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Prezados colegas

Foi com muito orgulho e prazer que 
fiz questão de folhear cada página 
para aproveitar o conteúdo enrique-
cedor dessa edição. 

Foi de um acerto muito grande a es-
colha de cada tema, mas quero dar 

ênfase à matéria “Engenharia no 
meio rural”, que foca a contribuição 
gigantesca dos profissionais que 
exercem algum tipo de profissão li-
gada ao agronegócio.

A importância da nossa engenharia 
no campo é nítida pelas diversas 
áreas de atuação. Na área do meio 
ambiente no sentido de melhorar-
mos nosso quadro de regularização 
ambiental das propriedades rurais, 
e nos demais ramos da engenharia 
com os investimentos tecnológicos. 
Todos os avanços obtidos contri-
buem significativamente para o PIB 
brasileiro, isto é fato, conforme evi-
denciado na matéria. 

(...)

Um forte abraço 
Marcos Souza Pinto
Técnico agrícola

ESPAÇO DO LEITOR

Escreva para a Revista Vértice

Envie opinião e sugestões para o e-mail: 
revistavertice@crea-mg.org.br
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Hora de decidir pelo voto

Há 24 anos, o Sistema Confea/Crea elegia pela primeira vez, pelo voto direto, seus presidentes. Realiza-
do a cada três anos, o próximo pleito ocorre no dia 13 de novembro de 2017. 

Nessa data, os profissionais registrados  podem eleger os presidentes do Confea, dos Creas de 26 
estados da federação e do Distrito Federal, além das Diretorias Regionais das Caixas de Assistência dos 
Profissionais dos Creas (Mútua) para a gestão 2018/2020. As eleições para esses cargos ocorrem desde 
1993 e o Sistema Confea/Crea tem buscado garantir, em cada pleito, maior transparência e participação. 

No site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br) é possível acompanhar o processo eleitoral em cada uma 
de suas etapas e conferir os prazos para regularização e alteração de endereço. Como nas eleições gerais, 
haverá uma lista com os nomes dos votantes em cada local, nos moldes da distribuição dos eleitores em 
zonas e seções eleitorais. Os profissionais devem consultar o seu local de votação no site.  

Além do presidente do Conselho Federal, do Conselho Estadual e dos diretores regionais, em Minas 
Gerais serão escolhidos também os inspetores executivos responsáveis pela articulação do Crea-Minas com 
órgãos públicos, privados e com a sociedade de sua jurisdição.

A escolha dos representantes é um importante instrumento de par-
ticipação política, pois legitima a decisão dos profissionais. Com mais 
de 80 anos de história, o Crea-Minas tem registrados mais de 120 mil 
profissionais das áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografia 
e meteorologia, tanto no nível superior quanto no médio. Esses profis-
sionais terão a oportunidade de escolher os seus representantes para 
conduzir a autarquia durante os próximos três anos.

Somos muitos, e efetivamente os responsáveis pela construção de 
um Conselho cada vez mais participativo e forte. Para isso, temos que 
estar a par das atividades desempenhadas pela instituição e acompa-
nhar as ações daqueles que elegeremos nas próximas eleições. 
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Cidades Inteligentes 

Tecnologia e integração promovem desenvolvimento 
sustentável nas smart cities  

“As ciclovias estão presentes em 

toda a cidade, bem organizadas e sinaliza-

das. É muito comum ver homens de terno 

e mulheres de salto em suas street bikes. 

O transporte público dificilmente atrasa 

ou está superlotado. Com pontualidade e 

conforto nos deslocamentos diários, temos 

a certeza de retornar para nossas famílias 

trazendo muito menos estresse. Os carros 

elétricos e a reciclagem também são uma 

realidade. Exploramos como ninguém a 

energia eólica e outras fontes renováveis 

e o governo pretende zerar a emissão de 

carbono até 2025. Sem contar os sistemas 

públicos de saúde, que deixa qualquer rede 

privada a ver navios, e de educação igual 

para todos”.

O relato acima poderia ser trecho de 

uma carta de aspirações para o futuro. Mas 

representa o hoje, a realidade dos morado-

res de Copenhague, capital da Dinamarca. 

Quem conta é o piloto de helicóptero e mo-

rador da cidade há cinco anos, Alexandre 

Smith, um brasileiro que se encantou pela 

maneira sustentável de se viver no país. 

“Cada dia mais as pessoas têm se cons-

cientizado da importância da sustentabili-

dade. Existe o engajamento dos cidadãos e 

o exemplo e incentivo do governo para que 

isso aconteça”, relata.

Copenhague é o que chamamos hoje 

de smart city. É considerada exemplo mun-

dial de cidade inteligente e bicampeã no 

ranking de cidades inteligentes da Europa, 

elaborado pela revista Fast Company.
De acordo com a Rede Brasileira de 

Cidades Inteligentes, fórum de discussão 

e compartilhamento de informação, uma 

smart city é um espaço no qual se desen-

volvem dinâmicas que visam gerar a melho-

ria na qualidade de vida de seus cidadãos, 

fazendo um melhor uso de seus recursos, 

aplicando novas soluções para resolver 

os problemas que enfrenta a sociedade e 

criando novas ferramentas e estruturas 

para desenvolver um espaço inteligente que 

molde a realidade de um determinado local.

Smart Cities no Brasil?

Por aqui, ainda estamos longe desse 

patamar, mas ações pontuais já dão o tom 

do futuro. Segundo a especialista em pla-

nejamento urbano, geógrafa Grazielle Car-

valho, numa cidade inteligente a tecnologia 

é instrumento de melhoria da qualidade de 

vida e eficiência de gestão e o Brasil já está 

atento a isso. “Estamos criando um concei-

to, discutindo e identificando o que é preci-

so para chegar lá. Além disso, já temos pro-

fissionais trabalhando no desenvolvimento 

de sistemas inteligentes”, afirma.

Ela é autora de uma dessas iniciati-

vas, com a criação de uma plataforma que 

atualiza em tempo real, via sensores, dados 

referentes ao mapeamento do município, 

relativos à área, uso e número de pessoas,  

entre outros. Recurso que irá auxiliar na 

gestão estratégica de tomada de decisões 

nos municípios.

Entretanto, de acordo com a geógra-

fa, para que a tecnologia agregue qualidade 

de vida, e não apenas construa ferramentas 

obsoletas, é preciso que o Brasil consolide 

primeiramente a oferta de serviços básicos. 

“Um exemplo famoso de cidade inteligen-

te é Barcelona. Por lá, salas de situação, 

em que um analista controla o tempo de 

mudança do semáforo para a melhoria do 

trânsito, já são uma realidade. Aqui, não 

sabemos nem onde estão os semáforos. 

Não tem como falar que vive numa smart 
city quem aguarda horas para ser atendi-

do numa prefeitura. Isso não é smart, não 

é inteligente, não é qualidade de vida. No 

Brasil, onde que isso começa? Começa na 

elaboração de legislação. Precisamos tornar 

obrigatórias algumas coisas que são bási-

cas”, enfatiza. 

Segundo ela, não é possível conci-

liar investimentos assertivos com o desco-

nhecimento da realidade dos municípios. 

“O primeiro passo para começarmos uma 

caminhada rumo à smart city é o Cadastro 

Técnico Multifinalitário (CTM). Para uma 

prefeitura funcionar ela precisa ter dados 

do seu território, saber onde estão as ruas, 

onde passam os fios, etc. A partir daí você 

terá subsídio para começar a criar o Pla-

no Diretor. Então, as decisões deixam de 

ser políticas e se tornam técnicas. Isso é 

básico numa cidade inteligente”, assegura 

Grazielle.

Iluminação Smart

O setor de iluminação é um exemplo 

brasileiro de desenvolvimento de sistemas 

inteligentes. O engenheiro eletricista Igor 

Braga Martins, que atua no setor de ilu-

EM DEBATE
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minação pública, conta que as inovações 

já são uma realidade. “A partir do uso de 

novas tecnologias relacionadas à eficiência 

energética, como a utilização de luminárias 

LED, reduções substanciais no consumo de 

energia são atingidas. Além disso, podemos 

destacar a utilização de softwares e siste-

mas de telegestão que possibilitam a detec-

ção remota de falhas nos equipamentos do 

sistema de iluminação pública, agilizando 

sua manutenção, além de possibilitarem a 

dimerização da iluminação, com a variação 

da intensidade da luz em horários preesta-

belecidos. Ainda estamos no início, mas já 

começamos a caminhada”, afirma.

Em Minas Gerais, a Cemig traba-

lha com o programa Cidades do Futuro, 

de automação das redes de distribuição e 

modernização do sistema elétrico. A pri-

meira cidade escolhida para a implantação 

do programa foi Sete Lagoas. Segundo a 

Cemig a integração dos sistemas de infor-

mação e das telecomunicações às redes de 

energia abre novas oportunidades para o 

fornecimento de energia elétrica. Esta nova 

arquitetura integrada de distribuição de 

energia, conhecida como redes inteligentes, 

ou smart grid, conecta todos os usuários 

de maneira segura e inteligente. Por isso, 

possibilita o fornecimento de energia mais 

eficiente, econômica e sustentável.

Legislação

Para apoiar a criação de um cenário 

favorável ao desenvolvimento das smart ci-
ties foi criada em 2016, no Congresso Na-

cional, a Frente Parlamentar Mista em Apoio 

às Cidades Inteligentes e Humanas.

O presidente da Frente, deputado fe-

deral Vitor Lippi, afirma que as demandas le-

gislativas começaram a chegar ao Congres-

so Nacional. Porém, devido ao ineditismo 

desse setor, se fez necessário compreender 

melhor o cenário e preparar as cidades para 

as mudanças. “Como as inovações são 

muito recentes, o texto da lei não contempla 

muitas questões. A legislação pode acabar 

amarrando os negócios. Por outro lado, os 

empreendimentos chegam ao usuário sem 

qualquer regulação fiscal, de segurança, 

trabalhista, etc”, avalia. Segundo ele, uma 

das frentes de trabalho que já está bem 

encaminhada é a revisão da taxa de ilumi-

nação pública. “Estamos atuando para que 

esse recurso possa ser usado nas PPPs de 

iluminação, implantando novas tecnologias 

aos postes, como câmeras de videomo-

nitoramento para melhorar a segurança, 

o trânsito e outras questões que possam 

qualificar a vida dos cidadãos”, exemplifica. 

Iniciativa

Já está em andamento o projeto da 

primeira smart city social do Brasil, uma 

cidade construída do zero numa área 

3.300.000 m2 para aproximadamente 25 

mil habitantes. Seu nome é Laguna e ela 

está localizada em Croatá, no Ceará. A ideia 

é criar uma estrutura inteligente integrando 

planejamento urbano, arquitetura, infraes-

trutura, serviços, tecnologias de informação 

e projetos sociais.

A smart city está orçada em torno de 

R$ 50 milhões, investimento  100% privado 

proveniente de empresas italianas e britâ-

nicas. Segundo o gerente comercial de La-

guna, Rogério Cavalcante, o prazo previsto 

para conclusão é até 2021. Entre os inú-

meros diferenciais da cidade, ele destaca 

um aplicativo, desenvolvido na Inglaterra, 

que funcionará como um painel de contro-

le de toda a cidade. “Os cidadãos poderão 

acessar informações  públicas, pessoais, 

de lazer e de economia doméstica, como o 

consumo de energia e água, bem como o 

controle de custos e vencimento de paga-

mentos. Outra importante funcionalidade é 

a imediata chamada de socorro, com geo-

localização da pessoa que está utilizando o 

App”, enumera Rogério.

www.www.
www.SAIBA MAIS:

Ranking de iniciativas inteligentes 
nas cidades brasileiras: http://ranking.

connectedsmartcities.com.br/index.php/resul-

tado-2016/

Pilares sobre os quais se 
fundamentam as smart cities:

http://redebrasileira.org/materias/3046/

smart-cities-diferenca-entre-servicos-basicos-

-e-processos-inteligentes

10 cidades inteligentes no mundo:
https://www.fastcodesign.com/1679127/

the-top-10-smart-cities-on-the-planet
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Empresas que nascem de ideias
O que têm em comum uma fazenda 

urbana e uma plataforma para gestão de 

resíduos? Ou ainda um cartão de crédi-

to controlado apenas por um app para 

celular ou uma plataforma acessada por 

vários dispositivos para inscrição em di-

versos tipos de eventos? Estamos falando 

de startups, empresas que nascem de 

ideias e oferecem produtos ou soluções 

escaláveis, repetíveis, e trazem inovação 

no processo ou no produto.

Junto com elas, incubadoras, ace-

leradoras, coworkings, investidores anjos, 

mentores, apoiadores, spin-offs formam 

um ecossistema propício à inovação e ao 

empreendedorismo. É nesse cenário que 

Minas Gerais vem se destacando como o 

segundo estado em número de startups do 

Brasil, com 365, de acordo com a Associa-
ção Brasileira de Startups (ABStartups). 

