharia Mecânica e Metalúr-

gica (CEMM), engenheiro mecânico Nelson 

Benedito Franco, conta que o manual da 

sua área foi revisado num trabalho que 

envolveu um grupo de sete conselheiros, 

mais assessoria técnica. Segundo ele, o 

grupo desenvolveu um estudo bastante 

criterioso, no qual foram destacadas, prin-

cipalmente, as novas atribuições de cursos 

de engenharia com conteúdos vinculados 

à Câmara. “Modernizamos o manual em 

todos os seus aspectos. Assim podemos 

dar suporte, com embasamento técnico e 

atual, aos nossos agentes fiscais”, explica.

História
A primeira versão do manual de fis-

calização do Crea-Minas foi impressa em 

um caderno único, ainda em 1993. Este 

material foi revisado em 2001, quando 

também recebeu a formatação atual, se 

desmembrando em sete cadernos, sepa-

rados por modalidades. A segunda revi-

são foi realizada em 2008. E, por fim, foi 

promovida, pela atual diretoria técnica e 

de fiscalização, uma nova reforma de todo 

este material, com a inclusão do manual 

de Segurança do Trabalho. À época da pri-

meira revisão, o Crea-Minas contava com 

138.527 profissionais, entre técnicos, tec-

nólogos e de nível superior, e 30.157 em-

presas registrados. Nesta terceira revisão, 

já são 153.736 registros de profissionais e 

56.851 de empresas.

O supervisor técnico do Conselho e 

coordenador dos trabalhos de revisão, 

engenheiro civil Rodrigo Reis, destaca 

que as instruções do manual contribuem 

para uniformizar os parâmetros, normas 

e procedimentos para a fiscalização do 

exercício e das atividades inerentes à área 

tecnológica. Segundo ele, o dinamismo 

próprio da área motiva a constante atu-

alização destes guias. “Algumas formas 

de geração de energia, por exemplo, não 

estavam contempladas na versão ante-

rior, como no caso da energia eólica, que 

passou a fazer parte de nossos registros”, 

ressalta.

Traçada no planejamento anual de 
fiscalização do Crea-Minas, a partir de 
demanda da Câmara de Engenharia 
Elétrica, foi realizada, no final de 2012, 
a FRD Energia/Telecom. Nesta moda-
lidade, o Conselho conta com 40.569 
profissionais e 21.434 empresas regis-
trados.

A ação mobilizou 75 profissionais, 
que fiscalizaram em todo o estado 234 
empresas de transmissão e distribuição 
de energia elétrica e também de tele-
comunicações e eletrônica. Os fiscais 
observaram a existência de registro da 
empresa junto ao Conselho, o quadro 
técnico e a relação de contratos.

Um dos coordenadores da ação, o 
fiscal da Regional Nordeste, Guilherme 
de Assis Gonçalves, explica que para 
a elaboração do quadro das empresas 

fiscalizadas, foram utilizadas como fon-
tes, além do cadastro do Conselho, ca-
dastros da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e da Receita 
Federal. Os fiscais regionais também 
ficaram encarregados de fazer levan-
tamentos das empresas de sua região, 
pertinentes à área.

Para realizar ações de Fiscalização 
Regionalizada Dirigida (FRD), a Gerência 
de Fiscalização do Crea-Minas elabora 
anualmente um plano de trabalho, em 
que são determinadas as modalidades 
de FRD a serem executadas no período. 
Estas ações abrangem todo o estado 
e atendem às diretrizes das Câmaras 
Especializadas, conforme manuais, atu-
ando em empreendimentos por modali-
dade profissional.

FRD Energia/Telecom 2012
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A Copa das oportunidades
Capital mineira investe em planejamento e infraestrutura
para garantir legado para a cidade
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Desde que foi anunciada pela Fifa, em 

31 de maio de 2009, como uma das 12 

cidades brasileiras que sediarão a Copa 

do Mundo de 2014, Belo Horizonte vem 

se desdobrando para superar os diversos 

desafios de planejamento com o intuito de 

se viabilizar como uma cidade de oportuni-

dades para novos empreendimentos estra-

tégicos durante e após os jogos. Sede de 

seis partidas da Copa do Mundo Fifa 2014, 

com a possibilidade de receber a Seleção 

Brasileira duas vezes, e sede da Copa das 

Confederações da Fifa em 2013, a capital 

mineira destacou-se por ser uma das pri-

meiras cidades a entregar sua arena pron-

ta para sediar jogos e eventos. 

Reinaugurado no dia 21 dezembro, 

o novo Mineirão custou R$ 695 milhões 

e apresenta várias melhorias como o 

rebaixamento do campo – para que os 

espectadores fiquem mais próximos do 

espetáculo –, recuperação estrutural, ins-

talação de telões e construção de novos 

acessos à arena, vestiários, 68 banheiros 

e 28 lanchonetes, além de arquibancada 

VIP com mais de 6 mil assentos. A nova 

arena conta ainda com 90 camarotes pri-

vativos, restaurante panorâmico e estacio-

namento com 2 mil vagas cobertas e 600 

descobertas. O setor de imprensa tem es-

trutura para receber 3 mil jornalistas, com 

estúdios, sala de conferência e área para 

entrevistas. A cobertura do estádio possui 

ainda placas para captação de energia so-

lar, como parte do objetivo de conquistar 

a certificação Leed (Leadership in Energy 
and Environmental Design), que classifica 

o empreendimento como ambientalmente 

sustentável.

Para o titular da Secretaria de Estado 

Extraordinária da Copa do Mundo em Mi-

nas Gerais (Secopa), Tiago Lacerda, com 

a reforma, além de se transformar em 

uma arena multiuso moderna, confortável 

e ambientalmente sustentável, o Mineirão 

terá uma esplanada ao redor do anel de 80 

mil metros quadrados, que vai abrigar um 

espaço comercial e eventos culturais e es-

portivos, com capacidade para 65 mil pes-

soas. “O estádio terá 62.160 lugares, com 

novos bares e lanchonetes com o tradicio-
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nal feijão tropeiro. O projeto de tecnologia 

da informação do estádio também se des-

taca pela inovação. Está prevista a instala-

ção de cerca de 350 câmeras, sendo 90 

delas com movimento para localizar cenas 

específicas, identificando, por exemplo, 

objetos deixados em locais inapropriados 

ou veículos em área proibida. Haverá dois 

placares em alta definição, cada um com 

98 metros quadrados, que vão transformar 

ainda mais o ambiente. Destacamos ain-

da o modelo de gestão compartilhada do 

estádio, uma novidade para todos nós, em 

que a empresa Minas Arena vai operar o 

Mineirão nos próximos 25 anos”, ressalta 

Tiago Lacerda. 

No modelo de gestão compartilhada 

adotada pelo governo de Minas para o 

Mineirão, o Estado não tem que investir 

recursos públicos diretamente na obra. A 

responsabilidade do Governo é de controle 

e monitoramento da obra, cabendo ao par-

ceiro privado executar e operar o negócio. 

O contrato estabelece indicadores de de-

sempenho para assegurar a qualidade do 

serviço prestado pelo consórcio. Se o de-

sempenho ficar aquém do esperado, pode 

haver sanções e até mesmo interrupção da 

concessão.  Nesse caso o Governo assume 

integralmente a gestão do estádio. Quanto 

mais o parceiro privado ganhar ou quan-

to maior o lucro do negócio, menor será 

a contrapartida do Estado. O consórcio 

que ganhou a licitação é formado por três 

construtoras e investiu R$ 654 milhões. 

Apesar do entusiasmo com que as au-

toridades organizadoras da Copa do Mun-

do 2014 têm anunciado o andamento das 

várias obras, os desafios para que Belo Ho-

rizonte e as demais cidades-sede atendam 

às demandas exigidas pela Fifa são muitos. 

O Sindicato da Arquitetura e da Engenharia 

Consultiva (Sinaenco) tem realizado vários 

encontros e seminários pelo Brasil deba-

tendo a Copa 2014 com o intuito de alertar 

as autoridades e a sociedade sobre a ne-

cessidade de um planejamento prévio e de 

bons projetos para o sucesso do evento. A 

entidade tem ressaltado que essa é “uma 

oportunidade única para o avanço do pla-

nejamento em nosso país e para a renova-

ção da infraestrutura de nossas cidades”. 

Porém, ressalta que “mais que construir 

ou modernizar arenas, os requisitos da 

Fifa exigem que o país-sede possua uma 

eficiente rede de estrutura hoteleira e de 

transporte, e uma excelente rede de comu-

nicações, além de hospitais, sistemas de 

segurança e energia em boas condições”.

Estes são alguns dos desafios colo-

cados para que Belo Horizonte sedie com 

sucesso os jogos da Copa das Confedera-

ções neste ano e a Copa da Fifa em 2014. 

Daí a necessidade de aprofundar cada vez 

mais o debate sobre a viabilidade econô-

mica desse projeto para a cidade, já que a 

capital mineira é a terceira sede da Copa 

que mais tem recebido recursos financei-

ros do governo federal, atrás apenas de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, 

é o município que mais tem investido em 

obras de infraestrutura. A questão é como 

essas obras terão proveito no pós-Copa e 

o que elas podem significar em termos de 

retorno econômico e sociocultural para a 

cidade e para Minas Gerais.

Mobilidade urbana
Belo Horizonte foi a primeira cidade-

-sede da Copa do Mundo Fifa 2014 a 

assinar os contratos de financiamentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) da Mobilidade, do governo federal. 

São oito obras de mobilidade urbana en-

globando um investimento de R$ 1,389 

bilhão, com R$ 1,023 bilhão de financia-

mento federal, sendo que a grande maioria 

tem término previsto para antes da Copa 

das Confederações. Os projetos incluem 

três Bus Rapid Transit (BRT), três vias, uma 

central de monitoramento e um corredor 

exclusivo de ônibus.

De acordo com o Comitê Executivo 

Municipal da Copa do Mundo da Fifa Brasil 

2014 de Belo Horizonte, todas as propos-

tas iniciais estão sendo realizadas confor-

me previsto, sendo que houve apenas uma 

mudança no projeto da Avenida Pedro II. 

Antes seria feito um BRT, mas decidiu-se 

posteriormente realizar obras de adequa-

ção viária nessa avenida, com recuperação 

e alargamento do Viaduto B, objetivando 

melhorar as condições de deslocamento 

neste corredor viário, principalmente para 

o transporte coletivo.

O primeiro trecho de BRT é o que liga 

a avenida Antônio Carlos à avenida Pedro 

I, que terá 16 quilômetros de extensão, 25 

estações e duas faixas exclusivas para ôni-

bus em cada direção. A estimativa é de que 

o trecho atenda a uma demanda de 20 mil 

passageiros por hora. O segundo trecho 

passa pelo centro da cidade e tem alcance 

de 7,6 km. O terceiro é o BRT da avenida 

Cristiano Machado, que prevê 16 terminais 

de embarque e desembarque e visa contri-

buir para a redução do volume de tráfego 

do corredor da avenida Antônio Carlos.

Já da Via 210, Via do Minério, no Bar-

reiro, à Avenida Tereza Cristina, terá 1,6 

km com corredor de ônibus, e ligará a 

região do Barreiro ao centro da cidade e 

ao sistema de metrô. Outra via é a 710, 

cujo traçado integra os bairros da região 

Nordeste e o BRT da avenida Cristiano 

Machado.

Conhecido em outros países, como 

Alemanha e Colômbia, e também em cida-

des brasileiras como Curitiba e Uberlândia, 

o BRT é um sistema de transporte público 

baseado em corredores exclusivos para 

ônibus com maior capacidade de pas-

sageiros. Com previsão para serem con-
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cluídos no segundo semestre deste ano, 

apesar de se apresentarem como uma 

solução mais barata e rápida, os BRTs são 

criticados por profissionais da área tecno-

lógica por não terem a mesma eficiência 

do metrô. Segundo o diretor-presidente 

do Sinaenco de Minas Gerais, engenhei-

ro civil Maurício de Lana, a opção pela 

implantação do BRT em Belo Horizonte 

não foi a melhor solução, mas a possível. 

“Temos consciência de que o BRT não é 

a solução definitiva para uma cidade em 

permanente crescimento, mas é a solu-

ção intermediária e possível de ser feita 

até a Copa. Porque o metrô, dada a sua 

complexidade, significaria primeiro não ter 

recursos suficientes para fazê-lo em curto 

prazo, e segundo, não ter prazo para fazê-

-lo até a Copa. Então a opção pelo BRT foi 

a solução possível sabendo que ela tem 

uma vida mais curta, mas por outro lado 

foi a passível de estar pronta até a Copa do 

Mundo de 2014”, afirmou Maurício. (Veja 

entrevista completa nas paginas 12 e 13).

Para o arquiteto e urbanista e assessor 

da presidência do Crea-Minas, José Abilio 

Belo Pereira, o BRT facilita porque amplia 

a velocidade, o conforto e a segurança dos 

passageiros ao longo dos corredores onde 

estiverem instalados.“Isto é um ganho, 

sem dúvida, mas o transporte coletivo em 

Belo Horizonte e na região metropolitana 

precisa ter uma gestão integrada que ar-

ticule metrô, BRTs e ônibus”, afirma. O 

urbanista lembra, no entanto, que a mo-

bilidade urbana não é constituída apenas 

pelos meios de transportes tradicionais, 

sendo que cerca de um terço dos deslo-

camentos é feito por pessoas a pé. “Daí 

a necessidade de cuidar dos passeios é 

fundamental para melhorar as condições 

de mobilidade”, enfatiza.

