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Ao iniciarmos os Encontros Regionais - Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, em 2012, a nossa intenção 
era fazer um levantamento detalhado das necessidades de todas as regiões de Minas Gerais e a partir disso contribuir 
com soluções sob o ponto de vista técnico para as demandas identificadas em cada um desses locais. O resultado 
não poderia ter sido melhor. 

Realizados em parceria com a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), os Encontros foram uma grande 
oportunidade de reunir os profissionais de cada região para discussão de questões em torno dos eixos alimentos, 
impacto das chuvas, meio ambiente, rodovias e urbanicidade. O diagnóstico técnico regional possibilitou que o próprio 
profissional local pudesse imprimir a sua visão de especialista e contribuir tecnicamente sugerindo soluções mais ade-
quadas para os problemas que eles vivenciam diariamente. 

Essa foi uma iniciativa extremamente importante para inserir os profissionais nos debates públicos e, assim, dispo-
nibilizar o conhecimento da engenharia a serviço das políticas públicas, setoriais e locais. São ações desse tipo que 
confirmam a autoridade técnica da engenharia e corroboram que o setor se firme como peça fundamental no desen-
volvimento do país. 

Durante o trabalho, entre 2012 e 2013, mobilizamos aproximadamente 6.700 profissionais da área tecnológica em 
60 cidades e geramos 1.248 propostas. Todo esse material foi reunido em 11 Cadernos de Propostas das seguintes 
Regionais do Crea-Minas: Vale do Aço, Nordeste, Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Rio Grande, Sudeste, Sul, Cen-

tro-Sul, Centro-Oeste, Belo Horizonte e Regional Metropolitana. 
O documento especifica as atribuições e responsabilidades que 
competem a cada esfera de governo, às instâncias regionais, 
como agências, comitês e consórcios, além do Crea-Minas. 

Os Cadernos já foram entregues ao Governo Estadual, ao 
legislativo mineiro, às prefeituras, aos profissionais registrados 
no Crea-Minas e aos inspetores e coordenadores do Conselho. 
Nesse novo cenário político que se desenha em Minas, espe-
ramos que a implementação das propostas não seja protelada 
ou mesmo esquecida. Vamos enviar o material ao novo governo 
eleito, bem como aos novos deputados estaduais que iniciarão 
os seus mandatos em 2015.  

Os Cadernos produzidos pela comunidade técnica da enge-
nharia constituem um material extenso, com conteúdo técnico 
detalhado. Em 2015, daremos seguimento à segunda fase do 
projeto, que é o monitoramento de cada uma das propostas. 
Estamos com uma equipe focada e empenhada para que todo 
o nosso esforço reverbere e gere ações práticas em prol do 
trabalho da engenharia e da qualidade de vida da população.  

Agora é monitorar a 
implementação das propostas Ed
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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Contribuindo para o desenvolvimento
de Minas e do Brasil

Mobilizar os profissionais da 
área tecnológica para levantar de-
mandas e definir ações em setores 
de sua competência que impul-
sionam o desenvolvimento de Mi-
nas e do Brasil. Esse foi o desafio 
proposto pelos Encontros Regio-
nais - Políticas Públicas & Corres-
ponsabilidade Social promovidos 
pelo Crea-Minas em parceria com 
a Ouvidoria-Geral do Estado (OGE). 
Realizados nas 12 Regionais do 
Conselho, os Encontros discutiram 
questões relacionadas a cinco ei-
xos temáticos: alimentos, impacto 
das chuvas, meio ambiente, rodo-
vias e urbanicidade. A coordenado-
ra executiva dos Encontros, Graça 
Vieira, destaca que os eixos foram 
definidos juntamente com a Ouvi-
doria e englobam vários aspectos 
da engenharia e demais profissões 
da área tecnológica. “A partir deles, 
foi possível focar o trabalho e orga-

nizar as propostas”, explica.
O trabalho, em cada uma das 

Regionais do Conselho, começou 
com reuniões preparatórias nas 
Inspetorias. Foram 60 reuniões que 
contaram com a participação de 
profissionais, entidades de classe, 
instituições de ensino e lideran-
ças locais. “Ficamos dois dias em 
cada uma das Inspetorias e con-
tamos com a participação intensa 
dos profissionais que discutiram 
e apresentaram demandas locais 
dentro dos cinco eixos temáticos. 
As propostas apontadas pelos pro-
fissionais nas Inspetorias foram en-
viadas para a Sede, onde o Fórum 
Técnico dos Encontros compilou e 
organizou todas elas para que fos-
sem levadas aos Encontros das 
Regionais para serem discutidas e 
legitimadas. Além disso, cada En-
contro gerou uma Carta Regional 
e posteriormente um caderno de 

propostas”, conta o engenheiro ci-
vil Maurício Fernandes, que auxiliou 
na formatação e realização dos En-
contros.

A primeira etapa dos Encontros, 
que foi realizada entre os dias 06 de 
agosto de 2012 e 29 de novem-
bro de 2013, teve como objetivo o 
desenvolvimento de diagnóstico 
técnico regional e apresentação 
de soluções para as demandas 
identificadas, que foram consoli-
dadas em Cadernos de Propostas 
específicos. A partir daí, o foco 
passou a ser o monitoramento do 
encaminhamento de cada uma das 
propostas aprovadas. Elas foram 
organizadas por instâncias como 
governos federal, estadual e mu-
nicipais; instâncias regionais como 
Comitês de Bacias, Microrregio-
nais, Regiões Metropolitanas, além 
do próprio Crea-Minas, sua Sede, 
Regionais e Inspetorias.
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As propostas relativas ao go-
verno do Estado foram incorpora-
das automaticamente pela OGE, 
e as propostas para os municípios 
foram encaminhadas aos prefeitos 
e presidentes das Câmaras Munici-
pais, através de ofícios específicos 
entregues pelos inspetores. Tam-
bém receberam os Cadernos parti-
dos políticos e os deputados esta-
duais. As propostas direcionadas à 
União serão entregues no início de 
2015. Já as demandas direcionadas 
ao Crea-Minas auxiliam na elabora-
ção da pauta de ações do Conse-
lho. “Feitos os encaminhamentos, 
o propósito é monitorar. Enquanto 
a formulação das propostas foi de 
atribuição privilegiada dos profis-
sionais, exercitando seu olhar téc-
nico, o monitoramento estará aces-
sível a qualquer cidadão”, explica 
José Abílio Belo, coordenador téc-
nico dos Encontros Regionais.

De acordo com Graça Vieira, os 
Encontros conseguiram mobilizar 
mais de 6.500 profissionais, que 
apresentaram, ao final do proces-
so, 1.248 propostas. “Essa parti-
cipação foi muito importante, pois 
estamos discutindo ações que vão 
impactar a qualidade de vida de 
toda a sociedade”, ressalta a coor-
denadora. Para ela, através dos En-
contros Regionais, os profissionais 
de engenharia e das demais áreas 
tecnológicas colocaram à dispo-
sição da sociedade seu conheci-
mento, com o objetivo de contribuir 
para a melhoria dos mais diversos 
setores como mobilidade urbana, 
preservação do meio ambiente, in-
centivo à agricultura, ampliação da 
política habitacional, infraestrutura 
de transporte e vários outros. “A 
proposta dos Encontros é inovado-
ra e é a primeira vez que o Crea-Mi-
nas promove, de forma tão intensa, 

uma discussão com foco na socie-
dade”, enfatiza Graça.

INFOGRÁFICO:

60 REUNIÕES PREPARATORIAS
12 ENCONTROS REGIONAIS
+ 6.500 PARTICIPANTES
1.248 PROPOSTAS
77 palestras

60
Reuniões Preparatórias

Encontros Regionais
12

11 cadernos
de propostas

+6.500
partcipantes

77
Palestras

1.248
Propostas

ENCONTROS REGIONAIS
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Os problemas e as propostas do 
Eixo Alimentos foram organizados 
nos seguintes temas:

Assistência técnica
A falta de assistência técnica aos 

produtores mostrou-se uma grande 
preocupação nas diversas regiões.

Há o reconhecimento dos bons 
serviços prestados pela Emater, ao 
mesmo tempo em que se reconhece 
a sua dificuldade de atendimento à 
totalidade dos produtores rurais.

As propostas sinalizam para:
• diversificação da origem da 

assistência técnica, vinda 
de entidades de classe, 
assistência técnica particular e 
de associações de profissionais. 
Essa diversificação poderia 
ocorrer através da realização de 
parcerias Estado/Municípios/
Entidades de Classe/Associações 

de produtores;
• fortalecimento da Emater e 

ampliação do seu atendimento, 
sendo  necessária a realização de 
um concurso para ampliação dos 
seus quadros o quanto antes;

• investimentos em programas 
que capacitem os produtores 
no aprimoramento genético, 
contribuindo para a diminuição 
dos custos de produção e no 
manejo de pastagens;

• auxílio, pelo Incra, aos 
proprietários e profissionais no 
georreferenciamento dos imóveis 
rurais, promovendo orientação 
e facilitando a liberação de 
recursos;

• vinculação definitiva da 
concessão do crédito rural à 
assistência técnica;

• melhoria da divulgação das 
pesquisas realizadas.

Agricultura familiar e 
orgânica

Para estimular a agricultura fa-
miliar e a agricultura orgânica pro-
põe-se ampliar as políticas públicas 
destinadas à fixação do homem 
no campo. As principais propostas 
apontaram para:
• fortalecimento, capacitação e 

incentivo à produção de alimentos 
orgânicos;

• estímulo à organização dos 
agricultores, em especial a 
se unirem em associações e 
cooperativas;

• melhoria da transferência de 
tecnologia por parte dos órgãos 
de prestação de assistência 
técnica (Emater e Epamig), 
principalmente aos pequenos 
produtores, sendo necessário 
atender também os médios e 

Novas alternativas de comercialização podem ser o caminho para a valorização 
da agricultura familiar e alimentos com preços acessiveis para a população

Panorama do Eixo Alimentos
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grandes produtores;
• diversificação da produção. 

Os órgãos públicos (Emater e 
Epamig) devem propor soluções, 
considerando as peculiaridades 
que as atividades agropecuárias 
apresentam nos diversos 
municípios e em cada região;

• desburocratização dos 
financiamentos.

Agrotóxicos
Ficou constatado o uso indiscri-

minado de agrotóxicos, inclusive na 
Agricultura Familiar, havendo desco-
nhecimento sobre técnicas corretas. 
Destaca-se a preocupação de prote-
ção dos corpos d’água, e em espe-
cial do Lago de Furnas.

As propostas são:
• cumprimento da legislação;
• intensificação e maior rigor 

na fiscalização do uso dos 
agrotóxicos;

• treinamento dos profissionais, 
proporcionando a eles maior 
conhecimento na aplicação dos 
produtos, para aplicação correta.

• Investir na pesquisa de novos 
defensivos menos agressivos e 
com variedades mais resistentes.

Crédito rural
Na concessão do crédito rural 

constata-se que, se por um lado 
há recursos disponíveis, por outro o 
acesso é dificultado devido ao exces-
so de burocracia para sua obtenção.

Como medidas que poderiam 
facilitar a concessão de crédito, o 
acompanhamento e sua aplicação, 
beneficiando os agricultores e a re-
gião, foram propostos:
• melhor orientação aos 

agricultores e acompanhamento 
técnico efetivo da aplicação 
dos recursos obtidos via 
financiamento;

• vincular a concessão do crédito 
à existência de um projeto 
elaborado por profissional 
habilitado, inclusive para conferir 
o atendimento, à documentação 

exigida e acompanhamento até o 
final da implantação do projeto;

• renegociação das dívidas;
• desburocratização dos processos 

de financiamentos.

Estradas rurais
As estradas rurais foram conside-

radas em todas as Regionais um dos 
principais problemas para escoamen-
to da produção, principalmente pela 
falta e inadequação de conservação 
e manutenção, o que, inclusive, en-
carece o frete.

As propostas foram as seguintes:
• buscar maior compromisso 

das prefeituras na conservação 
das estradas rurais, com 
implementação sistemática de 
programas de ações preventivas 
e capacitação dos profissionais 
que atuam nesse serviço;

• debater novas tecnologias e 
sua viabilidade de implantação, 
difundir técnicas existentes e 
novas para manutenção das 
estradas rurais, com vistas a 
reverter a atual situação que é de 
muita precariedade.

Legislação
Foram apresentadas propostas 

para:
• melhorar a legislação 

trabalhista, uma vez que a falta 
de regulamentação para os 
trabalhadores rurais que são 
contratados como temporários 
nas lavouras gera informalidade e 
insegurança para trabalhadores e 
empregadores;

• esclarecer a legislação ambiental, 
que exige dos proprietários rurais 
serviços ambientais e outorga de 
água. Os agricultores familiares, 
muitas vezes, não têm orientação 
necessária e o custo desse 
serviço é alto para o pequeno 
agricultor;

• buscar meios para evoluir a 
legislação da área de alimentos, 
principalmente no que se 
refere à legislação municipal. 

A padronização quanto ao 
entendimento e aplicação dessas 
leis merece maior atenção por 
parte do governo, dos agentes 
privados e da sociedade civil.

Novas alternativas de 
comercialização

Todas as regiões demandam no-
vas alternativas para o comércio for-
mal da produção rural como caminho 
para valorização da agricultura fami-
liar e opção para venda dos produtos 
por menor preço, permitindo à popu-
lação acesso a alimentos produzidos 
no município e com preço mais aces-
sível, valorizando a agricultura local.

As propostas demandam apro-
fundar os debates sobre o tema, 
procurando identificar qual modelo é 
o mais adequado a cada região ou 
local.

Destacam-se as seguintes pro-
postas:
• implantação de galpões padrão 

tipo Ceasa nas cidades-polo 
e implantação de feiras livres 
e galpões dos produtores nas 
cidades menores;

• descentralização dos galpões da 
Ceasa, mantendo-se a unidade 
administrativa.

Produção de leite
Há uma expressiva demanda por 

maior atenção dos governos federal, 
estadual e municipais para o fortale-
cimento dessa atividade econômica. 
A falta de investimento na área de 
tecnologia e mão de obra qualificada 
é o principal gargalo do setor.

Foram apresentadas propostas 
relacionadas à necessidade de:
• melhoramento genético do 

rebanho e das pastagens;
• fortalecimento dos programas de 

qualificação da produção de leite.

Outros
Outros assuntos abordados nos 

Encontros Regionais em relação ao 
eixo alimentos foram:
• licenciamento ambiental, 
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A agricultura familiar no Brasil é responsável por cerca 
de 70% dos alimentos consumidos pela população, des-
de o arroz e feijão, passando pelas hortaliças, legumes e 
oleaginosas, essenciais na vida das pessoas. Em Minas 
Gerais, representa 79% dos estabelecimentos rurais, com 
mais de 400 mil propriedades, envolvendo comunidades 
rurais tradicionais, indígenas, quilombolas e assentados 
pela reforma agrária. Muitos destes produtores estão or-
ganizados em cooperativas, semeando, colhendo e bus-
cando formas de inserção dos seus produtos no mercado.

Em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 
produtora Célia Regina de Araújo herdou a tradição do pai 
que criou os filhos com a renda obtida na produção fami-
liar. “Há mais de 15 anos que trabalho no campo seguindo 
os passos do meu pai. Acordo de domingo a domingo às 6 
da manhã, faça sol ou chuva, e vou cuidar das plantações 
de alface, couve, cebolinha, entre outros. Sempre estou 
envolvida, seja com o trator ou com a colheita. O que for 
preciso eu faço”, conta.

A cerca de 100 km de Igarapé, em Desterro de Entre 
Rios, o caminhoneiro Júlio José de Azevedo, que trans-
portava produtos de agricultores familiares para serem co-
mercializados na região, resolveu trocar de profissão e en-
trar para o ramo. “Comecei a produzir tem pouco mais de 
cinco anos por conta do mercado ser amplo e ter espaço 
para todos os tipos de produtos. Já que carregava mer-
cadorias dos outros, poderia carregar as minhas e assim 
lucrar de duas formas”, relata.