Outra peça importante nesse ecos-

sistema são as comunidades. Em Belo Ho-

rizonte, a San Pedro Valley (SPV) é referên-

cia para empresas de base tecnológica. A 

comunidade surgiu em 2011 e hoje reúne 

mais de 250 startups, e estas geram mais 

de 1,1 mil empregos. Também fazem par-

te da comunidade espaços de coworking, 

aceleradoras e investidores. O objetivo é 

identificar oportunidades, necessidades 

e incentivos para esse mercado, além de 

divulgar vagas e notícias. Para Edmar Fer-

reira, da Rocket Content, um dos funda-

dores da comunidade, ela teve um papel 

fundamental no fortalecimento do ecossis-

tema. “A comunidade não tem uma gestão 

formal, é um grupo que se apoia. Nossa 

importância foi mostrar que é possível criar 

startups aqui em Belo Horizonte. Antes o 

pessoal ia para São Paulo, e nós consegui-

mos fazer as empresas aqui, contratando 

aqui”, reforça ele.

Aceleradora 

Enquanto as comunidades propiciam 

um ambiente colaborativo, as aceleradoras 

têm o papel de investir nas startups, ofe-

recendo infraestrutura, acesso a mentores 

e uma metodologia de desenvolvimento de 

negócios, o que é extremamente importan-

te. Geralmente, trabalham com programas 

que duram de seis meses a um ano.

O Brasil hoje tem pouco mais de 

30 aceleradoras, sendo que duas de Belo 

Horizonte estão entre as 10 melhores do 

Brasil, a Acelera MGTI, que é público-pri-

vada, e o Techmall, que é privada. Propício 

para o surgimento e crescimento dessas 

empresas inovadoras, o estado de Minas 

oferece um forte ecossistema para o em-

preendedor, com universidades que pro-

movem formação e investimento em pes-

quisa e desenvolvimento, espaços de troca 
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de experiências e conhecimento, criando 

uma cultura de empreendedorismo e 

inovação. Para se ter uma ideia, a Fiemg 

criou o FiemgLab, tornando-se a primeira e 

única Federação de Indústria a ter um pro-

grama de aceleração. “O FiemgLab nasceu 

para transformar ideias em negócios que 

gerem valor para a sociedade”, explica 

Fábio Veras de Souza, superintendente de 

Novos Negócios da Fiemg.

Ele acredita que as regras da compe-

tição estão sendo reescritas e que tudo está 

sendo impactado. “Como o mercado de 

cada segmento industrial será impactado, 

as startups servem de laboratórios de so-

lução. Elas ajudam a enxergar como será o 

mercado do futuro. O fomento das startups 
é uma estratégia de desenvolvimento para 

gerar maior eficácia dos processos internos, 

de redução de custos e aumento de compe-

titividade”, explica. 

Criado em 2016, o programa iniciou 

sua primeira rodada de aceleração com 

100 startups. Com quatro fases e duração 

de 18 meses, o FiemgLab funciona como 

uma espécie de funil. Em sua primeira 

fase, iniciada em março de 2017, as se-

lecionadas participaram de atividades de 

orientação, incluindo mentorias, palestras e 

muitas conexões entre indústrias, startups e 

investidores anjos. Em maio deste ano, fo-

ram escolhidas 35 das 100 que passaram 

para a segunda fase, que terá duração de 

seis meses. O foco do trabalho nessa fase 

é evoluir o modelo de negócios e validar o 

produto ou serviço no mercado. 

Para a terceira fase, serão escolhidas 

15 startups que durante quatro meses serão 

testadas em relação à repetibilidade e a es-

calabilidade do negócio, posicionamento e 

estratégias de venda, além de planejamento 

financeiro. Ao final do programa, cinco fina-

listas com maior potencial de negócios re-

ceberão, durante seis meses, suporte para 

desenvolver as estratégias tecnológicas e 

de mercado. “O objetivo é transformá-los 

em grandes cases e dar visibilidade inter-

nacional aos resultados alcançados. Ainda 

na primeira jornada, o programa já conta-

biliza 62 conexões entre startups, parceiros, 

potenciais clientes e o mercado tradicional”, 

afirma Fábio.  

Apoio do Estado

Antes da Fiemg, o governo do estado 

também criou um programa de aceleração, 

o Startups and Entrepreneurship Ecosys-
tem Development (Seed), que começou 

em 2013 e já apoiou 112 projetos de em-

preendedores de 12 países. Juntas, essas 

startups faturaram mais de R$ 26 milhões a 

partir do início de suas operações. Além dis-

so, apenas em 2016, o programa motivou, 

diretamente, cerca de 150 contratações 

profissionais e, indiretamente, aproximada-

mente 450. O programa, que está em sua 

quarta rodada, tem duração de seis meses. 

Os participantes, 40 por rodada, re-

cebem, além de capital semente de até R$ 

80 mil de participação, mentorias personali-

zadas, formação empreendedora, escritório 

compartilhado e conexão com o ecossis-

tema global. Em contrapartida, os empre-

endedores realizam atividades de difusão 

por Minas Gerais, promovendo workshops, 

cursos e oficinas para compartilhar conhe-

cimentos, trocar experiências e estreitar 

laços pelo estado, divulgando o programa 

e disseminando a cultura empreendedora 

aos mineiros. 

Para o secretário de Estado de De-

senvolvimento Econômico, Ciência, Tecnolo-

gia e Ensino Superior, Miguel Corrêa, o im-

pacto do programa é extremamente positivo 

para Minas Gerais, pois além de apoiar os 

negócios de base tecnológica que surgem 

no estado, o Seed atrai ideias de outros 

estados e outros países para Minas, disse-

minando o empreendedorismo e a inovação 

como motores da economia. “Minas Gerais 

se consolida como um dos mais poderosos 

ecossistemas de startups, de inovação e de 

formação acadêmica sólida. E o programa 

que retrata isso é o Seed, o único programa 

governamental de aceleração de startups 

do país”, garante o secretário.

Contribuindo com a 
engenharia

Selecionada para a segunda fase do 

FiemgLab, a NetResíduos, que também 

passou pelo Seed, é uma spin-off – star-
tup derivada de outra empresa – da Am-

biência. O engenheiro ambiental Henrique 

Ferreira Ribeiro, um dos sócios da NetRe-

síduos, conta que, em 2016, quando vi-

ram que o processo poderia ser escalável, 

criaram a empresa. Com uma equipe de 

13 pessoas, a NetResíduos hoje tem cinco 

engenheiros ambientais e uma estagiária 

de engenharia de produção. Com dois pro-

dutos lançados, um para construção civil e 

outro para a indústria, a NetResíduos tem 

metodologia inovadora porque pauta a 

gestão de resíduos visando resultados e 

não só as exigências legais. “Outro dife-

rencial é agrupar numa única plataforma 

tudo que o cliente precisa para fazer essa 

gestão e poder ser acessado pelo celular, 

tablet ou computador”, destaca Henrique.

Quanto ao mercado para enge-

nheiros, Henrique acredita que ele está 

se abrindo. “Nós temos engenheiros na 

área comercial e isso faz sentido porque 

é uma venda técnica. Apesar de ser es-

calável, repetitiva, nossos clientes são 

pessoas jurídicas. É uma venda com-

plexa. Além disso, as nossas soluções 

transformam a vida do profissional do 

A Mapped in Brasil é uma plataforma 
on-line que permite monitorar o 

ecossistema empreendedor
www.mappedinbrasil.com.br
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Sistema Confea/Crea. Hoje, basicamen-

te nossos clientes são engenheiros, mas 

não somos uma empresa de engenharia. 

Fornecemos soluções para que o traba-

lho desses profissionais fique melhor e 

mais produtivo”, explica. 

Plataforma de comunicação

Também acelerada pelo Seed, na 

primeira rodada, ainda em 2013, a Cons-
truct já recebeu aporte de R$ 3 milhões de 

aceleradoras. Sua história começou quan-

do o norte-americano Drew Beaurline, 

atraído por esse clima de inovação e de 

olho nas notícias sobre atrasos em obras 

de construção civil para a Copa do Mundo 

e Olimpíadas, mudou-se para o Brasil e 

resolveu investir numa solução. A startup, 

que é uma plataforma para mobile, aju-

da engenheiros civis a rastrear todas as 

atividades não planejadas de uma obra, 

gerando uma economia de cerca de 30% 

do tempo. “Para o Brasil crescer precisa 

investir em infraestrutura. Achei que as 

coisas precisavam funcionar melhor e que 

eu podia ajudar”, explica Drew.

A construção civil, segundo Drew, é 

uma das indústrias menos digitalizadas no 

mundo, e a inovação vem para simplificar. 

“As pessoas não adotam as ferramentas 

que são muito complexas. Com a Construct 
todos os dados são organizados de uma 

forma simples e tudo pode ser integrado, 

e-mail e whatsapp”, enfatiza. 

Para ele, o mercado de startups é 

promissor para engenheiros. No caso da 

Construct, de 15 funcionários, nove são 

engenheiros. Alguns deles envolvidos dire-

tamente com desenvolvimento e gerencia-

mento da plataforma e outros na área de 

negócios. “Nós gostamos de contratar en-

genheiros. Eles podem nos ajudar a organi-

zar os dados pela plataforma e encontrar as 

soluções para os problemas”, enfatiza. 

Thiago Azevedo, da construtora Mello 

Azevedo, um dos maiores clientes da Cons-
truct, vê com bons olhos o uso do aplicativo. 

“Ele está de acordo com o nosso tempo e 

melhora a produtividade porque reúne o 

que precisamos numa plataforma, evitando 

ruídos na comunicação”, destaca. Para ele, 

o aplicativo se adapta a diversos cenários. 

“Se ele resolve para engenharia, pode fun-

cionar para qualquer negócio, porque o am-

biente da engenharia, além de conservador, 

é muito complexo”, afirma Thiago.

De olho nos clientes

Com o olhar voltado para os clientes, 

as startups de maior sucesso são aquelas 

que apresentam solução para problemas 

que atingem muitas pessoas. Reduzir o des-

perdício de alimentos, diminuir a emissão 

de CO2 e produzir de forma sustentável sem 

utilizar agrotóxicos foi a fórmula encontrada 

pela BeGreen, primeira fazenda urbana da 

América Latina. “Queremos diminuir o des-

perdício de comida, fazendo isso de forma 

sustentável. Hoje, 80% do que é produzido 

no mundo se perde, seja no transporte, no 

armazenamento ou na casa do consumidor. 

A nossa ideia é reduzir a cadeia, o custo de 

logística e ainda a emissão de CO2, pois não 

há transporte. Estamos dentro da cidade”, 

conta Giuliano Bittencourt, um dos sócios 

da BeGreen. 

A ideia da fazenda urbana surgiu em 

2014 e antes de se tornar uma realidade, os 

sócios testaram e desenvolveram uma tec-

nologia inovadora em uma propriedade em 

Betim. Hoje a BeGreen produz em 1.440 m2 

o que produzia em 30.000 m2. Com a vi-

são para os próximos dois anos de impactar 

cinco milhões de pessoas com experiência 

ou produtos da BeGreen, a fazenda empre-

ga hoje cerca de 20 pessoas, entre profis-

sionais e estagiários. Com um engenheiro 

agrônomo como responsável técnico e um 

engenheiro ambiental à frente da tecnolo-

gia, a BeGreen promove uma mudança ge-

ral que vai desde a forma de produção até a 

relação com os funcionários. “O nosso mo-

delo de gestão será sempre de uma startup. 

Temos que pensar fora da caixa e dar es-

paço para que boas ideias virem realidade. 

Uma primeira versão é sempre melhor que 

versão nenhuma. Esse é o pensamento da 

inovação”, enfatiza Giuliano.

Lemonade

Já a Engenials quer solucionar outro 

problema: a dificuldade das empresas de 

engenharia para contratar profissionais uti-

lizando critérios técnicos. Essa é a missão 

dos quatro sócios que estão participando do 

programa de pré-aceleração Lemonade. O 

engenheiro eletricista Saulo Santos conta 

que eles esperam, a partir da plataforma, 

oferecer um método técnico de seleção, ti-

rando o caráter subjetivo. “A nossa expecta-

tiva é termos o Menor Produto Viável (MVP) 

ao final do programa e se formos até o final 

das dez semanas, temos a oportunidade de 

ir para a aceleradora Techmall”, conta ele.

O Lemonade dura dez semanas, 

divididas em duas fases, sendo que na 

quinta semana ocorre um corte de meta-

de das empresas. O programa prepara os 

empreendedores para receberem investi-

mentos e entrarem numa aceleradora. “É 

um programa bem intenso. Temos dois 

anos e já estamos na nona edição. Já 

ESPECIAL

O Projeto de Lei 3.578/2016, que 
tramita na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), propõe uma 
legislação específica para startups

Acompanhe:
http://bit.ly/revertice-almg
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passaram pelo Lemonade 240 startups e 

mais de mil empreendedores”, conta Aluir 

Dias, idealizador do programa (Confira a 

entrevista completa na página 15).

No Lemonade, o empreendedor 

aprende a arrumar a casa, a descobrir qual 

o papel de cada sócio e estabelecer a do-

cumentação necessária para regularizar a 

empresa. Também valida com o cliente a 

dor do mercado – que é o problema que ele 

quer resolver – e monta uma solução que 

vai ser testada, já ganhando dinheiro. Com 

esses resultados, é proposto um modelo 

de negócio viável. Eles também aprendem 

como conversar com os investidores e mon-

tar uma boa apresentação de seu projeto. A 

segunda fase começa após o corte realiza-

do na quinta semana. É então que ocorre 

o desenvolvimento de produto. “Nessa fase, 

os empreendedores têm duas semanas 

para aprender a metodologia Scrum, que 

é ágil e ajuda a chegar na primeira versão 

do produto de maneira mais rápida”, explica 

Aluir. Em seguida, os empreendedores es-

tudam o mercado, aprendem a fazer e con-

trolar fluxo de caixa, e depois a estabelecer 

planos de vendas. Na décima semana, as 

sete melhores empresas vão para o palco 

e lá elas apresentam para uma plateia de 

investidores o que elas construíram nas 10 

semanas. 