De acordo com José Abílio, o sistema 

de mobilidade em Belo Horizonte ficou 

muito centrado no vetor norte, que con-

templa apenas o trajeto aeroporto, estádio 

e centro da cidade. “É claro que é funda-

mental que a relação desses espaços seja 

bem feita, mas poderíamos ter um projeto 

muito mais ambicioso para Belo Horizonte 

e Região Metropolitana, incluindo a rees-

truturação de todo o sistema de transporte 

e não apenas a melhoria de alguns corre-

dores”, afirma.

José Abilio ressalta que os belo-hori-

zontinos perderam a oportunidade de con-

quistar um legado bem maior com a Copa 

do Mundo. “O planejamento das interven-

ções urbanas para a Copa poderia ter sido 

mais diversificado, contemplando também 

um sistema habitacional para maior aden-

samento populacional ao longo dos corre-

dores de transporte público e ampliando os 

espaços de lazer e de atividades culturais, 

deixando assim um legado mais estrutura-

do para o turismo após o evento”, criticou.

Aeroporto de Confins
Outra preocupação para a Copa em 

BH são as obras de modernização e am-

pliação do Aeroporto Internacional Tancre-

do Neves, em Confins, que vem enfrentado 

atrasos e paralisações desde 2010.

Em dezembro de 2012, o governo 

federal anunciou que a reestruturação de 

Confins também será concedida à iniciati-

va privada. O edital de licitação está previs-

to para ser publicado até agosto deste ano, 

sendo que a expectativa é de que o leilão 

seja realizado no mês seguinte. 

O projeto prevê a reforma dos terminais 

existentes e a ampliação da pista de pouso 

e decolagem e do sistema de pátio, além 

da construção do Terminal 3. A expectativa 

é que a capacidade de passageiros suba 

de 10,3 milhões para 17,5 milhões de 

pessoas por ano. A pista de pouso e de-

colagem, que atualmente tem 3 mil metros 

de extensão por 45 de largura, deverá ser 

ampliada em 600 metros. Já o pátio para 

estacionamento de aeronaves, que hoje 

possui área de 112.124 m², terá 304.524 

m² ao final da obra. O investimento total 

estimado é de R$ 508,7 milhões.

Apesar dos atrasos, a Infraero infor-

mou que o prazo de entrega das obras 

continua sendo dezembro de 2013 e que 

a cidade não corre riscos de não conseguir 

atender os turistas durante os jogos de 

2014 e nem na Copa das Confederações. 

Em nota, a empresa explica que parte do 

que foi planejado para o aeroporto já esta-

rá concluído e não haverá necessidade de 

operações especiais nem a utilização do 

aeroporto da Pampulha como alternativa 

para atender o fluxo de passageiros.

Rede hoteleira
Segundo o Ministério do Turismo a ex-

pectativa é de que, durante a Copa, Belo 

Horizonte atraia 200 mil turistas estrangei-

ros e 430,5 mil brasileiros. Para atender a 

essa demanda, a Secopa informou que há 

em construção 52 novos hotéis na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, totalizan-

do 55 mil leitos. Os dados apontam que 

desses hotéis em construção, 40% são de 

categoria 4 ou 5 estrelas, num total de 21 

empreendimentos, sendo que atualmente 

existem em Belo Horizonte 110 meios de 

hospedagem, com 18 mil leitos.

Já levantamento realizado pela JR & 

MvS Consultores, especializada no seg-

mento imobiliário, aponta que a estimativa 

é de que até março de 2014 estejam em 

funcionamento na capital mineira cerca de 

86 hotéis, sendo 60 antigos e 26 novos.

Para José Aparecido Ribeiro, sócio-

-diretor da JR & MvS Consultores, a situ-

ação é preocupante em função do cresci-

mento acelerado da demanda na capital 

mineira. “A média de ocupação dos hotéis 

que já estavam em operação em 2012 foi 

de 74%, mas em dois terços dos dias de 
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2011 a ocupação média foi de 88%, o que 

significa total saturação da oferta”, afir-

ma. José Aparecido Ribeiro ressalta que 

atualmente Belo Horizonte possui 8.500 

quartos, sendo que deste total, cerca de 

4 mil são de qualidade inferior ao que o 

turismo de negócios demanda. “São ho-

téis ultrapassados, que não passaram por 

nenhuma reforma. Na verdade, o número 

de quartos que temos é muito pouco para 

uma cidade que deveria estar qualificada 

para receber eventos internacionais. Nós 

até poderemos atender as exigências do 

Comitê da Fifa de 14.500 quartos, mas 

deste total, 4.500 são quartos em condi-

ções de hospedagem muito ruins”, frisa.

Legado
O Sinaenco tem buscado reforçar a 

necessidade do desenvolvimento de pla-

nos e projetos executivos, de forma que 

as obras realizadas para a Copa fiquem 

como legado para a sociedade, já que não 

adianta investir na construção de estádios 

ou instalações de hotelaria e transportes, 

se após a Copa esses empreendimen-

tos não tiverem viabilidade econômica. A 

Copa de 2014 também deverá justificar 

os investimentos que venham incremen-

tar a infraestrutura turística com o obje-

tivo de ampliar o tempo de permanência 

do turista de negócios na capital e criar 

condições para que ele retorne em outras 

oportunidades.

Já o presidente do Crea-Minas, en-

genheiro civil Jobson Andrade, ressalta 

que a sua preocupação não é em relação 

às obras. “Sou entusiasta de obras, mas 

penso que o projeto para a Copa em Belo 

Horizonte não é mega, mas sim neces-

sário. As obras previstas são demandas 

antigas da população belo-horizontina e 

a minha preocupação não é com o que 

vai ficar pronto e sim com o que não vem 

sendo realizado há muito tempo na capi-

tal em termos de saneamento, mobilidade 

e habitação, dentre outras demandas”, 

questiona.

Para Jobson, as obras em andamento 

não são nenhum benefício do poder pu-

blico e apenas minimizam o caos que a 

população vem vivendo há anos. “Essas 

obras são uma tentativa de regate do dé-

ficit que o poder público municipal, esta-

dual e federal tem para com a população 

de Belo Horizonte, mas não resgatam nem 

10% do prejuízo do contribuinte. Por isso, 

a minha preocupação não é com o que foi 

feito. Porque tirando as obras do Minei-

rão que vão beneficiar a população, o que 

está sendo realizado é muito pouco e vem 

muito tarde na tentativa de tirar o atraso. 

Eu gostaria de saber, por exemplo, como 

ficarão as obras do metrô, da via 710, da 

via 210, do anel rodoviário, do rodoanel e 

várias outras. Na verdade, eu estou é mui-

to decepcionado com o que vem sendo 

feito em termos de obras para a Copa do 

Mundo em Belo Horizonte”, finaliza.

Crea-Minas fiscaliza obras

A partir de 2010, o Crea-Minas acompa-

nhou, em parceria com a Secopa, todo o traba-

lho de  elaboração de projetos, estudos técnicos 

e demais  atividades de profissionais e empre-

sas nas obras do Mineirão.

Para o gerente de fiscalização do Crea-

-Minas, engenheiro agrimensor Renato Chaves, 

a parceria com a Secopa possibilitou a troca de 

informações para o  cumprimento fiel da legis-

lação vigente. “O Crea-Minas fornecia informa-

ções de profissionais e empresas e a equipe da 

Secopa repassava aos agentes fiscais do Crea-

-Minas todas as informações relativas à obra”, 

explicou.

Além de fiscalizar as empresas contratadas 

pela Secopa, o Crea-Minas também fiscalizou 

as empresas subcontratadas envolvidas nas 

obras de fundação, instalação de arquibanca-

das, cobertura, gramado, estrutura de concreto, 

sanitários e a passarela 

que liga o estádio do 

Mineirão ao Mineirinho, 

dentre outras.

Renato ressaltou 

que também foram fis-

calizadas,  em parceria 

com o Ministério Público 

Federal, as obras visan-

do o cumprimento da 

NBR 9050, que estabe-

lece critérios e parâme-

tros técnicos aplicáveis 

a projeto, construção, instalação e adaptação 

de edificações, mobiliário, espaços e equipa-

mentos urbanos às condições de acessibilidade. 

Além das obras do Mineirão, o Conselho 

tem fiscalizado  todos os empreendimentos pú-

blicos e privados de infraestrutura para a Copa 

de 2014, como  é o caso da rede hoteleira de 

Belo Horizonte e Região Metropolitana, desde 

2011.
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Formado em engenharia civil pela Faculdade Kennedy, com curso 

técnico em estradas pelo Centro Federal de Educação Tecnoló-

gica de Minas Gerais (Cefet), o diretor presidente do Sindicato 

Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva de 

Minas Gerais (Sinaenco-MG), Maurício de Lana, é também diretor 

presidente da Consol- Engenheiros Consultores. Na Consol desde 

1965, ocupou os cargos de laboratorista, chefe de laboratório, 

chefe de seção, chefe de equipe, residente, coordenador, diretor 

e presidente. Nos últimos 20 anos, Maurício tem atuado na área 

institucional do setor de Engenharia Consultiva como conselheiro 

ou diretor da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia 

(ABCE), sediada na cidade do Rio de Janeiro, e da Regional Sina-

enco. Na condição de presidente do sindicato que tem promovido 

vários eventos com o objetivo de debater a Copa 2014 e como 

presidente da Consol, que tem como foco principal a área de 

logística em transportes e de sistema viário, Maurício de Lana 

vem acompanhando de perto os preparativos da Copa do Mundo 

em Belo Horizonte, principalmente no setor de mobilidade urbana. 

Nesta entrevista concedida à Revista VÉRTICE ele fala sobre os 

desafios postos para a capial mineira e o legado que a Copa 2014 

poderá deixar para Belo Horizonte.

VÉRTICE - Quais são os principais desafios que Belo Horizonte 
enfrenta para sediar os jogos da Copa do Mundo em 2014?
Maurício de Lana - Primeiro eu queria dizer que o Sinaenco 

Nacional teve um papel muito importante nesta questão da Copa 

do Mundo de 2014 quando se propôs a correr todas as capitais 

ainda na condição de candidatas a sediar os jogos, promovendo 

encontros e lembrando às autoridades que para fazer as obras 

tinha que ter projeto. E neste ponto, Belo Horizonte assimilou bem 

este conceito, se antecipou e a administração municipal contra-

tou os diversos projetos necessários para a elaboração das obras 

de mobilidade urbana e tomou uma decisão pelo BRT. É impor-

tante caracterizar isso porque nós temos consciência de que o 

BRT não é a solução definitiva para uma cidade em permanente 

crescimento, mas é a solução intermediária e possível até a Copa. 

Porque o metrô, dada a sua complexidade, significaria primeiro 

não ter recursos suficientes para fazê-lo em curto prazo, e segun-

do, não ter prazo para fazê-lo até a Copa. Então a opção pelo BRT 

foi a solução possível sabendo que ela tem uma vida mais curta, 

mas por outro lado foi a passível de estar pronta até a Copa do 

Mundo de 2014. Embora não esteja na minha área de atuação, 

sabemos, pelo que lemos e ouvimos, dos desafios inerentes à 

hospedagem, à sinalização e à comunicação com os turistas de 

outros países que não dominam a língua portuguesa. Mesmo por-

que não basta ter obras viárias, sistemas de transporte e hotéis 

construídos, se tudo isso não funcionar. Precisamos saber operar 

e manter o legado construído. 

VÉRTICE - Sabemos que a mobilidade urbana é um dos nós 
que Belo Horizonte terá que desatar visando a Copa do Mundo 
de 2014. O que a cidade tem feito neste sentido, além do BRT?

Maurício de Lana - Proporcionalmente em relação às outras 

cidades que sediarão os jogos da Copa, nós somos a cidade que 

possui os maiores nós em se tratando de transportes e mobi-

lidade urbana. Eu ouvi um arquiteto afirmar recentemente que 

enquanto as cidades da Europa têm os seus centros medievais e 

seus entornos planejados, Belo Horizonte tem o centro planejado 

e o entorno medieval, isto é, não planejado. Quando a Consol fez, 

por exemplo, o projeto de intercessão da avenida Pedro I com a 

MG-010, a avenida Cristiano Machado e avenida Vilarinho, no de-

nominado complexo Vilarinho, percebemos o quanto a cidade não 

teve a visão do planejamento como um todo. Neste caso serão 

necessárias intervenções caríssimas com cerca de dez obras de 

artes especiais compreendendo trincheiras, viadutos e passare-
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Maurício de Lana destaca a importância de manter o legado construído

Desafios e legados
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las em um único local e com valores de custos expressivos. Isso 

mostra que a cidade foi crescendo de forma isolada, sem um pla-

nejamento integrado tendo em vista a mobilidade como um todo.