Apesar de diferentes, as histórias de Júlio e Célia se 
cruzam no momento em que os dois cultivam os mesmos 

Superando 
dificuldades 
para produzir

áreas degradadas, agricultura 
consorciada e importância do 
georeferrenciamento rural;

• implantação de projeto de 
educação ambiental;

• capacitação dos agricultores em 
processos de gestão e incentivos 
à implantação de cooperativas;

• propostas relacionadas ao ICMS, 
a notas fiscais e à cobrança de 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T.);

• fortalecimento dos órgãos de 
pesquisa e implantação de 
sistemas agroflorestais, nas 
suas mais diferentes variações, 
como possibilidade de solução 
dos problemas relativos à 
degradação do solo. Na região 
Norte, a escolha equivocada das 
forrageiras plantadas e o manejo 
incorreto das áreas e dos animais, 
somados aos longos períodos 
de estiagem foram os problemas 
mais enfatizados nas discussões;

• melhoria do escoamento da 
produção com a criação de 
uma hidrovia no Lago de Furnas 
nas regiões Sul e Sudeste. 
Concluiu-se que a proposta 
requer mais discussões e estudos 
aprofundados;

• financiamento para construção  
de casas pelos agricultores com 
baixas taxas de juros;

• agilização da regularização 
fundiária no município de 
Patrocínio;

• investimento em pesquisa para 
modernização dos armazéns;

• promoção de ações conjuntas 
ao nível dos governos federal, 
estadual e municipais para 
a construção de silos para 
armazenamento;

• investimento em pesquisa e 
teste com embalagens para o 
transporte e conservação dos 
alimentos de modo a diminuir as 
perdas, agregando maior valor ao 
produto.
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produtos e enfrentam as mesmas dificuldades que desa-
fiam os produtores de alimentos de Minas Gerais. Am-
bos enfrentam o risco de prejuízos na safra por depender 
das condições climáticas, temem a insegurança de um 
mercado oscilante que nem sempre garante lucro para os 
produtores, assim como o alto custo dos insumos que 
são fundamentais para o desenvolvimento satisfatório da 
lavoura. A mão de obra e mecanização, assim como as 
condições das estradas para escoar a produção também 
têm se tornado uma pedra no caminho do produtor na 
hora de concretizar os seus negócios.

Todos esses problemas em relação à produção e 
comercialização de alimentos foram apontados nos de-
bates, que envolveram milhares de profissionais da área 
tecnológica durante os Encontros Regionais. Ficou clara 
também a necessidade de fortalecer e ampliar a atuação 
da Emater, que através de profissionais qualificados e ha-
bilitados, presta assistência técnica ao agricultor, fazendo 
o acompanhamento e o controle para o desenvolvimento 
de uma lavoura de qualidade.

Para o coordenador técnico de culturas da Emater-
-MG, engenheiro agrônomo Georgeton Silveira, os desa-
fios enfrentados pelo agricultor em Minas Gerais são mui-
tos e precisam ser superados para que o produto chegue 
à mesa do consumidor. Ele aponta os problemas causa-
dos pela qualidade e quantidade da água como um deles. 
“Já estão ocorrendo conflitos entre produtores e o poder 
público devido à grande escassez de água no meio rural e 
urbano” Outro fator preocupante, segundo o coordenador 
técnico da Emater, é a escassez de mão de obra. “Nas 

atividades relacionadas à horticultura, principalmente, a 
utilização da força de trabalho é alta, exigindo de três a 
seis pessoas por hectare, encontrando concorrência com 
áreas com melhor remuneração e menor dificuldade en-
contrada pelos trabalhadores em outros setores no meio 
urbano. Além disso, a insegurança nas propriedades é 
muito grande e vem aumentando o número de roubos e 
furtos de insumos e equipamento”, afirmou.

Para a salvação da lavoura são os programas federais, 
que favorecem o pequeno produtor, como é o caso do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), que oferece apoio financeiro para implanta-
ção, ampliação e modernização da estrutura da produção 
agropecuária. Em relação à comercialização da produção, 
existem o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que 
adquire alimentos da agricultura familiar para atender ne-
cessidades de populações com insegurança alimentar, e 
o Programa Nacional Alimentos Escolares (Pnae), que tem 
o objetivo de oferecer alimentos para as escolas públicas 
do país.

Os debates nos Encontros mostraram que é muito ex-
pressiva em Minas Gerais a diversidade para a produção 
de alimentos. As condições sociais e pedológicas, de cli-
ma, de disponibilidade de água, de conhecimento técnico 
dos produtores, de logística de transportes são muito di-
ferentes em cada região. Isto faz com que as demandas, 
mesmo que parecidas, requeiram propostas e soluções 
diversas.

“Os desafios enfrentados 
pelo agricultor em Minas 

Gerais são muitos e 
precisam ser superados para 

que o produto chegue à 
mesa do consumidor”.

Engenheiro agrônomo Georgeton Silveira
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Apesar de as chuvas serem um 
fenômeno natural, os impactos ne-
gativos nas cidades são decorrentes, 
em geral, da carência de planejamen-
to urbano ou sua implementação, de 
falta de fiscalização por diversos ór-
gãos, de inadequação ou falta de ma-
nutenção das infraestruturas e de uso 
inadequado dos recursos naturais 
e do solo urbano, ou seja, aspectos 
predominantemente antrópicos.

Dentre os impactos negativos das 
chuvas debatidos nos Encontros Re-
gionais foram citados inundações, 
deslizamentos de encostas, perdas 
de vidas, feridos e aumento na inci-
dência de doenças típicas do período 
chuvoso. Foram também destacados 
desabamentos de casas construídas 
em áreas de risco, famílias desabri-
gadas, desalojadas e deslocadas, 
impactos no comércio e na mobilida-
de urbana com comprometimento do 

tráfego de veículos e pessoas, perda 
de produção agropecuária, além de 
muitos prejuízos econômicos.

A capacidade de resolução dos 
municípios está muito aquém da 
demanda. Praticamente não exis-
tem planejamento e gestão do setor, 
sendo que alguns municípios não 
possuem sequer corpo técnico. A 
insuficiência de recursos financeiros 
é outro obstáculo, já que as interven-
ções, em geral são onerosas. Em li-
nhas gerais há também pouca proati-
vidade do poder público e suas ações 
raramente são preventivas, concen-
trando-se em atuação emergencial e 
pontual. Esse quadro é agravado pela 
inexistência, falta de apoio e despre-
paro da Proteção e Defesa Civil nos 
municípios.

Constata-se a necessidade de 
estabelecer parcerias para levanta-
mento e análise de informações que 

subsidiem a elaboração de planos e 
programas. Foram muitas as propos-
tas para celebração de convênios 
com instituições governamentais e 
não governamentais para obter infor-
mações, dados pluviométricos e para 
promover a colaboração intermunici-
pal ao nível de bacia hidrográfica, in-
cluindo o desenvolvimento de tecno-
logias capazes de ajudar na resolução 
dos problemas, contribuindo também 
para a agilidade nas decisões.

A drenagem é uma das infraes-
truturas urbanas mais fundamentais 
para minimizar o impacto das chu-
vas, mas é também uma das mais 
precárias nas cidades brasileiras. A 
ação municipal é, em geral, muito de-
ficiente. Por esse motivo, faz-se ne-
cessário o estabelecimento de ações 
complementares, nos níveis federal e 
estadual, para apoio, financiamento 
de obras, estímulo e cobrança do po-
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der local para resolução da drenagem 
nas cidades.

O eixo Impacto das chuvas teve 
como principais propostas: 

Inundações
• Implantar a Proteção e Defesa Civil 

em cumprimento à Lei Federal 
12.608/2012;

• apoiar efetivamente a Comissão 
Municipal de Defesa Civil 
(Comdec) e treinar os recursos 
humanos especialmente nos 
trabalhos de resgates;

• estabelecer parceria com o 
Corpo de Bombeiros de outros 
municípios, quando for o caso;

• estabelecer um plano de 
contingência para atendimento 
nos momentos de desastres;

• instituir um Centro de 
Gerenciamento de Crise com 
coordenação e suporte para 
ações operacionais nos locais 
afetados;

• implantar sistemas de alerta de 
enchentes;

• estabelecer parcerias com órgãos 
públicos em todas as esferas e 
entidades da sociedade civil;

• planejar a limpeza e reconstrução 
de espaços públicos;

• melhorar a liberação de recursos 
para a construção de galerias, 
obras de drenagem e manutenção 
das redes existentes;

• ter um manejo de podas de 
árvores feitas por responsável 
técnico e inspeção antes do 
período chuvoso;

• melhorar a coleta e tratamento 
dos resíduos sólidos e a limpeza 
urbana.

Questões institucionais
Informações:
• Criar e manter um sistema de 

coleta de dados e produção de 
informações hidrometeorológicas 
para subsidiar e monitorar planos, 
programas e projetos de combate 
aos impactos das chuvas.  
Nota: verifica-se a baixíssima 

densidade, no estado, da 
rede de monitoramento 
hidrometeorológico.

Planejamento e implementação 
de ações:
• Elaborar Carta Geotécnica, com 

prioridade para as áreas sujeitas a 
escorregamentos e manchas de 
inundação, com mapeamento de 
bacias que provocam inundações 
devido ao uso inadequado dos 
recursos naturais;

• aprimorar as Comdecs;
• realocar a população assentada 

em áreas de risco;
• elaborar e implementar um plano 

de drenagem preferencialmente 
como tema do Plano de 
Saneamento e de Resíduos 
Sólidos, considerando:
 - a definição das intervenções 

necessárias nas redes de 
drenagem, para superar 
a sua insuficiência, 
subdimensionamento e 
inadequação causados, em 
geral, pelo adensamento 
demográfico e pela excessiva 
impermeabilização do solo. 
Considerar o aumento 
no número de bueiros e 
a utilização de bueiros 
sustentáveis, que possuem 
dispositivo para armazenar os 
resíduos sólidos que chegam 
até eles, fazendo com que não 
fiquem obstruídos, diminuindo 
a limpeza dos mesmos e 
mantendo a capacidade de 
vazão;

 - o estabelecimento de diretrizes 
de ampliação e de manutenção 
da rede de drenagem;

 - a definição de formas para 
conter o assoreamento dos 
cursos d’água e fazer a limpeza 
dos rios, com a utilização de 
dragas, quando for o caso;

 - o estabelecimento de um 
programa de separação dos 
esgotos sanitários da rede de 
drenagem;

 - a definição de diretrizes 

para evitar o rompimento de 
barragens, açudes e drenos;

 - a ampliação da permeabilidade 
do solo e o incentivo à adoção 
de técnicas de infiltração e 
reutilização de águas pluviais. 
Criar normas municipais 
como taxa máxima de 
impermeabilização dos lotes e 
uso de tecnologias de infiltração 
das águas de chuva;

 - a implementação de 
mecanismos através, por 
exemplo, de incentivos 
fiscais que estimulem a 
permeabilidade dos lotes 
particulares;

 - a construção de bacias de 
retenção de água, seja a 
montante da cidade, seja no 
seu interior;

 - a ampliação de parques e das 
áreas verdes dos espaços e 
equipamentos públicos;

 - a implementação efetiva 
do planejamento urbano 
e a contenção da intensa 
urbanização para ampliar a 
permeabilidade do solo;

• celebrar convênio entre o 
Crea-Minas e municípios para 
assessoria técnica em projetos 
públicos;

Fiscalização:
• Ampliar e melhorar a fiscalização 

urbana do uso do solo, 
destacando-se a coibição das 
ocupações e construções 
em áreas de risco ou locais 
inadequados que contribuam para 
o problema das inundações.

Educação Ambiental:
• Articular a educação ambiental 

sobre problemas urbanos, 
como uso e ocupação do solo, 
separação dos esgotos das redes 
de drenagem, não obstrução da 
drenagem, melhoria da coleta e 
tratamento de resíduos sólidos, 
inclusive coleta seletiva, Proteção 
e Defesa Civil, dentre outros.

• criar programas de educação 
urbano-ambiental.
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Enquanto em algumas regiões de Minas a população 
sofre com a seca, em outras há uma preocupação com 
o impacto das chuvas, recorrentes nas cidades, trazendo 
grandes prejuízos materiais, econômicos e sociais.

As inundações, os deslizamentos de encostas, o au-
mento na incidência de doenças e os desabamentos de 
casas em áreas de risco são alguns dos problemas que 
mais afligem as cidades no período chuvoso, causando 
impactos negativos também no comércio, na mobilidade 
urbana e na produção agropecuária. Mas o mais preocu-
pante de todos eles são as perdas de vidas.

Não foi à toa que esse tema foi um dos mais deba-
tidos durante os Encontros Regionais. A incapacidade 
dos municípios de resolver os problemas causados pe-
los impactos das chuvas ainda é grande e ocorre não 
só em Minas Gerais, como em todo o país. A começar 
pela carência de planejamento urbano ou sua execução, 
passando pela inadequação ou falta de manutenção das 
infraestruturas, falta de fiscalização de diversos órgãos 
públicos, além do uso incorreto dos recursos naturais e 
do solo urbano.

Ao contrário da maioria das cidades brasileiras que 
não possui política de prevenção contra desastres natu-
rais, a gestão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é 
referência em relação a áreas de risco geológico. Tanto é 
que a política de prevenção a desastres causados pelas 
chuvas contribuiu para que Belo Horizonte fosse conside-
rada, em 2014, a melhor capital do país para se viver pelo 
Índice das 100 Maiores e Melhores Cidades do Brasil (BCI 
100). BH ficou em primeiro lugar entre as capitais e em 
segundo entre os 5.564 municípios brasileiros avaliados, 
atrás apenas de Santos, no litoral paulista.

O Índice foi baseado no levantamento da Delta Eco-
nomics & Finance feito entre agosto e setembro de 2014, 
que considerou um conjunto de 77 atributos divididos em 
dez dimensões. Entre os quesitos que deram o título a 
BH estão o alto Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDHM) e a existência de um plano diretor e lei es-
pecífica para a prevenção de enchentes ou inundações.

Belo Horizonte possui uma estratégia que opera nas 
áreas de risco geológico, sujeitas a deslizamentos de en-
costas e inundações, com vários programas coordena-
dos pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Ur-
bel). O Programa Estrutural para Área de Risco (Pear) tem 
contribuído na prevenção e na redução de acidentes gra-

ves nas áreas de risco durante o período das chuvas. Os 
quatro Centros de Referência Em Área de Risco (Crear) 
do programa, implantados nos aglomerados mais vulne-
ráveis da cidade, levam atendimento imediato às famílias 
atingidas, com equipes de engenheiros e geólogos. Os 
Crear servem como abrigo temporário, juntamente com 
os abrigos Granja de Freitas e São Paulo. Além disso, o 
programa Bolsa Moradia entrega às famílias uma quantia 
mensal para auxiliar no pagamento do aluguel enquanto 
desabrigadas.

Vistorias em moradias de áreas instáveis, remoção 
preventiva de famílias em áreas de risco muito alto, além 
de obras de manutenção nas comunidades, são outras 
ações contínuas do Pear. A participação da comunida-
de através de voluntários dos Núcleos de Defesa Civil 
(Nudec) é um ponto de destaque para a prevenção de 
desastres naturais em BH. Os voluntários, que se colo-
cam à disposição para trabalhar pela sua comunidade, 
participam de um amplo programa de treinamento. Eles 
recebem os alertas de chuvas por telefone e têm proce-
dimentos nos quais já são treinados.

O coordenador municipal da Defesa Civil, coronel Ale-
xandre Lucas Alves, ressalta que a cidade segue a orien-
tação internacional da Organização das Nações Unidas 
(ONU), descrita no Marco de Ação de Hyogo (MAH). O 
instrumento é considerado o mais importante para a im-
plementação da redução de risco de desastres, adotado 
por países membros nas Nações Unidas. “Belo Horizon-
te tem ações nas cinco áreas prioritárias recomendadas 
pelo Marco, que são: priorizar a redução de risco de de-
sastre; conhecer o risco e adotar medidas; desenvolver 
uma maior compreensão e conscientização; reduzir o ris-
co; e fortalecer a preparação em desastres para uma res-
posta eficaz em todos os níveis”. Por isso, a ONU consi-
dera Belo Horizonte modelo de resiliência e excelência na 
redução de desastres, sendo que em 2013 contemplou 
a capital com o Prêmio Sasakawa, o mais importante do 
mundo em relação à redução de risco de desastres.

O coronel destaca ainda a importância do Crea-Minas 
na gestão de riscos na capital. “A maioria dos prejuízos 
é causada por falhas tecnológicas em construções mal 
elaboradas, que se intensificam com as chuvas. Por isso, 
o Crea-Minas, como entidade fiscalizadora das obras em 
BH, tem papel fundamental na prevenção de desastres”, 
afirmou.

Investindo na prevenção de desastres
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O processo de minimizar os impactos das chuvas de-
pende fundamentalmente da ação dos Executivos Mu-
nicipais, das Câmaras de Vereadores, dos profissionais 
e dos cidadãos. Confira as competências de cada um.