Anjos 

Para ajudar a alavancar boas ideias, 

transformando-as em empresas de suces-

so, existem os chamados investidores anjos. 

Com perfil bem desenhado, eles geralmente 

são empresários, executivos e profissionais 

liberais experientes que contribuem com 

conhecimentos, experiência e rede de rela-

cionamentos, além de recursos financeiros.

O engenheiro civil Márcio Felício Silva 

resolveu se tornar um investidor anjo depois 

de vender seu próprio negócio e ir trabalhar 

na Inova, na UFMG. Para conhecer melhor o 

processo, Márcio procurou o Gávea Angels, 

uma organização que reúne investidores no 

Brasil e nos Estados Unidos. Com 15 anos 

de existência, o Gávea já avaliou mais de 

700 startups. Trabalhando com tecnologia 

desde o inicio de sua carreira, o engenheiro 

acredita na cultura da inovação e destaca a 

importância do investidor anjo. “Ele não é só 

um sócio capitalista, também entra no dia a 

dia do negócio para tentar trazer conexão, 

inteligência, é a primeira ligação da nova 

empresa com o mundo. O que tenho feito 

é um trabalho para ajudar na mudança de 

cultura. Comecei há quase um ano e espero 

que o negócio no qual investi tenha suces-

so para que eu possa reinvestir em outra 

ideia”, explica Márcio.

Com sete anos como investidor 

anjo, o engenheiro eletrônico Cássio Spi-

na, presidente da Anjos do Brasil, conta 

que já investiu em 16 projetos. Com uma 

Quem deve ter registro no Crea-Minas

A necessidade de registro nos Creas é regulada pela Lei Federal 

5.194/1966 e a Resolução 336/1989 do Confea e o passo a passo 

para o registro de empresas está na Carta de Serviços do Crea-

Minas. A Resolução diz que o registro é obrigatório a toda “pessoa 

jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras 

ou que exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e outras 

áreas tecnológicas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea”. 

No entanto, o mundo dos negócios vem sofrendo diversas 

mudanças, principalmente motivadas pelo movimento do 

empreendedorismo  e da inovação, que favorecem a criação das 

startups. Quem são essas novas empresas? O que fazem? Qual sua 

relação com a engenharia? O fato de o conhecimento técnico ser 

fundamental para uma startup faz dela uma empresa de engenharia 

e passível de registro? Questões como essas,  muitas ainda sem 

resposta, são temas frequentes.

 Para o superintendente de Atendimento e Fiscalização do 

Crea-Minas, engenheiro metalurgista Elder Gomes dos Reis, é 

muito importante que a legislação seja revista. “Entendo que essa 

discussão sobre quem deve ter o seu registro precisa ser ampliada 

para que possamos  acompanhar e compreender o ecossistema do 

empreendedorismo e inovação para adequar a nossa legislação aos 

novos tempos”, ressaltou.

Resolução 336 do Confea - http://bit.ly/336Confea

Carta de Serviços do Crea-Minas - http://bit.ly/registroPJ
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história de 25 anos de empreendedoris-

mo, o engenheiro conta que depois que 

vendeu seu último negócio, resolveu que 

queria ajudar a transformar novas ideias 

em negócios. “Vi que era interessante do 

ponto de vista financeiro, mas que prin-

cipalmente poderia ajudar sem empre-

ender”, afirma o engenheiro. Ele acredita 

que este seja um mercado bastante pro-

eminente e com muitas oportunidades de 

inovação para a engenharia. “O universo 

de startups é focado na inovação. Então 

acho que tem uma sinergia muito gran-

de com a engenharia”, destaca. Organi-

zações como a Anjos do Brasil, que hoje 

tem cerca de 310 investidores, e a Gávea 
Angels oferecem a vantagem de compar-

tilhar os riscos, já que o investimento anjo 

é feito, geralmente, em grupo, além de 

apresentar oportunidades de investimen-

to já avaliadas. 

Ecossistema

Iniciativas como o Atmosphera con-

tribuem para o fortalecimento do ecossis-

tema, tornando Minas Gerais ainda mais 

atrativa. O espaço pretende reunir em 

duas torres, situadas no Vale do Sereno, 

diversos elementos desse ecossistema de 

inovação e empreendedorismo. “Com a 

chegada da era digital, identificamos uma 

mudança na forma de relacionamento, in-

clusive o corporativo. Daí a ideia do Atmos-
phera criar um espaço onde as empresas 

possam estar juntas e se conectar”, expli-

ca o CEO da empresa, Leonardo Chebly. O 

espaço, que já abriga o FiemgLab, terá um 

fundo de investimentos voltado para inova-

ção, algumas startups da área financeira, 

escola de programação, além de sediar 

a rede World Trade Center Global (WTC), 

ecossistema internacional de negócios. 

Outro diferencial é o Parque Tecno-

lógico de Belo Horizonte (BHTec), criado 

em 2005. O BHTec reforça a união entre 

universidade, poder público e outras orga-

nizações no apoio ao empreendedorismo 

no estado. Não foi à toa que Belo Horizonte 

recebeu o único escritório da Google na 

América Latina. A vinda foi alavancada 

quando, em 2005, a startup Akwan, cria-

da pelo engenheiro mecânico e professor 

emérito do Departamento de Ciência da 

Computação da UFMG Nivio Ziviani, foi 

comprada pela empresa americana. 

Cada vez mais atento ao movimento 

inovador e de empreendedorismo, o es-

tado conta com 11 das mais promissoras 

startups do Brasil, segundo estudo do 100 

Open Startups. O ranking nacional analisou 

1,5 mil startups no país de 20 áreas de 

atuação. Com mais de 20 incubadoras dis-

tribuídas em 16 cidades, Minas Gerais tem 

ainda a seu favor o fato de ser o estado com 

maior número de universidades públicas do 

Brasil. Completando o cenário favorável, o 

estado abriga três parques tecnológicos, 

em Belo Horizonte, Viçosa e Itajubá, além de 

outros três em implantação em Lavras, Juiz 

de Fora e Uberaba.
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Mentoria - Ferramenta para o 
desenvolvimento profissional, através da 
qual o mentor tem o papel de 
aconselhar, ensinar ou guiar outra 
pessoa com menos experiência. 
Normalmente o mentor possui vasta 
experiência profissional no segmento de 
trabalho do mentorado.

Empreendedor serial - 
É uma pessoa com foco em 

criação e desenvolvimento de 
novos negócios. Frequentemente 

ela cria oportunidades, mas não 
necessariamente administra todas elas, 

delegando essa função então para pessoas com 
mais experiência em gestão.

Aceleradora -
São comumente apontadas 
como uma versão mais 
moderna das incubadoras. 
Prestam serviços às empresas 
selecionadas, por meio de análise e aprimora-
mento de modelo de negócio, ampliação de rede 
de contatos, mentoria e ações para desenvolver 
essas empresas de forma mais rápida. As 
aceleradoras podem fazer aportes no negócio e 
como contrapartida pedem cotas de participação 
na empresa entre 5% e 20%.

Incubadora - As incubadoras são 
instituições que auxiliam no 
desenvolvimento de empresas 
nascentes e em operação. Elas 
oferecem suporte técnico, gerencial e 
formação complementar ao 

empreendedor e normalmente estão associadas a 
uma universidade.

Investidor anjo - São pessoas 
experientes no mundo empreendedor 
e com recursos financeiros que 
procuram projetos de startups 
iniciantes, “compram” a ideia e fazem 
um investimento inicial no negócio.

Seed Money (Capital 
semente) -  Traduzido como 
capital semente é um investimento 
feito em empresas na fase inicial. 
Normalmente é o primeiro capital 
que a startup recebe para se 
estruturar e vem seguido por aporte 
de Venture Capital.

Coworking - Espaço de trabalho 
compartilhando onde diferentes 
empresas podem trabalhar em um 
mesmo local e promover 
networking.

Fonte: Identidade Startup Sebrae Minas
(http://startupsebraeminas.com.br/glossario/)

Glossário
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Ecossistema 
colaborativo

Aluir Dias é graduado em Farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(Ufop), doutor em Química pela UFMG e especialista em desenvolvimento de negó-
cios. Entre os anos de 2010 e 2013, foi ganhador de mais de 30 prêmios interna-
cionais de empreendedorismo nos EUA, Suécia e Turquia, além de premiado no I2P 
Global por três vezes e ainda campeão do MIT GSW Business Competition em 2012. 
Coordenou o setor de empreendedorismo e a incubadora da UFMG por dois anos, é 
sócio fundador do Techmall, idealizador do programa Lemonade (TOP 20 accelerator 

no Accelerator Global Report 2016) e CEO da Acceleratus.
Nesta entrevista à Revista Vértice, Aluir conta um pouco de sua experiência 

no universo da inovação e empreendedorismo e destaca o papel da engenharia no 
desenvolvimento de novos negócios.

VÉRTICE - O que é uma startup?

Aluir Dias - Uma startup é extremamente dinâmica, ela cresce muito rápido, 

tem inovação envolvida no modelo de negócio e tem normalmente uma equipe muito 

enxuta. Consegue trabalhar com gente de alta qualificação de maneira multipro-

fissional, fazendo de tudo. Então essa é a característica da startup. Ela consegue 

se antever aos movimentos do mercado porque está sempre um passo à frente e, 

principalmente, a startup trabalha olhando para o cliente, não para o mercado de 

uma forma geral. Ela quer saber o que o cliente está querendo, como o cliente está 

se sentindo em relação ao produto dela. É assim que uma startup faz seus passos. 

VÉRTICE - Qual o ciclo de uma startup?

Aluir Dias - A startup nasce geralmente com o despertar do empreendedor e 

isso é muito legal porque se pensarmos, no Brasil as universidades estão preocupa-

das em criar empregados e não empreendedores. Então, quando ele descobre que 

não tem necessariamente que ser empregado de alguém e que pode ser um empre-

gador, que pode gerar postos de trabalho, renda e desenvolvimento, isso é muito má-

gico. É o momento da contaminação, como a gente fala. Então, a partir do momento 

que ele vira empreendedor, desenvolve uma ideia e precisa validá-la. Saber se ela é 

realmente viável ou não no mercado. Quando uma startup chega no que chamamos 

de protótipo viável, protótipo comercial, começa a fazer dinheiro e a atender pessoas, 

clientes. Ela promove mudanças na vida das pessoas e recebe por isso. Então vem 

a fase de crescimento, a startup vai conquistando sua fatia de mercado, ganhando 

cada vez mais e mais clientes até o momento em que ela consegue receber cheques 

de investimentos cada vez maiores. O último momento, que é o sonho dourado de 

toda startup, é a abertura de capital na bolsa.

ENTREVISTA
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VÉRTICE - Qual a importância de 
um ecossistema fortalecido para as 
startups?

Aluir Dias - Estamos vivendo um 

momento privilegiado aqui em Minas Ge-

rais. O estado está extremamente forte em 

termos de ecossistema. Temos o ecossis-

tema que mais cresce no país. Esse ano 

foi a primeira vez que passamos Florianó-

polis em numero de startups no Inovativa 

Brasil que recebe startups do país inteiro. 

Somos o segundo em número de startups, 

só perdemos para São Paulo, que tem um 

ecossistema extremamente antigo e muito 

grande, mas um dia eu acredito que a gen-

te ainda passe São Paulo, porque estamos 

crescendo muito rápido. A diferença que 

coloca Minas Gerais no olho do furacão em 

relação ao Brasil, eu acredito, é uma coisa 

muito forte, é a colaboração. O governo, a 

iniciativa privada e as universidades acor-

daram em Minas Gerais muito cedo para a 

necessidade dessa colaboração. Então te-

mos esses órgãos contribuindo de maneira 

única e com propósito de construir mais 

desenvolvimento para a sociedade. Isso é 

muito difícil de achar. Coincidentemente foi 

o que aconteceu no Vale do Silício. Temos 

a tríplice hélice formada pela iniciativa pri-

vada, governo e universidades trabalhando 

de forma extremamente sinérgicas. Estão 

ali todos em volta das mesmas ações 

tentando fazer tudo acontecer. E isso é 

importante para as startups. Quando todo 

mundo sabe quais são as necessidades, o 

caminho delas fica muito mais fácil, as pe-

dras são retiradas do caminho com maior 

facilidade. 

VÉRTICE - Qual o papel das co-
munidades no ecossistema?

Aluir Dias - As comunidades são 

essenciais porque elas servem de base 

para os empreendedores que estão che-

gando. Temos o São Pedro Valley, que é 

uma referência, mas dentro dela vão nas-

cendo pequenas comunidades que são 

complementares. Acho essa colaboração 

muito característica aqui de Minas Gerais, 

inclusive entre os empreendedores, não 

só dos órgãos e das instituições. A comu-

nidade tem o papel de servir de base para 

os novos empreendedores. Sem uma co-

munidade bem ativa fica muito difícil gerar 

e repor os empreendedores no mercado.