VÉRTICE - Nunca se viu tanta obra em Belo Horizonte. Qual 
o impacto dessas obras nas profissões da área tecnológica e 
como tem sido o desempenho destes profissionais na execu-
ção das obras da Copa?
Maurício de Lana - Primeiro temos que lembrar que a partir dos 

últimos seis, sete anos houve uma mudança no país em relação à 

demanda das nossas profissões. Antes, nós tivemos uma geração 

perdida em termos de oportunidade profissional e este conjunto 

de obras, não só em Belo Horizonte, mas em todo Brasil, significa 

uma retomada da atividade de engenharia e isso no mercado tem 

um reflexo muito forte. Se analisarmos a empresa onde trabalho, 

há uma nítida separação entre a geração dos anos 1970 e a ge-

ração dos anos 2000 que inclui sexagenários e jovens com me-

nos de 35 anos. Há cinco anos, fiz um levantamento e constatei 

que dos 100% do efetivo da empresa, nós tínhamos 40% acima 

de 55 anos e 50% abaixo de 30 anos, sendo que somente 10% 

estavam na faixa entre 30 e 55 anos. Se nós analisarmos dentro 

do perfil de competência, de amadurecimento e das condições 

até físicas de um profissional, vamos ver que a parcela que deve-

ria ser maior era a menor, ou seja, aqueles que estavam na faixa 

etária dos 30 aos 55 anos. Então, essa mudança, após termos 

debelado o processo inflacionário que destruía a nossa econo-

mia, trouxe um resultado muito importante para a engenharia. A 

engenharia tem se recuperado. Nós da geração dos anos 1970 

estamos na expectativa de brevemente termos sucessores com 

menos de 40 anos.

 

VÉRTICE - O Sinaenco tem realizado uma série de debates, 
encontros e Seminários sobre a Copa do Mundo 2014. Quais 
são os resultados práticos dessas discussões?
Maurício de Lana - O resultado prático é a conscientização. 

Tanto que o Portal 2014 é um dos sites mais visitados hoje. Isso 

porque pegamos uma motivação que mexe com a alma do bra-

sileiro, que é o futebol, para dizer o seguinte: para chegarmos 

ao estádio nós precisamos, por exemplo, de um bom sistema de 

transporte. O que percebemos no Brasil inteiro e, principalmente 

em Belo Horizonte, é que a Copa 2014 foi um bom motivo para 

trazer aquilo que a cidade precisa. Eu acho que o grande legado 

– além do Mineirão que deixará um legado especial, pois não 

será apenas um simples estádio, já que terá ganhos além do 

futebol - é a melhoria do nosso sistema viário. Quem anda hoje 

na avenida Antônio Carlos pode ver a diferença em relação à con-

dição da via há alguns anos. O chamado processo de melhoria é 

muito interessante, pois na hora que você oferece algo melhor à 

população, pouco tempo depois ela quer algo melhor ainda. Então 

é um processo evolutivo permanente.

“O que percebemos no Brasil inteiro 
e, principalmente em Belo Horizonte, é 
que a Copa de 2014 tem sido um bom 
motivo para trazer aquilo que a cidade 
precisa”.
 
VÉRTICE - E os nossos aeroportos terão capacidade para aten-
der às demandas da Copa?
Maurício de Lana - Nós percebemos que há uma preocupação 

de se passar a mensagem de que as coisas estão sendo feitas. 

Mas estão sendo feitas com certo atraso, com certas dificuldades e 

ainda não são suficientes para atender às demandas do aeroporto 

[de Confins]. Está na mídia, não sou eu quem está afirmando, 

que os envolvidos na construção do aeroporto reclamam de 

problemas no projeto e isso no Brasil é um problema cultural. Vi 

na televisão um depoimento de um ministro do Tribunal de Contas 

da União sobre problemas de obras na transposição do Rio São 

Francisco. Infelizmente, no Brasil, não há investimento em projeto, 

não há valorização da engenharia de projetos com o intuito de 

evitar problemas em obras. E não valorizando a engenharia de 

projeto, que significa estudar, planejar, projetar para se ter um 

bom resultado do empreendimento durante a obra, economiza-se 

no projeto em termos de prazo e custo, mas temos problemas 

enormes de paralisação, de demora de execução e de aditivos. Daí 

as informações de que há constantes e expressivos acréscimos 

no valor das obras. Enquanto não mudarmos a cultura no sentido 

de afirmar que temos que gastar tempo e dinheiro em projeto para 

economizar tempo e dinheiro em obras, nós vamos repetir estes 

equívocos que estão acontecendo de forma muito frequente. Esta 

é uma realidade brasileira que infelizmente vem acontecendo e é 

um problema cultural. Eu acho que o Crea-Minas, como principal 

órgão da área tecnológica que atua na defesa das profissões e da 

sociedade, deveria liderar um processo de conscientização das 

autoridades, reafirmando que se não estudar, planejar e projetar 

vamos continuar tendo problemas.
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Mobilidade Urbana: 
utopia ou possibilidade?
Breve contextualização da temática mobilidade urbana através do conceito, 
instrumentos de planejamento e da nova Lei Nacional de Mobilidade Urbana

Palavras-chave: mobilidade, acessibi-

lidade, lei nacional.

Breve histórico: O termo Mobilidade, 

apesar de relativamente recente, ainda 

causa confusão pelo vasto campo técni-

co-científico em que vem sendo utilizado. 

Mobilidade pode ser definida como a ca-

pacidade em se deslocar, movimentar, ir 

e vir de um lugar para outro. Mas de que 

forma? Como?

Analisando a mobilidade sob o aspec-

to urbano, o sistema viário, levando-se 

em conta sua infraestrutura (geometria, 

pavimentação, largura das vias, número 

de faixas, rampas, etc...), pode ser consi-

derado fator condicionante para a promo-

ção ou não desta mobilidade. É nele que 

ocorrem as inúmeras viagens com suas 

mais variadas demandas, origens e des-

tinos. Estas viagens podem ser realizadas 

à pé, de bicicleta, por motos, carros, ôni-

bus, trens,etc.

Para o Ministério das Cidades, mobili-

dade urbana é definida como um atributo 

das cidades e se refere à facilidade de 

deslocamento de pessoas e bens no es-

paço urbano, sendo o resultado da intera-

ção entre os deslocamentos nas cidades. 

Entretanto, esta interação está ocor-

rendo de forma negativa na maioria das 

cidades, evidenciada principalmente pelo 

uso indiscriminado (inconsciente) dos ve-

ículos motorizados individuais, como car-

ros e motocicletas.

Com o objetivo de minimizar os im-

pactos urbanos, desde 2001 a Lei nº 

10.257 que institui o Estatuto das Cida-

des (Lei Federal que regulamenta os arti-

gos 182 e 183 da Constituição Federal de 

1988) estabelece que é responsabilidade 

do Município garantir a função social da 

cidade através dos Planos Diretores. Em 

municípios com mais de 20 mil habitan-

tes o Plano Diretor é obrigatório. Do ponto 

de vista da mobilidade urbana, o Estatuto 

só previa a elaboração obrigatória dos 

planos de transporte urbano integrado 

para municípios com mais de 500 mil 

habitantes, compatíveis com os Planos 

Diretores ou sendo parte integrante dos 

mesmos.

Desde 2001, o conceito de mobilida-

de sempre esteve associado às soluções 

para o transporte coletivo urbano (TCU), 

como se necessariamente e unicamente 

o problema maior das cidades, fosse o 

TCU.

Porém, o conjunto de Diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Sustentável, formulado pelo Ministério 

das Cidades em 2004 abrangia: acessibi-

lidade universal, desenvolvimento susten-

tável, equidade no acesso ao transporte 

público coletivo, transparência e partici-

pação social no planejamento, controle e 

avaliação da política, segurança nos des-

locamentos, justa distribuição dos benefí-

cios e ônus decorrentes do uso do espaço 

público de circulação, vias e logradouros, 

prioridades dos modos de transportes 

não motorizados sobre os motorizados e 

dos serviços de transporte público coleti-

vo sobre o transporte individual motoriza-

do, integração da política de mobilidade 

com a de controle e uso do solo, a com-

plementaridade e diversidade entre meios 

e serviços (intermodalidade), a mitigação 

dos custos ambientais, sociais e econô-

micos dos deslocamentos de pessoas e 

bens, o incentivo ao desenvolvimento tec-

nológico e ao uso de energias renováveis 

e não poluentes, a priorização de projetos 

de transporte coletivo estruturadores do 

território, entre outras.

Com a Lei nº 12.587, de 03 de janei-

ro de 2012, há a ampliação do concei-

to de mobilidade, inserindo aspectos de 

integração, de acessibilidade universal, 

valorização dos modais não motorizados 

(pedestres e ciclistas) e desestímulo ao 

uso do automóvel. 

A aprovação da Lei de Mobilidade Na-

cional representa um grande avanço na 

gestão das políticas públicas das cidades 

brasileiras, pois vem colaborar, ao impor 

a força da Lei, no enfrentamento dos pro-

blemas relacionados à mobilidade urba-

na na medida em que propõe mudanças 

na matriz modal dos municípios ao ter 

como principal foco o incentivo ao uso do 

transporte coletivo e de modos não mo-

torizados em detrimento dos motorizados 
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individuais, reduzindo assim o quadro de 

insustentabilidade vivido por grande parte 

das cidades brasileiras, principalmente as 

de grande e médio porte.

É fato que as ações/intervenções de-

verão ser realizadas de forma gradativa 

e conforme as determinações/prazos da 

nova lei de mobilidade urbana. Como 

avanços desta lei pode-se destacar: 

a) exigência de planos de mobilidade 

urbana para municípios acima de 20 mil 

habitantes; 

b) prazo máximo de 3 anos para a 

elaboração dos planos de mobilidade a 

partir da data de publicação da lei; 

c) descentralização do foco no trans-

porte coletivo em municípios que ainda 

não o possuem, trabalhando as deman-

das e dinâmicas locais; 

d) impedimento na aquisição de re-

cursos federais para a execução de pro-

jetos de mobilidade para aqueles municí-

pios que não elaborarem seus Planos de 

Mobilidade dentro do prazo estabelecido.

Quanto à disponibilidade de recursos 

financeiros para a promoção da mobilida-

de, os municípios deverão, dentro de suas 

possibilidades orçamentárias, constar em 

seus planos plurianuais e leis orçamen-

tárias as ações e instrumentos para apri-

moramento dos sistemas de mobilidade e 

qualidade dos serviços urbanos. 

Gargalos para a implantação dos 

PlanMob: Deve se considerar que não 

basta apenas a Lei ter sido sancionada 

no país. Claro que isso já pode ser consi-

derado um grande avanço de importância 

ímpar para as questões de mobilidade 

urbana, mas é preciso que a mesma seja 

cumprida, que se tenha engajamento po-

lítico e comprometimentos dos gestores 

públicos municipais em alterar a realida-

de da mobilidade urbana, dotando-a de 

mecanismos de sustentabilidade, equi-

dade social, segurança e acessibilidade 

universal.

Cabe aos gestores municipais a apli-

cação das diretrizes de mobilidade. É pre-

ciso que os instrumentos da Lei Nacional 

de Mobilidade sejam adequados à reali-

dade de cada município, considerando 

suas particularidades e potencialidades. 

Além disso, é de extrema importância que 

os municípios contem com profissionais 

e técnicos qualificados para a área. Vale 

destacar também a necessidade de revi-

são de Planos Diretores dos municípios 

que já os têm.

Portanto, verifica-se que é preciso 

vontade política. A Lei está aí para ser 

cumprida e melhorar a qualidade de vida 

dos citadinos brasileiros no que diz res-

peito às questões de mobilidade urbana. 

Considerações: Em um país extre-

mamente rodoviário por um processo 

histórico-político, parece ser utopia falar 

em modos não motorizados. Entretanto, 

ainda é possível minimizar os impactos 

do uso inconsciente dos automóveis in-

dividuais.

Como já foi mencionado, as possi-

bilidades existem e a principal delas é a 

vigência da Lei Nacional de Mobilidade 

ao propor e impor, por meio de força de 

Lei, que seja alterada a qualidade atual 

da mobilidade nas cidades brasileiras. É 

preciso que se rompa a visão estática e 

tradicional dos Planos Diretores e de Mo-

bilidade e se adote mecanismos eficazes 

no estímulo ao transporte público urbano 

e de modos não motorizados.

Somente por meio de ações articu-

ladas entre o planejamento urbano e de 

mobilidade será possível pensar e cons-

truir cidades mais sustentáveis do ponto 

de vista da equidade social, segurança e 

qualidade nos deslocamentos, acessibili-

dade e desenho universal.  

Mobilidade urbana não deve ser ape-

nas sonho e sim realidade!
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Presente em vários setores de ativi-

dade da indústria brasileira, a nanotecno-

logia é a ciência que projeta e desenvolve 

produtos e processos tecnológicos a partir 

de partículas minúsculas, na escala de 

nanômetros (um milímetro é igual a um 

milhão de nanos), como os átomos. Desde 

2005, essa moderna tecnologia integra os 

estudos de engenharia no laboratório de 

nanomateriais do Departamento de Física 

da UFMG. Com um grupo de alunos do 

doutorado de engenharia de estruturas, 

os professores Luiz Orlando Ladeira e 

José Marcio Calixto vêm desenvolvendo o 

Cimento Nanoestruturado com nanotubo 

de carbono.

A diferença entre o cimento comum e 

o novo é que o cimento comum é formado 

pela junção do clinquer, matéria-prima do 

cimento, com gesso, enquanto no novo é 

feita a  adição de 0,3% de nanotubo de 

carbono ao clinquer. Luiz Orlando Ladeira, 

mestre em ciências de materiais e dou-

tor em física, explica que em 2005 teve 

a ideia de tentar sintetizar o material no 

clinquer, já que ele é um silicato de alta 

estabilidade térmica. “É um lugar propí-

cio para crescer nanotubo de carbono e 

felizmente ele se mostrou com grande 

potencial de aplicações em propriedades 

mecânicas. Agora estamos desenvolven-

do pesquisas para aprimorar o desempe-

nho desse material junto com o cimento”, 

revela. 

Já o professor José Márcio Calixto, 

doutor em engenharia civil, explica como 

o nanotubo vai acrescentar à estrutura do 

cimento. “O nanotubo é um material que 

tem excelente resistência 

à tração, já o cimento não. 