Poder Executivo Municipal - Em cumprimento à Lei 
12.608/2012, da Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, instalar a Proteção e a Defesa Civil do município e 
dar condições para seu efetivo funcionamento, providen-
ciar o mapeamento das áreas de risco e a elaboração do 
Plano de Saneamento, incluindo a drenagem e Resíduos 
Sólidos (Leis Federais 11.445/2007 e 12.305/2010, de 
Saneamento e de Resíduos Sólidos), estabelecer moni-
toramento das chuvas e da vazão dos corpos d’água, 
manutenção e limpeza das bocas de lobo, implementar 
a fiscalização do uso e da ocupação do solo e incluir nas 
normas municipais dispositivos que facilitem a infiltração 
e retenção das águas das chuvas.

Para os locais que demandam obras, o Executivo 
Municipal deve providenciar, a partir do Plano de Sanea-
mento, a elaboração de projetos e pleitear financiamen-
tos dos órgãos governamentais.

Câmara de Vereadores - Discutir e aprovar em au-
diências públicas a política e os planos para o desen-
volvimento urbano, inclusive o de saneamento. Apoiar a 
fiscalização urbana do poder executivo.

Profissionais - A proposição de soluções e partici-
pação nas discussões da política e dos planos de desen-
volvimento urbano, inclusive o de saneamento e resíduos 
sólidos. Apoiar a fiscalização urbana do poder executivo.

Cidadãos - Participar das discussões da política e 
dos planos de desenvolvimento urbano, inclusive o de 
saneamento e resíduos sólidos, colaborar na sua implan-
tação e, especialmente, não ocupar áreas de risco, não 
ligar as saídas de esgoto nas redes de drenagem, não jo-
gar lixo nas ruas, colaborando para não entupir as redes 
de drenagem e implementar dispositivos que retenham 
ao máximo as águas de chuva em suas propriedades.

Governos estadual e federal - Estabelecer nor-
mas gerais para elaboração dos projetos de drenagem, 
consideradas as bacias hidrográficas, e disponibilizar os 
recursos necessários à execução das obras, após a aná-
lise dos projetos apresentados pelos municípios, além de 
estimular os municípios a implantar a proteção e defesa 
civil.

Crea-Minas - Pode atuar capacitando e fazendo 
parcerias com entidades profissionais e municípios vi-
sando à qualificação profissional.

Competências
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Em relação ao meio ambiente, 
durante as discussões nas oficinas 
algumas constatações ficaram claras. 
A primeira delas é que, em nível mu-
nicipal, a gestão e o planejamento do 
meio ambiente são muito precários e 
em diversos municípios não há corpo 
técnico qualificado para gerenciar as 
questões ambientais. Esse fator alia-
do a falta de recursos colabora para 
a não apresentação de projetos aos 
órgãos financiadores. Foi consensual 
a necessidade de atualização e apli-
cação da legislação ambiental, espe-
cialmente em nível municipal. Há uma 
premente necessidade de intensificar 
a fiscalização ambiental nas esferas 
municipal, estadual e federal. 

Os profissionais apontam ainda 
a falta de divulgação das questões 
ambientais e a ocupação desordena-
da do espaço urbano que impacta o 
meio ambiente.

Para enfrentar esses problemas foi 
proposta a celebração de consórcios 
para que os municípios possam tro-
car informações e melhorar os servi-
ços, apoiando-se mutuamente. Outra 
proposta foi que o Crea-Minas faça 
uma campanha de conscientização 
dos profissionais e promova a inten-
sificação da fiscalização.

Os problemas e propostas, a 
maioria de atribuição municipal, são:

Ambiente
Recursos hídricos:
• Colocar em prática e monitorar, 

de maneira eficiente, um Plano 
de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos nos municípios e bacias 
hidrográficas;

• conter a poluição de cursos 
d´água causada por indústrias, 
esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos e; os impactos ambientais 

gerados pelas atividades 
agrícolas, tais como utilização 
de agrotóxicos, queimadas e 
degradação de áreas, além 
dos gerados por construção de 
represas hidroelétricas.

• recuperar e revitalizar nascentes 
e bacias dos principais cursos 
d’água;

• melhorar a permeabilidade do solo 
na área urbana, propiciando maior 
retenção das águas das chuvas e 
a recarga do lençol freático;

• conter o assoreamento dos rios;
• ampliar a conservação das APP’s 

urbanas e rurais.
Conservação do solo:
• Recuperar áreas degradadas;
• melhorar o controle de erosão e a 

conservação do solo;
• conter os impactos da mineração;
• melhorar as práticas agrícolas, 

aliadas à conservação do solo;
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É preciso atualizar a aplicação da lesgislação ambiental e intensificar a 
fiscalização nas esferas federal, estadual e municipais

S
hu

tte
rs

to
ck

 / 
Zh

oo
zh

a



Encontros Regionais • Políticas Públicas & Corresponsabilidade Social 17

• conter o crescimento 
desordenado na área de pecuária 
extensiva.

Biodiversidade
• Implantar corredores ecológicos;
• revitalizar matas ciliares;
• elaborar e implantar projetos de 

reflorestamento, com espécies 
nativas, nas margens dos cursos 
de água;

• conter os desmatamentos em 
áreas de preservação e a caça de 
animais silvestres;

• criar ações para evitar queimadas.
Educação ambiental
• Ampliar a educação e 

conscientização ambiental da 
população;

• estabelecer matéria específica 
sobre meio ambiente nas escolas, 
incorporando novos conteúdos.

Saneamento
• Criar consórcios intermunicipais 

para gerenciar os resíduos sólidos 
e a correta utilização dos aterros 
sanitários;

• elaborar planos municipais de 
Saneamento e de Resíduos 
Sólidos em cumprimentos às Leis 
11.445/2007 e 12.305/2010.
Os itens abaixo, relativos ao sa-

neamento, devem orientar os planos 
de saneamento:
• Ampliar e melhorar o 

abastecimento de água para 
atender ao crescimento 
demográfico e expansão urbana;

• implantar políticas de saneamento 
básico na área rural;

• separar os esgotos sanitários da 
rede de drenagem fluvial;

• tratar os esgotos tanto na zona 
urbana quanto na rural;

• criar programas para conter 
o lançamento clandestino de 
esgotos nos cursos d’água;

• aliar a educação ambiental: a 
implantação de usinas de triagem 
e compostagem de resíduos, 
voltadas para a destinação final 
dos resíduos, especialmente os 
industriais e da construção civil, 

além de fortalecer as associações 
de recicladores.

Resíduos sólidos
• Ampliar substancialmente as 

ações para destinação final de 
resíduos domiciliares e industriais;

• implantar ou implementar com 
mais agilidade os aterros sanitários 
e a coleta seletiva;

• reutilizar material de demolição;
• implantar a coleta de lixo rural;
• criar usinas para reciclagem de 

resíduos da construção civil.

Institucional
• Criar consórcios intermunicipais;
• superar a carência de equipe 

técnica para apoiar os Conselhos 
Municipais de Conservação 
e Defesa do Meio Ambiente 
(Codemas) e os Comitês de 
Bacias;

• agilizar os processos de 
licenciamento na Superintendência 
Regional de Regularização 
Ambiental (Supram);

• divulgar projetos e iniciativas de 
ONGs e instituições de pesquisa;

• desburocratizar e dar celeridade 
às análises de processos no 
Estado e União. Agilizar os 
trâmites de licenciamento no 
Copam.

• desburocratizar o Fundo de 
Recuperação;

• incentivar programas de fomento 
florestal de cunho social e 
ambiental e, de recuperação 
de pastagens com práticas de 
conservação do solo;

• dar publicidade, assegurar e 
ampliar fontes de recursos para o 
pagamento da Bolsa Verde;

• implementar a remuneração por 
serviços ambientais;

• reestruturar e/ou criar órgãos 
ambientais municipais com corpo 
técnico adequado e treinar seus 
funcionários;

• criar o Parque Estadual da 
Sericícula (região Sudeste) e o 
Centro de Treinamento em Gestão 

Urbana Sustentável em Montes 
Claros;

• atualizar a legislação ambiental 
dos municípios;

• intensificar a fiscalização ambiental 
em todos os níveis de governo;

• estabelecer convênio entre o 
Crea-Minas e entidades públicas e 
privadas para apoiar as iniciativas 
ambientais;

• implantar ou melhorar a educação 
ambiental não só nas escolas, 
como também na administração 
pública, estendendo para toda a 
população urbana e rural;

• realizar jogos ambientais colegiais.

Outros
• Adequar ambientalmente as 

instalações de oficinas mecânicas 
e postos de lavagem de veículos;

• conter a poluição sonora 
provocada por shows em locais 
impróprios;

• utilizar biodiesel nos transportes 
coletivos urbanos;

• implantar o IPTU Verde;
• ampliar os incentivos fiscais e 

financeiros para as questões 
ambientais;

• cuidar e manter as edificações 
para evitar a síndrome dos 
edifícios doentes;

• utilizar recursos renováveis na 
construção de edificações;

• estabelecer programa para 
capacitar produtores rurais e 
prefeituras considerando o novo 
Código Florestal;

• conscientizar a população para 
utilização de produtos retornáveis;

• criar hortos florestais e melhorar 
a arborização urbana com 
profissionais adequados;

• divulgar as atribuições das 
competências técnicas dos 
profissionais do Sistema Confea/
Crea e a valorização da ética 
profissional;

• ampliar a representatividade 
do Crea-Minas nos conselhos 
instituicionais, como Copam e 
Codema.
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Minas são muitas. Mas, se há uma diversidade de 
demandas relativas ao meio ambiente, a ideia de que é 
necessário investir em conscientização, sensibilização e 
educação ambiental esteve presente em todas as ofici-
nas realizadas durante a série dos Encontros Regionais. 
A análise das demandas, compiladas nos Cadernos de 
Propostas e em processo de monitoramento no site dos 
Encontros Regionais, mostra que a educação ambiental 
é imperativa. Não que os problemas possam ser resolvi-
dos com aulas teóricas desvinculadas do cotidiano. Teo-
ria e prática continuam tendo que caminhar juntas, uma 
complementando a outra.

Idealizado a partir da percepção de que a saúde não 
é apenas uma questão médica e que é preciso lutar por 
melhorias nas condições am-
bientais para promover qua-
lidade de vida, o projeto tem 
como foco de atuação a bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas. 
Implantado em 1997 a par-
tir da iniciativa de professores 
da Faculdade de Medicina 
da UFMG, o projeto ampliou 
a sua atuação ao longo dos 
anos, passando a envolver 
uma equipe multidisciplinar e 
parcerias intersetoriais. “O pro-
jeto pode ser sintetizado como 
uma mobilização social para 
transformação da mentalida-
de de quem vive na área de 
abrangência do Manuelzão”, 
explica o médico e ambien-
talista Apolo Heringer-Lisboa, 
idealizador do projeto. Segundo ele, o Manuelzão busca 
integrar todas as forças sociais em torno de um projeto 
que é político e filosófico. “ Por isso, ao invés de optar por 
uma das muitas divisões feitas por órgãos administrativos 
do Estado ou União, escolhemos um território ambiental, 
com foco na água. Cada órgão tem um território diferen-
te, não temos uma proposta para governança do Estado. 
Optamos por trabalhar não por municípios, mas em uma 
bacia hidrográfica, já que nosso foco é a água”, detalha.

 A escolha da área de atuação tem a ver, ainda, com 
a concepção de um mundo menos compartimentado 

que guia as ações do Manuelzão. A primeira ação nesse 
sentido é a de demonstrar a necessidade de superar a 
falsa divisão entre homem e natureza. “Precisávamos de 
indicadores. Como aqueles apontados pelos órgãos ofi-
ciais são físicos e químicos, excluindo o bioma, e o Ma-
nuelzão tinha a preocupação com a saúde, escolhemos 
a volta dos peixes ao rio, já que os peixes estão no topo 
da cadeia, precisam de um ecossistema saudável para 
sobreviver e têm todo um imaginário coletivo que os vin-
cula a algo alegre, positivo”, lembra. Apolo recorda que 
outro indicador escolhido pelo projeto foi a possibilidade 
de nadar nas águas da bacia do Rio das Velhas sem 
adoecer, aproximando os homens e os peixes. “Esse 
momento em que o homem e o peixe se encontram no 

mesmo ambiente os tornaria 
mais próximos e seria uma for-
ma de superar a divisão entre 
homem e natureza, na práti-
ca”, ressalta.

Segundo Apolo, os indica-
dores e a preocupação cons-
tante em explicitar o vínculo 
entre homem e natureza são 
decorrentes do conceito inicial 
do projeto, que é a mobiliza-
ção. “Para os distraídos, argu-
mentar sobre mobilização so-
cial ou conscientização dá no 
mesmo, mas não dá. Cons-
cientizar tem a ver com edu-
car e informar. Mas é possível 
saber muito e fazer pouco ou 
nada. É aquela ideia de que 
tem que educar o povo, cate-

quizar as pessoas”, critica, lembrando que a escolha do 
termo “catequizar” não é aleatória, pois vem para atuali-
zar o passado colonial. Para o coordenador do projeto, 
superar essa questão é essencial. “A própria universida-
de tem sua concepção em um projeto de educação for-
jado em outra realidade. Ela tem uma visão disjuntiva do 
mundo e não consegue ver a complexidade das coisas 
da vida”, argumenta. De acordo com Apolo, o próprio 
Manuelzão, embora seja um projeto vinculado a uma ins-
tituição de ensino, é uma crítica a esse modelo de edu-
cação. “Ele é um projeto rebelde, há um questionamento 

Mobilizar para preservar

“Estamos sinergicamente 
ligados à economia, que 
é uma espécie de rolo 

compressor das práticas 
sociais e que exige lutas 
constantes para equilibrar 
as demandas de outras 

áreas”.
Médico e ambientalista Apolo Heringer
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das práticas da própria universida-
de”, afirma.

 Na avaliação de Apolo, as pes-
soas discutem conscientização 
porque entendem que é necessária 
uma educação ambiental mais efe-
tiva e menos utilitarista. “Muitas ve-
zes, como compensação, empre-
sas contratam uma ONG para fazer 
‘educação ambiental’ e falar sobre 
questões que não são vivenciadas. 
Estamos sinergicamente ligados à 
economia, que é uma espécie de 
rolo compressor das práticas so-
ciais e que exige lutas constantes 
para equilibrar as demandas de 
outras áreas”, observa. Ele argu-
menta que a complexidade dessas 
relações vai exigir a constituição de 
indicadores e metas comuns, pac-
tuadas pelos diversos setores.

 Segundo o idealizador do Ma-
nuelzão, não há receita pronta, nem 
saída fácil, mas há perspectivas. “É 
fundamental ‘ecologizar’ a econo-
mia resconstruindo o vínculo entre 
homem e natureza. É necessário, 
também, desenvolver e implemen-
tar infraestrutura adequada que 
respeite o ambiente, já que as pes-
soas, mesmo sem a dita ‘educação 
ambiental’, tendem a se apropriar 
dessas estruturas e desenvolver 
novas práticas mais sustentáveis. 
Ter uma visão sistêmica, comple-
xa, da vida, observar a realidade 
concreta e, especialmente, ter uma 
postura crítica são outros elemen-
tos essenciais para que a socieda-
de avance nas discussões e práti-
cas ambientais. Só quando há uma 
visão crítica é possível avançar. Se 
os técnicos tiverem uma postura 
subalterna, vão perder o protago-
nismo”, sentencia Apolo. 
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• ad ietec

www.gestaodeprojetosbrasil.com.br 
Participe da rede social Gestão de Projetos Brasil e compartilhe 
conhecimentos com os maiores gestores do mercado. Ensina quem sabe fazer.®

Você vai 
evoluir 
muito 
na sua 
carreira.

Seja um multiEspecialista
Gestão de Projetos
Gestão de Processos
Gestão de Projetos em Construção e Montagem
Engenharia de Planejamento
Engenharia de Custos e Orçamento
Engenharia de Produção Enxuta
Engenharia Logística
Engenharia de Vendas
Engenharia Ambiental Integrada
Engenharia de Software
Engenharia de Processos Industriais

O ÚNICO DE BH 
COM REGISTRO NO PMI.

GESTÃO DE
PROJETOS BRASIL.
Os alunos de Pós-Graduação Gestão de Projetos receberão 
o livro Gestão de Projetos Brasil, escrito pelos professores 
do IETEC. O conteúdo é totalmente voltado para aplicação 
prática, na visão dos maiores especialistas da área.

ietec.com.br
cursos@ietec.com.br
(31) 3116-1000 – (31) 3223-6251

Rua Tomé de Souza, 1.065, Savassi – Belo Horizonte. 

 twitter.com/ietec   
 facebook.com/ietec 
 linkedin.com/in/ietec

Inscrições Abertas.

PÓS GRADUAÇÃO E MBA EM GESTÃO 
DE PROJETOS IETEC.
EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS.