VÉRTICE - Qual o perfil dos fun-
dadores de startups?

Aluir Dias - Têm perfis variados. O 

perfil ideal de um empreendedor envolve-

ria várias características, como se fosse 

um super-herói que reunisse tudo numa 

pessoa só. Na verdade, não é assim que 

funciona. O que precisamos na verdade 

são de equipes multiprofissionais, que se 

complementam. Precisamos de pessoas 

que tenham habilidades diversas e que 

somadas reúnam o necessário para que 

a empresa saia do papel. São pessoas 

com visões completamente diferentes que 

quando combinadas criam a visão inovado-

ra que ninguém enxerga porque está con-

dicionado no mesmo conhecimento. Talvez 

a receita de bolo da inovação seja combinar 

conhecimentos de áreas diferentes.

VÉRTICE - Qual a diferença do 
investidor anjo e do investimento se-
mente?

Aluir Dias - O investidor anjo ainda 

é um movimento tímido no Brasil. No mo-

mento, estamos tentando convencer em-

presários conservadores a fazerem esse 

tipo de investimentos de risco. O investi-

mento anjo normalmente serve para che-

gar a um protótipo. São valores entre R$ 

100, 200 mil. Dá para chegar na primeira 

versão de alguma coisa funcional que 

demonstre a sua ideia. Já o investimento 

semente, que é de cerca de R$ 500 mil, 

serve para você organizar, fazer o set up 

da sua empresa. Com ele, a startup con-

segue ter o mínimo de infraestrutura para 

atender e crescer dentro do mercado. E 

o cheque semente é justamente o inves-

timento mais difícil de se encontrar hoje 

no Brasil. Mas temos muito investimento 

Série A, de R$ 1 milhão para cima. E hoje 

realmente buscamos a criação de mais 

fundos que possam fazer investimentos 

um pouco menores para ajudar empreen-

dedores numa fase inicial.

VÉRTICE - O que são acelerado-
ras e como funcionam?

Aluir Dias - Para ser uma acelera-

dora é preciso investir na startup, fornecer 

benefícios como infraestrutura, acesso a 

mentores, acesso ao mercado e ter uma 

metodologia de desenvolvimento de ne-
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gócio. Uma aceleradora tem uma sede fixa 

que vive e opera exclusivamente para de-

senvolver startups. Normalmente elas têm 

sócios que são investidores. Ele ajudam as 

startups, colocam dinheiro nelas, passan-

do a ter participação. A partir daí passam 

a acompanhar de perto aquela startup. A 

aceleradora é quase como uma organiza-

ção de investidores anjos que se juntam 

para ter uma sede e trazer as startups para 

perto, colocando dinheiro e acompanhando 

seu dia a dia. É uma coisa extremamente 

organizada. Também temos programas de 

aceleração como o FiemgLab e o Seed. 

A diferença é que a aceleradora é uma 

empresa constituída somente para aquilo 

e funciona de maneira estável, fluxo con-

tinuo. Já os programas dependem de ter 

mais recursos para uma nova rodada, ao 

contrário da aceleradora, que vai continuar.

VÉRTICE - Quem são os mentores 
e qual o papel deles?

Aluir Dias - Os mentores geralmen-

te são empreendedores que já tiveram su-

cesso. Eles são especialistas no mercado 

que entendem pontualmente de uma ou 

outra parte metodológica. São investidores, 

pessoas que têm experiência ou vivência 

naquele campo em que precisamos re-

solver uma dúvida num determinado mo-

mento e que pode inclusive ser técnico, 

um professor da universidade. Às vezes 

estamos empreendendo alguma coisa que 

seja extremamente técnica e você não está 

conseguindo passar aquela barreira de 

desenvolvimento. Um professor pode ser o 

mentor naquele momento e ajudar a supe-

rar a barreira técnica. As pessoas confun-

dem a figura do mentor com a do consultor, 

mas a grande diferença é que o mentor faz 

tudo gratuitamente. Ele faz porque quer ver 

a máquina funcionando. Às vezes faz por-

que quer acompanhar o que está surgindo 

de novo como oportunidade para ele mes-

mo investir. Mas o mentor jamais recebe 

por aquela hora empregada. O mentor é 

a essência do ecossistema, é o que dita a 

filosofia. É alguém que já teve sucesso, e 

vai contribuir porque  quer que a empresa 

tenha também. Ele é muito altruísta.

VÉRTICE - Quem são os maiores 
beneficiados com o crescimento e a 
multiplicação das startups?

Aluir Dias - A sociedade, sem som-

bra de dúvidas. As startups trazem evolu-

ção e desoneram cada vez mais a vida do 

cidadão comum. Elas são a ponte entre a 

universidade e a sociedade. Eu entendo 

que o papel da universidade, como berço 

de conhecimento, seja desenvolver a socie-

dade, só que, historicamente ela tem sido 

cada vez mais enclausurada, preocupada 

com revista para publicação, paper e me-

nos com a vida das pessoas. O que está 

sendo construído dentro das universidades 

deveria extrapolar os muros, sair das prate-

leiras dos laboratórios e mudar a vida das 

pessoas, e as startups estão conseguindo 

fazer isso. Elas conseguem isso até com 

inovações simples, não tão tecnológicas. 

Acho que isso é um grande ganho do mo-

vimento empreendedor. As startups olham 

para o cliente o tempo todo, conversam 

com ele e sabem quais são os desejos dele.

VÉRTICE - Como você vê o papel 
da engenharia nesse movimento?

Aluir Dias - A engenharia é funda-

mental. Eu costumo falar que se houvesse 

um curso superior de empreendedoris-

mo seria o de engenharia de produção. 

É muito próximo não só da metodologia, 

mas das ferramentas e formas de pensar. 

A engenharia de produção consegue ver 

a amplitude do processo. E não só a de 

produção, a engenharia como um todo é 

o motor de qualquer país. Conseguimos 

medir, inclusive, se a economia está aque-

cida pelo número de postos de trabalho 

de engenheiros que estão sendo gerados. 

Em relação à inovação, temos campos da 

engenharia onde podemos ver o movi-

mento acontecendo de maneira mais forte 

e outros onde ainda falta bastante coisa. 

Temos, por exemplo, para a engenharia 

de software, fortíssima no Brasil. Temos o 

único laboratório de pesquisa da Google 

fora da Califórnia aqui em Belo Horizonte, 

que é responsável por 70% das inovações 

do Google Maps. Em contrapartida, na mi-

nha visão, temos setores muito grandes 

como a engenharia civil, onde é mais difí-

cil inovar porque são muito conservadores 

e os investimentos muito altos. Ao mes-

mo tempo, oferece oportunidades muito 

grandes. Acredito que a engenharia civil 

seja um grande campo de inovação nos 

próximos anos. 

“A diferença 
que coloca 
Minas Gerais no 
olho do furacão 
em relação 
ao Brasil, eu 
acredito, é 
uma coisa 
muito forte, é a 
colaboração.”
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Plano Diretor é desafio para 
pequenos municípios

Engenheiro Navarro faz parte da 

maioria dos municípios brasileiros com 

menos de 20 mil habitantes que tem 

consciência da importância do Plano Dire-

tor para o ordenamento urbano. Apontado 

pelo Estatuto da Cidade e pela Constitui-

ção Federal como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expan-

são urbana, o Plano Diretor é um conjun-

to de diretrizes e propostas, descritas na 

forma de lei municipal, com objetivo de 

garantir o desenvolvimento socioeconômi-

co, a organização espacial dos usos e das 

redes de infraestrutura para curto, médio 

e longo prazo, sendo sua implementação 

de responsabilidade de cada município. 

Localizado no Norte de Minas, com 

cerca de 7.500 habitantes, o município 

é exemplo de como uma administração 

deve estar antenada para o planejamento 

territorial como instrumento de desen-

volvimento harmônico. A lei municipal do 

Plano Diretor Participativo de Engenheiro 

Navarro foi implementada em 2009 e está 

sendo revisada para se adequar à nova 

realidade do município e corrigir imper-

feições. Para isso, foi montado um núcleo 

gestor com oito membros, sendo quatro 

do poder público e quatro da sociedade. A 

revisão está na quarta etapa, que é a de 

levantamento de dados sobre os equipa-

mentos da cidade. 

De acordo com o técnico em meio 

ambiente Fábio Augusto Martins Almei-

da, integrante do núcleo gestor, o Plano 

Diretor de Engenheiro Navarro abrange o 

setor urbano e rural, regulamentando o 

crescimento da cidade, indicando como e 

para onde crescer, além de apontar de-

mandas da população no que diz respeito 

ao saneamento básico, mobilidade urbana 

e formas de captação de recursos finan-

ceiros para fomentar o desenvolvimento 

do município, dentre outras. “Uma cidade 

organizada atrai empresas e consequen-

temente emprego, daí a importância da 

participação da população. O processo de 

elaboração do Plano Diretor de Engenhei-

ro Navarro tem sido uma forma de as pes-

soas pensarem a cidade e conhecerem 

seus problemas”, destacou.

Segundo Fábio, a última audiência 

pública para a elaboração do Plano evi-

denciou que muitas pessoas não tinham 

conhecimento das necessidades do mu-

nicípio e passaram o observar com mais 

atenção os equipamentos públicos utili-

zados pela população. “Com as audiên-

cias, a população passou a conhecer os 

seus direitos e saber o que deve ser feito 

para melhorar a qualidade de vida de to-

dos”, afirmou.

Obrigatoriedade

Com relação à elaboração do Plano 

Diretor, o Estatuto da Cidade, em seu ar-
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Plano Diretor em Minas Gerais
Dos 853 municípios mineiros, 675 têm menos de 

20 mil habitantes.

Em 2013, dos 853 municípios mineiros, 298 

possuíam Plano Diretor.

Fonte Secir e IBGE.

Estatuto da Cidade
A Lei Federal 10.257/2001, mais conhecida 

como Estatuto das Cidades, é a regulamentação 

dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e 

estabelece parâmetros e diretrizes da política e 

gestão urbana no Brasil. 

Objetivos do Plano Diretor
Orientar as ações do poder público visando 

compatibilizar os interesses coletivos e garantir 

de forma mais justa os benefícios da urbanização, 

garantir os princípios da reforma urbana, direito 

à cidade e à cidadania, gestão democrática da 

cidade.

Funções do Plano Diretor
Garantir o atendimento das necessidades da 

cidade.

Garantir uma melhor qualidade de vida na cidade.

Preservar e restaurar os sistemas ambientais. 

Promover a regularização fundiária.

Consolidar os princípios da reforma urbana.

tigo 41, determina que ele é obrigatório 

para cidades com mais de 20 mil habitan-

tes e para todos os municípios com menos 

de 20 mil habitantes que integram regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas; 

que fazem parte de área de especial in-

teresse turístico ou de área de influência 

de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional. É o Plano Diretor que 

define previamente qual o melhor modo 

de ocupar o território de um município, in-

dependente do seu número de habitantes. 

Para Iara Soares França, geógrafa 

com experiência em planejamento urbano 

e regional, redes urbanas e cidades mé-

dias, da Universidade Federal de Montes 

Claros (Unimontes), o Plano Diretor é um 

elemento fundamental da política muni-

cipal de desenvolvimento urbano e rural. 

“O Plano Diretor deve revelar uma análise 

das transformações em processo no mu-

nicípio e suas consequências, em curto e 

médio prazo, assim como sua capacidade 

de atuar em caráter preventivo ou corre-

tivo com relação a essas transformações. 

Nesse sentido, é um instrumento impor-

tante para a gestão e o planejamento da 

cidade e do campo, independente de faixa 

populacional”, enfatiza.

De acordo com o Censo Demo-

gráfico de 2010 do IBGE, a maior parte 

dos municípios brasileiros, o equivalente 

a 83%, se insere na faixa populacional 

entre 5 mil a 20 mil habitantes. São pe-

quenos municípios que possuem signifi-

cativa importância na estruturação urbana 

brasileira. “As populações dos municípios 

de pequeno porte possuem os mesmos 

direitos daquelas de médio e maior porte 

e precisam ter esses direitos respeitados 

e atendidos. Assim, independente do seu 

porte populacional, apresentam deman-

das que precisam ser resolvidas, visando 

a qualidade de vida da população como 

um todo. Daí a necessidade do Plano Di-

retor”, enfatiza Iara. A geógrafa destaca 

ainda que excluir os pequenos municípios 

das políticas de planejamento, como o 

Plano Diretor, é privar seus habitantes dos 

direitos urbanos e rurais. “Tão importante 

quanto a legislação direcionada para to-

das as faixas populacionais é o cumpri-

mento da mesma”, enfatiza.

Soluções operacionais

Embora não vivenciem os mesmos 

problemas dos grandes centros, a maio-

ria dos pequenos municípios apresenta 

dificuldades operacionais para a práti-

ca do planejamento e da gestão urbana 

devido à falta de conhecimento sobre o 

seu histórico e de estrutura institucional e 

administrativa, como profissionais qualifi-

cados. “Se não há conhecimento não tem 

como discutir o conteúdo, as vertentes, 

as diretrizes e as metas do ordenamento 

urbano”, ressalta a geógrafa e engenhei-

ra civil especialista em mobilidade urbana 

Nádia Cristina Santos Sudário. Para ela, 

vem daí a importância das administra-

ções municipais se mobilizarem para 

buscar apoio nas associações regionais 

e instituições de ensino para a elabora-

ção dos Planos através de parcerias. “A 

cidade como objeto de estudo desafia a 

academia na construção de ideias e so-

luções para cada localidade e com a par-

ceria todos ganham em conhecimento e 

superação”, ressalta Nádia.