Então a incorporação dessa 

substância pode alterar essa 

característica. Nós vislum-

bramos que o nanotubo pode 

fazer o papel do aço e se tor-

nar um reforço de tração em 

nível nanoscópico”, afirma. 

Para o professor Calixto, essa 

nova tecnologia pode ser a 

nova revolução do concreto, 

mas só os estudos vão poder 

confirmar isso. “Usamos o ci-

mento há muitos anos, mas 

conhecemos muito pouco da 

sua nanoestrutura. Nós esta-

mos acrescentando o nano-

tubo em escala nanoscópica 

molecular. À medida que a 

gente for entendendo melhor 

a escala, podemos tirar me-

lhor proveito do processo”, frisa.

O nanotubo de carbono é um material 

muito nobre que está sendo adicionado 

em um material de baixo custo. Deste 

modo, o preço do saco de cimento pode 

até encarecer, mas Luiz Orlando Ladeira 

explica como esse cimento se torna mais 

vantajoso que o tradicional. “Ele tem um 

grande potencial para durar mais, devido 

a algumas propriedades que o nanotu-

bo apresenta. Além de tudo, o preço do 

nanotubo de carbono está cada dia mais 

competitivo no mercado e isso vai fazer 

com que ele se torne mais vantajoso que 

o cimento normal”, ressalta.

Toda essa pesquisa é de cunho aca-

dêmico e a patente do material já está em 

processo de regulamentação. A avaliação 

do pedido de patente é feita pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

e ao longo desse processo, uma série de 

testes está acontecendo com o Cimento 

Nanoestruturado com nanotubo de car-

bono. Até o momento foram feitos tes-

tes mecânicos e de aplicação em obras, 

e vai começar o de durabilidade. Apesar 

dos outros testes que precisam ser feitos,  

esse é um grande passo para a constru-

ção civil nos próximos anos. Uma nova 

tecnologia que vai trazer benefícios para 

a engenharia do futuro: essa é a expecta-

tiva para o Cimento Nanoestruturado com 

nanotubo de carbono.

Nanotecnologia impulsiona 
o futuro da construção civil
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INSERÇÃO SOCIAL
Os Encontros Regionais - Políticas 
Públicas e Corresponsabi-
lidade Social, promovidos 
pelo Crea-Minas e pela 
Ouvidoria Geral do Estado 
de Minas Gerais, discutem 
questões em cinco eixos: 
alimentos, meio ambiente, 
impacto das chuvas, rodovias 
mineiras e urbanicidade. A 

série de 12 eventos tem o objetivo de valorizar e aperfeiçoar 
os profissionais ligados às áreas específicas, além do desenvol-
vimento de um diagnóstico técnico regional e propostas de so-
luções das demandas identificadas. Em 2012, foram realizados 
três Encontros - Vale do Aço, Centro-Oeste e Sudeste. A agenda 
de 2013 contempla as outras nove regionais do Conselho

Acompanhe: http://encontrosregionais.crea-mg.org.br

Esferas técnicas de articulação e planejamento do Crea-Mi-
nas com o intuito de oferecer à sociedade estudos, propo-
sições e projetos sobre grandes temas da Engenharia. 

Em 2012, foi implantada a Câmara Temática de Transporte 
sobre Trilhos e demais Modais, que promoveu quatro workshops sobre 
o tema e um Painel da Indústria Metroferroviária no Brasil.

Para 2013, estão previstas outras duas Câmaras, uma sobre a Malha 
Rodoviária Federal em Minas Gerais e outra sobre Valorização do 
Profissional do Sistema no Serviço Público.

20 32 318 492 2300
Reuniões

Preparatórias 
Cursos e 
Palestras

Propostas 
para 

soluções das 
demandas

Ações de 
fiscalização 
com foco na 
orientação 

e prevenção

Participantes



INTERIORIZAÇÃO
Com a representação local, o Crea-Minas 
mostra a relevância da engenharia para o desenvolvimento da cidade, 
valorizando a profissão e garantindo procedimentos técnicos adequados. 
A meta é implantar 40 escritórios até 2014, observando a demanda dos 
profissionais e a dificuldade de acesso às inspetorias existentes. 

Em 2012, foram implantados oito escritórios: Barão de Cocais, Caeté, 
Cássia, Guaxupé, Iturama, Muzambinho, Santos Dumont e Três Pontas.

Para conversar com seus diversos públicos, o Crea-Minas  
criou perfis em redes sociais e priorizou as mídias espontâneas.  
De agosto a novembro, foram mais de 300 matérias divulgando  
as ações do Conselho.

Facebook 
www.facebook.com/CreaMinas

Vimeo 
http://vimeo.com/creaminasgerais

Twitter 
twitter.com/Crea_Minas

Flickr 
www.flickr.com/photos/crea-minas

Para congregar as instituições de ensino sediadas no estado para 
troca de informações e empreender esforços para valorização da 
educação na área tecnológica, em uma experiência pioneira, o Crea-
Minas criou o Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE). Os 31 
representantes das 169 instituições já cadastradas foram empossados 
no dia 5 de dezembro de 2012.

EMBARGO E INTERDIÇÃO
A Portaria 178/2012, do Crea-Minas, determinou o embargo 
de obras e interdição dos serviços ou estabelecimentos sem 
responsável técnico.

INSPEÇÕES PERIÓDICAS
Apresentado pelo Crea-Minas, o PL 3.265/2012 determina a 
realização periódica de inspeções em edificações.

REMUNERAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS
Apoio ao Projeto de Lei 2.794/2008, que trata da remuneração dos 
Peritos Judiciais nos casos de Justiça Gratuita. Em Minas, mais de 100 
mil processos aguardam perícia técnica.

ASSESSORIA JURÍDICA E 
PARLAMENTAR

Assessoria Jurídica especializada defende os interesses 
do Crea-Minas. Já a Assessoria Parlamentar é um 
espaço para que os profissionais exerçam o direito da 
participação política.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM DO CREA-MINAS
O Crea-Minas acredita que a mediação e a 
arbitragem, como técnicas alternativas de 
resolução de conflitos, revelam-se como 
engrenagens fundamentais na construção 
cidadã dos diretos humanos. Atualmente, 
inúmeros conflitos são submetidos às 
câmaras de arbitragem que possuem 
uma quantidade ínfima de árbitros das 
áreas tecnológicas. Com a CMA/Crea-MG, 
o Conselho quer ampliar a participação 
desses profissionais como árbitros.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO  
E REFORMA  
DE INSPETORIAS
Aluguel de novas sedes: 6
Ampliação e reforma: 7
Construção de nova sede: 1
Identificação de área para compra: 1
Terrenos doados para o Crea-Minas (tramitação): 8

COMUNICAÇÃO
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Ações de fiscalização  
foram realizadas até  
novembro de 2012

Mais de 13.000 processos de registro de empresas, 
instituições de ensino e profissionais, autos de 
infração, dentre outros, foram analisados pelas oito 

Câmaras Especializadas.

O Crea-Minas contratou 15 novos 
fiscais para garantir que haja pelo 
menos um agente por inspetoria. 
Hoje, são 96 fiscais no estado. 
Para garantir mais agilidade, 
eles receberam iPads e foram 
treinados para utilizar a versão 
do Sistema de Fiscalização 
Móvel (GeFisc) para o dispositivo.

CONVÊNIOS
O Conselho mantém mais de 40 convênios com diversas instituições 
públicas e privadas, vários deles com foco na cooperação técnica para 
formar e requalificar os profissionais das áreas tecnológicas.

EVENTOS TÉCNICOS
O Crea-Minas promoveu ou apoiou a realização de mais de 100 
eventos técnicos como cursos, palestras e seminários em todo estado.

30 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO
foram realizados até outubro de 2012 para conselheiros,  
inspetores, gestores e funcionários.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Com a Portaria 265/2012 do Crea-Minas, 
a concessão de viagens de conselheiros 
para participação em eventos e seminários 
passou a ter como contrapartida a 
disseminação de conhecimento por meio da 
realização de palestras e cursos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Crea-Minas está empenhado em 
simplificar procedimentos e em 
desenvolver continuamente tecnologias 
para melhorar o acesso a seus serviços. 
Neste ano, implantou o Plano de Melhorias 2012/2014 do GesPública e 
adotou o software livre GPWeb para gestão estratégica e gerenciamento 
de seus 31 projetos prioritários.

CARTA DE SERVIÇOS
A Carta orienta sobre os serviços prestados pelo 
Conselho e permite consultar os requisitos e 
documentos necessários. Nela ainda são informados 
os canais e prazos de atendimento das demandas.

Confira: www.crea-mg.org.br

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

ESPECIALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE  
TECNOLOGIAS COM SIMPLIFICAÇÃO  
DE PROCEDIMENTOS

FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL

450 9 40 120
Computadores 
Windows

Computadores 
MAC

Notebooks Ipads

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO  
DE PESSOAS

FISCALIZAÇÃO POR EMPREENDIMENTOS
Projeto estratégico do Crea-Minas, a especialização da fiscalização 
para atuar por modalidade de empreendimento possibilita ações 
cada vez mais abrangentes, inteligentes e assertivas. Neste ano, 
foram realizadas ações com foco em Energia, Agronegócio e 
Extração/Beneficiamento Mineral.

282
Agronegócio

464
Extração
Beneficiamento Mineral

234
Energia



Contribuições: São classificadas como Receitas Correntes. Representam as receitas de 
anuidades devidas por empresas e profissionais registrados junto ao Conselho.
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, classificada no orçamento como Receitas Correntes.
Patrimonial: São Receitas Correntes que representam os rendimentos auferidos com aluguéis 
de salas do Crea-Minas.
Receitas de serviços: São Receitas Correntes, decorrentes das atividades econômicas na 
prestação de serviços, tais como: inscrições de PJ e PF, expedições de carteiras, certidões e 
publicidade.
Receitas Financeiras: São Receitas Correntes de rendimentos auferidos em aplicações 
financeiras e juros e multas sobre anuidades e autos de infração.
Transferências Correntes: Recursos financeiros recebidos de outras entidades de direito 
público ou privado e destinados ao atendimento de despesas de manutenção ou funcionamento 

relacionadas a uma finalidade pública específica.
Multas de Infrações: São um tipo de receita pública de caráter não tributário. Classificam-
se como Outras Receitas Correntes e constituem-se como ato de penalidade de natureza 
pecuniária. Dependem sempre, de prévia cominação em lei ou contrato.
Indenizações e Restituições: São classificadas como Outras Receitas Correntes e 
representam os recebimento de condomínio, restituição de despesa de terceiros e despesas 
bancárias que não são particionadas.
Receita de Dívida Ativa: São classificadas como Outras Receitas Correntes e podem ser 
de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para 
pagamento. É cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa, inscrita na forma da lei.
Alienação de bens: Classificada como Receita de Capital, provenientes da alienação de bens 
móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

Remuneração Pessoal: Despesas com salários, gratificações, abono de férias, 1/3 de férias, horas 
extras e indenizações trabalhistas.
Encargos Patronais: Encargos patronais tais como INSS e PIS.
Benefícios a Pessoal e Assistenciais: Despesas com vale transporte, plano de saúde, vale refeição 
/ vale alimentação e benefícios a inativos e pensionistas.
Uso de Bens e Serviços: Despesas com material de consumo, despesas com veículos, outros 
materiais de consumo e serviços de terceiros com pessoas físicas.
Viagens (Diárias, Passagens, Hospedagem e Alimentação e Despesa com Locomoção): 
Despesas com viagens e hospedagens de conselheiros, inspetores, colaboradores e funcionários.
Serviços de Comunicação: Despesas com postagem de correspondência de cobrança, 
de correspondência institucional, serviços de telecomunicações, de Internet, telefonia fixa 
e telefonia móvel.
Serviços de Divulgação Institucional: Despesas com divulgação institucional do Conselho.
Demais Serviços Profissionais: Despesas com Serviços de Terceiros não classificáveis nos demais 
elementos de despesa.

Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Despesas com prestação de serviços por PJ, tais 
como: energia elétrica, locação de bens imóveis, locação de bens móveis, asseio e higiene, seleção e 
treinamento de pessoal, impressos gráficos, alimentação e informática dentre outros.
TRIBUTÁRIAS E DEMAIS DESPESAS CORRENTES: Despesas com impostos e taxas, sentenças 
judiciais, indenizações e restituições, despesas miúdas de pronto pagamento e encargos de 
pagamentos em atraso.
SERVIÇOS BANCÁRIOS: Despesas com taxa sobre serviços bancários e despesas com cobrança.
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: Despesas com convênios, acordos e ajudas a entidades de classe 
e outros convênios, acordos e ajudas.
Repasse à Entidades: Despesas com repasses referentes às receitas de ART e Multas, conforme 
Resolução 1032.
Demais Transferências Correntes: Demais convênios, acordos e ajudas.
Obras e Instalações: Despesas com obras, reformas e instalações.
Equipamentos e Materiais Permanentes: Despesas com aquisição de máquinas, equipamentos, 
veículos e mobiliário em geral.
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RECEITAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012

BALANÇO
FINANCEIRO
PARCIAL

DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Remuneração Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal e Assistenciais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Uso de Bens e Serviços
Viagens (diárias + passagens + hospedagem e alimentação + locomoção)

Serviços de Comunicação
Serviços de Divulgação Institucional
Demais Serviços Profissionais
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TRIBUTÁRIAS E DEMAIS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Repasse a Entidades
Demais Transferências Correntes

INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat. Permanentes

RECEITA CONTA

S

S

S
S
S

S

ORÇADO
R$ V% R$ V% H%

REALIZADO

20.367.311,95 28,96% 38,00% -5,01%19.346.467,33
6.766.090,36 9,62% 12,29% -7,56%6.254.302,86
5.010.572,17 7,12% 8,73% -11,33%4.442.684,76

1.378.870,00 1,96% 2,10% -22,59%1.067.371,45
4.925.600,00 7,00% 7,57% -21,81%3.851.360,71
2.628.110,00 3,74% 4,47% -13,49%2.273.515,92
2.073.500,00 2,95% 0,32% -92,09%163.912,15
4.160.026,79 5,92% 1,86% -77,29%944.587,46

11.649.987,20 16,57% 13,33% -41,73%6.788.119,23

3.265.005,55 4,64% 1,79% -72,10%911.074,91
1.294.500,01 1,84% 2,51% -1,11%1.280.130,15

32.143.974,48 45,71% 59,02% -6,53%30.043.454,95

26.816.093,99 38,13% 29,64% -43,73%15.088.866,92

1.193.300,00 1,70% 0,91% -61,10%464.144,74
1.181.600,00 1,68% 1,72% -25,78%876.928,63
4.559.505,56 6,48% 4,30% -51,94%2.191.205,06

4.430.706,05 6,30% 4,40% -49,39%2.242.407,55
2.215.000,00 3.15% 0,45% -89,62%230.017,01
2.215.706,05 3,15% 3,95% -9,18%2.012.390,54

Total 100,00% 100,00% -27,61%70.325.180,07 50.907.007,85

Anuidades
ART
Patrimoniais
Receitas e Serviços
Receitas Financeiras
Transferências Correntes
Multas de Infrações
Indenizações e Restituições
Dívida Ativa
Receita de Capital
Total

RECEITA
ORÇADO

R$ V% R$ V% H%
REALIZADO

33.641.397,49 55,12%
33,16%

0,08%
3,46%
3,10%
1,06%
0,81%
0,48%
2,64%
0,10%

100,00%

57,46%
30,05%

0,09%
3,63%
3,31%
0,39%
0,73%
1,45%
2,89%

-
100,00%

-1,08%
-14,01%

-4,39%
-0,48%
1,42%

-65,38%
-14,49%
189,96%

3,95%
-

-5,11%

20.237.226,66
50.000,00

2.110.000,00
1,890.222,32

650.000,00
496.360,99
290.200,00

1.610.722,24
60.000,00

61.036.129,70

33.278.116,97
17.402.097,21

52.196,28
2.099.920,70
1.917.144,26

225.000,00
424.418,52
841.477,86

1.674.271,04
-

57.914.642,84



Cidade

21
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Deslizamentos, casas destruídas, 

mortes e pessoas perdendo tudo o que 

possuem. Cenas que se repetem anual-

mente no período de chuvas em várias 

regiões do país. Segundo a Defesa Civil 

de Minas Gerais, no período de chuva 

anterior, entre outubro de 2011 e abril de 

2012, mais de 3 milhões de pessoas fo-

ram afetadas, com o prejuízo de cerca de 

886 pontes e 1500 casas destruídas.

Uma das alternativas apresentadas 

hoje para minimizar o impacto das chu-

vas é a utilização de técnicas compen-

satórias que complementem as técnicas 

tradicionais de gestão da drenagem ur-

bana, como a canalização, procedimento 

comum nos centros urbanos desde a se-

gunda metade do século 20 no país. As 

técnicas compensatórias funcionam como 

instrumento de controle do escoamento 

superficial, visando a retenção e infiltra-

ção da água antes dela atingir a rede de 

drenagem, reduzindo a probabilidade de 

inundações e melhorando a qualidade das 

águas pluviais.

Para o engenheiro civil Mauro da 

Cunha Naghetinni, do Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 

da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), as soluções da engenharia tra-

dicional por si só criam a falsa noção de 

segurança entre os habitantes das regiões 

ribeirinhas. “Essas soluções possuem um 

limite de ação, ou seja, muitas vezes não 

protegem a população contra as enchen-

tes, visto que a canalização é projetada 

para conter um determinado limite de 

volume. E a probabilidade de haver uma 

cheia maior do que aquela que foi projeta-

da sempre existe”, explica.

Mauro defende  uma mudança con-

ceitual de práticas de engenharia para a 

mitigação de prejuízos causados pelas 

cheias. “É preciso que se valorize medidas 

contemporâneas mais efetivas como as 

técnicas compensatórias, que agindo em 

conjunto com as técnicas convencionais 

visam compensar o impacto das águas 

também no âmbito qualitativo, proporcio-

nando o mínimo de impacto ao meio am-

biente”, enfatiza.

A crescente tendência de utilização 

de soluções compensatórias com medi-

das estruturantes como as valas de infil-

tração, pavimentos permeáveis e bacias 

de detenção ou retenção, e não-estrutu-

rantes como a racionalização do uso do 

solo, educação ambiental e tratamento 

de fundo de vale é defendida por diversos 

especialistas.

Soluções compensatórias são 
alternativas para a drenagem urbana

Um dos grandes desafios dos municí-
pios é a elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento. De acordo com a lei federal nº 
11.445, promulgada em janeiro de 2007, os 
municípios devem elaborar os Planos Muni-
cipais de Saneamento tendo como um dos 
principais fundamentos a universalização dos 
serviços de saneamento básico, que envolve 
o  acesso ao abastecimento de água de qua-
lidade, coleta e tratamento adequado do es-
goto e do lixo e gestão da drenagem urbana.

A cartilha Orientações Básicas para Dre-
nagem Urbana, elaborada pela Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente (Feam), informa que 
a elaboração do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana (PDDU) pelos municípios, sob respon-
sabilidade das prefeituras, deve priorizar me-
didas não-estruturantes e ser o instrumen-
to do poder executivo não só nas questões 
pontuais como inundações, mas também na 
gestão integrada das águas urbanas.

Para o engenheiro civil Vitor Carvalho 
Queiroz, assessor da presidência do Crea-

-Minas, a falta de dados topográficos e hi-
drometeorológicos, e questões de aspecto 
financeiro, são algumas das dificuldades 
encontradas na elaboração e implementação 
do PDDU pelos municípios. “Ao contrário dos 
demais serviços de saneamento, é complexo 
estabelecer uma forma de cobrar pela utiliza-
ção da drenagem urbana”, explica.

Vitor ressalta a importância das questões 
de uso e ocupação do solo para a efetiva ela-
boração do PDDU. A Lei de Uso e Ocupação 
do Solo é muito importante nas questões que 
envolvem os sistemas de drenagem urbana, 
pois através das informações geotécnicas e 
hidrológicas de cada município os especia-
listas determinam as áreas de risco e os coe-
ficientes de construção adequados para cada 
região”, frisa.

Para que os municípios tenham acesso 
aos recursos federais, os Planos Municipais 
de Saneamento devem ser aprovados até o 
final de 2013 e entregues no exercício finan-
ceiro de 2014.

Plano de Saneamento é desafio
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No artigo Ciência, tecnologia e inova-
ção na interface entre as áreas de recur-
sos hídricos e saneamento, publicado na 

revista Engenharia Sanitária e Ambiental 
da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ABES), os enge-

nheiros civis Nilo de Oliveira Nascimento, 

do Departamento de Engenharia Hidráuli-

ca  e Recursos Hídricos da UFMG, e Léo 

Heller, do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental também da UFMG, 

ressaltam a importância da utilização de 

técnicas compensatórias na gestão da 

drenagem urbana. “As soluções com-

pensatórias em drenagem pluvial estão 

mudando os paradigmas da gestão das 

águas no meio urbano”, afirmam. Publi-

cado em 2005, já naquela época os es-

pecialistas destacavam a importância do 

tratamento de fundo de vale como uma 

das técnicas compensatórias que “criam 

oportunidades para a valorização da pre-

sença da água, permitindo a criação de 

espaços de lazer associados a medidas 

de redução de impactos de inundações 

e contribuem para a proteção ou a recu-

peração de ecossistemas aquáticos em 

meio urbano”.

Mauro Naghetinni também ressalta a 

importância de medidas não estruturan-

tes, que a exemplo do tratamento de fun-

do de vale, vão além de somente inserir 

novas estruturas nos leitos fluviais. “Ações 

que complementam as soluções técnicas 

como a não ocupação e proteção física e 

econômica das propriedades localizadas 

em áreas de risco, educação ambiental 

e medidas eficientes de alerta, como a 

utilização de radares meteorológicos, pro-

porcionam uma melhor convivência dos 

ribeirinhos com as enchentes”, finaliza.

O exemplo de Manhuaçu
Um bom exemplo de ação com o in-

tuito de  minimizar o problema das en-

chentes através de medidas que contem-

plem a harmonização ambiental entre a 

cidade e os cursos d’água é o trabalho 

desenvolvido em Manhuaçu, na Zona da 

Mata mineira.

Em julho de 2012 a ONG Pró-Rio 

Manhuaçu, que atua desde 2003 no lo-

cal, lançou a campanha Manhuaçu Sem 
Enchentes com o objetivo de sensibilizar 

a população quanto ao problema das 

chuvas no município. A campanha teve o 

respaldo dos estudos técnicos realizados 

pelo engenheiro civil Nilo de Oliveira Nas-

cimento e o geógrafo André Luiz Lopes de 

Faria, professor da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), contratados pela prefei-

tura do município em 2005.

Segundo Keller Filgueiras, diretor da 

ONG, os estudos constataram a neces-

sidade da construção de três barragens. 

“Em conjunto com a construção de um 

canal paralelo urbano e o aumento da 

calha fluvial do rio Manhuaçu, as barra-

gens resolveriam todos os problemas das 

enchentes na cidade”, destaca.  Keller 

enfatiza também a importância da utiliza-

ção das medidas não-estruturantes para 

solucionar o problema. “Diante do con-

texto ambiental, focar somente nas inter-

venções tradicionais contra as enchentes 

é muito pouco. Estamos conscientizando 

a população acerca da preservação dos 

rios, revegetação e o cultivo sustentável”, 

frisa.

Em agosto de 2012, a ONG apresen-

tou o seu trabalho no primeiro dos Encon-

tros Regionais - Políticas Públicas e Cor-

responsabilidade Social, promovido pelo 

Crea-Minas e Ouvidoria Geral do Estado 

(OGE) em Ipatinga. A ONG entregou um 

abaixo assinado com 15.313 assinaturas 

para a ouvidora-geral do Estado, Célia 

Barroso, solicitando a aplicação da Lei 

15.660/2005, que instituiu a política esta-

dual de prevenção e combate a desastres 

decorrentes de chuvas intensas. “A ONG 

entregou não somente um abaixo-assina-

do com mais de 15 mil assinaturas à OGE, 

mas propostas técnicas para o problema, 

cabendo apenas ao Governo Mineiro a 

execução”, afirma o diretor da ONG. Se-

gundo Keller, as propostas técnicas estão 

cadastradas na OGE e a ONG aguarda a 

execução das intervenções no local.

ONG Pró-Rio Manhuaçu apresenta projeto contra enchentes
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Tratada como um bem público desde 

a Constituição Federal de 1988, a água, 

nas suas mais diversas formas de uso - 

abastecimento humano, dessedentação 

animal, irrigação, geração de energia elé-

trica, aquicultura, preservação ambiental, 

paisagismo, lazer, navegação, dentre ou-

tras -  pode gerar conflitos entre os seto-

res usuários e causar sérios impactos am-

bientais. Daí a necessidade da gestão dos 

recursos hídricos, sendo que a outorga do 

direito de uso é um importante mecanis-

mo de controle do uso da água. Instituída 

pela Lei 9.433/1997, conhecida como Lei 

das Águas, a outorga é hoje, juntamente 

com o licenciamento ambiental, um dos 

principais instrumentos da Política Nacio-

nal de Recursos Hídricos.

Em Minas, a outorga é concedida pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 

através das Superintendências Regionais 

de Regularização Ambiental (Suprams), no 

caso de águas que estejam sob a tutela do 

Estado e pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), no caso de águas cujo domínio seja 

da União. A Política Estadual de Recursos 

Hídricos, instituída pela Lei 13.199/1999,  

além de incentivar a racionalização do uso 

da água, a reconhece como bem econô-

mico passível de cobrança, com o objetivo 

de obter recursos para o financiamento de 

programas e intervenções incluídos nos 

planos de recursos hídricos.

De acordo com a subsecretária de 

Controle e Fiscalização Ambiental Inte-

grada, engenheira civil Marília Melo, a 

cobrança do uso da água é fundamental. 

“É essa cobrança que irá gerar recursos 

para serem investidos nos programas e 

projetos dos comitês de Bacias”, ressalta.

Compete à União e aos Estados le-

gislar sobre as águas e organizar, a partir 

das bacias hidrográficas, um sistema de 

gestão que atenda às necessidades regio-

nais. Cabe também à União e aos Estados 

instituir a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que faz o gerenciamento das 

águas com o objetivo de conservar e re-

cuperar os recursos hídricos degradados, 

assim como evitar impactos danosos na 

sua qualidade, dentro de uma visão sistê-

mica, adotando, para isso, como unidade 

geográfica de gestão, a bacia hidrográfica. 