Além de ser pioneiro na criação do curso de Gestão de Projetos, o IETEC está sempre evoluindo. 
Já são mais de 150 turmas formadas nesse que é um dos mais promissores mercados atualmente. 

Desconto especial para registrados
adimplentes no CREA-Minas

*Os descontos não são acumulativos
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ObjetivO: 

Gerir Informações 
e Conhecimento
Preservar e classificar 
adequadamente o volume 
de dados que suportam as 
operações, gerindo e analisando 
o conteúdo dos acervos, de 
modo a gerar informações e 
conhecimentos em repositórios 
seguros, acessíveis e propícios 
à identificação de novas 
proposições de valor.

Conhecimento 
compartilhado
Com as portarias 265/2012 
e 310/2013, 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.

www.gestaodeprojetosbrasil.com.br 
Participe da rede social Gestão de Projetos Brasil e compartilhe 
conhecimentos com os maiores gestores do mercado. Ensina quem sabe fazer.®
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Os alunos de Pós-Graduação Gestão de Projetos receberão 
o livro Gestão de Projetos Brasil, escrito pelos professores 
do IETEC. O conteúdo é totalmente voltado para aplicação 
prática, na visão dos maiores especialistas da área.

ietec.com.br
cursos@ietec.com.br
(31) 3116-1000 – (31) 3223-6251

Rua Tomé de Souza, 1.065, Savassi – Belo Horizonte. 

 twitter.com/ietec   
 facebook.com/ietec 
 linkedin.com/in/ietec

Inscrições Abertas.

PÓS GRADUAÇÃO E MBA EM GESTÃO 
DE PROJETOS IETEC.
EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS.

Além de ser pioneiro na criação do curso de Gestão de Projetos, o IETEC está sempre evoluindo. 
Já são mais de 150 turmas formadas nesse que é um dos mais promissores mercados atualmente. 

Desconto especial para registrados
adimplentes no CREA-Minas

*Os descontos não são acumulativos

73,83%
Resultado geral da Gestão 2012/2014

Gestão de Resultados

ObjetivO: 

Excelência na 
Gestão
Implementar modelo de gestão 
baseado nas melhores práticas 
de planejamento, que permita 
a mensuração do desempenho 
organizacional e das estratégias, 
orientado para os públicos 
do Crea-Minas, bem como a 
implantação de uma cultura de 
resultados e inovação. 

Resultados
5 temas estratégicos
16 objetivos
33 indicadores 

ObjetivO: 

Assegurar a 
Sustentabilidade
Desenvolver ações de austeridade 
e otimização financeira, 
buscando aprimorar a gestão de 
custos, incrementar o nível de 
investimento, ter assertividade 
no cumprimento do orçamento 
e implementar ações para que 
os profissionais e as empresas 
estejam regulares junto ao 
Conselho.

Foi  a média dos 
indicadores relativos 
a este objetivo 
estratégico

ObjetivO: 

Empregar 
Tecnologias de 
Ponta
Utilizar tecnologias integradas, 
potencializando e otimizando 
as áreas de  Atendimento e 
Fiscalização, além dos demais 
processos e serviços do Crea-
Minas. Para garantir maior 
disponibilidade dos serviços on-
line, o Crea-Minas migrou seus 
sistemas para cloud computing.

Disponibilidade 
das ferramentas e 
serviços de TI

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE TECNOLOGIA COM 
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Finalizamos a nossa gestão 
2012/2014 com a sensação 

de dever cumprido. Atingimos 
73,83% no resultado geral do 

plano de gestão. Um número a ser 
comemorado. 

Para atingir nossos objetivos, 
foram desenvolvidos projetos, que 

envolveram todos os setores do 
Conselho, norteados por cinco 

temas estratégicos: desenvolvimento 
contínuo de tecnologias com 

simplificação de procedimentos, 
inserção social, especialização 

da fiscalização, formação e 
requalificação profissional, e 
desenvolvimento e gestão de 

pessoas. 
Para consolidar uma cultura de 

planejamento e excelência, o Crea-
Minas detalhou as diretrizes dos 

cinco temas da gestão e implantou 
33 indicadores, vinculados aos 16 
objetivos do seu mapa estratégico. 

A partir desses indicadores, 
conseguimos medir o cumprimento 

dos objetivos e avaliar a evolução 
do trabalho de cada setor. Com 

essas informações em mãos, 
poderemos fazer uma gestão ainda 
mais eficiente, implementar novas 
ações de valorização e defesa da 

engenharia e gerar mais benefícios 
para os profissionais e as empresas 

da área tecnológica e para a 
sociedade.

Nos quadros a seguir, são 
apresentadas algumas ações, 

produtos e indicadores que nos 
auxiliaram para que atingíssemos os 

objetivos estratégicos. Boa leitura.

ObjetivO:  

Otimizar o Fluxo de Processos e 
Documentos
Otimizar a gestão dos processos dos documentos, integrando-os em uma 
única arquitetura baseada nos negócios do Crea-Minas, com foco na 
simplificação dos procedimentos e na digitalização dos conteúdos, visando 
reduzir os custos e o tempo de atendimento das demandas internas e 
externas, por meio da automatização dos procedimentos.

Taxa de efetividade do registro de profissionais e de 
pessoas jurídicas

*(total de registros emitidos no prazo/total de registros no período)x100

ObjetivO: 

Promover a Comunicação Efetiva
Melhorar a comunicação organizacional,  promovendo a interação, o 
envolvimento e o relacionamento com os públicos interno e externo, 
divulgando os elementos e objetivos da estratégia, o papel, as ações e as 
iniciativas do Crea-Minas, posicionando-se adequadamente nos meios de 
comunicação e viabilizando canais efetivos de troca de informações e diálogo. 

www.revistavertice.com.br 
www.radiocreaminas.com.br
www.tvcreaminas.com.br
www.facebook.com/CreaMinas
www.youtube.com/CreaMinas 

Rádio
Crea-Minas

Rádio
Crea-Minas

Rádio
Crea-Minas

Rádio
Crea-Minas

Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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81%
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ObjetivO: 

Aprimorar o 
Atendimento
Captar e processar as necessidades 
de cada público, primar pela eficácia e 
eficiência tanto do atendimento quanto 
da resolução efetiva das demandas, 
comunicar padrões e canais de 
atendimento mais ágeis aos usuários, 
elevando, de modo perceptível, a 
qualidade dos serviços e a satisfação 
dos cidadãos, com redução de custos.

Carta de Serviços
Disponível no endereço 
www.crea-mg.org.br, traz 
informações sobre os requisitos 
e documentos necessários 
para cada serviço, os canais e 
prazos de 
atendimento 
das 
demandas.

Sistema de Gestão do 
Atendimento (SGA)
Implantado em dezembro 
de 2014, representa a 
possibilidade de registrar todos 
os atendimentos, bem como 
melhorar a gestão dos serviços 
pela análise dos relatórios 
gerenciais emitidos pela 
ferramenta. O próximo passo, 

previsto para 2015, é possibilitar 
o acompanhamento on-line 
da tramitação do processo em 
tempo real, com informações 
objetivas sobre o andamento dos 
serviços.

1.145 
atendimentos no estado
* média diária, considerando todos 
os canais, nas duas primeiras 
semanas de implantação do SGA

Carta de
Serviços

SGA
SISTEMA DE GESTÃO

DO ATENDIMENTO

ESPECIALIZAR A FISCALIZAÇÃO

ObjetivO: 

Especializar a fiscalização
Especializar a fiscalização para atuar por modalidade de empreendimento e ampliar o poder de 
fiscalização do Conselho, através da otimização das ações, do emprego de tecnologias, da padronização 
dos procedimentos e da instrumentalização e capacitação das equipes.

Nos últimos anos, o Crea-Minas realizou mais ações de fiscalização e registrou menos 
autos de infração. Com a devida orientação, a maioria regularizou a obra ou serviço.

DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃO DE PESSOAS

ObjetivO: 
Formar Líderes e Reter Talentos
Promover as condições propícias ao reconhecimento de 
talentos e necessárias ao desenvolvimento de lideranças 
que estimulem o comprometimento, o envolvimento e a 
união das pessoas em prol da gestão.

Treinamentos

2012 – 445 horas

2013 – 557 horas

2014 – 641 horas

ObjetivO: 

Estabelecer e Implantar Política 
de Valorização Profissional
Desenvolver de modo estruturado, competências técnicas, 
funcionais e interpessoais, promover o crescimento 
profissional e reconhecer o desempenho dos funcionários 
e colaboradores, aliando ações de comunicação que 
possibilitem um ambiente organizacional no qual 
as pessoas tenham qualidade de vida e se sintam 
desafiadas, motivadas e participantes dos objetivos.

Grau de adequação do 
corpo funcional conforme 
Plano de Desenvolvimento 
e Resultado de Pessoal. 

FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ObjetivO: 

Incrementar a Interação 
com o Sistema Educacional
Aproximar-se do sistema educacional, participando 
das discussões de temas referentes a cursos, 
grades curriculares e atribuições profissionais, 
cooperar tecnicamente com as instituições de 
ensino e de pesquisa, promover a inserção dos 
egressos no Sistema e incentivar a participação 
das instituições de ensino no Conselho.

Feicintec
A Feira de 
Ciências e 
Inovações 
Tecnológicas (Feicintec) fomenta a inovação 
e aproxima o Crea-Minas das Instituições 
de Ensino, promovendo intercâmbio de 
conhecimento. As duas edições reuniram 
trabalhos de todo estado, com exposição 
presencial em Belo Horizonte e diversas 
premiações.

Crea-Minas Júnior  
Presente em 36 municí-
pios, o Crea-Minas Júnior 
aproxima os futuros pro-
fissionais e o Conselho. 

Colégio Estadual de 
Instituições de Ensino
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.

Logotipo

ObjetivO: 

Fortalecer Entidades de Classe 
Contribuir para o desenvolvimento das Entidades de Classe, de modo a fortalecer sua 
atuação em favor do crescimento do Sistema Profissional.

Repasse de A.R.T.s 
para as Entidades de Classe

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

84%

Ações

Infrações

Notificações

Autuações

Regularização

2012 2013 2014

14k

28k

42k

56k

70k

0

R$ 2.213.499,71
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INSERÇÃO SOCIAL

ObjetivO: 

Promover a Valorização das 
Profissões Tecnológicas
Comunicar o papel estratégico das profissões 
tecnológicas na sociedade, garantir a contratação de 
profissionais habilitados e promover a inserção no 
mercado de trabalho, de modo a valorizar e desenvolver 
as profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Profissões
Em 2014, o Crea-Minas desenvolveu uma série 
de vídeos que falam sobre cada modalidade. 
Confira em www.youtube.com/CreaMinas 

Atuar em políticas públicas e na promoção dos interesses 
dos diferentes públicos atendidos pelo Crea-Minas. Estimular 
o desenvolvimento regional, promover oportunidades de 
debate e de atuação parlamentar em torno dos grandes 
temas da engenharia nos diversos fóruns.

Encontros Regionais
Os Encontros Regionais 
– Políticas Públicas e 
Corresponsabilidade Social 
foram promovidos pelo Crea-
Minas e Ouvidoria Geral do Estado, com o objetivo 
de  desenvolver diagnóstico técnico regional e 
propostas de soluções da demandas identificadas. 
Em 2012 e 2013, a série de eventos reuniu mais 
de 6.500 profissionais em 12 Encontros Regionais. 
Em 2014, o foco do projeto passou a ser o 
monitoramento dos encaminhamentos de cada uma 
das  1248 propostas. Acompanhe: www.crea-mg.
org.br/encontrosregionais

Câmara de Mediação e 
Arbitragem do Crea-Minas 
O Crea-Minas implantou em julho 
de 2012 a Câmara de Mediação 
e Arbitragem do Crea-Minas, 
que incentiva a utilização de 
alternativas de resolução de conflitos 
que garantem mais celeridade, 
flexibilidade, economia e sigilo. 
www.crea-mg.org.br/cma

Assessoria Jurídica e Parlamentar
A 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.

Representatividade do Crea-Minas nos 
diversos fóruns de políticas públicas

O Crea-Minas mantém representantes em 135 
conselhos que discutem, formulam e fiscalizam a 
execução de políticas públicas setoriais. Em 2012, 
eram 73 representantes. Hoje, são 139.

Crea Cultural
O Crea-Minas acredita 
que o acesso à produção cultural é uma forma 
de contribuir para uma sociedade mais justa e 
solidária. O Crea Cultural, como  é conhecida a 
Associação dos Profissionais do Crea-Minas, foi 
fundamental para realização de diversas ações, 
especialmente no interior do estado. Conheça:  
www.creacultural.com.br

Estamos em obras
O Programa de Obras melhorou a infraestrutura do 
Conselho, garantindo mais qualidade e conforto. 
Mais de 10 milhões foram investidos em projetos, 
obras e reformas.

Interiorização
Entre 2012 e 2014, o Crea-Minas inaugurou 19 
Escritórios de Representação e instalou duas 
novas inspetorias. As unidades de atendimento 
facilitam o acesso aos serviços do Conselho e 
ampliam a participação nas discussões acerca 
do desenvolvimento das cidades, do campo e 
das indústrias. Com a representação local, o 
Crea-Minas mostra a relevância da engenharia 
para o desenvolvimento, valorizando a profissão 
e garantindo procedimentos técnicos adequados. 
Encontre a unidade mais próxima em 
www.crea-mg.org.br/crea-minas/unidades-de-
atendimento 

ObjetivO: 

Resgatar a Autoridade 
Técnica
Ser reconhecido pela sociedade como fórum 
primordial para a construção, desenvolvimento e 
debate da agenda contemporânea da Engenharia, 
retendo conhecimento e domínio técnico na 
vanguarda da inovação das profissões tecnológicas.

Taxa de conclusão de produtos 
das Câmaras Temáticas

O Crea-Minas implantou as Câmaras 
Temáticas, esferas técnicas de articulação e 
planejamento, com o propósito de oferecer 
à sociedade estudos, proposições e projetos 

sobre grandes temas da engenharia.

Em 2012, foi lançada a de Mobilidade 
Urbana da RMBH. Em 2013, foram lançadas 
as Câmaras de Malha Rodoviária Federal 
e a de Valorização do Profissional do 
Crea-Minas no Serviço Público.
Em 2014, a Câmara Temática de Mobilidade 
Urbana da RMBH lançou um documento 
contendo as principais 
diretrizes sobre o tema para 
Belo Horizonte e as demais 
cidades metropolitanas.

Acesse www.crea-mg.org.br

ObjetivO: 

Articular parcerias 
para o atendimento 
dos interesses da 
Sociedade
Posicionar-se como ente 
relevante de um sistema público 
amplo de proteção e promoção 
dos interesses da sociedade, 
cooperando e articulando para 
que um conjunto ampliado de 
instituições satisfaça estas 
expectativas, no exercício eficiente 
de suas atribuições.

Convênio Crea-Minas/
Funasa
O Termo de Cooperação 
16/2012, firmado entre o 
Crea-Minas e a Funasa teve 
como objetivo capacitar 
e apoiar tecnicamente 
municípios com menos de 50 
mil habitantes na elaboração 
do Plano de Saneamento 
Básico. Inicialmente, a 
parceria previa o atendimento 
a 100 cidades, mas com 

a priorização 
dos consórcios 
intermunicipais, 429 
municípios foram 
direta e indiretamente 
beneficiados. 

ObjetivO: 

Atuar em Políticas Públicas 
e Temas de Interesse das 
Profissões Tecnológicas

CÂMARAS
TEMÁTICAS

88%

64%

Os valores apresentados para 
os indicadores representam 
sua efetividade em relação à 
meta estabelecida!
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RECEITAS ORÇADO REALIZADO

R$ V% R$ V% H%

Anuidades 41.187.079,02 57,16% 40.478.851,94 55,96% -1,72%

ART 24.269.027,68 33,68% 24.769.620,58 34,25% 2,06%

Patrimoniais 53.498,94 0,07% 52.174,07 0,07% -2,48%

Receitas de Serviços 1.717.234,53 2,38% 2.165.884,10 2,99% 26,13%

Receitas Financeiras 1.941.306,67 2,69% 1.989.859,34 2,75% 2,50%

Transferências Correntes 550.000,00 0,76% 39.000,00 0,05% -92,91%

Multas de Infrações 484.204,13 0,67% 441.253,89 0,61% -8,87%

Indenizações e Restituições 374.366,58 0,52% 553.753,46 0,77% 47,92%

Dívida Ativa 1.424.499,87 1,98% 1.839.767,44 2,54% 29,15%

Receita de Capital 60.000,00 0,08% 0,00 - -

Total 72.061.217,42 100,00% 72.330.164,82 100,00% 0,37%

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 CREAMG.