Em 2007 foi realizada uma experi-

ência de elaboração de Plano Diretor para 

municípios de pequeno porte envolvendo 

técnicos, gestores municipais, profissio-

nais e estudantes dos cursos de Geogra-

fia, Arquitetura e Direito da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e da ONG 

Instituto República. Uma equipe multidis-

ciplinar tratou, diretamente, da execução 

dos planos de Estrela do Sul, Prata, Tupa-
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ciguara e Sacramento.

A professora Marlene Colesante, 

coordenadora do Programa de Pós-Gra-

duação em Geografia da UFU, que coor-

denou a equipe responsável pela elabo-

ração do Plano Diretor de Sacramento, 

explica que existem questões fundamen-

tais quando se constrói um Plano Diretor 

que envolve dados relativos ao município 

como população, escolas, hospitais, ren-

da, dentre outros. “Usualmente as cidades 

de pequeno porte ou não têm esse núme-

ros ou eles ainda são muito incipientes, 

o que acaba dificultando o trabalho de 

elaboração. É difícil encontrar nesses mu-

nicípios pessoas capacitadas para fazer 

esse planejamento, uma vez que muitos 

secretários municipais ocupam os cargos 

por indicação do prefeito e, na maioria dos 

casos, não estão preparadas para exercer 

essas funções na administração do muni-

cípio”, relata. 

Segundo Marlene, para que a ela-

boração de um Plano Diretor obtenha 

sucesso é importante que exista envolvi-

mento da prefeitura, dos secretários e da 

população como um todo. “Esse foi o caso 

de Sacramento, que teve o primeiro Plano 

Diretor desenvolvido pela equipe multidis-

ciplinar da UFU e contou com a atuação 

de profissionais preparados e a partici-

pação da administração e da população”, 

pontua. Os projetos contaram com a parti-

cipação de geógrafos, sociólogos, arquite-

tos, engenheiros, advogados e economis-

tas. “Além disso, muitos estagiários que 

atuaram nesse projeto foram trabalhar 

nas cidades, o que facilitou a implantação, 

uma vez que eles já possuíam conheci-

mentos do planejamento”, ressalta.

Capacitação

Os municípios de pequeno porte 

têm dificuldades na definição de diretrizes 

e instrumentos para orientar o seu cres-

cimento, sendo que muitas vezes não há 

determinação de zoneamento de uso do 

solo. As ações dos governos municipais 

geralmente ocorrem para sanar proble-

mas específicos, sendo que não há in-

vestimento em ações de planejamento de 

médio e longo prazo.

Na tentativa de minimizar a falta de 

capacidade técnica que caracteriza as 

administrações municipais, principalmen-

te nos municípios menores, a Secretaria 

de Estado de Cidades e de Integração 

Regional do Estado de Minas Gerais (Se-

cir-MG) desenvolveu o Programa de Apoio 

ao Planejamento das Cidades (Plancida-

des). Trata-se de um programa para dar 

suporte aos municípios na condução de 

políticas de ordenamento territorial, tendo 

como foco o Plano Diretor Participativo, 

estimulando, inclusive, municípios não 

enquadrados em critérios de obrigatorie-

dade a elaborarem seus planos. “Temos 

capacitado municípios de todas as regi-

ões do estado, apresentando uma ideia 

de Plano Diretor que efetivamente defina 

parâmetros de ordenamento do território 

e que não delegue aspectos objetivos 

para legislações complementares, tais 

como lei de uso e ocupação do solo e de 

parcelamento, e que seja elaborado com 

o protagonismo de equipes próprias do 

executivo municipal”, afirma Weslley Can-

telmo, superintendente de Planejamento 

das Cidades da Secir-MG.

Segundo ele, é necessário que a 

equipe seja composta por profissionais 

que conheçam a fundo a realidade mu-

nicipal, sua dinâmica, seus problemas e 

suas virtuosidades, e que essa equipe te-

nha condições para conduzir o processo 

participativo real e efetivo. “O Plano Dire-

tor é uma peça de um processo de plane-

jamento contínuo, em que o fundamental 

é a decisão coletiva de definir regras do 

uso do território municipal frente à dinâ-

mica que o envolve. Precisamos reforçar 

o Plano Diretor como elemento imprescin-

dível para o ordenamento do território em 

nível municipal, independentemente de 

seu tamanho. Os benefícios são grandes 

para a sociedade, pois ela passa a fazer 

parte do planejamento, muitos problemas 

são prevenidos e são resolvidos em uma 

perspectiva coletiva”, finaliza.

Audiência pública do Plano Diretor em Engenheiro Navarro reúne moradores 

em Oficina de Levantamento de Dados
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Nova Lei de Prevenção e Combate a 
Incêndio amplia mercado de trabalho

Falta de fiscalização, estrutura de-

ficiente, superlotação, negligência. As 

falhas provocaram o incêndio que matou 

242 pessoas, em 2013, na Boate Kiss, 

em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

O estabelecimento estava com alvará 

de funcionamento e plano de prevenção 

contra incêndio vencidos. A tragédia não 

só reacendeu as discussões sobre a se-

gurança e as técnicas de prevenção e 

combate a incêndios, como gerou mo-

bilização nacional para a edição da Lei 

Federal 13.425, de março de 2017. A 

nova legislação determina que “nos mu-

nicípios onde não houver possibilidade de 

realização de vistoria in loco pelo Corpo 

de Bombeiros Militar, a emissão do laudo 

de vistoria fica a cargo da equipe técnica 

da prefeitura municipal com treinamento 

em prevenção e combate a incêndio e a 

emergências, mediante convênio”.

A lei também atribui responsabi-

lidades para os Conselhos Regionais de 

Engenharia e Agronomia, que deverão 

alertar as prefeituras quando for consta-

tada a inexistência ou a recusa da apre-

sentação dos projetos técnicos ou ainda 

quando estes projetos forem elaborados 

por leigos. Aos Creas caberá exigir a 

apresentação desses projetos elaborados 

pelos profissionais, devidamente aprova-

dos pelo poder público municipal. 

Minas Gerais

Em 2001, a queima de fogos no 

palco da casa de shows Canecão Minei-

ro, na região central de Belo Horizonte, 

provocou um incêndio que matou sete 

pessoas e deixou mais de 300 feridos. 

O estabelecimento também não tinha 

alvará para funcionamento. Em Minas 

Gerais, existem 790 municípios que não 

possuem unidades instaladas do Corpo 

de Bombeiros. Se um incêndio ocorrer, 

por exemplo, em Montalvânia, que fica no 

limite de Minas Gerais com a Bahia, no 

extremo norte do estado, o socorro dos 

bombeiros pode levar até quatro horas 

para chegar. Mais do que prioridade, tor-

nou-se necessidade que as prefeituras, 

onde não há corporação do Corpo de 

Bombeiros, formem quadros de profissio-

nais habilitados da área tecnológica para 

atuar na prevenção. 

Convênios

O diretor de Atividades Técnicas 

do Corpo de Bombeiros, coronel Mar-

cus José Tibúrcio Lima, explicou como 

devem ser feitos os convênios com as 

prefeituras. “Os instrumentos legais para 

celebração dos convênios que trata a Lei 

13.425/2017 deverão ser avaliados caso 

a caso. Isso porque a distribuição atual 

das unidades da corporação e as ações 

de vistorias descentralizadas permitem 

que as necessidades dos municípios sem 

unidades instaladas sejam atendidas sem 

prejuízo dos prazos normativos”, afirmou. 

Ele também esclareceu que a nova legis-

lação amplia as ações de fiscalização. 

“As fiscalizações e vistorias a serem rea-

lizadas pelo poder público municipal so-

mente ocorrerão se for firmado convênio 

com o Corpo de Bombeiros. Se um en-
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genheiro integrar a equipe da prefeitura 

e atender aos requisitos de capacitação, 

poderá realizar as atividades”, completou.

De acordo com o coronel Marcus, 

em 2013, após a catástrofe da boate 

Kiss, foram realizadas 17.393 vistorias 

em Minas Gerais pelo Corpo de Bom-

beiros. Já no ano passado, ocorreram 

18.854 inspeções. O aumento das fiscali-

zações ocorreu especialmente nas casas 

de shows de Minas e de todo o país. 

Para o professor da Universidade 

Federal de Ouro Preto, especialista em 

engenharia de incêndio, Antônio Maria 

Claret Gouveia, a situação brasileira em 

relação à prevenção contra incêndios 

mostrou-se completamente deficiente. 

“Tivemos uma varredura nacional em 

torno das boates, cujos principais pro-

blemas são prédios adaptados para ca-

sas de shows, superlotações e número 

reduzido de saídas de emergência com 

subdimensionamento em relação à po-

pulação real”, explicou. O especialista 

também comentou que as edificações 

deveriam ser projetadas para resistir ao 

fogo. “Seria necessário que as constru-

ções tivessem os bicos de sprinkler, que 

são equipamentos acionados no momen-

to que tem um sinal de incêndio, mas, 

sobretudo, é fundamental educar o usuá-

rio”, destacou.

Projetos de prevenção

Com o aumento da fiscalização, 

cresceu também a procura por projetos 

de prevenção e combate a incêndio. O 

engenheiro mecânico e de segurança 

do trabalho Deivison de Oliveira Moreira 

conta que acumulou mais serviços em 

João Monlevade, cidade onde mora. “No 

ano do desastre ocorrido na boate eu ela-

borei 34 projetos para eventos temporá-

rios e permanentes. Naquela época, havia 

muitos shows que eram realizados sem 

o alvará de funcionamento e o Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

Já em 2015, executei 50 projetos. Hoje, 

tenho mais oportunidades de trabalho. A 

maior demanda vem dos municípios de 

João Monlevade, Santa Bárbara e Itabi-

ra”, ressaltou. 

Já o engenheiro civil Claúdio de 

Carvalho Rocha, proprietário de uma 

empresa especializada em engenharia 

de incêndio em Belo Horizonte, confirma 

a ampliação das ofertas de trabalho. “No 

meu escritório houve um aumento da 

demanda de 40% a 60% para projetos 

ligados a locais destinados a reuniões 

públicas. As razões foram as crescentes 

preocupações dos donos de estabeleci-

mentos e dos bombeiros, que têm inten-

sificado as ações de fiscalização em todo 

estado”, ressaltou.

Formação técnica adequada

A nova legislação também tem 

impulsionado as instituições de ensino 

a incluir nas grades curriculares a disci-

plina de prevenção e combate a incêndio 

e a abrir cursos de especialização nesse 

tema. Atenta à legislação e ao mercado, a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) começou a oferecer 

no mês de setembro o curso de pós-gra-

duação em Engenharia contra Incêndio. 

Segundo a coordenadora do curso, Célia 

Diniz Soares Nastrini, o projeto foi elabo-

rado com o objetivo de capacitar os pro-

fissionais da área tecnológica e desper-

tar a consciência de prevenção, visando 

gerar a identificação e o gerenciamento 

dos riscos. “As ocorrências de infortúnios 

vêm reforçar cada vez mais a necessida-

de de desenvolver estudos, tecnologias, 

programas e incremento de fiscalizações 

mais intensivas. Para implementar a Lei 

13.425 é necessário treinar os profissio-

nais que irão elaborar projetos, planos de 

emergência e medidas preventivas. Essa 

proposta irá demandar professores de 

engenharia com conhecimento em Pre-

venção e Combate a Incêndio”, ressaltou.

Segundo Antônio Claret, as mudan-

ças na legislação abrem atividades de 

projetos em todas as áreas da engenharia. 

“Serão criadas mais oportunidades para 

que os engenheiros e tecnólogos estu-

dem o assunto, que é bastante complexo 

e existe hoje no nível da pós-graduação. 

Precisamos trazer o tema também para a 

graduação, ensino fundamental e básico, 

para os alunos aprenderem as técnicas 

de segurança. Temos que preparar bem 

os futuros projetistas para as edificações, 

pois isso vai nos proporcionar uma socie-

dade mais segura”, concluiu.

PÓS-GRADUAÇÃO
Belo Horizonte

Engenharia Ferroviária
ENGENHARIA

Informações
Capitais e regiões metropolitanas: 4020-2471
E-mail: pos@posestacio.com.br

*Os descontos serão válidos somente para os cursos de pós-graduação com (*) nos sites 
www.posestacio.com.br e pos.estacio.br
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INSTITUCIONAL

FISCALIZAÇÃO

FPI contempla diversidade 
do rio São Francisco

O 
rio São Francisco possui 2.700Km de exten-
são e percorre 507 municípios, em seis esta-
dos da Federação. Suas águas são fonte de 

abastecimento, irrigação, geração de energia elétri-
ca, turismo, pesca e navegação. 