Marília Melo destaca que é no proces-

so de concessão da outorga que é feita 

a avaliação da quantidade, qualidade e 

utilização da água. “Como cabe ao Estado 

a tutela dos recursos hídricos, cabe tam-

bém a ele garantir que a sociedade tenha 

acesso a este bem. Ao avaliar uma Bacia, 

o Estado determina como deve ser dis-

tribuída a água para todos os usuários”, 

argumenta.

Águas de Minas
Minas Gerais possui grandes bacias 

hidrográficas, sendo as principais bacias 

as dos rios Doce, Grande, Jequitinhonha, 

Mucuri, Paraíba do Sul, Paranaíba, Pardo 

e São Francisco. Apesar de ser privilegia-

do em termos de recursos hídricos, já há 

escassez no Norte de Minas. 

Daí a necessidade de conscientizar as 

pessoas para o uso e consumo racional 

da água. Além disso, é necessário que 

seja feita a gestão da água, garantindo 

a acessibilidade a este bem por todos. 

“Se não houver uma mudança profunda 

de comportamento em relação a nossas 

águas, teremos acentuada escassez nos 

municípios da nossa Bacia”. Esse é o aler-

ta da presidente do Comitê da Bacia dos 

Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, Alice 

Lorentz Godinho. 

Já Marília Melo,  alerta para o fato de 

A outorga como instrumento 
de gestão dos recursos hídricos
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A água é considerada um bem público desde a Constituição Federal de 1988
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que em algumas regiões do estado já há 

conflito pelo uso da água, principalmente 

para irrigação, que responde por 60% da 

utilização. “A questão é que o Estado deve 

garantir água para todos, mas nem sem-

pre na quantidade que as pessoas gosta-

riam. Na cultura da abundância é muito 

difícil controlar e conscientizar as pessoas 

do uso racional”, explica. 

Peças importantes na gestão das 

águas do estado são os 36 Comitês de 

Bacia Hidrográfica (CBHs) formados por 

representantes do poder público, da so-

ciedade civil organizada e os usuários 

da água, que em conjunto, buscam so-

luções que melhor atendam a sua reali-

dade. Previstos no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, os 

Comitês são órgãos colegiados onde são 

debatidas as questões referentes à ges-

tão das águas. 

O então diretor de fiscalização do 

Crea-Minas, engenheiro agrônomo Ber-

nardo Scarpelli, ressalta a importância da 

outorga de recursos hídricos para Minas 

Gerais. “A outorga de água em Minas veio 

para orientar, balizar e ordenar o uso racio-

nal dos recursos hídricos no nosso estado 

e a preservação dos mesmos garantirá a 

qualidade e a  utilização de nossas águas 

por um espaço de tempo maior”,  afirmou.

Direito de uso
A administração dos recursos hí-

dricos, dentro de uma estrutura legal e 

institucional estabelecida no Sistema de 

Gerenciamento, refere-se à gestão da 

oferta e da demanda do uso da água. A 

administração e a gestão da oferta é pa-

pel exclusivo do Estado. Já a gestão da 

demanda tem por objetivo racionalizar e 

disciplinar o uso, evitando ou equacionan-

do situações de conflito, e pode ser feita 

através da outorga de direito de uso.

Conhecendo a disponibilidade de re-

cursos ao longo do ano, o órgão gestor 

pode estimar o quanto pode ser captado 

em cada época por usuário, de forma que 

não falte água para ninguém. Qualquer 

atividade que cause grande interferência 

no regime dos corpos de água precisa de 

outorga, desde a captação, seja ela qual 

for, até o lançamento de resíduos, assim 

como a construção de barragens.

Estão sujeitos à outorga os direitos de 

uso dos recursos hídricos para derivação 

ou captação de parcela da água existente 

em um corpo d’água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insu-

mo de processo produtivo; extração de 

água de aquífero subterrâneo para con-

sumo final ou insumo de processo pro-

dutivo. Também estão sujeitos a outorga, 

lançamento em corpo de água de esgotos 

e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua dilui-

ção, transporte ou disposição final; uso de 

recursos hídricos com fins de aproveita-

mento dos potenciais hidrelétricos; e ou-

tros que alterem o regime, a quantidade 

ou a qualidade da água existente em um 

corpo de água.

Algumas captações de águas super-

ficiais e/ou subterrâneas, bem como acu-

mulações, derivações e lançamentos não 

estão sujeitas à outorga. Eles são consi-

derados de uso insignificante e sujeitas 

apenas a cadastro.

A outorga é uma forma de se evitar 

que alguém retire em demasia ou polua 

a água rio acima, prejudicando quem se 

serve dela rio abaixo. Existem duas mo-

dalidades de outorga: a Concessão, que é 

dada para usos ou intervenções em recur-

sos hídricos com a característica de utili-

dade pública, e a Autorização, para usos 

ou intervenções de uso privado.

O processo da outorga é iniciado quan-

do o usuário da água encaminha ao órgão 

gestor de recursos hídricos os formulários 

de outorga preenchidos e acompanhados da 

documentação técnica e legal composta por 

relatórios técnicos, documentos do requeren-

te, do imóvel local de uso e de arrecadação 

estadual quitado, além da Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (A.R.T.) do profissional 

prestador do serviço.

É de competência dos profissionais da 

área tecnológica com atribuição específica, 

fazer estudos para elaborar os relatórios téc-

nicos para a concessão da outorga.

Os profissionais da área tecnológica cum-

prem importante papel na gestão das águas e 

na execução de várias atividades relacionadas 

à maioria das outorgas expedidas no estado 

nas suas diversas modalidades de uso como 

irrigação, drenagem, captação, perfuração de 

poços, barramento, canalização, retificação de 

curso d`água, dentre outras.

 Para analisar os pedidos de outorga de 

forma eficaz e segura, os órgãos gestores 

precisam ter conhecimento da disponibilidade 

hídrica do manancial, das demandas atuais e 

futuras da bacia, além de critérios de alocação 

hídrica, enquadramento dos corpos de água, 

restrição de outorgas a determinados usos e 

áreas de usos restritos.

Depois de atendidas todas as exigências 

é aberto um processo administrativo, e depois 

de avaliações técnica, jurídica e de empre-

endimento, são emitidos pareceres. Havendo 

manifestação favorável dessas avaliações, o 

pleito de outorga é deferido.

O papel do profissional
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Criado com o objetivo de congregar as 

instituições de ensino sediadas em Minas 

Gerais que formam profissionais na área 

tecnológica, para troca de informações e, 

junto com o Crea-Minas empreender es-

forços para valorização da educação na 

área tecnológica, o Colégio de Instituições  

de Ensino (CIE) se consolida e inicia suas 

atividades.

Para preparar a instalação do CIE foi 

formado um grupo de trabalho composto 

pelos professores Antônio Lombardo, da 

Universidade de Itaúna; Éderson Busta-

mante, da PUC Minas; Enid Drumond, da 

FEA-Fumec; Fabiano José dos Santos, 

da Faculdade de Engenharia de Minas 

Gerais (Feamig); Francisco Carlos Go-

mes, da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA); Fredmarck Leão, da Universidade 

Federal de Itajubá (Unifei) e Maria Helena 

Caño, da UFMG.

A equipe, no segundo semestre de 

2012, visitou as 12 Regionais que com-

põem o Conselho com o objetivo de di-

vulgar a criação deste órgão consultivo, 

explicar seu estatuto e formas de atuação, 

incentivando assim a participação das ins-

tituições de ensino através da indicação de 

um representante para a composição do 

grupo de discussão do Colégio.

Em solenidade realizada no mês de 

dezembro, na sede do Conselho, foram 

empossados os 31 coordenadores regio-

nais que irão representar, em âmbito esta-

dual, as 170 escolas já cadastradas. Com-

pareceram a este evento representantes 

de instituições de ensino, das entidades 

de classe, inspetores e conselheiros do 

Crea-Minas. Na ocasião, o presidente do 

Conselho, engenheiro civil Jobson Andra-

de ressaltou que “a integração promovida 

pelo CIE é algo há muito tempo esperado 

não só pelo Crea-Minas como também pe-

las instituições de ensino”. No mesmo dia 

da posse foi realizada a primeira reunião 

do grupo consolidado, na qual foi estabe-

lecida a agenda de trabalho para 2013. 

Neste primeiro encontro, o então di-

retor de Relações Institucionais do Crea-

-Minas,  engenheiro de operação mecâ-

nica e manutenção, Antônio Lombardo, 

destacou que os temas elencados durante 

as reuniões regionais de apresentação do 

CIE nortearão a matriz gerencial de prio-

ridades para este ano. “Nossos trabalhos 

serão orientados a partir de discussões 

sobre atribuição profissional dos novos 

cursos e alterações dos já existentes, 

quando contaremos com a contribuição de 

profissionais especializados, além da cria-

ção de uma academia de palestras para 

elaboração e acompanhamento da agenda 

e formação de equipe de palestrantes, re-

alização de mostra de conhecimento,  par-

cerias e convênios”, informa Lombardo.

Para a professora Enid Drumond, en-

genheira civil e coordenadora estadual do 

CIE, a consolidação do Colégio é resultado 

de um trabalho sistemático e elaborado 

através de um esforço coletivo, que contou 

com o apoio dos inspetores e dirigentes de 

entidades do Crea-Minas. “Agora o Colé-

gio toma corpo e já está pronto para atuar. 

A escola é responsável pela formação do 

estudante e o Crea é seu parceiro profis-

sional. Com este elo ganham instituição, 

aluno e sociedade”, avalia.

Num balanço geral, a gerente dos Co-

Integrantes do Colégio de Instituições
de Ensino tomam posse

Representantes do CIE participam de reunião de trabalho
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légios, Maria Cristina Silva, considera que 

o grupo de trabalho cumpriu positivamen-

te sua agenda para implantação do CIE. 

“Criamos este órgão consultivo, elabora-

mos e aprovamos o estatuto em plenário. 

Nas reuniões de apresentação, as escolas 

foram bastante receptivas e o resultado foi 

a consolidação de todas essas atividades 

através da posse de nossos membros e da 

elaboração do calendário anual”, avalia.

 Instituições
Compõem o CIE, instituições de ensino 

técnico e superior com formação voltada 

para as profissões da área tecnológica. 

Serão elas as responsáveis por levantar 

os temas de interesse e 

necessidade de cada re-

gião, trazendo as demandas 

locais para uma discussão 

estadual. “Essas propostas 

serão validadas e enca-

minhadas pelo Conselho, 

juntamente com os compo-

nentes do CIE. Também ha-

verá avaliação periódica dos 

resultados”, ressalta Maria 

Cristina.

O vice-diretor da Esco-

la de Engenharia da UFMG, 

professor Alessandro Morei-

ra, conta que a expectativa 

da Universidade é de que o CIE possa es-

treitar ainda mais a relação entre as ins-

tituições de ensino e o Crea-Minas, pois 

considera que esta união é fundamental 

para a formação dos estudantes, sob a 

perspectiva da atribuição profissional. “A 

formação de nossos alunos é voltada para 

atuação na sociedade como um todo, com 

competência técnica, ética, responsabi-

lidade social e ambiental. Nesse cenário, 

entendemos que o Crea é também nosso 

parceiro no processo de formação”, ana-

lisa. Para o vice-diretor, outro importante 

aspecto do CIE é a criação de um ambien-

te de debate e alinhamento para forma-

ção dos técnicos e engenheiros, dentre os 

vários projetos pedagógicos das institui-

ções de ensino. “É salutar que as escolas 

estejam alinhadas a fim de buscar uma 

uniformidade na formação dos alunos”, 

complementa.

Outra instituição componente do CIE, 

a PUC Minas é representada pelo dire-

tor de seu Instituto Politécnico, professor 

Jánes Landre, que avalia o CIE como um 

grande avanço no âmbito da interlocução 

educacional. “A falta de aproximação com 

os conselhos regionais nos incomodava 

muito, pois não encontrávamos o respal-

do necessário para o estabelecimento de 

uma parceria produtiva. Com a criação 

do CIE, nos sentimos acolhidos e felizes 

em desenvolver este trabalho junto com 

o Crea, que tem importante representati-

vidade junto aos profissionais e ao setor 

produtivo”, ressalta Jánes.

Já o representante da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), di-

retor do Instituto de Ciências Tecnológicas 

e Exatas, Luiz Fernando Resende, explica 

que os sete cursos de engenharia da UFTM 

estão num estágio inicial, já que foram 

criados em 2010, e nada mais oportuno e 

promissor que estreitar o relacionamento 

com o Crea-Minas. “Acho de extrema im-

portância estimular o aprendizado, criando 

profissionais conscientes de suas atribui-

ções tanto na sua formação acadêmica 

quanto na vida prática”, destaca o diretor.

Representando o IF Sul de Minas – 

Campus Muzambinho, o coordenador 

dos cursos de meio ambiente, Claudiomir 

Santos destaca que “estreitar o diálogo e 

a troca de informações com o Conselho, 

além de ser um investimento na melhoria 

contínua da educação, mostra para os alu-

nos a importância das atividades desen-

volvidas pelo Crea-Minas”. Ele ressalta, 

ainda, que cerca de 90% dos alunos do 

Instituto são matriculados em cursos vin-

culados ao sistema de regulamentação e 

fiscalização da área tecnológica.

Podem se filiar ao CIE Instituições de 

Ensino regularmente registradas no Crea-

-Minas, sendo que o cadastro é feito gra-

tuitamente através do site do Conselho. 

Para mais informações entre em contato 

com ceie@crea-mg.org.br ou pelos telefo-

nes (31) 3299-8970 / 3299 8793.