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. São as infrações previstas nas Leis 5.194/66 e 6.496/77.

Indenizações e Restituições 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.

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.

DESPESAS ORÇADO REALIZADO

R$ V% R$ V% H%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.351.758,48 44,43% 31.736.268,40 43,84% -1,90%

_Remuneração Pessoal 20.916.926,49 28,73% 20.674.243,61 28,56% -1,16%

_Encargos Patronais 5.974.119,07 8,21% 5.918.641,14 8,18% -0,93%

_Benefícios a Pessoal e Assistenciais 5.460.712,92 7,50% 5.143.383,65 7,10% -5,81%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.140.327,10 40,02% 31.214.325,37 43,12% 7,12%

_Uso de Bens e Serviços 1.661.701,00 2,28% 1.706.267,58 2,36% 2,68%

_Viagens (diárias + passagens + hospedagem e alimentação + 
locomoção) 4.332.417,92 5,95% 4.179.765,23 5,77% -3,52%

_Serviços de Comunicação 2.672.568,16 3,67% 2.665.289,31 3,68% -0,27%

_Serviços de Divulgação Institucional 2.934.454,78 4,03% 3.354.401,69 4,63% 14,31%

_Demais Serviços Profissionais 5.084.392,61 6,98% 5.869.641,04 8,11% 15,44%

_Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.454.792,64 17,11% 13.438.960,52 18,56% 7,90%

TRIBUTÁRIAS E DEMAIS DESPESAS CORRENTES 809.044,77 1,11% 678.447,52 0,94% -16,14%

SERVIÇOS BANCÁRIOS 809.044,77 1,32% 1.006.859,06 1,39% 4,41%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.801.654,71 5,22% 3.251.301,51 4,49% -14,48%

_Repasse a Entidades 3.801.654,71 5,22% 2.292.927,87 3,17% -39,69%

_Demais Transferências Correntes 0,00 - 958.373,64 1,32% -

INVESTIMENTOS 5.743.348,67 7,89% 4.508.178,84 6,23% -21,51%

_Obras e Instalações 3.845.837,78 5,28% 3.042.652,97 4,20% -20,88%

_Equipamentos e Mat. Permanentes 1.897.510,89 2,61% 1.465.525,87 2,02% -22,77%

_Reserva de Contingência - 0,00 - -

TOTAL 72.810.455,04 100,00% 72.395.380,70 100,00% -0,57%

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.t

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, 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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Quadro1 : tipos de Receitas - Fonte: Núcleo Orçamentário

Quadro2 : tipos de Despesas - Fonte: Núcleo Orçamentário
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Além de propostas de duplica-
ção e de construção de novas vias 
para complementar a rede rodoviária 
regional, durante os Encontros Re-
gionais foram apontados problemas 
em diversas estradas federais e es-
taduais. Dentre eles destacam-se a 
falta de manutenção, a necessidade 
de pavimentação, o subdimensiona-
mento, projetos inadequados, supe-
relevação deficiente, raios de curva 
acentuados e sem pontos de ultra-
passagens, traçados muito sinuosos, 
curvas perigosas, distâncias de visibi-
lidade inadequadas, sistemas de dre-
nagem ineficientes, pavimento irregu-
lar, atraso, demora e descontinuidade 
nas obras que ultrapassam o tempo 
previsto inicialmente. Foram apon-
tados também problemas nas inter-
seções das estradas com o acesso 
às cidades ou interferência com vias 
urbanas, falta de fiscalização de car-

gas e do uso do solo ao longo da via, 
além do trânsito inadequado de ca-
minhões das mineradoras. Há muitas 
demandas de contenção de encosta, 
melhoria e adequações do desenho 
das vias, construção de pista, cantei-
ros centrais, acostamentos, melhoria 
da sinalização horizontal e vertical, 
dentre outros.

Os participantes dos Encontros 
apontaram ainda a necessidade de 
os órgãos federais e estaduais agili-
zarem a duplicação e a implantação 
de inúmeros trechos já previstos e 
de apresentarem, emergencialmente, 
um plano de execução de acosta-
mentos adequados e construção da 
terceira faixa nos trechos onde ocor-
rem mais acidentes.

Esse quadro conduz à conclusão 
que há falta de cuidado com as vias 
e com os meios de transporte nos di-
versos modais.

Em todas as regiões, os Encon-
tros ressaltaram a importância da 
reestruturação da infraestrutura rodo-
viária e ferroviária comprometida pelo 
aumento do tráfego, que estrangula 
o desenvolvimento regional e do es-
tado, prejudicando o escoamento da 
produção e a implantação de indús-
trias. Apontaram também para a ne-
cessidade de melhorar a manutenção 
das estradas rurais nos municípios, 
sendo que nas cidades a mobilidade 
é uma das prioridades atuais. Deixa-
ram claro, ainda, que é preciso inte-
grar os diversos modais e aprofundar 
a interlocução permanente com to-
dos os níveis de gestão para melhorar 
a rede de transportes de cargas e de 
passageiros.

Constatou-se que a falta de plane-
jamento e a concepção inadequada 
de um projeto de engenharia rodo-
viária provocam impactos negativos 
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Panorama do Eixo Rodovias
Cuidar das vias e dos meios de transportes nos diversos modais é 
fundamental para o desenvolvimento estadual e regional
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ad
PUC

para a economia e trazem inúmeras 
consequências nas etapas de implan-
tação e conservação. Isso expõe os 
usuários a variados tipos de aciden-
tes, sendo que a deficiência no con-
trole do trânsito e das cargas dos veí-
culos potencializa os problemas.

Uma das críticas mais frequentes 
dos profissionais foi em relação às li-
citações feitas com projetos básicos, 
ocasionando atrasos nas obras e 
sucessivos aportes de recursos não 
previstos, além de comprometer a 
qualidade das vias. Foi ressaltada a 
necessidade de valorizar a etapa do 
projeto executivo, com detalhamento 
e planejamento da obra. Ficou claro 
que um projeto executivo bem deta-
lhado permite a utilização de soluções 
técnicas adequadas, orçamentos 
mais precisos, menor custo da obra 
e das desapropriações, contribuindo, 
assim, para minimizar a corrupção. 
Além disso, evita paralisações de di-
versas origens, inclusive por órgãos 
governamentais, e propicia melhoria 
da fiscalização na execução da obra.

Constatou-se ainda que as pri-
vatizações necessitam de monitora-
mento e revisão, já que nem sempre 
elas cumprem os itens contratuais e 
não consideram as necessidades re-
gionais e locais. Muitos municípios 
não têm acesso às informações sobre 
obras em trechos das estradas no seu 
território.

Há forte demanda pela volta dos 
trens de passageiros, prejudicada 
pelo monopólio do transporte de mi-
nério, que afeta também outros seg-
mentos econômicos. No caso da Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte, 
a rede ferroviária existente atravessa 
20 de seus 34 municípios, afetando 
cerca de 80% de sua população.

Nos problemas diagnosticados e 
nas propostas apresentadas durante 
os Encontros Regionais fica claro que 
as rodovias no Brasil e, especialmente 
em Minas Gerais, que unem as regi-
ões Norte e Sul e Leste e Oeste do 
país, demandam novo planejamento 
de médio e longo prazo, adequado 

CURSOS DE MASTER E DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA

FAÇA
SEU PRÓPRIO
CAMINHO.

Inscrições até 9/02
iec.pucminas.br
(31) 3319-4444

SY000414BO-AdR_Pós-Graduação_1Sem2015_127x270mm_Fin.indd   1 11/20/14   11:10 AM
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ao momento atual e com vistas ao 
futuro. O planejamento deve estimu-
lar novas formas de gestão que arti-
culem as escalas nacional, estadual e 
municipal e incorporem definitivamen-
te a escala regional, além de integrar 
os diversos modais: ferroviário, hidro-
viário e aeroportuário.

O planejamento da logística dos 
transportes demanda um olhar es-
pecial a partir dos municípios, das 
cidades e sua região, para contribuir 
num processo disseminado de de-
senvolvimento e melhoria da quali-
dade de vida para todos. É preciso 
reconhecer que as rodovias federais 
e estaduais, além do seu tradicional 
papel de articulação das grandes 
distâncias e do escoamento da pro-
dução agrícola e industrial, vão se 
tornando também complementos da 
vida urbana na escala regional, fato 
evidente nas regiões metropolitanas. 
São inúmeros e crescentes os ca-
sos de universidades que se locali-
zam nas proximidades das rodovias, 
para facilitar o acesso de estudan-
tes oriundos de muitos municípios. 
Os serviços de saúde são também 
usuários crescentes das rodovias. É 
interessante lembrar ainda dos inú-
meros condomínios de população 
de rendas médias e altas que, cada 
vez mais, utilizam as estradas como 
vias urbanas. As rodovias, além do 
reconhecido papel articulador de 
pontos longínquos do território na-
cional e estadual, são também estru-
turadoras do desenvolvimento regio-
nal e sua rede de cidades, com papel 
crescente como infraestrutura básica 
para prover alguns dos direitos bá-
sicos da cidadania, como moradia, 
educação, saúde, trabalho, lazer, 
alimentação, segurança, transportes 
e serviços públicos. Provavelmente, 
muitos dos conflitos da população 
com as estradas, inclusive nos pro-
cessos de concessão, tenham ori-
gem no desconhecimento ou nega-
ção desses fatos.

Reconhecer isso é o primeiro pas-
so para encontrar soluções adequa-

das para os diferentes casos. A rela-
ção das rodovias federais e estaduais 
com as cidades é bastante conflituo-
sa, sendo que pode-se dizer o mes-
mo das ferrovias.

Em geral, os conflitos são de três 
níveis:
1. estradas que atravessam a 

cidade produzindo aumento 
significativo no trânsito urbano, 
colocando em risco a vida 
dos cidadãos e causando 
problemas diversos, como 
congestionamentos, ruído e 
poluição do ar;

2. conexões inadequadas das 
estradas com as cidades, 
resultando em trevos e 
cruzamentos que se tornam nós 
de insegurança;

3. utilização inadequada do solo 
nas áreas lindeiras às estradas.

Existem muitos congestionamen-
tos nas articulações das rodovias 
com a malha urbana, já que as cida-
des se expandem utilizando as estra-
das como avenidas. É preciso com-
patibilizar a expansão urbana com as 
rodovias e ferrovias, para evitar a peri-
ódica construção de vias de contorno 
que, além dos altos custos de implan-
tação, ampliam as distâncias a serem 
percorridas e oneram o transporte de 
bens e serviços.

É importante, por isso, prever nos 
planos diretores dos municípios e nos 
planos de mobilidade as articulações 
das rodovias com as vias urbanas de 
forma a:

 - respeitar as rodovias em seu 
papel de ligação regional e 
de longas distâncias, de alta 
velocidade, fundamentais à 
logística dos transportes e ao 
desenvolvimento econômico 
municipal e regional;

 - não permitir que a expansão 
das cidades utilize estradas 
federais e estaduais como 
vias urbanas, obrigando, 
periodicamente, a construção 
de vias de contorno;

 - minimizar impactos nas 

rodovias e nas cidades, 
evitando degradação ambiental 
e conflitos de uso do solo.

É relevante o modo de desloca-
mento por bicicletas e a pé como 
meio de transporte para se chegar 
aos centros de empregos industriais 
e comerciais localizados nas proximi-
dades ou às margens das rodovias. 
Para isso, são necessários estudos 
e propostas urgentes para compati-
bilizar as rodovias com a vida urba-
na e sua mobilidade. As autoridades 
locais e os profissionais da cidade, 
que detêm maior conhecimento da 
região, são os mais indicados para 
elaborar sugestões, estudos e pro-
jetos básicos a serem apresentados 
para discussão aos órgãos estaduais 
e federais.

Para o modal ferroviário, as prin-
cipais demandas foram em relação à 
expansão das vias e à construção de 
arcos ou rodoanéis, retorno ao trans-
porte de passageiros, melhorias nas 
interseções com as vias urbanas para 
garantir a segurança, ampliação do 
transporte ferroviário para outras car-
gas que não só minério

No modal aeroviário há deman-
das de expansão dos aeroportos e 
de voos e melhoria nas vias de aces-
so. No modal hidroviário sugeriu-se   
aprofundar discussão para planeja-
mento de hidrovia no Lago de Furnas 
e reativação do Rio São Francisco.

Todo esse debate apontou para 
a necessidade de encontrar formas 
de diálogo e de gestão que incor-
porem, permanentemente, os três 
níveis de governo, a escala regional, 
a sociedade civil e todos os modos 
de transporte no planejamento, na 
elaboração de projetos e na manu-
tenção das estradas. Esse diálogo 
deve contemplar uma visão da logís-
tica dos transportes também como 
fator de desenvolvimento regional, 
com apresentação dos projetos para 
discussão. A partir dessa discussão 
será preciso evoluir em relação aos 
projetos executivos para instruir os 
processos de licitação.
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Durante os Encontros Regionais, um dos principais te-
mas abordados foi a necessidade de os órgãos federais 
e estaduais agilizarem a reestruturação da infraestrutura 
rodoviária e ferroviária do estado. Comprometida pelo au-
mento do tráfego - que estrangula o desenvolvimento e 
prejudica o escoamento da produção, além de dificultar 
a implantação de indústrias em varias regiões -, a malha 
rodoviária no estado foi um dos principais destaques. Pro-
postas como duplicação e construção de novas vias para 
complementar a rede rodoviária regional foram apontadas 
como prioridade, sendo que a duplicação da BR 381 Nor-
te foi uma delas.

Importante elo entre as rodovias do Sudeste e do Nor-
deste do país, a BR-381 Norte, que liga Belo Horizonte 
a Governador Valadares, é o único eixo que une o vetor 
Leste de Minas Gerais, como o Vale do Aço e o Vale do 
Rio Doce, com seus importantes parques industriais, à 
região Sudeste e o Sul do país. Devido a sua extrema 
importância econômica por ligar os estados brasileiros do 
Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, a duplicação 
da BR-381 se tornou uma obra indispensável para faci-
litar o escoamento da produção das empresas mineiras 
e para o recebimento de matéria-prima necessária à sua 
operação.

Apesar da sua importância econômica, a rodovia ficou 
conhecida como Rodovia da Morte. O traçado sinuoso 
em pista única em boa parte do trajeto, aliado ao intenso 
volume de tráfego, tornaram a BR-381 Norte uma das 
rodovias mais perigosas do Brasil. O trecho de Belo Ho-
rizonte à divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito 

Santo, com seu traçado de longas curvas, extensas áreas 
de ultrapassagem proibida e raios de curvas fechados é o 
que possui as piores condições de tráfego de toda malha 
rodoviária brasileira, se transformando em palco de gran-
des e graves acidentes.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), além da construção de novas pis-
tas e restauração da pista atual, estão previstas a cons-
trução de cinco túneis, 34 pontes, 66 viadutos e várias 
outras obras. Em nota, o Ministério dos Transportes e o 
DNIT garantiram que todas as determinações da Presi-
dência da República serão cumpridas em “relação à obra 
necessária e urgente, não só para os mineiros, como para 
todo o país”. Iniciadas em março, as obras preveem um 
novo traçado numa extensão de 303 quilômetros e foram 
recebidas com alívio por aqueles que trafegam pela rodo-
via e pelos moradores dos 23 municípios atravessados 
por ela.

Dividida em 11 lotes, a obra orçada em R$ 2,5 bilhões 
faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e pode acabar com os inúmeros acidentes e re-
solver um sério problema estrutural do transporte rodo-
viário no estado. Além de por fim ao descrédito devido 
às incontáveis promessas não cumpridas feitas durante 
as gestões dos governo federal e estadual ao longo dos 
anos no sentido de resolver o problema, a duplicação 
pode mudar o cenário das cidades próximas à rodovia.

É o caso da pequena cidade histórica de Antônio Dias, 
no Vale do Aço, com pouco mais de 9 mil habitantes, 
onde a duplicação da BR-381 é sinônimo de desenvolvi-
mento. As obras na cidade tiveram início em março com a 
abertura de pistas e construção de dois túneis pela JDan-
tas, empreiteira responsável pelo lote 3.2.

Segundo o engenheiro civil Francisco Fonseca, geren-
te de contrato da JDantas, desde o início das obras foram 
contratados cerca de 350 funcionários para as mais diver-
sas funções. “Os funcionários trabalham em três turnos 
de segunda a sábado, sendo que 60% dos contratados 
são recrutados na região. Servimos cerca de mil refeições 
diárias e mais café da manhã. Estamos alugando máqui-
nas na região, alugamos oito casas em Antônio Dias e um 
sítio para abrigar 200 pessoas. Também compramos ser-
viços locais de telefonia, de tecnologia da informação e de 
segurança patrimonial. Tudo isso impacta positivamente a 
economia do município. Na área tecnológica atualmente 

Obra estratégica para Minas Gerais

Nova BR 381 em números
Mais de R$ 4 bilhões em investimentos

Mais de 205km de pista duplicadas

64 obras de arte especias (17pontes e 47 viadutos)

5 túneis (2.385 metros de extensão)

20 passarelas

99 paradas de ônibus
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empregamos três engenheiros civis, um engenheiro me-
cânico, um engenheiro ambiental, um geólogo e cerca de 
dez técnicos de várias áreas da engenharia.