Já a bacia hidrográfica do rio São Francisco é 

a terceira maior do país e a única situada 100% em 

território brasileiro. Garantir que todo esse ecossistema 

seja preservado, incluindo a segurança da população e 

ações para recuperação dos danos já causados não é 

trabalho fácil. Só mesmo uma grande força-tarefa para 

contemplar a diversidade do Velho Chico. Foi nesse 

sentido que surgiu a Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Ela teve seu projeto-piloto ainda em 2002. Re-

alizado em Minas Gerais, envolveu os Creas AL, BA, 

MG, PE e SE e foi executado com parcerias nacionais 

e regionais. De lá para cá somam-se 48 FPIs do São 

Francisco, nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais 

e Sergipe, tendo os respectivos Creas como parceiros 

em todas elas.

De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), problemas como o desma-

tamento, poluição, barragens hidrelétricas que afetam 

o ciclo natural do rio, uso deliberado de agrotóxicos e a 

pobreza da população ribeirinha são hoje uma realidade 

no rio. Segundo o presidente do CBHSF, Anivaldo de Mi-

randa, o ecossistema é afetado diretamente pela ação 
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humana e só depende dela para que o qua-

dro seja revertido. “Consideramos a FPI uma 

das iniciativas de trabalho interinstitucional 

de maior sucesso no Brasil, tanto no que diz 

respeito à defesa do meio ambiente quanto 

à gestão sustentável dos recursos hídricos. 

Não se trata apenas de ações coercitivas, 

mas sim da conjugação da fiscalização das 

leis com viés pedagógico, conscientizador e 

orientador”, ressalta.

Trabalho integrado

Para o promotor do Ministério Público 

de Minas Gerais (MPMG), Lucas Trinda-

de, que participou da FPI Minas, o projeto 

possibilita resultados mais assertivos que 

ações pontuais. “A atuação interdisciplinar 

é o grande diferencial da FPI, gerando a 

elaboração de laudos mais abrangentes em 

razão do aporte da visão de vários órgãos, 

permitindo que a reparação dos danos am-

bientais ocorra de forma integral”, explica. 

A fiscalização abrangente visa estan-

car o dano, requerer ações compensatórias 

e promover a educação ambiental da socie-

dade. “Precisamos garantir a perenização 

dos recursos naturais para que eles este-

jam disponíveis agora e para as gerações 

futuras. A intenção não é impedir o desen-

volvimento econômico, mas é preciso que 

ele ocorra de forma sustentável”, assegura.  

A supervisora de Planejamento da 

Fiscalização do Crea-Minas, Patrícia Mon-

teiro, conta como foi feito o trabalho na par-

te mineira do Rio. “É gratificante participar 

de um projeto que já envolveu quase 60 ór-

gãos em quatro grandes estados. Em Minas 

Gerais, percorremos o São Francisco diag-

nosticando danos ambientais, notificando e 

prestando orientações que, no todo, podem 

não só salvar o ecossistema da bacia, mas a 

própria saúde e segurança das populações 

ribeirinhas e dos municípios”, detalha. 

Patrícia também ressalta que os be-

nefícios da parceria firmada ultrapassam o 

projeto. “Além da fiscalização abrangente, 

uma FPI nos permite um importante inter-

câmbio de informações com outros órgãos, 

que fortalece futuras iniciativas das institui-

ções envolvidas”, avalia.  

FPI em Minas Gerais  

Em Minas Gerais, quinze órgãos pú-

blicos se uniram, em julho de 2017, para 

realizar uma grande ação de FPI no Médio 

São Francisco, região Norte do estado. Em 

Minas está a nascente do rio e também o 

maior número de municípios integrados à 

Bacia, 240 no total. 

A iniciativa foi operacionalizada em 

campo com a participação de 160 agentes. 

Os fiscais se agruparam em frentes temá-

ticas e, de acordo com o superintendente 

de Estratégia e Fiscalização Ambiental da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Minas Ge-

rais (Semad), Marcelo da Fonseca, aspectos 

ambientais, criminais, sanitários, de respon-

sabilidade técnica e condições de trabalho 

de 448 empreendimentos foram avaliados 

por equipes especializadas. “Essa visão in-

tegrada do empreendimento faz com que 

as medidas de adequação ou penalidades 

sejam estabelecidas considerando todas as 

particularidades. A FPI foi realizada numa 

produtos de origem 
animal e perigosos

extração mineral

• Buscar a segurança alimentar da 
população

• Impedir a comercialização de 
produtos inadequados ao consumo 
humano

• Evitar proliferação de doenças para 
a população

• Evitar a contaminação das águas e 
do solo

• Buscar a saúde da população 
ribeirinha

• Minimizar o lançamento de esgotos 
no rio

• Evitar a proliferação de doenças, 
contaminação do rio e águas 
subterrâneas

• Evitar doenças pelo lançamento 
de esgotos e lixo em locais 
inadequados

saneamento básico

• Buscar a saúde dos trabalhadores e 
da população local

• Minimizar o impacto ambiental, em 
virtude da ausência de licenças 
ambientais

• Diminuir o assoreamento do rio
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área de grande relevância ambiental, na 

qual ainda existem áreas a serem preserva-

das e alta incidência de infrações ambien-

tais”, analisa. 

Com a visão da atuação in loco, o 

fiscal do Crea-Minas, técnico eletrotécnico 

Higino da Costa, ressalta o grande núme-

ro de atividades fiscalizadas. “Cada fiscal 

tinha o olhar específico de sua área. Atuei 

na equipe que ficou de barco em todo o 

percurso do rio e o maior desafio foi lidar 

com o fato de que nossas ações não es-

tavam programadas. Por exemplo, paramos 

em um ponto de captação no leito do rio, 

aparentemente uma propriedade rural nor-

mal, mas, quando entramos, lá localizamos 

piscicultura, um laticínio e uma usina foto-

voltaica”, relembra o fiscal. 

O procurador da República e coorde-

nador-geral da FPI Minas, Sérgio Cipriano, 

conta que os empreendimentos que utili-

zam irrigação ou aplicam agrotóxicos para 

produção agrícola apresentaram o maior 

número de interdições. Dos 77 alvos fisca-

lizados, 62 foram embargados. Na irrigação 

foram detectadas irregularidades como 

captação de água em desconformidade 

com a outorga e operação dos pivôs sem 

licença ou sem a Autorização Ambiental de 

Funcionamento (AF). No caso dos agrotóxi-

cos, os fiscais detectaram casos de descar-

te incorreto de embalagens e ausência da 

receita agronômica. “Deve-se recordar que 

o reaproveitamento da embalagem é proi-

bido por conta dos resquícios dos produtos 

nas laterais e fundos internos. O risco de 

intoxicação é altíssimo. O uso sem receita 

é igualmente preocupante, pois agrotóxicos 

são considerados produtos perigosos, que 

só podem ser vendidos mediante expedição 

de receita por profissionais habilitados na 

modalidade de agronomia e com registro no 

Crea-Minas”, explica. 

Para o procurador Sérgio Cipriano, 

a ação foi exitosa e cumpriu seu papel. 

“Ainda há muito a  ser feito, nossas inter-

venções devem ser contínuas. Mas, nesta 

etapa, Minas Gerais deu um grande passo 

no combate à degradação ambiental e no 

esforço pela melhoria da qualidade de vida 

da população ribeirinha”, conclui.

Parceiros da FPI Minas

Ministérios Públicos Federal (MPF), do 

Trabalho (MPT) e do Estado de Minas Gerais 

(MPMG); Secretaria Estadual de Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável (Se-

mad) – que exerce fiscalização em assuntos 

ligados ao Instituto Estadual de Florestas 

(IEF), à Fundação Estadual do Meio Ambien-

te (Feam) e ao Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (Igam) –; Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (Crea-Minas); 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Polí-

cia Militar de Minas Gerais (PMMG); Polícia 

Rodoviária Federal (PRF-MG); Polícia Fede-

ral (PF-MG); Polícia Civil (PCMG); Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa); Instituto Mi-

neiro de Agropecuária (IMA); Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE); Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e 

Marinha do Brasil, com o apoio do Comi-

tê da Bacia Hidrográfica do São Francisco 

(CBHSF) e da Agência Peixe Vivo. 

pesca e transporte 
aquaviário

irrigação e agrotóxicos

• Preservar a mata nativa e Áreas de 
Preservação Permanentes - APPs

• Combater o desmatamento ilegal
• Manter a integridade e o bem-estar 

animal
• Preservar o ecossistema que 

garante o sustento da população 
ribeirinha

• Fiscalizar as zonas proibidas 
para pesca e a utilização de 
equipamentos não adequados

• Fiscalizar as espécies e tamanhos 
de peixes autorizados para pesca

• Evitar formas predatórias de pesca
• Permitir o ciclo natural de 

reprodução das espécies• Melhorar a qualidade das águas 
dos rios e águas subterrâneas

• Evitar captação irregular ou 
clandestina de água

• Impedir o uso inadequado e a 
comercialização indiscriminada de 
agrotóxicos

• Solicitar receituário agronômico 
e monitorar o descarte das 
embalagens de agrotóxicos

• Evitar a contaminação de 
alimentos e a mortandade de 
espécies vegetais nativas

fauna e flora
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ATRIBUIÇÃO

INSTITUCIONALFique atento à baixa da A.R.T.

A baixa das A.R.Ts resguarda 
tecnicamente o profissional. 

Passo a passo

1º Acesse o site do Crea-Minas 

2º Insira o 
número de registro 
profissional e a 
senha.

3º Na página 
AtendeWeb, clique 
em Nova A.R.T.

4º Clique na 
lupa em frente ao 
número da A.R.T.

6º Preencha as 
informações  e 
clique em baixar.

www.crea-mg.org.br

Pronto!

Excelente!

5º Clique no botão 
Baixar A.R.T. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica 
(A.R.T.) foi instituída em 1977 e 
caracteriza os direitos e obrigações entre 
os contratantes de serviços técnicos e os 
profissionais de engenharia, agronomia e 
demais profissões da área tecnológica, além 
de determinar a responsabilidade 
profissional. 

A A.R.T. garante os direitos autorais, o direito à 
remuneração, comprova a existência de um contrato 
entre as partes, define os limites da 
responsabilidade técnica e comprova a experiência do 
profissional à medida em que ele compõe o seu 
Acervo Técnico com o registro de todas as atividades 
desempenhadas ao longo de sua vida.

Registre a baixa quando concluir obra 
ou serviço, quando do término das 
atividades técnicas descritas na A.R.T.; 
quando houver interrupção da obra ou 
serviço; quando da não conclusão das 
atividades técnicas descritas na A.R.T. 
em caso de rescisão contratual, 
substituição do responsável técnico ou 
paralisação da obra e serviço.

A baixa das A.R.Ts nos casos de distrato; 
rescisão contratual; paralisação da obra 
ou serviço; não início de obra/serviço 
deve ser solicitada por meio dos 
formulários que estão disponíveis no site 
do Crea-Minas. 

Você, profissional, pode fazer a baixa 
por conclusão da A.R.T. de obra /serviço  
na área exclusiva do AtendeWeb. 

A baixa da A.R.T. é um procedimento necessário 
para comunicar ao Crea a conclusão da 
obra/serviço ou o encerramento de sua 
participação técnica. É importante lembrar que, 
mesmo com a A.R.T. baixada, o profissional 
continua sendo responsável pela obra ou serviço. 
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Fique atento à baixa da A.R.T.

A baixa das A.R.Ts resguarda 
tecnicamente o profissional. 

Passo a passo

1º Acesse o site do Crea-Minas 

2º Insira o 
número de registro 
profissional e a 
senha.

3º Na página 
AtendeWeb, clique 
em Nova A.R.T.

4º Clique na 
lupa em frente ao 
número da A.R.T.

6º Preencha as 
informações  e 
clique em baixar.

www.crea-mg.org.br

Pronto!

Excelente!

5º Clique no botão 
Baixar A.R.T. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica 
(A.R.T.) foi instituída em 1977 e 
caracteriza os direitos e obrigações entre 
os contratantes de serviços técnicos e os 
profissionais de engenharia, agronomia e 
demais profissões da área tecnológica, além 
de determinar a responsabilidade 
profissional. 

A A.R.T. garante os direitos autorais, o direito à 
remuneração, comprova a existência de um contrato 
entre as partes, define os limites da 
responsabilidade técnica e comprova a experiência do 
profissional à medida em que ele compõe o seu 
Acervo Técnico com o registro de todas as atividades 
desempenhadas ao longo de sua vida.

Registre a baixa quando concluir obra 
ou serviço, quando do término das 
atividades técnicas descritas na A.R.T.; 
quando houver interrupção da obra ou 
serviço; quando da não conclusão das 
atividades técnicas descritas na A.R.T. 
em caso de rescisão contratual, 
substituição do responsável técnico ou 
paralisação da obra e serviço.

A baixa das A.R.Ts nos casos de distrato; 
rescisão contratual; paralisação da obra 
ou serviço; não início de obra/serviço 
deve ser solicitada por meio dos 
formulários que estão disponíveis no site 
do Crea-Minas. 

Você, profissional, pode fazer a baixa 
por conclusão da A.R.T. de obra /serviço  
na área exclusiva do AtendeWeb. 

A baixa da A.R.T. é um procedimento necessário 
para comunicar ao Crea a conclusão da 
obra/serviço ou o encerramento de sua 
participação técnica. É importante lembrar que, 
mesmo com a A.R.T. baixada, o profissional 
continua sendo responsável pela obra ou serviço. 
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SÓ NO SITE

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

Prefeitos de vários municípios mineiros participaram do Seminário 

Prefeituras e Engenharia: Construindo Políticas Públicas de 
Qualidade realizado no dia 25 de maio na sede do Crea-Minas. 