Solenidade de posse dos representantes das instituições de ensino de Minas no CIE
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A atuação dos profissionais da área 

tecnológica é de extrema relevância para o 

desenvolvimento do país. Daí a importância 

das frentes parlamentares de engenharia. 

Elas funcionam como um importante canal 

de interlocução entre os profissionais da 

área tecnológica com a sociedade. Além 

disso, abrem espaço para que as entidade 

representativas dos profissionais partici-

pem do processo legislativo e contribuam 

de forma qualificada na elaboração de 

projetos de lei e nos debates que pautam 

as políticas públicas. Estão ainda sempre 

prontas para receber manifestações dos 

profissionais de engenharia.

“Apesar de hoje sermos relativa-

mente poucos engenheiros atuando na 

política, vivemos um momento em que o 

país se desenvolve e que se faz cada vez 

mais necessária a participação de parla-

mentares com conhecimento de causa na 

discussão de temas relacionados ao de-

senvolvimento econômico e tecnológico 

da sociedade, e a engenharia está dire-

tamente ligada ao desenvolvimento”, en-

fatiza o engenheiro eletricista e deputado 

estadual Paulo Lamac, coordenador da 

Frente Parlamentar de Engenharia ALMG.

Para Lamac, é de suma importância  

para o próprio desenvolvimento susten-

tável da engenharia nos municípios, nos 

estados e no país que existam represen-

tantes da categoria nas casas legislativas 

que possam lançar um olhar sobre os 

impactos que as legislações apresenta-

das representam para a sociedade como 

um todo. “Esses profissionais podem an-

tecipar discussões importantes e propor 

alterações que beneficiem a sociedade e 

potencializem o fortalecimento da enge-

nharia no Brasil”, afirmou.

Atualmente, o trabalho da Frente na 

ALMG está focado no PL 3.265/2012, 

encaminhado pelo Crea-Minas, que de-

termina a realização periódica de inspe-

ções em edificações e cria o laudo de ins-

peção técnica de edificações e a certidão 

de inspeção predial. 

Único engenheiro na Câmara Muni-

cipal de Belo Horizonte, o vereador Tar-

císio Caixeta destaca a importância dos 

profissionais da área tecnológica na vida 

das cidades. “O vereador atua no espaço 

público da cidade. Sua função é fazer leis 

para o município e ao fazer isso ele traba-

lha a ocupação do espaço urbano”, des-

taca. Em Belo Horizonte, a cada quatro 

anos é feita a revisão de uso e ocupação 

do solo através da Conferência Municipal 

de Política Urbana, o que demanda o sa-

ber de vários profissionais da área tecno-

lógica. “Sempre temos discussões muito 

próprias da área da engenharia, como o 

trânsito, a questão ambiental e da mora-

dia. Quando encaramos essa realidade, 

vemos a importância do profissional da 

área técnica e principalmente do enge-

nheiro nessas questões mais estruturais 

da cidade”, ressalta.

A interlocução entre o vereador Tarcí-

sio Caixeta e a Frente da ALMG possibilita 

uma articulação no âmbito municipal e 

estadual. Para potencializar o trabalho no 

legislativo, a agenda prioritária das fren-

tes é discutida com entidades de classe e 

com o Crea-Minas. “Nosso desafio é de-

monstrar para as pessoas que a partir da 

intervenção, do posicionamento de cada 

um é que se constrói política pública. Os 

governantes são eleitos por nós e tudo 

que é aprovado pelo parlamento e que vai 

ser executado pelos gestores municipais 

passou em algum momento pelo crivo do 

voto popular”, finaliza Lamac.

Frentes parlamentares abrem canais de 
interlocução com a sociedade

Lançada em outubro de 2011, a Frente Parlamentar da ALMG trabalha pelas profissões da área tecnológica
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“Ao terminar o ensino médio não tinha uma definição de que 

carreira seguir, por isso resolvi fazer um curso técnico antes da 

faculdade. O escolhido foi o de Fundição, no Senai de Itaúna, e lá 

descobri a engenharia”, revela a doutora em engenharia mecânica 

e professora universitária, Tânia Nogueira Fonseca Souza.

Ela lembra que seus professores eram engenheiros e pra-

ticamente todos formados em Itaúna. “Vários tinham feito pós-

-graduação na França e isso me chamou a atenção. As aulas eram 

ótimas e esse fato criou uma associação positiva entre ser enge-

nheiro e ser professor. Também a possibilidade de uma carreira 

em que eu pudesse conhecer coisas diferentes do que era o meu 

universo me seduziu”, conta ela. Ser a primeira mulher em um 

curso tradicionalmente masculino era um grande desafio e isso a 

levou a fazer um plano para sua vida: o de terminar bem aquele 

curso, fazer engenharia e depois se especializar.

E foi no mesmo Senai onde se formou como técnica que Tâ-

nia trabalhou por quase 25 anos. Lá ela começou sua carreira 

como estagiária e técnica de laboratório passando por professora 

e pesquisadora. Quando começou a dar aulas de Fundição, ainda 

cursava graduação em engenharia mecânica na Universidade de 

Itaúna (UIT). As turmas continuavam predominantemente mascu-

linas e a maioria de seus alunos, além de serem mais velhos que 

ela, acumulavam a experiência do trabalho na indústria. “Percebi 

que o desafio só estava começando. Eu era muito nova e tinha 

que me impor. Havia alunos de todo Brasil e de várias partes do 

mundo como Angola e países da América do Sul. Fui confrontada 

por alunos que tinham experiência, mas a confiança no que havia 

aprendido me mantinha firme e tudo acabava bem”, lembra Tânia. 

A especialização no exterior também veio através do Senai. Havia 

um contrato de cooperação técnica e Tânia teve a oportunidade de 

fazer um curso no Japão por três meses.

Sua vida como docente estava apenas começando. Assim que 

terminou a graduação, em 1989, passou a dar aulas também na 

Universidade de Itaúna. “Como o curso de engenharia em Itaúna 

é noturno, quando me casei fiquei só no Senai, mas em 2004, 

depois de ter filhos, retornei para UIT. No início de 2012, assumi 

também a turma de Fundição na Metalurgia da UFMG como pro-

fessora substituta”, ressalta Tânia.

Hoje, além da turma de Fundição da UFMG, é titular das cadei-

ras Engenharia do Produto no curso de Engenharia de Produção, 

Ciência e Tecnologia dos Materiais no curso de Civil e Processos 

de Fabricação na Mecânica, os três na UIT. Sobre lecionar, Tânia 

diz que vê a sala de aula como um espaço de troca. “Cada um 

traz seu próprio saber. O professor tem que levar uma bagagem 

teórica, mas deve aceitar a experiência do outro”, completa.

Com uma carreira acadêmica sólida, há três anos a professora 

aceitou um novo desafio, o de trabalhar na indústria. O convite foi 

para ser consultora de desenvolvimento de produtos fundidos em 

uma metalúrgica. “Na indústria vivo outra realidade. É um proble-

ma atrás do outro e temos que estudar muito, só que num tempo 

diferente. Tudo é urgente”, afirma Tânia.

Para ela, aliar o trabalho na indústria e na sala aula cria uma 

troca interessante. “Hoje consigo levar para os alunos muita coisa 

do dia a dia, casos concretos para ilustrar as aulas. Por outro 

lado, o conhecimento acadêmico facilita minha atuação na in-

dústria. Conhecendo bem a teoria, consigo entender melhor os 

processos de fabricação e identificar as falhas com mais clareza”, 

garante ela.

De uma família de oito irmãos, a professora acredita que a 

criação recebida com valores sólidos e cristãos foi fundamental 

para suas conquistas. “Quando chegou a hora de meu irmão mais 

velho ir para a escola, meu pai decidiu ir para a cidade para que 

ele tivesse oportunidade de estudar. Meu pai acreditava muito no 

estudo. Graças a essa mudança e ao comprometimento e dedica-

ção de minha mãe, todos nós estudamos”, recorda. Tânia acredita 

ter herdado o gosto pelas ciências exatas do pai, que apesar do 

pouco estudo tinha veia artística e um desempenho fantástico com 

os números. “Os desafios me fizeram avançar e querer sempre 

melhorar. Foi o que aprendi com meus pais”, conclui.

O desafio de fazer sempre o melhor

Tânia encara os desafios com determinação e confiança
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Os atributos da pacata Santa Rita do 

Sapucaí, no Sul de Minas, com cerca de 

40 mil habitantes, vão além de suas belas 

paisagens e de suas plantações de café. 

Reconhecida internacionalmente pela sua 

produção de eletroeletrônica, a cidade, 

conhecida como o Vale da Eletrônica, está 

localizada próxima aos principais centros 

comerciais do país e abriga hoje um dos 

mais significativos polos de produção de 

tecnologia do Brasil, com 142 empresas 

de base tecnológica e diversas faculdades 

ligadas ao setor.

As empresas de Santa Rita do Sapucaí 

concentram seu ramo de atividade no se-

tor de tecnologia, e juntas formam o cha-

mado Arranjo Produtivo Local (APL), que 

investe no campo eletrônico.  O diretor da 

Faculdade de Administração e Informática, 

a FAI, José Claudio Pereira, ressalta que 

a cidade abriga um APL Eletroeletrônico 

completo. “Provavelmente Santa Rita seja 

a única cidade no mundo, e com certeza 

a única no Brasil, que tem uma empresa 

de base tecnológica para cada grupo de 

200 habitantes e é formalmente reconhe-

cida pelo Governo do Estado como Polo de 

Excelência em Eletrônica e Telecomunica-

ções”, ressalta. O APL trouxe desenvolvi-

mento e empregos para a cidade e mos-

trou que a união dos empresários rende 

grandes benefícios não apenas para seus 

negócios, mas também para a sociedade.

Tudo começou no final dos anos de 

1950, com a implantação da Escola Téc-

nica de Eletrônica Francisco Moreira da 

Costa (ETE), primeira do setor na América 

Latina, que mudou o foco econômico da 

cidade - até então dominado pelo agro-

negócio - para o desenvolvimento de tec-

nologia.

Em 1965, foi criado o Instituto Nacio-

nal de Telecomunicações (Inatel), pioneiro 

no ensino superior em engenharia de tele-

comunicações do país. Segundo o diretor 

do Inatel, engenheiro eletricista, Marcelo 

de Oliveira Marques, apesar do momento 

conturbado sob o ponto de vista político 

e social, o país experimentava, na época, 

um forte desenvolvimento do setor de te-

lecomunicações. “O desenvolvimento do 

setor de telecomunicações e a mudança 

da realidade local em Santa Rita levou o 

nosso fundador,  professor José Nogueira 

Leite, a propor a criação de uma escola 

de engenharia que formasse profissionais 

qualificados para atender as demandas 

nacionais na implantação e operação dos 

novos sistemas de telecomunicações. As-

sim nasceu o Inatel”, recorda Marcelo.

Uma das maiores atrações do Inatel 

é a Incubadora de Empresas, que dá ao 

estudante a oportunidade de montar uma 

empresa dentro da instituição e ativá-la 

sem custo nenhum. O hoje empresário 

Carlos André Salvador, diretor da Biquad, 

especializada em indústria e comércio de 

equipamentos de áudio RF, conta que sua 

escolha por Santa Rita foi natural. “Quando 

cursava o 10º período de engenharia de 

telecomunicações no Inatel, com o incen-

tivo e colaboração de professores vi meu 

plano de negócios se transformar em uma 

empresa real na Incubadora da faculdade. 

Após três anos, a empresa se graduou e 

passou para outra sede fora da incubado-

ra”, lembra Carlos.

A empresária Sônia Lúcia de Souza 

Silva ressalta que devido aos incentivos 

fiscais para empresas que se instalam na 

região e em decorrência de um APL volta-

do para a produção eletrônica, Santa Rita 

recebe muitos investimentos. Atraídos por 

esses incentivos fiscais, ela e seu sócio 

Yves Bolkaerts, natural da Bélgica,  criaram 

a Comtac, empresa focada em automação 

comercial e industrial. “Naturalmente, é 

importante que as políticas públicas con-

tinuem favorecendo o desenvolvimento e o 

fomento de novos produtos eletrônicos em 

Santa Rita do Sapucai”, ressalta.
Criado em 1965, o Inatel é pioneiro no ensino de engenharia de telecomunicações no país

Uma cidade tecnológica
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Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  até 31/01 até 28/02  até 31/03 pagamento parcelado 
(5x)

Superior 350,00 370,00 390,00 78,00
Médio 175,00 185,00 195,00 39,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado* 

(5 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 368 ,87  73,77
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 737,73 R$ 147,55
3ª de 200,000,01 até 500.000,00 R$ 1.106,60 R$ 221,32
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$1.475,46 R$ 295,09
5ª de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 1.844,33 R$ 368,87
6ª de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 R$ 2.213,19 R$ 442,64
7ª acima de 10.000.000,00 R$ 2.950,92 R$ 590,18

Não haverá desconto para pagamento antecipado para empresas.
As parcelas  terão vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 
de julho de 2013. Pagamentos em atraso terão multa de 2% (dois por cento) acrescida de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o saldo devedor vencido.

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço TAXA DE A.R.T. 

1 até 8.000,00 45,00
2 de 8.000,01 até 15.000,00 105,00
3 acima de 15.000,01 158,08

em Reais em Reais Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina VALOR ITEM DA A.R.T.. 