Para o secretário municipal de Planejamento e Desen-
volvimento de Antônio Dias, engenheiro de produção Na-
zareno de Oliveira Barros, a obra da BR-381 já gerou cer-
ca de 150 empregos na cidade e trouxe benefícios com o 
aumento dos aluguéis e das vendas no comércio. “A obra 
oferece oportunidades para todos da cidade, fomentando 

o desenvolvimento local. Espero que quando a obra es-
tiver pronta melhore o fluxo do tráfego e traga benefícios 
para todos aqueles que por ela trafegam”, afirmou.

A ideia é que, de simples via de escoamento de carga, 
a duplicação da BR-381 passe a ser uma rota de desen-
volvimento e que a sua qualidade seja fator de atração de 
negócios para os municípios por onde ela passa e para 
toda Minas Gerais, melhorando a qualidade de vida de 
todos os mineiros.
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Os problemas e propostas deste 
Eixo foram organizados nos cinco te-
mas a seguir:

Implementação do planejamento 
urbano.

Há uma constatação generalizada 
de que em todas as regiões e cidades 
existem enormes dificuldades em im-
plementar o desenvolvimento urbano, 
por razões diversas: carência de pla-
nejamento ou de sua implementação, 
inadequação do Plano Diretor e da 
legislação urbana, denotando incapa-
cidade de discussão pública e de ela-
boração de instrumentos eficazes de 
desenvolvimento urbano nos municí-
pios, falta de estruturação administra-
tiva nas prefeituras e de profissionais 
adequados ou qualificados, falta de 
fiscalização urbana, falta de decisão 
e vontade política dos gestores pú-
blicos, descontinuidade de planos, 

programas e projetos nas sucessivas 
gestões, dentre outros.

Constata-se que os requisitos 
para o desenvolvimento urbano e 
os profissionais dedicados a esse 
trabalho continuam secundários na 
percepção dos gestores públicos, 
apesar do expressivo marco legal 
construído pelo Brasil e das constan-
tes manifestações de uma crise estru-
tural nas cidades, que se prolonga há 
anos, manifestando-se em carência 
habitacional, especulação imobiliária, 
problemas diversos de saneamento, 
meio ambiente, mobilidade, conflitos 
de uso do solo, impermeabilização 
excessiva do solo, despreparo em 
períodos de chuvas, compondo um 
quadro bastante adverso para a vida 
social.

Em geral, as propostas nos En-
contros Regionais enfatizam soluções 
pontuais para a resolução dos proble-

mas, demonstrando que, mesmo nas 
instâncias técnicas, o planejamento 
de médio e longo prazos e sua imple-
mentação ainda não são vistos como 
possibilidade de fazer frente aos inú-
meros problemas urbanos.

Muitas das propostas partem do 
princípio de que é necessário resol-
ver problemas urbanos em instâncias 
que não o município. No entanto, na 
maioria das vezes, os problemas são 
eminentemente de resolução munici-
pal, mesmo que para isso sejam ne-
cessários recursos e apoio de outras 
esferas governamentais e da socie-
dade civil.

A legislação urbana do Brasil, a 
partir da Constituição Federal e da Lei 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade –, 
extensa, rica e fruto de décadas de 
amadurecimento dos movimentos 
sociais em conjunção com setores 
técnicos da sociedade civil, afirma o 

Panorama Eixo Urbanicidade
Superar a dificuldade de implentar o desenvolvimento urbano com planejamento e 
eficiência é o grande desafio das cidades
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município como protagonista de seu 
próprio desenvolvimento urbano. Po-
rém requer que ele se prepare para 
tal, incorporando definitivamente na 
administração municipal o planeja-
mento urbano, a elaboração, a imple-
mentação e o monitoramento de pla-
nos, programas e projetos, sempre 
com participação democrática, além 
do cumprimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade.

Os municípios não podem mais 
deixar de implementar uma estrutu-
ração administrativa adequada e com 
profissionais capacitados e dedica-
dos ao desenvolvimento urbano. É 
fundamental também a continuidade 
na execução de planos, programas 
e projetos para além dos tempos de 
cada governo.

O marco legal construído no país 
deve mudar a fisionomia das cidades 
e demanda dos municípios uma nova 
forma de gestão urbana.

O momento atual é especialmente 
favorável ao desenvolvimento urbano, 
pelo marco legal construído a partir 
de 2001, pela possibilidade de aces-
sar recursos financeiros existentes, 
principalmente em nível federal, pelo 
amadurecimento da sociedade civil 

nas suas demandas de melhoria da 
qualidade de vida e pelo desenvolvi-

mento econômico com melhor distri-
buição de renda.

A política de desenvolvimento ur-

bano demanda um maior conheci-
mento dos gestores públicos quanto 
às suas responsabilidades e precisa 
ser, cada vez mais, apropriada pelo 
conjunto da sociedade para garantir 
sua continuidade. Faz-se necessário 
implementar de fato os instrumentos 
de política urbana, definidos no Esta-
tuto da Cidade e desenvolver novas 
formas de gestão urbana, mais inte-
gradas e territorializadas.

Constata-se com frequência o 
parcelamento irregular do solo ru-
ral, distorções na cobrança de IPTU 
e ITBI, invasão de áreas públicas e 
APPs, excesso de lotes vagos e falta 
de regularização fundiária.

Parcerias com outros municípios e 
com a sociedade civil são caminhos 
promissores para evoluir na política 
de desenvolvimento urbano e já há 
experiências sedimentadas como 
boas referências.

Nas Regionais de Belo Horizonte 
e Metropolitana do Crea-Minas des-
taca-se a presença de dois expressi-
vos arranjos de gestão regional: a Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), formada por 34 municípios, 
criada pela Lei Estadual Complemen-
tar 89/2006 e o Consórcio Público 

“Muitas das 
propostas partem 
do princípio de 
que é necessário 
resolver problemas 
urbanos em 
instâncias que 
não o município. 
No entanto, na 
maioria das vezes, 
os problemas são 
eminentemente 
de resolução 
municipal”.
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para o Desenvolvimento do Alto Pa-
raopeba (Codap), formado por sete 
municípios. Há boas, expressivas e 
diversificadas experiências e ações 
empreendidas pela colaboração in-
tergovernamental, seja do estado 
com os municípios, seja entre muni-
cipalidades.

Ressaltam como instrumentos 
de gestão e planejamento regional o 
Plano Diretor de Desenvolvimento In-
tegrado da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (PDDI/RMBH) e o Pla-
no de Desenvolvimento Regional do 
Alto Paraopeba. Está em elaboração 
o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana do 
Vale do Aço (PDDI/Vale do Aço).

Nas Regionais Sul e Centro-Sul 
destaca-se também a Associação 
dos Municípios do Entorno do Lago 
de Furnas (Alago), que organizou 
uma expressiva experiência de pla-
nejamento conjunto de 52 municípios 
em convênio com o Ministério das 
Cidades, com a Empresa Furnas e 
o Crea-Minas. Os municípios, com 
assessoria de oito universidades da 
região, elaboraram seus planos dire-
tores simultaneamente com o Plano 
Regional, que definiu como prioridade 
o saneamento. O saneamento regio-
nal está sendo implementado simul-
taneamente em diversos municípios, 
com recursos federais do Ministério 
das Cidades e da Funasa.

Há o reconhecimento da impor-
tância do Ministério Público em apoio 
ao cumprimento da legislação urbana 
e exigência dos gestores em imple-
mentar o marco legal do desenvolvi-
mento urbano.

É preciso ressaltar ainda a existên-
cia de um conjunto de boas práticas 
urbanas, dentre elas:
• em Alfenas: prestação de 

Assistência Técnica à construção 
de moradias para população de 
baixa renda;

• em São Sebastião do Paraíso: 
convênio entre Prefeitura e 
Associação de Engenheiros 
e Arquitetos para apoio à 

fiscalização urbana e à análise de 
projetos para edificações;

• Consórcios Municipais diversos, 
dentre eles o Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Zona da Mata, de MG 
(Cisab).

Habitação de interesse social
No tema Habitação de Interes-

se Social, os Encontros Regionais 
apontaram que diminuiu a demanda 
por construção de moradias, prova-
velmente atestando que os progra-
mas governamentais vêm atenden-
do razoavelmente essa demanda, 
em que pese a crítica constante de 
que a população menos atendida é 
a de renda familiar até três salários 
mínimos.

Há também uma avaliação, já 
muito antiga, da inadequação de 
muitos dos programas habitacionais, 
cuja localização em áreas carentes 
de infraestrutura urbana, periféricas, 
não contempla o direito à cidade, ou 
ainda de conjuntos habitacionais cuja 
urbanização e qualidade do espaço 
urbano são bastante primários.

Constata-se ainda falta de mora-
dia e saneamento nas propriedades 
rurais.

É expressiva a construção de 
habitações (auto-construção) sem 
acompanhamento técnico o que in-
dica que a Lei Federal 11.888/2008, 
da Assistência Técnica, ainda não 
decolou.

Constata-se também a constru-
ção de moradias em áreas de risco, 
denunciando a falta de cuidado de 
alguns municípios em mapear essas 
áreas e fiscalizar a sua ocupação. A 
conjunção de construção de edifica-
ções em áreas de risco e sem assis-
tência técnica é preocupante.

A implementação da regulariza-
ção fundiária em áreas já ocupadas 
e que não representam riscos está 
bastante difundida, mas há uma 
grande lentidão nos processos, 
comprometendo a eficácia desses 
programas.

Saneamento e resíduos sólidos
     Em geral as proposições relativas 
ao saneamento e aos resíduos sólidos 
se referem à necessidade urgente de 
planejar e melhorar a prestação dos 
serviços, ressaltando-se problemas 
relativos a:
• abastecimento de água 

- preocupação com o 
abastecimento futuro de algumas 
cidades, que demandam previsão 
de uso e proteção de mananciais 
para abastecimento. Deve-se 
ressaltar que o abastecimento de 
água é uma preocupação pontual 
de algumas poucas cidades;

• esgotos - necessidade de 
implementar ações urgentes 
relativas à coleta, inclusive 
redimensionamento de redes e 
tratamento dos esgotos, em geral 
lançados nos rios, agudizando 
problemas de saúde e ambientais;

• resíduos sólidos - necessidade 
de planejar e implantar ações 
urgentes relativas à coleta e 
tratamento dos resíduos sólidos, 
urbanos e rurais e, em especial, 
implementar a coleta seletiva 
e o tratamento de resíduos da 
construção civil.
A implantação da logística re-

versa, conforme determina a Lei 
12.305/2010, é ainda incipiente.

Foram ressaltadas em diversas 
cidades a urgência de construção de 
aterros sanitários e usinas de recicla-
gem, a falta de depósitos adequados 
para descarte do lixo e a presença de 
lotes vagos não limpos nas cidades, 
colaborando para aumentar o impac-
to das chuvas;
• drenagem - a drenagem urbana é 

um dos serviços mais atrasados 
no conjunto das cidades e sua 
resolução pode contribuir muito 
para diminuição dos impactos das 
chuvas e danos dos alagamentos.
Há uma inadequação generalizada 

nas redes de drenagem das cidades 
por diversos motivos: necessidade de 
redimensionamento e implantação de 
novas redes, lançamento de esgotos 
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nas redes de drenagem e excessiva e 
crescente impermeabilização do solo 
urbano, face ao crescimento e aden-
samento das cidades. Constata-se a 
urgência de estabelecer, ao nível dos 
municípios (única instância governa-
mental responsável pela drenagem 
urbana) normas legais e mecanismos 
de ampliação da permeabilidade do 
solo, além de conscientização e mo-
bilização social para o tema, em geral 
não priorizado na gestão municipal.

Mobilidade e Acessibilidade
Há em todas as cidades uma 

profunda crise de mobilidade, com 
prevalência do transporte individual e 
inadequação do transporte público e 
dos passeios.

As proposições relativas à Mobi-
lidade e Acessibilidade são, em ge-
ral, bastante pontuais e raramente 
há uma visão integrada e de plane-
jamento de médio e longo prazo dos 
diversos itens relativos à mobilidade 
urbana (relação entre transportes 
particulares e transportes públicos e 
sua priorização, diferentes modais e 
sua integração, controle do trânsito, 

classificação viária e condições de 
trafegabilidade das vias, transposi-
ções, sinalização vertical e horizontal, 
passeios, tarifas, estacionamentos, 
dentre outros).

Há também uma percepção equi-
vocada, inclusive nos meios técni-
cos, de que a mobilidade pode ser 
resolvida setorialmente, desvinculada 
de sua relação profunda com as di-
retrizes de desenvolvimento urbano 
estabelecidas no Plano Diretor e com 
o uso do solo das cidades. Há ainda 
um pensamento desarticulado entre 
as normas de acessibilidade e a mo-
bilidade urbana, desconhecendo que 
o direito constitucional de ir e vir é de 
todos os cidadãos indistintamente.

Em diversas cidades há um forte 
e histórico vínculo com as ferrovias, 
apontadas como um de seus princi-
pais problemas e potencialidades. O 
problema principal é a travessia dos 
trens no mesmo nível da malha viária 
urbana, com inúmeros cruzamentos. 
Como potencialidade, ressalta-se a 
volta do transporte ferroviário de pas-
sageiros e/ou a utilização da faixa de 
domínio existente para implantação 

de transporte urbano sobre trilhos, 
em alguns municípios.

Em outras cidades, inclusive na-
quelas com tradição de transporte 
por bicicleta, o aumento do número 
de motos demanda uma nova forma 
de pensar a mobilidade.

Foram feitas muitas críticas à pre-
cariedade geral dos passeios e à falta 
de condições de boa acessibilidade 
urbana.

Há demandas de construção de 
anéis ferroviários e rodoviários quan-
do as estradas atravessam a cida-
de, causando inúmeros problemas 
e muitos acidentes, denotando uma 
dificuldade grande em compatibilizar 
diferentes meios de transporte, todos 
importantes para o desenvolvimento 
econômico das cidades.

Diversas cidades mineiras são 
bastante antigas e assentadas numa 
topografia muito irregular, o que gerou 
uma malha viária urbana constituída 
de ruas estreitas, pistas e passeios 
inadequados à mobilidade nos mol-
des contemporâneos e usuais. É ne-
cessário que as cidades promovam 
discussões e produzam alternativas 

Lei 10.257/2001 - Estatuto da 
Cidade - Determina a elaboração 
de Planos Diretores, para municípios 
com mais de 20.000 hab. e os de re-
giões metropolitanas;

Lei 11.124/2005 Habitação de 
Interesse Social - Cria o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse 
Social, (SNHIS) e o Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social, 
(FNHIS).

 A Lei estabelece a necessidade 
de haver o Conselho de Habitação, 
o Plano de Habitação e o Fundo de 
Habitação de Interesse Social, nos 
três níveis de governo e os torna, no 
nível municipal, condição essencial 
para acessar recursos federais para 
produção de habitação.

Lei 11.888/2008 - Assistência 
Técnica à População de Baixa 
Renda (até 3 Salários Mínimos) - 
Dispõe sobre serviços de assistência 
técnica das áreas de arquitetura, ur-
banismo e engenharia e devem ser 
custeados por recursos públicos, 
inclusive do FNHIS ou por recursos 
privados. Prevê parceria de União, 
Estado e Municípios.

Leis 11.445/2007 e 12.305/2010 
-  Saneamento e de Resíduos Só-
lidos - Todos os municípios estão 
obrigados a elaborar o Plano Muni-
cipal de Saneamento que poderá in-
cluir o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos. O Plano Municipal de Sane-
amento será considerado no exercí-
cio financeiro de 2014.

Leis 12.587/2012, 10.048/2000 
e 10.098/2000 - Mobilidade e 
Acessibilidade - Todos os muni-
cípios com mais de 20.000 hab. e 
os integrantes de regiões metropo-
litanas estão obrigados a elaborar 
o Plano Municipal de Mobilidade, 
que deverá conter a Acessibilidade. 
O Plano Municipal de Mobilidade / 
Acessibilidade tem prazo limite para 
execução em 2015.