Fruto de parceria entre o Conselho e a Associação Mineira de 

Municípios (AMM), o encontro evidenciou a importância dos 

profissionais da área tecnológica no debate e criação de propostas 

de desenvolvimento para as cidades e atuação dos membros do 

Colégio Estadual de Representantes Institucionais (CRI-MG). 

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite01

Novos Rumos da Engenharia

Engenheiro para a indústria 4.0: formação e 
exercício profissional foi o tema do 2º Congresso de 

Instituições de Ensino realizado nos dias 29 e 30 

de maio no Crea-Minas. Organizado pelo Colégio 

de Instituições de Ensino (CIE-MG), o Congresso 

debateu sobre o ensino, a formação do profissional 

e o mercado de trabalho da engenharia e da área 

tecnológica. 

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite02

Parceria Crea-Minas e AMM

O Crea-Minas assinou, no dia 13 de julho, termo de 

cooperação técnica com a Associação Mineira de Municípios 

– e outros órgãos –  para a realização do projeto AMM nos 
Municípios – Encontros nas Macrorregiões. O objetivo é reunir 

gestores e servidores públicos das cidades do interior de 

Minas para juntos buscarem soluções de desenvolvimento. 

O Crea-Minas vai fortalecer os projetos com a experiência 

adquirida através dos Encontros Regionais - Políticas Públicas 

e Corresponsabilidade Social. 

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite03
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Arbitragem, Construção & Infraestrutura 

Promovido pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-

Minas (CMA), o V Seminário Nacional de Arbitragem, Construção 
& Infraestrutura teve como tema a arbitragem expedita e a perícia 

aplicada no processo arbitral. O evento, já em sua quinta edição, 

visa difundir e preparar os interessados para utilizar mecanismos 

alternativos para a solução de conflitos. Na oportunidade foi lançada a 

edição especial da Revista Vértice CMA. 

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite06
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Decisão Judicial confirma atribuições 

Em decisão favorável ao exercício das atividades dos profissionais do Crea-Minas, proferida em 11 de julho de 2017, o juiz federal 

substituto Robson de Magalhães Pereira determinou que o CAU/MG deve observar a norma “do Conselho que garanta ao profissional a 

maior margem de atuação, seja norma que regula a atividade de engenharia e agronomia, seja norma regulamentadora da atividade de 

arquitetura e urbanismo”.

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite04

Tecnologia de Bebidas 

Trocar experiências sobre a engenharia na tecnologia de bebidas e 

fomentar discussões sobre o mercado foram os principais objetivos 

do 1º Encontro Mineiro de Tecnologias de Bebidas promovido pelo 

Crea-Minas em parceria com o Centro Universitário de Belo Horizonte 

(UniBH). O encontro ocorreu no dia 04 de agosto, na sede do Conselho. 

Leia mais - http://bit.ly/35sonosite05

Gestão de ativos

A Cartilha da Cadeia Produtiva Mineira, documento desenvolvido pelo Colégio 

de Empresas (CEM-MG), com apoio do Colégio de Instituições de Ensino 

(CIE-MG) e validado por empresários mineiros, foi lançada no dia 28 de junho 

durante o Simpósio Gestão de Ativos - A Conquista da Excelência Empresarial 
e Operacional. Realizado no Crea-Minas, o Simpósio reuniu especialistas, 

promovendo uma discussão técnica sobre o tema, além de apresentar cases de 

sucesso. 
Leia mais - http://bit.ly/35sonosite07
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De mãos dadas com a sustentabilidade 

“Mesmo com a fumaça,

Dá para ver,

Que ainda é possível voar,

Dá para ver,

Que o mundo 
ainda é verde,

E o ar, oxigênio” 

E assim, o cantor Rogério Flausino, 

natural da cidade de Alfenas, imortalizou 

esses versos na música Oxigênio, da ban-

da Jota Quest. Foi a preocupação com o 

meio ambiente, aliada à necessidade de 

cuidar da natureza, que levaram a comu-

nidade desta cidade mineira de 80 mil 

habitantes a se unir para promover a sus-

tentabilidade no município.

Por iniciativa da empresa de consul-

toria em meio ambiente Piso Ambiental, 

comunidade e proprietários de estabele-

cimentos comerciais como um bar, uma 

farmácia, uma estamparia e um delivery 

de alimentação natural, além de uma es-

cola, se uniram em busca de uma cidade 

melhor para se viver. Os resultados dessa 

parceria foram mais incentivo para o co-

mércio local e mais consciência ambiental 

para a população que participa das ativi-

dades.

Para incentivar ações que levem em 

conta a defesa do meio ambiente, a Piso 

Ambiental criou o selo de sustentabilidade 

Eu Piso Verde, que é concedido àquelas 

empresas consideradas comprometidas 

com o meio ambiente e com uma melhor 

qualidade de vida.  A certificação busca 

uma melhor adequação ambiental em es-

colas, comércios e eventos, além de ofe-

recer aos consumidores a garantia de que 

os produtos e serviços consumidos vêm 
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de estabelecimentos que adotam posturas ambien-

tais sustentáveis.

De acordo com o geógrafo e sócio-proprie-

tário da Piso Ambiental, Alexandre Soares, possuir 

um selo ambiental significa mais competitividade,  

inovação e agrega visibilidade às empresas que es-

tão de acordo com as boas práticas de conduta so-

cioambiental.“Acredito que ações como essa, mes-

mo sendo locais, podem causar impacto positivo na 

comunidade em geral. Uma pessoa muda um bair-

ro primeiro e desse bairro surgem exemplos para 

toda a cidade. Como no mundo de hoje vivemos no 

limite, onde a natureza tem sido cada vez mais pre-

judicada e nossa saúde é afetada pela quantidade 

absurda de veneno nos alimentos, ações como es-

sas são necessárias, não só para a natureza, mas 

para nosso bem-estar comum”, ressaltou.

Quem disse que um bar não pode 
ser sustentável?

O comerciante Renato Félix dos Santos, só-

cio-proprietário do Januário Bar, destacou a impor-

tância da prática de ações que levem em conta a 

sustentabilidade. O seu estabelecimento ganhou a 

certificação Eu Piso Verde por reutilizar o óleo de 

fritura para produzir sabão. “Temos que fazer a 

nossa parte e dar exemplo. Essa é a primeira de 

muitas mudanças que pretendemos realizar no bar. 

A aceitação da galera é muito boa. Todos gostam 

dessa ação  e se identificam um pouco com essa 

coisa mais ecológica, que é um negócio muito ba-

cana”, comemorou.

Óleo transformado em sabão

Enquanto Renato comemora o sucesso que 

o selo ambiental faz entre os frequentadores do 

Januário Bar, a Farmácia Bernardes, com os seus 

76 anos de existência, fortalece a sua tradição ao 

adotar medidas que visam garantir uma cidade 

sustentável. Ao recolher medicamentos vencidos 

nas casas dos clientes e fixar pontos de recolhi-

mento de pilhas e baterias pela cidade, a farmá-

cia contribui para melhorar a qualidade de vida da 

população, evitando a contaminação dos lençóis 

freáticos, já que esses produtos são compostos por 

metais pesados, prejudiciais à saúde, que podem 

causar doenças como o câncer, por exemplo. Outra 

importante ação ambiental promovida pela farmá-

cia é a reciclagem de papel. “Antes, todo papelão 

das caixas de remédios que recebíamos iam para o 

lixo. Agora, quando recebemos a mercadoria des-

tinamos essas caixas a catadores que são creden-

ciados na farmácia e esse lixo tem uma destinação 

correta”, explicou o sócio-proprietário Pedro Bastos 

Bernardes de Oliveira.

O Sarau Ambiental foi mais uma ação realiza-

da no município. A comunidade participou com po-

esias, tendo o microfone aberto à disposição para 

quem quisesse recitá-las. Intervenções com grafite 

também foram feitas, além de apresentações de 

dança e de um concerto musical.

O 1º Sarau Ambiental da cidade foi resultado 

de uma ação conjunta entre o Programa Cidade 

Escola, que visa repensar o modelo da escola re-

gular e levar o ensino para dentro de praças, ruas e 

comunidade, as Secretarias de Educação e Cultu-

ra, de Meio Ambiente e de Saúde, o Conservatório 

Municipal, a Empresa Piso Ambiental e o Coliseu 

Cultural. Além de manifestações artísticas, o evento  

contou ainda com doações de animais, plantio de 

árvores, doação de mudas e tendas com informa-

ções de combate a dengue. Os moradores abraça-

ram a causa e compareceram em peso ao evento.

Educação pela natureza

Se o Sarau promoveu a participação da co-

munidade através da arte voltada para a sustenta-

bilidade, a escola infantil Adoleta ensina crianças, 

desde cedo a proteger o meio ambiente.  Com a 

parceria firmada com a Piso Ambiental, as crian-

ças de 0 a 5 anos contam hoje com a disciplina 

Educação Ambiental na grade curricular, além de 

atividades como a criação coletiva de uma horta.  

Nas aulas de educação ambiental, as crianças são 

parte de todo o processo que envolve o cuidado 

com a natureza. Elas plantam, cuidam e colhem 

como também reconhecem a importância do con-

tato com a terra, além de sentir a grandeza da 

natureza, conhecimento fundamental para formar 

um cidadão consciente da importância de um meio 

ambiente saudável. 

“São ações desse tipo que trazem a comuni-

dade para perto do meio ambiente, e que tem feito 

a sustentabilidade andar lado a lado com o mu-

nicípio de Alfenas”, ressalta o geógrafo Alexandre 

Soares. Afinal, preservar o meio ambiente é funda-

mental para manter a saúde do planeta e de todos 

os seres vivos que moram nele, trazendo alegria 

à comunidade participante e enchendo de orgulho 

todo o povo alfenense.
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Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.

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

“ Eletricidade / Ela me comove / É a luz da 
invenção do homem / Com um corpo /
Com um nome / Eletricidade!” T Eletricidade – Kid Abelha

Primórdios
Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos assuntos, entre 

eles a eletricidade, que hoje é responsável por tantas facilidades no mundo moderno. Mas nem sempre foi assim…

A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C., na Grécia Antiga, quando o filósofo Thales de Mileto, após 

descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada âmbar (elektron em grego), esfregou-a com pele e lã de 

animais e pôde então observar seu poder de atrair pequenas plumas e fios de lã. Mas foi Willian Gilbert, que, em 

1600, denominou a observação de Mileto como atração dos corpos de eletricidade.

Primeira máquina
Em 1660, o físico alemão Otto Von Guerick, 

baseado nos experimentos anteriores, inventou 

a primeira máquina produtora de eletricidade, 

usando uma esfera de enxofre fixada num eixo 

e uma manivela que fazia girar, atritando certos 

materiais que eletrificavam a esfera e atraíam 

gotas de água e palhas.

Condutores e isolantes
No século XVIII, o físico inglês Stephen Gray 

identificou que, além da eletrização por 

atrito, também era possível eletrizar corpos 

por contato ao encostar um corpo eletrizado 

num corpo neutro. Através de tais 

observações, ele chegou ao con-

ceito de existência de materiais que 

conduzem a eletricidade com maior e 

menor eficácia, e os denominou como 

condutores e isolantes elétricos.

Pilha de Volta
Ainda nesse século, o físico italiano Luigi Galvani, em suas experiências, 

descobriu que os músculos de uma rã, sem pele, contraíam ao contato de dois 

metais diferentes, concluindo que o movimento muscular da rã se dava por estar 

eletrificado.

Apesar da brilhante observação, Luigi Galvani foi contestado pelo também físico 

italiano Alessandro Volta, inventor da famosa “Pilha de Volta”. Daí acabou-se 

nomeado como “Volt” a unidade de medida de tensão de uma corrente elétrica, 

conhecida até hoje como voltagem.
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Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam
Em seus papiros Papillon já me dizia
Que nas torturas toda carne se trai
Que normalmente, comumente, fatalmente, felizmente
Displicentemente o nervo se contrai
Oh, com precisão  (Zé Ramalho in: Vila do sossego)

memória
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O produtor de invenções 
Quem conhece uma propriedade 

rural sabe que na maioria das vezes em 

que chegamos é preciso descer do veículo 

para abrir uma porteira. Entretanto, no Sí-

tio Paraíso, localizado no bairro rural Olhos 

D’ Água, em Santo Antônio da Serra, a 24 

km de Carmo do Cajuru (MG), tudo come-

ça diferente. Ao posicionar uma das rodas 

em frente à entrada, a porteira se abre so-

zinha através de um sistema hidráulico, e 

já é possível avistar algumas invenções. O 

autor de todas as invenções do sítio não é 

um engenheiro formado, mas um produtor 

de leite cheio de criatividade. O nome dele 

é José das Graças Peixoto, mais conheci-

do como Zé Bigode.

A maioria dos produtores utiliza a 

rede geral de energia elétrica para manter o 

leite na temperatura ideal, e na região onde 

mora Zé Bigode não é diferente. Entretan-

to, quando uma árvore tombou e atingiu as 

linhas de transmissão, a região ficou sem 

energia por três dias e todos os fazendeiros 

perderam parte da sua produção devido à 

impossibilidade de manter o leite resfriado. 