1 até 200,00  1,16
2 de 200,01 até 300,00  2,37
3 de 300,01 até 500,00  3,53
4 de 500,01 até 1.000,00  5,90
5 até 1.000,01 de 2.000,00 9,49
6 até 2.000,01 de 3.000,00 14,23
7 até 3.000,01 até4.000,00 19,08
8 acima de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) prinipal (matriz) R$ 179,69
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 179,69
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 89,58
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 58,49
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 36,89
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 36,89
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissionais sem RNP R$ 36,89
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 36,89
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que possua prazo de validade Isento
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 38,89
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 74,83
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 60,60
h) emissão de certidão de A.R.T.s - até 20 A.R.T.s R$ 36,89
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 74,83
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 224,48
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 36,89
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e 
no exterior por contrato

R$ 224,48

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Valor da Multa

A R$ 400,00
B R$ 950,00
C R$ 1.500,00
D R$ 1.585,00
E R$ 4.750,00

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2013 

Projetos-Padrão Residenciais

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

dezembro/12 1.041,93 1.266,20 1.557,95 957.61 1.186,09 908.56 1.024.10 1.249.12 683,98 993,46 1.287,41

novembro/12 1.038,61 1.264,72 1,555,08 954,16 1.184,32 905,24 1.022,89 1.246,63 681,22 992,05 1.286,10

outubro/12 1.017,13 1.237,74 1.528,49 934’99 1.159,46 886,74 1.000,24 1224,64 664,17 970,32 1.258,46
setembro/12 1.010,89 1.231,50 1.522.09 930,48 1.154,44 882,58 995,91 1.220,30 660,70 965,98 1.252.30

agosto/12 1.007,26 1.227,69 1.513,93 925,90 1.150,75 878,16 992,78 1.214,70 660,17 962,88 1,249,41

julho/12 1.001,71 1.226,47 1.511,23 918,59 1.148,23 871,04 990,67 1.212,21 656,03 960,71 1.246,91

junho/12 999,05 1.223,05 1.507,19 918,19 1.145,56 869,98 988,39 1.209,98 657,18 958,23 1.242,68

maio/12 997,59 1.220,19 1.502,07 916,82 1.143.51 868,79 986,73 1.206,62 657,06 956,53 1.241.40

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

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

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
dezembro/12 1.165,54 1.271,34 997,58 1.105,53 1.328,82 1.471,32
novembro/12 1.163,66 1.268,82           996,40 1.103,22 1.132,34 1.468,58
outubro/12 1.136,35 1.242,9 972,11 1.079,02 1.295,16 1.436,52

setembro/12 1.131,15 1.236,85 967,51 1.074,31 1.289,10  1.430,36
agosto/12 1.129,47 1.234,12 966,09 1.071,87 1.287,01 1.427,02
julho/12 1.126,45 1.231,03 963,97 1.069,60 1.284,30 1.424,13
junho/12 1.122,40 1.226,87 960,43 1.065,87 1.280,75 1.420,22
maio/12 1.122,08 1.225,90 960,06 1.064,78 1.280,25 1.418,73
abril/12 1.119,71 1.221,58 959,31 1.062,63 1.279,19 1.415,77

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

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

Padrão / meses RP1Q G1

dezembro/12 1.043,94 548,73

novembro/12 1.042,50 547,93
 outubro/12 1.011,59 534,59
setembro/12 1.004,81 531,91
agosto/12 1.005,77 530,40
julho/12 1.002,02 527,94

 junho/12 998,70 525,93
maio/12 998,74 525,81
abril/12 996,02 527,55

março/12 993,11 526,15
fevereiro/12 989,71 524,14
janeiro/12 989,04 523,19

Custos Únitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de janeiro/12 a dezembro/12 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
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Quadratura de Lunas
Hipocrates de Chios (470-410 a.C) foi um dos notáveis da 

matemática grega que viveu no século V a.C. Precursor de Eucli-
des, seus trabalhos sobre a quadratura de lunas são significativos 
por mostrarem tentativas concretas de se chegar à quadratura 
do círculo e fez com que o mais antigo enunciado grego sobre 
mensuração curvilínea fosse atribuído a ele: segmentos de círculo 
semelhantes estão na mesma razão que os quadrados de suas bases. 
Em tempo: o Hipocrates considerado Pai da Medicina é outro, o nascido em Cós.

A herança da Grécia Antiga

Sem a matemática não podemos penetrar no fundo da filosofia.  
Sem a filosofia não podemos penetrar no fundo da matemática.  
E sem as duas não penetramos no fundo de nada.

Gottfried Leibniz, filósofo alemão - 1646 - 1716

Grécia Antiga é o termo utilizado para definir a área que abran-
gia o mundo grego e locais próximos, desde 1.100 a.C. até a domi-
nação romana, em 146 a.C. A cultura grega clássica é considerada 
seminal da cultura ocidental moderna, na linguagem, na política, 
no sistema educacional, na filosofia, na tecnologia e na arte. Isso 
porque, embora dominados por Roma, os gregos helenizaram os 
romanos, que se apropriaram da cultura dos gregos e a dissemina-
ram nas diversas partes do mundo que compunham seu império. 

A divisão do conhecimento em disciplinas como as entendemos 
hoje - matemática, física, mecânica, filosofia, literatura etc - era algo 
impensável na Grécia Antiga. Naquele período, os saberes eram 
tratados de holística. A especialização das disciplinas ocorreria mais 
tarde. No que tange à área tecnológica, a contribuição dos gregos 
para a matemática influenciou seus contemporâneos e continua 
a influenciar os homens do saber. Selecionamos alguns. Quais 
são os que mais influenciaram você? 

Proporções
Tales de Mileto (624 

a.C. - 556 a.C.) é conside-
rado um dos sete sábios 

da Grécia Antiga. Os outros, 
da lista mais difundida, são Periandro 
de Corinto, Pítaco de Mitilene, Bias de 
Priene, Cleóbulo de Lindos, Sólon de 

Atenas e Quílon de Esparta.
Tales chamou a atenção 

para o fato de que se duas 
retas se cortam, então 

os ângulos opostos pelo 
vértice são iguais. Em seus 

estudos, observou que os 
raios solares que chegavam 

à Terra estavam inclinados e eram paralelos. 
Daí, ele concluiu que havia uma proporcionali-
dade entre as medidas da sombra e da altura 
dos objetos, originando o teorema que leva 
seu nome: feixes de retas paralelas cortadas 
ou intersectadas por segmentos transversais 
formam segmentos de retas proporcionalmente 
correspondentes.

a2=b2+c2

Alguns historiadores dizem que foi no período que viveu no Egito 
que Pitágoras de Samos (sec. VI a.C.) tomou conhecimento do triângulo 

retângulo e, com sua inteligência e espírito matemático, deduziu o co-
nhecido teorema: num triângulo retângulo, o quadrado da hipote-
nusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja a2=b2+c2. 
Uma versão popular deste teorema é a regra do 3-4-5, que teria 
influenciado a concepção da cóclea ou Parafuso de Arquimedes.

Teoremas
Embora arbitrárias, as listas dos 

melhores ou mais relevantes 
existem em todas as áreas do 
saber. Em uma conferência de 
matemática realizada em 1999, 

foi apresentada uma lista dos 100 
melhores teoremas, segundo os 

critérios de lugar ocupado pelo te-
orema na literatura, a qualidade 
da prova e a imprevisibilidade do 

resultado. 
Confira: http://pirate.shu.edu/~kahlnath/Top100.html

π - Arquimedes de Siracusa (287 a.C. – 212 
a.C.) calculou o π pelo chamado método dos 

perímetros, ou seja, estudou a retificação 
da circunferência e daí concebeu a Espiral 
de Arquimedes, de notável importância na 
engenharia. Igualmente relavantes foram suas 
contribuições nas áreas da física e da mecâni-

ca. Suas máquinas de guerra são um capítulo à 
parte. Ou melhor, tema para uma outra edição.

Axioma das paralelas
“De um ponto de fora de uma reta, só se pode traçar uma única paralela 

a essa reta”. O postulado, nunca provado, tornou-se um axioma, sobre o 
qual se funda toda a geometria plana euclidiana. Autor de Elementos, que 
originou a nossa geometria plana e que se tornou um modelo de ensino da 
matemática, Euclides de Alexandria (360 a.C. - 295 a.C.) estudou também as 
propriedades dos números inteiros e irracionais.

Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky, János Bolyai, e Bernhard Rie-
mann são matemáticos que modificaram o Axioma das Paralelas e estabele-
ceram geometrias não-euclidianas como a elíptica e hiperbólica.

Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu. 
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
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Gestão Ambiental de 
Unidades Produtivas
Organização: Paulo José 
Adissi, Francisco Alves Pinheiro 
e Rosangela da Silva Cardoso 
Abepro, 2012

O livro reúne temas funda-
mentais de gestão ambiental, 
ferramentas de planejamento e 
gestão, e discussão sobre mo-
tivadores de mercado e estra-
tégias organizacionais para o 
desenvolvimento sustentável. A 
obra traz uma rica seleção de au-
tores de diversas universidades 
brasileiras, mantendo uma linha 
coesa e apresentando um amplo 
panorama ligado a questões de 
atualidade no campo da gestão 

ambiental.

Queda de Gigantes
Ken Follett
Sextante Editora

No primeiro volume da trilo-
gia O Século, o autor constrói sua 
trama repleta de paixão, aventu-
ra e suspense, entrelaçando as 
vidas de personagens fictícios e 
reais que, ao perseguir seus so-
nhos e escolher o rumo de suas 
vidas, ajudam a fazer história. O 
resultado é uma envolvente lição 
de história, contada da perspecti-
va das pessoas comuns que lu-
taram nas trincheiras da Primeira 
Guerra Mundial, ajudaram a fazer 
a Revolução Russa e tornaram 
real o sonho do sufrágio feminino.

Cachorros de Palha
Jonh Gray
Editora Record, 2009

Cachorros de Palha, expres-
são do filosofo chinês Lao-Tsé (5 
a.C.) para exprimir a insignificân-
cia do ser humano em relação à 
miríade de outros seres planetá-
rios, é um trabalho de filosofia que 
desafia nossas mais acalentadas 
pressuposições do que signifi-
ca “ser humano”. Sem rodeios, 
sem jargões, com argumentação 
direta em um texto límpido, John 
Gray - considerado um dos maio-
res pensadores da atualidade pela 
intelligentsia britânica - mostra 
que, desde a filosofia de Platão 
ao advento da cristandade, do 
Iluminismo a Nietzsche, a tradi-
ção do pensamento ocidental foi 
baseada em crenças arrogantes 
e equivocadas sobre o lugar dos 

seres humanos no mundo.

Ideia Fixa
www.ideafixa.com/ideafixa/

O ideiafixa é um site que 
trabalha com curadoria, conte-
údo, eventos, projetos especiais 
e editoriais junto à comunidade, 
principalmente da área de artes 
visuais, realizando e apoiando 
diversos projetos e ações. Pro-
move ideias, talentos, iniciativas 
e compartilha referências em 
ilustração, design, fotografia, 
moda, artes plásticas, animação, 
motion, cinema, assim como os 
melhores profissionais.

Rolando Boldrin e 
Renato Teixeira
Rolando Boldrin e 
Renato Teixeira
Kuarup Música

O álbum traz o encontro iné-
dito de dois dos maiores ícones 
da música caipira e brasileira, 
Renato Teixeira e Rolando Boldrin. 
São 14 faixas, incluindo os desta-
ques Brasil Poeira, sucesso de Al-
mir Sater; Chico Mineiro, clássico 
de Tonico e Tinoco; e Vaca Estrela 
Boi Fubá, de Patativa do Assaré. 
Participam do CD Almir Sater, Do-
minguinhos, Heraldo do Monte e 
Paulo Sérgio Santos.

De Pés no Chão
Márcia Castro
Produtora Deck

De Pés no Chão é um 
trabalho de garimpagem musical 
realizada por Márcia Castro  
no cancioneiro nacional que 
apresenta diferentes gêneros 
musicais, sempre imprimindo sua 
identidade. Dessa garimpagem, 
várias pérolas surgiram, como 
a interpretação de Catedral do 
Inferno (Cartola e Hermínio Bello), 
Você Gosta (Tom Zé e Hermes de 
Aquino), Crazy Pop Rock (Gilberto 
Gil e Jorge Mautner) ou ainda Pois 
é, Seu Zé (Gonzaguinha). Márcia 
reverencia os Novos Baianos em 
dois momentos: com a música 
29 Beijos e Preta Pretinha. O 
CD é uma produção da cantora 
em parceria com os músicos 
Guilherme Kastrup e Rovilson 
Pascoal. 

Os números (não) 
mentem:
Como a matemática 
pode ser usada para 
enganar você
Charles Saife
Zahar Editora

Números são a forma de 
propaganda mais eficaz quando 
se trata de desarmar os céticos, 
confundir a imprensa e enganar o 
público. Se há polêmica em torno 
de uma afirmação, basta men-
cionar um número. Nesse livro, o 
autor ensina como funciona esse 
perigoso mecanismo de persu-
asão. Analisando informações 
divulgadas por diversos meios, 
ele nos ensina a desenvolver o 
ceticismo necessário para saber 
de onde surgem os dados que 
chegam até nós. 

Intocáveis
Eric Toledano
Olivier Nakache
Califórnia Filmes, 2011

Philippe (François Cluzet) 
é um aristocrata rico que, após 
sofrer um grave acidente, fica 
tetraplégico. Precisando de um 
assistente, ele decide contratar 
Driss (Omar Sy), um jovem pro-
blemático que não tem a menor 
experiência em cuidar de pesso-
as no seu estado. Aos poucos a 
amizade entre eles se estabelece, 
com cada um conhecendo melhor 
o mundo do outro.

CD

CD
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