Lei nº 12.608/2012 - Política 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - Estabelece diretrizes para a 
União, os Estados e institui a obri-
gatoriedade de elaboração de cartas 
geotécnicas nos municípios, além de 
instituir a política de proteção e defe-
sa civil no nível local.

Leis sobre desenvovimento urbano
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de mobilidade que possam melhorar 
a infraestrutura e adequar os meios de 
transporte ao seu sistema viário.

Em Minas Gerais há regiões em 
que as cidades são muito próximas; 
existe transporte urbano intermunici-
pal trafegando nas estradas federais 
e estaduais com muita frequência, o 
que demanda um olhar regional para 
resolver problemas de mobilidade lo-
cal.

A elaboração do Plano de Mobili-
dade, conforme definido nas Leis Fe-
derais12.587/2012, 10.048/2000 e 
10.098/2000, de Mobilidade e Aces-
sibilidade, é obrigatório até 2015 para 
cidades com até 20.000 habitantes 
e os de regiões metropolitanas. Esse 
pode ser um momento muito especial 
de discussão nas cidades e na região.

Foram apontados como proble-
mas de mobilidade nas cidades:
• falta de planejamento e sua 

implementação;
• necessidade de abertura de novas 

vias, construção de trevos e de 
pontes;

• inadequação do sistema viário, 
falta de pavimentação ou 
manutenção das vias, qualidade 
ruim da pavimentação;

• ampliação da frota de veículos 
particulares e falta de controle dos 
veículos;

• aumento e retenções de trânsito, 
trânsito caótico, engarrafamentos, 
falta de controle do trânsito 
e do excesso de cargas em 
vias principais, que danifica 
a infraestrutura (em especial 
estradas que atravessam a 
área urbana), inadequação da 
sinalização;

• deterioração de centro urbanos 
provocada pelo fluxo de trânsito;

•  inadequação de passeios em 
geral, veículos ocupando passeios;

• falta ou inadequação dos 
transportes públicos, horários 
irregulares;

•  alto índice de acidentes;
• falta de acessibilidade urbana 

em geral: meios de transportes, 

passeios, edificações públicas e 
de uso coletivo;

• falta de incentivo à locomoção 
por meios de transporte 
alternativos aos automóveis, 
como: trens, bicicletas, etc. e falta 
de regulamentação do trânsito de 
bicicletas e carroças.

Outros temas
• dificuldades financeiras dos 
municípios;

• importância de se ampliar a 
divulgação de boas práticas, em 
especial a utilização de tecnologias 
já reconhecidas;

• necessidade de maior 
fiscalização, coibindo a falta de 
atuação ética de profissionais, 
que oferecem respaldo de sua 
assinatura no projeto e ART, além 
de não acompanhar a execução 
da obra;

• importância da instituição da 
guarda municipal, que colabora na 
proteção dos espaços públicos;

• dificuldade em promover ações 
coordenadas das secretarias 
municipais e dos três níveis 
de governo, com vistas ao 
desenvolvimento urbano;

• emergência em se estabelecer 
fóruns de discussão e 
encaminhamentos de soluções no 
nível supramunicipal, regional;

• liberação de recursos pelos 
governos federal e estadual;

• demanda por diretrizes 
para inspeção predial e das 
infraestruturas urbanas.

Merece destaque uma proposta 
de Montes Claros, relativa aos tre-
mores de terra no município e região. 
Foram propostas parcerias com pa-
íses da América Latina onde exista 
tecnologia de edificações compatí-
veis com abalos sísmicos para cria-
ção de diretrizes e normas para as 
edificações locais e, principalmente, 
para prestação de assistência técni-
ca à construção de moradias para a 
população de baixa renda - a mais 
afetada pelos tremores de terra.
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Há um ano e meio, a advogada e pedagoga 
Juliane Rocha, de 39 anos, que mora em 
Belo Horizonte, trocou o carro pela bicicleta. 
Ela percorre, diariamente, os cerca de quatro 
quilômetros que separam sua casa no bairro 
Funcionários do trabalho no Santo Agostinho. 
Juliane começou a pedalar em trilhas, mas logo viu 
que poderia usar a bike também para locomoção 
diária. “Não estava aguentando mais vir de carro. 
O trânsito foi se tornando insuportável e o tempo 
de deslocamento foi aumentando. Comecei a 
gastar 25 minutos num percurso que eu fazia em 
6 minutos”, conta Juliane.

Ela destaca que a implantação das ciclovias 
em parte de seu percurso foi fundamental para 
a decisão, mas que a prefeitura ainda tem muito 
que fazer para melhorar a segurança e conforto 
dos ciclistas. “Apesar de optar por rotas mais lon-
gas para aproveitar as ciclovias, gasto no máximo 
20 minutos de casa ao trabalho”, explica Juliane, 
que garante cumprir à risca a legislação de trân-
sito.

De acordo com a BHTrans, foram implantados 
quase 69 km de ciclovias até março de 2014 em 
Belo Horizonte, que ainda está longe de figurar no 
ranking das cidades com as de maior extensão. 
Berlim lidera a lista com 750 km, sendo que a pri-
meira cidade brasileira a aparecer é o Rio de Ja-
neiro, em sétimo lugar, com 240 km. “As pessoas 
acreditam que Belo Horizonte não é apropriada 
para o uso de bicicletas em função do relevo, mas 
isso é um engano. Hoje, com uma boa bicicleta 
de marchas é possível subir qualquer morro da 
cidade”, defende o funcionário público Thiago 
Tiganá, que como Juliana utiliza a bike em seus 
deslocamentos diários.

As ciclovias implantadas pela prefeitura nos 
últimos anos não impactaram o percurso de 
Tiganá, no entanto, ele pedala por elas algumas 
vezes. “Acho importante passar pelas ciclovias 
para mostrar que elas estão sendo usadas e 
motivar as pessoas”, comenta.

Tiganá, que mora a dois quilômetros do tra-
balho, fazia o percurso a pé e gastava em média 
15 minutos, agora seu deslocamento dura menos 

de 10. A troca de modal foi há pouco mais de 
três anos, quando decidiu investir numa bicicleta 
dobrável de 27 marchas para vencer o morro que 
enfrenta na volta para casa. “Comprei a dobrável 
para não ficar na dependência de paraciclos. A 
bicicleta entra comigo no trabalho e fica guarda-
da ao lado da mesa. Além disso, com ela posso 
pegar táxi, ônibus, metrô sem nenhum problema”, 
conta ele.

Nos Encontros Regionais, as proposições re-
lativas à mobilidade e acessibilidade surgiram de 
forma pontual. Às vésperas do final do prazo para 
a elaboração do Plano de Mobilidade, definido 
pelas Leis Federais 12.587/2012, 10.048/2000 e 
10.098/2000, que se encerra este ano para cida-
des com até 20 mil habitantes e os de regiões 
metropolitanas, a discussão pode ganhar mais 
destaque.

Há em todas as cidades uma profunda crise de 
mobilidade, com prevalência do transporte indivi-
dual e inadequação do transporte público e dos 
passeios. Um estudo, divulgado em 2011, pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
aponta a bicicleta como o meio de transporte de 
3,22% das pessoas que vivem nas capitais. Nas 
outras cidades, esse percentual é 8,45%. Já o 
carro é utilizado por 23% da população em todos 
os municípios brasileiros. Ainda de acordo com 
a pesquisa, os ciclistas escolhem essa forma de 
transporte pelos mesmos motivos apresentados 
pelos pedestres: saúde e rapidez. Mas também 
ressaltam como motivo o baixo custo.

Juliane Rocha acredita que além da economia 
de tempo e dinheiro, andar de bicicleta lhe deixa 
mais viva, mais livre. “Hoje vejo coisas que não via 
antes. A bike me põe em contato com o mundo, 
com a cidade, sou mais humana. Conheço os 
riscos e a indiferença e a falta de respeito de 
muitos motoristas me deixam triste, mas vale a 
pena”, afirma Juliane. É por esse motivo que 
os filhos de 7 e 9 anos já pedalam pela cidade 
na companhia dela e do marido. “Eles já estão 
aprendendo a se locomover usando a bicicleta, e 
também interagindo com o mundo a nossa volta. 
Estão se preparando para o futuro”, destaca.

Alternativa para uma cidade melhor
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REVISTA VÉRTICE – Que 
balanço você faz dos Encontros 
Regionais realizados pelo Crea-Minas?

José Abílio - Realço como as-
pecto fundamental a forma participa-
tiva dos Encontros Regionais, Políti-
cas Públicas e Corresponsabilidade 
Social, que permitem o aprimora-
mento da democracia em nosso país. 
Os profissionais abrigados no Crea-
Minas possuem um conhecimento 
fundamental sobre o processo do de-
senvolvimento sustentável. O debate 
qualificado e a formulação de propos-
tas bem fundamentadas promovem 
uma espécie de função social da en-
genharia, agregando conhecimento e 
experiência em temas centrais para a 
construção do futuro

REVISTA VÉRTICE – Qual a im-
portância das parcerias firmadas com 
o governo estadual?

José Abílio - Parcerias são fun-
damentais na vida contemporânea, 
pois representam a soma de esfor-

ços específicos para construção do 
interesse comum. A parceria com o 
Estado, através da Ouvidoria Geral 
do Estado (OGE), conferiu maior legi-
timidade e credibilidade aos debates 
e propostas, uma vez que uma par-
te expressiva do que foi proposto é 
atribuição do governo estadual, que 
conheceu as demandas tão logo ter-
minado cada Encontro Regional. As 
parcerias com outros órgãos, inclu-
sive estaduais, melhoram e iluminam 
o debate, promovem, através de pa-
lestras, a ampliação e atualização do 
conhecimento.

No caso de novos Encontros Re-
gionais, seria interessante que a par-
ceria se ampliasse também para o 
nível federal e que houvesse maior 
adesão de prefeituras e câmaras.

REVISTA VÉRTICE – Das reso-
luções deliberadas dentro dos cinco 
eixos temáticos durante os Encontros, 
quais você destacaria?

José Abílio - No Eixo Rodovias, 

a necessidade de ter um plano de 
longo prazo que articule todo o siste-
ma de transporte nacional e mineiro, 
incluindo os mais diferentes modais. 
Necessidade de fiscalizar e aprimo-
rar os critérios das concessões de 
rodovias e de se encontrar meios de 
interlocução permanente entre os 
três níveis de governo na gestão do 
sistema logístico do país e dessa for-
ma poder aprofundar e distribuir me-
lhor o desenvolvimento no território.

No Eixo Alimentos, a importância 
de ampliar a assistência técnica na 
produção rural, buscando inclusive 
diversificar as fontes de prestação 
desse serviço, e a necessidade de 
uma melhor utilização dos agrotó-
xicos ou defensivos agrícolas foram 
demandas constantes.

No Eixo Meio Ambiente, a neces-
sidade de unificar a interpretação das 
leis ambientais e nos municípios ter 
equipes capacitadas para trabalhar 
as questões ambientais. Há também 
uma demanda constante de despo-

O coordenador técnico dos Encontros Regionais, arquiteto 
e urbanista José Abílio Belo Pereira, é formado pela Escola 
de Arquitetura da UFMG. Assessor da presidência do Crea-
Minas, trabalhou no planejamento do Campus da UFMG e foi 
funcionário do Plambel, órgão de planejamento e gestão da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi diretor de 
Projetos Especiais. Além de ter ocupado o cargo de diretor de 
Planejamento Urbano em Santo André, SP, ocupou também 
o cargo de secretário de Planejamento e Gestão de Betim, e 
secretário de Regulação Urbana de Belo Horizonte. Atuou ainda 
como professor e chefe de departamento da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo do Izabela Hendrix e professor no curso 
de Turismo da Faculdades Estácio de Sá. Nesta entrevista à 
Revista VERTICE, ele fala da dinâmica que norteou os Encontros 
Regionais e sua importância para o Crea-Minas, os profissionais 
e a sociedade.

Pioneirismo na 
construção de políticas 
públicas
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luição dos cursos de água, tratamen-
to dos esgotos e melhoria no serviço 
de recolhimento de lixo, inclusive am-
pliando a coleta seletiva, associando-
-a à educação ambiental

No Eixo Impacto das Chuvas, 
constatou-se que a maior causa do 
impacto das chuvas nas cidades é a 
falta de planejamento urbano e sua 
implementação permanente. A se-
paração das redes de esgotos das 
redes de drenagem e o controle do 
uso do solo visando ampliar sua per-
meabilidade foram reiteradamente 
citados. Há um reconhecimento ge-
ral de que a drenagem urbana é uma 
das infraestruturas mais precárias 
nas cidades.

No Eixo Urbanicidade, verificou-se 
que é preciso implementar, de fato, 
o planejamento urbano e cumprir a 
legislação recente pós-Estatuto da 
Cidade, que estabelece princípios e 
diretrizes para habitação de interes-
se social; mobilidade urbana; sanea-
mento que inclui tratamento de água, 
esgoto, drenagem e destinação resí-
duos sólidos; prestação de assistên-
cia técnica à construção de moradias 
para baixa renda e Defesa civil.

Há que se ressaltar uma consta-
tação generalizada de que a grande 
maioria dos municípios carece de 
equipes técnicas em seus quadros 
permanentes. Esse problema tem 
sido um dificultador para que as cida-
des possam acessar recursos fede-
rais os mais diversos, pela incapaci-
dade municipal de elaborar projetos.

REVISTA VÉRTICE – Em 
termos práticos, qual a viabilidade de 
implementação do que foi decidido 
durante os Encontros?

José Abílio - Muitas das pro-
postas formuladas nos Encontros 
Regionais entraram imediatamente 
nas pautas governamentais de Minas 
e mesmo do governo federal, princi-
palmente no Eixo Rodovias. Os pro-
blemas de água, esgotos, resíduos 
sólidos e drenagem apontados nas 
cidades estavam sendo objeto da 

capacitação para os Planos Munici-
pais de Saneamento e pelo convênio 
Funasa/Crea-Minas. A partir das de-
mandas e propostas para aprimorar 
o uso de defensivos agrícolas, parce-
rias diversas lideradas pela Socieda-
de Mineira de Engenheiros Agrôno-
mos (Smea) promoveram debates e 
recomendações sobre a importância 
da melhoria da utilização responsável 
do agrotóxico nas lavouras. 

REVISTA VÉRTICE – A eleição 
do novo governador Fernando Pimen-
tel ajuda ou dificulta na implementação 
das medidas decididas durante os En-
contros Regionais?

José Abílio - Na proposta de 
governo de Fernando Pimentel, uma 
das prioridades é regionalizar a admi-
nistração estadual, tornando-a mais 
ágil, eficaz e próxima dos municípios. 
O processo de discussão e formula-
ção de propostas, ocorrido nos En-
contros Regionais, aponta também 
para esse sentido. Considero, por-
tanto, que temos uma aproximação 
importante das decisões políticas e 
das propostas técnicas bem funda-
mentadas. Realço que os Encontros 
Regionais foram uma parceria com 
a OGE e muitas das propostas de-
verão ser implementadas pelo novo 
governo estadual. Assim podemos 
também ter uma boa expectativa de 
continuidade de políticas públicas.

REVISTA VÉRTICE – O que 
de positivo os Encontros Regionais 
trouxeram para o fortalecimento da 
autoridade técnica do profissional da 
área tecnológica no estado?

José Abílio - O que me parece 
mais positivo e expressivo é o con-
junto de propostas que indicam um 
amadurecimento das engenharias no 
processo de desenvolvimento. O Cre-
a-Minas já é reconhecido como uma 
instância importante na formulação 
de propostas. Os Encontros Regio-
nais sedimentaram essa percepção, 
com bastante força.

REVISTA VÉRTICE – A partir 
dos Encontros Regionais, foi possível 
detectar as carências regionais mais 
acentuadas. Quais apontaria como 
destaque? 

José Abílio - São muitas as ca-
rências, pois afinal são 12 regionais. 
Vou tentar resumir aqui as principais. 
A Região Sudeste, por exemplo, que 
é caracterizada por pequenos e mé-
dios produtores rurais cobra o fortale-
cimento dos programas de assistên-
cia técnica e comercialização , além 
de aprimorar a fiscalização dos recur-
sos destinados à agricultura familiar, 
solucionar problemas causados pelo 
atravessamento da malha ferroviária 
e rodoviária nas áreas urbanas com 
a construção de anéis e tranposição 
do leito ferroviário. Outras demandas 
importantes são estudar a viabilida-
de da implantação de transporte ur-
bano sobre trilhos utilizando a faixa 
de domínio das ferrovias e agilizar a 
construção do acesso ao aeroporto 
da Zona da Mata e principalmente, a 
conclusão da duplicação da BR-040. 
Já o Encontros da Regional Sul de-
manda ações como facilitar e incen-
tivar a emissão de nota fiscal da pro-
dução agropecuária no município de 
origem e estudos para minimizar os 
impactos negativos das articulações 
das rodovias com os centros urba-
nos, principalmente a BR-459 que in-
tegra a região. Na Regional Triângulo 
o Encontros apontou para a necessi-

“O Crea-Minas é 
pioneiro e lume para 
outras instituições na 
forma de construir 
políticas públicas 
e apontar para o 

futuro.” 