Todos menos um. Devido à invenção de um 

tanque de resfriamento que funciona com 

a energia gerada por uma roda d’água, Zé 

Bigode não perdeu um litro sequer. “A mi-

nha intenção é sempre reduzir o gasto de 

energia e como aqui na fazenda já tinha um 

pequeno córrego com uma pressão boa, eu 

construí uma roda que usa a força da água 

e gera o que eu preciso de energia para 

manter o leite na temperatura ideal. Depois 

que a água passa pela roda, ela volta ao seu 

curso normal e não prejudica a natureza”, 

salienta o produtor.

A terceira invenção é o transportador 

de trato triturado. Essa, inclusive, é uma 

criação dois em um. A máquina tritura o ali-

mento e, ao mesmo tempo, através de um 

rolamento adicionado por Zé bigode, um 

cabo de aço puxa a lona aonde cai o tra-

to que abastece toda a extensão do cocho. 

“Com esse transportador eu não preciso 

carregar o alimento triturado para o gado e 

não forço a minha coluna”, destaca.

Apesar de a vida na fazenda ocupar 

muito o tempo de Zé Bigode, ele consegue 

conciliar as responsabilidades do dia a dia 

com essa paixão pelas invenções. “O mais 

difícil é ter tempo para desenvolver os in-

ventos. Eu tenho que tomar conta das va-

cas, cortar cana, cuidar da fazenda e por 

isso algumas invenções acabam demoran-

do um pouco para ficarem prontas. Apesar 

disso, eu continuo criando novas coisas”. 

Um bom exemplo disso é a nova cerca elé-

trica que o produtor está construindo e se 

encontra em fase de acabamento. “Eu pe-

guei um motor de motocicleta e fiz algumas 

mudanças para ele gerar a energia que eu 

preciso pra cerca”. A falta de peças e ferra-

mentas adequadas pode ser um empecilho 

para Zé bigode em algumas ocasiões, já 

que algumas ideias dele precisam de pro-

dutos que ainda não existem no mercado. 

Apesar disso, com criatividade e paciência, 

os seus projetos costumam sempre sair do 

papel e se tornarem realidade.

Além da praticidade que os inventos 

geram na vida do agricultor, eles garantem 

uma economia considerável para Zé Bigode 

e sua esposa, Odete. Segundo ele, todas 

essas invenções geram uma economia de 

quase 50% nos gastos com energia, fazen-

do uma diferença considerável na vida da 

fazenda. “Aqui em casa não tem nenhuma 

bomba elétrica e a maior parte das máqui-

nas já funciona sem energia da rede de 

distribuição, já que muitas delas utilizam 

a gravidade. Algumas coisas eu ainda não 

consegui substituir, como as lâmpadas e a 

televisão, mas a economia já é bem gran-

de”, ressalta. 

Além de tudo isso, Zé Bigode se in-

titula um inventor sustentável, devido às 

peças utilizadas nas suas invenções e à 

sua preocupação com o meio ambiente. “A 

maioria dos materiais usados nas minhas 

criações vem de peças descartadas, coisas 

que as outras pessoas já consideravam sem 

uso e que eu reaproveito”, explica. 

Todos esses inventos são desenvolvi-

dos dentro da fazenda, com muita alegria.
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 DEER/MG – 70 Anos de História
Luiz Gonzaga Chaves Campos - 2017 
Essa edição atualiza os dados do livro publicado há 20 anos, quando o DEER/MG comple-

tou 50 anos. O livro presta um tributo aos trabalhadores que participaram da criação do órgão  e 

enfrentaram os mais diversos desafios para abrir os caminhos de Minas Gerais. 

Abastecimento de Água para Consumo Humano – 2 volumes 
Léo Heller e Valter Lúcio Pádua (org.) - Editora Ufmg - 2016 
Com o equilíbrio entre o conhecimento acadêmico e a experiência profissional, o livro oferece um relato 

atualizado dos temas tratados sem abrir mão do necessário rigor técnico-científico. Devido à importância do 

tema, a publicação torna-se uma obra ímpar nos estudos e pesquisas concernentes à engenharia sanitária e 

ambiental. 

As Cientistas – Cinquenta mulheres que mudaram o mundo 
Rachel Ignotofsky - Editora Blucher – 2017 
O livro traz as contribuições de cinquenta mulheres notáveis para os campos da ciência, da tecnologia, 

da engenharia e da matemática, desde o mundo antigo até o contemporâneo. Destaca também as realizações 

dessas mulheres intrépidas que abriram o caminho para as próximas gerações de engenheiras, biólogas, 

matemáticas, médicas, astronautas, físicas e muito mais.

Das Minas  
Zulmira S. T. Furbino - Benvinda Editora – 2017
Nas 36 crônicas que compõem este delicado livro de estreia de Zulmira S. T. Furbino, a jornalista faz um 

pacto com a leveza ao lançar seu olhar atento sobre as coisas simples da vida com sensibilidade e clareza. Com 

percepção afiada sobre o cotidiano, essencial a todo cronista, ela contempla tudo com uma espécie de amor 

incondicional pela vida. Quem ganha com isso é o leitor, que pode se deleitar com uma prosa fina e saborosa. 

A Idade dos Metais – CD Os Sertões  
Cósmica Entretenimentos – 2012 
Criada em 2011 pelo cantor Clayton Barros, ex-Cordel do Fogo Encantado, a banda Os Sertões in-

veste em sonoridades cosmopolitas, porém fortemente ligadas às raízes nordestinas. Com uma formação 

instrumental inusitada e influências que vão de Zé Ramalho aos Beatles, a banda tem realizado shows 

em várias cidades do Brasil. O CD tem participação de Otto, Jr. Black, Vinícius Sarmento, Yuri Queiroga e 

Bactéria. Vale muito escutar.
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Anuidades, Serviços e 
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017
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.

INDICADORES

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

julho/17 1.499,81 1.618,65 1.292,53 1.416,45 1.716,42 1.880,42

junho/17 1.497,67 1.614,62 1.292,40 1.415,73 1.715,85 1.879,02

maio/17 1.495,39 1.612,37 1.290,46 1.413,68 1.713,50 1.876,47

abril/17 1.496,15 1.613,75 1.290,57 1.414,21 1.713,66 1.877,25

março/17 1.495,33 1.613,11 1.289,59 1.413,38 1.712,41 1.876,16

fevereiro/17 1.495,23 1.613,16 1.289,07 1.412,87 1.711,89 1.875,69

janeiro/17 1.435,01 1.551,14 1.236,96 1.358,81 1.641,53 1.803,38

dezembro/16 1.434,84 1550,46 1.236,20 1.357,90 1.641,15 1.802,23

novembro/16 1.432,26 1.545,15 1.234,84 1.354,03 1.639,23 1.797,05

outubro/16 1.430,93 1.544,24 1.233,44 1.352,83 1.637,27 1.795,22

setembro/16 1.429,73 1.541,54 1.233,73 1.352,31 1.638,22 1.795,04

agosto/16 1.427,89 1.539,06 1.232,49 1.350,63 1.636,93 1.793,07

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

Padrão/meses RP1Q G1

julho/17 1.371,89 695,21

 junho/17 1.375,58 697,14

maio/17 1.374,64 696,77

abril/17 1.373,06 696,10

março/17 1.373,37 696,19

fevereiro/17 1.375,14 696,26

janeiro/17 1.315,42 668,03

dezembro/16 1.315,67 668,37

novembro/16 1.315,57 668,02

 outubro/16 1.318,59 669,70

 setembro/16 1.319,63 670,36

agosto16 1.321,61 671,15

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de agosto/2016 a julho/2017 - 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
julho/17 1.358,32 1.645,65 1.986,64 1.226,75 1.534,32 1.162,20 1.323,08 1.588,62 890,16 1.278,91 1.636,21

junho/17 1.360,20 1.645,95 1.984,43 1.228,23 1.534,06 1.163,75 1.322,96 1.586,85 891,69 1.278,80 1.635,01

maio/17 1.356,30 1.642,46 1.980,80 1.226,57 1.530,58 1.162,28 1.320,99 1.584,52 890,22 1.277,19 1.634,56

abril/17 1.355,34 1.644,32 1.984,21 1.223,40 1.530,95 1.159,05 1.321,37 1.585,82 888,51 1.277,46 1.635,23

março/17 1.354,98 1.644,53 1.984,19 1.222,64 1.530,70 1.158,27 1.321,03 1.585,31 887,61 1.277,25 1.634,28,

fevereiro/17 1.355,76 1.643,29 1.980,43 1.224,54 1.530,29 1.160,27 1.320,42 1.583,31 888,87 1.276,71 1.636,37

janeiro/17 1.311,09 1.579,33 1.908,99 1.185,82 1.473,04 1.123,96 1.268,36 1.528,97 857,61 1.226,75 1.575,29

dezembro/16 1.308,18 1.577,88 1.907,31 1.181,39 1.471,10 1.119,74 1.266,87 1.527,16 855,84 1.225,36 1.574,85

novembro/16 1.305,29 1.574,84 1.899,00 1.178,67 1.468,94 1.117,36 1.265,50 1.522,18 854,41 1.224,34 1.575,14

outubro/16 1.304,52 1.572,69 1.894,60 1.178,79 1.467,63 1.117,69 1.264,36 1.519,65 855,83 1.223,20 1.573,82

setembro/16 1.304,17 1.571,50 1.889,74 1.178,17 1.467,18 1.117,72 1.264,09 1.517,21 854,93 1.222,97 1.573,44

agosto/16 1.301,80 1.569,54 1.885,62 1.176,31 1.466,33 1.116,43 1.263,40 1.515,06 854,24 1.222,58 1.572,34

Valores de Anuidade de Profissionais 

Graduação  Desc. 15% até 
31/01/2017

  Desc. 10% até 
28/02/2017

Sem desconto
31/03/2017

Em 5 x com venc. em
31/01, 28/02, 31/03, 
30/04, 31/05/2017

Superior R$450,46 R$476,96 R$529,95 R$105,99
Médio R$225,23 R$238,47 R$264,97 R$52,99

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$81,53

2 de 8.000,01 até 15.000,00 R$ 142,68

3 acima de 15.000,01 R$ 214,82

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica
a) Principal (matriz) R$ 244,18
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc) R$ 244,18
c) visto de registro (art. 58 da Lei 5.194/1996 R$ 121,73
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 79,48
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 50,13
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 50,13
III – Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194/1996)
a) para profissionais sem RNP R$ 50,13
b) para profissionais com RNP ISENTO
IV – 2ª via de expediçao de carteira de identidade profissional
a) sem data de validade R$ 50,13

b) que possua prazo de validade ISENTO
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) de registro e/ou quitaçao de pessoa física ou jurídica (internet) ISENTO
b) anotação de curso ISENTO
c) 1ª emissao de acervo técnico sem registro de atestado ISENTO
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 A.R.Ts R$ 50,13
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 A.R.Ts R$ 101,68
f) 1ª emissao de certidão com registro de atestado ISENTO
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 82,34
h) emissão de certidão de A.R.Ts até 20 A.R.Ts R$ 50,13
i) emissão de certidão de A.R.Ts acima de 20 A.R.Ts R$ 101,68
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física 
ou jurídica R$ 305,04

k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 50,13
l) anotaçoes de requerimento de regularização de obra ou serviço ou 
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo 
técnico por contrato

R$ 305,04
Multas de Infração

Alínea Valor da Multa

A R$ 646,39

B R$ 1.292,76
C R$ 2.154,60
D R$ 2.154,60
E R$ 5.896,34

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica

Faixa
Classes de Capital 

Social
Desc. 15% até 

31/01/2017
Desc. 10% até 

28/02/2017
Sem desconto
31/03/2017

Em 5 x com 
venc. em

31/01, 28/02, 
31/03, 30/04, 
31/05/2017

1ª Até 50.000,00 R$426,05 R$ 451,11 R$501,23 R$100,25

2ª de 50.000,01  
até 200.000,00 R$852,10 R$902,22 R$1.002,47 R$200,49

3ª de 200.000,01  
até 500.000,00 R$1.278,15 R$1.353,34 R$1.503,71 R$300,74

4ª de 500.000,01 
até 1.000.000,00 R$1.704,19 R$1.804,44 R$2.004,93 R$400,99

5ª de 1.000.000,01 
até 2.000.000,00 R$2.130,25 R$2.255,56 R$2.506,18 R$501,24

6ª de 2.000.000,01 
até 10.000.000,00 R$2.556,29 R$2.706,66 R$3.007,40 R$601,48

7ª acima de 
10.000.000,00 R$3.408,38 R$3.608,87 R$4.009,86 R$801,97
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Pôr do Sol na barragem da Usina Hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra-MG. Ao fundo, uma torre da linha de 
transmissão que interliga a usina à subestação de Itutinga - Foto: Davi Teixeira Cruzeiro

A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem
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PROFISSIONAL, O SEU VOTO FAZ A DIFERENÇA!

VISITE O PORTAL DO CREA DO SEU 
ESTADO E SAIBA ONDE E COMO VOTAR.

Serão eleitos o novo Presidente do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia, os Presidentes de Creas, os Inspetores, 
os Diretores-Gerais e os Diretores Administrativos das Caixas de 