38 Encontros Regionais • Políticas Públicas & Corresponsabilidade Social

dade de regulamentar, ampliar e me-
lhorar as políticas regionais do setor 
de Alimentos e agilizar a elaboração, 
licitação e execução dos empreendi-
mentos a partir de estudos da logísti-
ca de transportes para redimensionar 
a malha viária da região, contemplan-
do a integração com outros polos de 
Minas e do país. Outra demanda é a 
realização de estudos que possibili-
tem minimizar os impactos negativos 
das rodovias nos centros urbanos, 
com atenção às rodovias MG-223, 
MG-413, BR-050 e LMG-748, que 
têm grande interferência no períme-
tro urbano de Araguari. A Regional 
do Vale do Aço quer a reestruturação 
da infraestutura rodoferroviária, com 
ênfase na duplicação dos corredo-
res de escoamento, revisão das con-
cessões atuais e integração entre os 
modais. Cobra também a criação de 
um fórum permanente para análise 
de novas propostas e de um banco 
de projetos para que os profissionais 
possam dar continuidade ao proces-
so de diagnóstico técnico regional.

REVISTA VÉRTICE – E as de-
mandas das outras regionais?

José Abílio - Cada regional tem 
suas especificidades e prioridades 
em várias áreas. A  Regional Norte, 
por exemplo, devido aos tremores 
de terra em Montes Claros, querem 
estabelecer parcerias nas cidades 
onde há esses tremores visando criar  
normas para a proteção das edifica-
ções, e implantar sistema de monito-
ramento da sanidade dos peixes do 
Rio São Francisco para diagnosticar 
as causas da frequente mortandade 
das espécies na região. A Regional 
Centro-Oeste quer a adequação da 
estrutura viária, notadamente da MG-
050, para atender o fluxo de veículos, 
a articulação com os municípios e o 
escoamento da produção, inclusive 
com revisão transparente da conces-
são atual e incentivo para as cadeias 
produtivas de alimentos locais, com 
a elaboração de plano setorial e es-
tabelecimento de programas para 

garantir produtos de qualidade ao 
consumidor final. Já a Centro-Sul co-
bra agilidade na elaboração, licitação 
e execução dos empreendimentos 
para redimensionar e recuperar a 
malha viária da região para atender 
à demanda de escoamento da pro-
dução e desenvolvimento industrial, 
notadamente a BR-265, a BR-369, a 
BR-491, a MG-50 e a MG-167. Outra 
demanda é a realização de estudos 
para minimizar os impactos negativos 
das articulações das rodovias com 
as cidades e ampliar seus benefícios 
para o desenvolvimento local, além 
de estudos de viabilidade do lago de 
Furnas para transporte hidroviário de 
cargas e de passageiros. Na Regional 
Noroeste, algumas das prioridades 
são investir na melhoria da BR-365 
como corredor de transporte de car-
gas, que interliga a região ao Triân-
gulo Mineiro, ao Norte de Minas e ao 
Nordeste do Brasil, promover estu-
dos para o rebaixamento do leito da 
Ferrovia Centro Atlântica na traves-
sia urbana na cidade de Patrocínio, 
promover estudos para minimizar os 
impactos negativos das articulações 
das rodovias com as cidades e am-
pliar seus benefícios para o desenvol-
vimento local. Na Regional Nordeste 
prevaleceram demandas para cons-
tituir uma comissão com membros 
do DNIT, profissionais especialistas 
do Crea-Minas e lideranças locais 
para respaldar a execução dos pro-
jetos e promover a interlocução entre 
os diversos órgãos de controle, com 
o intuito de agilizar a execução das 
obras nas BR-381,  BR-262 e BR-
116, além de  divulgar as pesquisas 
realizadas sobre a cadeia do setor de 
alimentos na região, promovendo a 
transferência de tecnologias de for-
ma a possibilitar maior produtividade 
e melhor gestão dos recursos natu-
rais. Já a Regional Rio Grande pede 
a duplicação da BR-262, de Uberaba 
a Nova Serrana, e contornos de Ube-
raba (Avenida Empresarial) e Araxá 
(Contorno Sul) para atender o desen-
volvimento industrial.

REVISTA VÉRTICE – E a Região 
Belo Horizonte e Metropolitana? 

José Abílio - As demandas são 
muitas nas diversas áreas, mas den-
tre elas podemos destacar a implan-
tação, em caráter de urgência, do 
rodoanel na Região Metropolitana 
em paralelo à duplicação da BR-381 
Norte, para evitar maior estrangu-
lamento do anel, a implantação ur-
gente do plano emergencial de se-
gurança do atual anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, com execução das 
obras necessárias para eliminar os 
gargalos existentes, redimensionar a 
BR-040 para atender ao fluxo atual 
e às articulações com os municípios, 
e a priorização da implementação 
da rede metroviária e ferroviária de 
transporte de passageiros proposta 
no PDDI RMBH. Além disso, há pro-
postas para descentralizar as unida-
des de comercialização das Centrais 
de Abastecimento (Ceasas), com im-
plantação de galpões de produtores 
para facilitar o escoamento da pro-
dução e a comercialização regionais 
e fortalecer a agricultura familiar, es-
timulando a associação de produto-
res em cooperativas e associações, 
promovendo transferência tecnológi-
ca e a assistência técnica pública ou 
privada, dentre outras.

REVISTA VÉRTICE – Qual o 
impacto dos Encontros Regionais em 
relação à atuação do Crea-Minas e a 
visibilidade de suas ações nas diversas 
regiões do estado?

José Abílio - Acho um impacto 
altamente positivo. Ouvi de muitos 
outros profissionais elogios à contri-
buição das engenharias ao processo 
de desenvolvimento. Posso dizer que 
o Crea-Minas é pioneiro e lume para 
outras entidades na forma de cons-
truir políticas públicas e apontar para 
o futuro. Nas regiões e municípios a 
cobertura e interesse da imprensa 
local foi bastante intensa, indicando 
que os Encontros Regionais são um 
caminho promissor de debate e for-
mulação de propostas.
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Ler e Navegar

O site dos Encontros Regionais 
do Crea-Minas traz todas as infor-
mações referentes aos Encontros, 
abordando os cinco eixos temáti-
cos: meio ambiente, rodovias, ur-
banicidade, alimentos e impacto 
das chuvas, além do diagnóstico 
técnico regional e propostas de 
soluções das demandas identifica-
das. O site oferece ainda opções 
de consulta para os Cadernos de 
Propostas, Galerias de Imagens, 
Galeria de Vídeos e Monitoramen-
to de Propostas, além de todas as 
propostas e resultados.

Josué de Castro
Org. Ana Maria de 
Castro
Ed. Civilização 
Brasileira, 2003

Escrita na déca-
da de 40, esta obra 

permanece bastante atual. Josué de 
Castro aborda a questão da fome de 
forma detalhada e, poderíamos até 
mesmo dizer, de forma interdisciplinar, 
pois não são apenas os aspectos ge-
ográficos e históricos que são anali-
sados, como também diversos dados 
nutricionais nos são apresentados.
Com a 1ª edição de 1946, traduzido 
em mais de 25 idiomas, GEOGRA-
FIA DA FOME é, ao mesmo tempo, 
simples, fluente, consistente e erudi-

                
                    FOTO 

to, uma obra que, como assinalou o 
geógrafo Mílton Santos, foi divisora de 
águas, influenciando a posição e as 
formulações de políticas das grandes 
potências diante de uma evidência 
assustadora: a pobreza, a miséria e a 
fome em escala mundial.

Andréa Zhouri
Klemens Laschefski 
(org.)
Editora UFMG, 2010

Esta coletânea 
aborda temas como a 
eficiência de políticas 

participativas, biocombustíveis, confli-
tos territoriais envolvendo povos indí-
genas, grupos tradicionais e quilom-
bolas, expansão agrícola e projetos 
industriais na Amazônia, consequên-
cias do uso dos agrotóxicos, pesca 
artesanal, monocultura do camarão, 
hidrelétricas e conflitos sobre a água 
e saneamento, e conflitos territoriais 
no espaço urbano. Dessa forma, os 
autores pretendem destacar a impor-
tância da investigação de conflitos 
ambientais para a consolidação da 
ecologia política na academia brasi-
leira.

Luiz Afonso 
dos Santos Senna 
e Fernando Dutra 
Michel
Clã Editora,  2007

Traça um panora-
ma abrangente da participação pri-
vada nas rodovias no mundo. Trata-
se do mais completo estudo sobre o 
tema já publicado no país, abordan-
do desde os aspectos conceituais 
de processos de concessão e finan-

ciamento de infraestrutura, passan-
do pelas tecnologias envolvidas na 
cobrança de pedágio, até chegar à 
análise das experiências de diversos 
países da Europa, Ásia e Américas - 
com destaque para o Brasil.

Cyro Eyer do Valle   
Henrique Lage
Ed. Senac São 
Paulo, 2009

Esse livro apre-
senta conceitos 
novos de gestão 

empresarial, tendo em conta duas 
situações de risco: o acidente súbito 
e imprevisto e os riscos operacionais 
que podem ocorrer rotineiramente e 
de forma gradual. Os autores discu-
tem critérios para um eficaz geren-
ciamento de risco, do ponto de vista 
teórico e prático, apresentando uma 
metodologia para a prevenção de aci-
dentes.

Sérgio Ferraz 
Magalhães
ProEditores, 2002

Pela avenida de 
suas ideias, o autor constrói uma 
exposição direta e coerente que nos 
conduz, na cidade, para mais além da 
modernidade. A cidade do seu sonho 
é o espaço público aberto e integrado 
que preserva os esforços, a memória 
e o orgulho de seus habitantes, uni-
versalizando o acesso aos bens pú-
blicos. Os lugares vivos constituem 
referências para a memória e a cultura 
locais.

Site

Geografia da Fome

Desenvolvimento e 
conflitos ambientais

Rodovias Autossustentadas 
- Desafio do Século XXI

Meio ambiente | Acidentes, 
lições, soluções

Sobre a cidade: habitação 
e democracia no Rio de 
Janeiro
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Indicadores

Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  Desc. 15% até 
31/01/2015

  Desc. 10% até 
28/02/2015

 Desc. 5% até 
31/03/2015

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

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

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Faixa Classes de Capital 

Social
Desc. 15% até 

31/01/2015
Desc. 10% até 

28/02/2015
Desc. 5% até 
31/03/2015

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

1ª Até 50.000,00 R$ 353,70 R$ 374,51 R$ 395,31 5 x R$ 83,22
2ª de 50.000,01 até 

200.000,00
R$ 707,40 R$ 749,02 R$ 790,63 5 x R$ 166,45

3ª de 200,000,01 até 
500.000,00

R$ 1.061,11 R$ 1.123,52 R$ 1.185,94 5 x R$ 249,67

4ª de 500.000,01 até 
1.000.000,00

R$1.414,80 R$ 1.498,02 R$ 1.581,25 5 x R$ 332,89

5ª de 1.000.000,01 até 
2.000.000,00

R$ 1.768,51 R$ 1.872,54 R$ 1.976,57 5 x R$ 416,12

6ª de 2.000.000,01 até 
10.000.000,00

R$ 2.122,20 R$ 2.247,04 R$ 2.371,87 5 x R$ 499,34

7ª acima de 
10.000.000,00

R$ 2.829,60 R$ 2.996,05 R$ 3.162,49 5 x R$ 665,79

A Instrução de Serviço completa pode ser consultada no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br). Lá encontram-se os casos especiais de descontos, bem como multas a serem aplicadas em caso de atraso.

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

1 até 8.000,00 R$ 67,68

2 de 8.000,01 até 15.000,00 R$ 118,45

3 acima de 15.000,01 R$ 178,34

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz) R$ 202,71
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 202,71
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 101,06
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 65,98
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 41,62
c) prorrogação de registro provisório Isento
d) recadastramento R$ 41,62
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissional sem RNP R$ 41,62
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 41,62
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que 
possua prazo de validade

Isento

V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica (internet) Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado Isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 41,62
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 84,41
f) 1ª emissão de certidão com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 68,36
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s R$ 41,62
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 84,41
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física 
e jurídica

R$ 253,24

k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 41,62
l) análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou  
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acertvo 
técnico por contrato

R$ 253,24

Multas de Infração
Alínea Valor da Multa

A R$ 536,62
B R$ 1.073,26
C R$ 1.788,72
D R$ 1.788,72
E R$ 5.366,16

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

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
novembro/14 1.266,17 1.373,03 1.088,75 1.199,99 1.448,59 1.595,79
outubro/14 1.265,52 1.371,80 1.088,11 1.198,26 1.447,81 1.593,56

setembro/14 1.265,95 1.371,51 1.088,41 1.197,89 1.448,14 1.592,96
agosto/14 1.264,34 1.369,82 1.087,17 1.196,48 1.446,60  1.591,45
julho/14 1.263,35 1.368,37 1.086,49 1.195,04 1.445,92 1.589,74
junho/14 1.262,26 1.367,24 1.085,58 1.194,11 1.444,46 1.588,20
maio/14 1.259,86 1.365,14 1.083,63 1.192,48 1.441,54 1.585,68
abril/14 1.258,64 1.363,99 1.081,99 1.190,84 1.439,72 1.583,72

março/14 1.256,37 1.361,28 1.079,97 1.188,14 1.436,82 1.579,77
fevereiro/14 1.253,84 1.358,87 1.077,35 1.185,08 1.433,33 1.575,74
janeiro/14 1.250,38 1.355,49 1.075,12 1.183,11 1.430,32 1.572,97

dezembro/13 1.212,00 1.316,55 1.041,23 1.148,17 1.386,16 1.527,32

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

novembro/14 1.147,55 598,76

 outubro/14 1.146,50 598,54

 setembro/14 1.148,07 599,62

agosto14 1.146,63 599,33

julho/14 1.145,35 598,99

 junho/14 1.143,99 598,80

maio/14 1.141,20 597,12

abril/14 1.138,51 596,95

março/14 1.135,59 596,10

fevereiro/14 1.135,28 594,43

janeiro/14 1.133,70 592,12
dezembro/13 1.101,15 575,80

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de dezembro/13 a novembro/2014 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br

Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses R-1 PP-4 R-8 PIS R-16

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

outubro/14 1.136,69 1.370,15 1.665,93 1.044,71 1.285,66 992,53 1.111,17 1.345,94 748,63 1.077,15 1.396,33

setembro/14 1.136,97 1.369,06 1.664,14 1.043,78 1.284,28 991,64 1.110,15 1.344,03 749,10 1.075,95 1.395,82

agosto/14 1.133,57 1.367,70 1.662,16 1.040,37 1.282,77 988,38 1.108,82 1.342,14 746,21 1.074,64 1.394,51

julho/14 1.132,61 1.366,44 1.660,49 1.039,37 1.281,58 987,49 1.107,94 1.340,13 745,12 1.073,65 1.392,01
junho/14 1.131,61 1.365,16 1.659,35 1.037,66 1.280,20 986,13 1.106,68 1.338,56 743,79 1.072,46 1.390,68

maio/14 1.030,73 1.364,48 1.659,42 1.035,72 1.278,89 984,37 1.105,31 1.337,93 741,56 1.071,21 1.386,71
abril/14 1.128,41 1.361,23 1.656,49 1.033,84 1.276,67 982,61 1.047,13 1.335,39 741,39 1.014,99 1.385,03

março/14 1.125,41 1.357,16 1.650,87 1.030,51 1.273,06 979,61 1.103,11 1.330,47 738,85 1.069,12 1.381,63
fevereiro/14 1.123,79 1.355,69 1.648,98 1.028,85 1.270,69 977,59 1.098,05 1.327,51 738,06 1.063,84 1.378,74
janeiro/14 1.121,66 1.355,67 1.647,07 1.025,28 1.268,83 974,10 1.096,66 1.324,53 734,38 1.062,23 1.374,94

dezembro/13 1.089,31 1.312,42 1.598,93 1.002,59 1.228,26 952,77 1.063,71 1.287,75 715,61 1.030,96 1.335,58
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Anuncie aquiaqui
Anuncie

SOLICITE UMA PROPOSTA
anuncie@crea-mg.org.br | (31) 8738.7254

bimestral

150.000

Periodicidade

Tiragem
Público
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engenheiros
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tecnólogos

agrônomos
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