SME: AGENDA DA
ENGENHARIA PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022

Apresentação
“A dificuldade não está nas novas ideias, mas em escapar das velhas ”
A engenharia surgiu da necessidade de proteção das intempéries, das ameaças naturais e da busca por
meios que facilitassem a vida do homo sapiens, sobretudo a busca por alimentos e em defesa da vida. O
desenvolvimento da metodologia científica e da abordagem técnica nas soluções práticas levou aos
ramos das ciências aplicadas, entre elas a engenharia que esteve assim, desde o início, associada à
melhoria da qualidade de vida.
Na arte de engenhar, os profissionais das engenharias se orientam pelas questões balizadoras: porque e
o que fazer, como melhorar, como prevenir, levando em conta a eficiência no emprego de recursos, a
eficácia e a efetividade frente aos objetivos desejados
Se a engenharia foi por gerações voltada ao bem-estar das pessoas, a visão contemporânea se expandiu
para o todo, integrando pessoas e o planeta. Essa visão é também intergeracional, entrelaçando a busca
de condições para o presente e o futuro da humanidade, e o equilíbrio de condições de suporte no
planeta.
Compreendendo assim nossa missão, a Sociedade Mineira de Engenheiros - SME, entidade com 91 anos
de existência, cumpre com sua história, ao colocar a competência técnica e de seus associados, todos
especialistas nas mais variadas artes de engenhar soluções, a serviço do Estado de Minas Gerais e do
país. O momento das eleições gerais é de grande significado para o presente e sobretudo para a
construção de um futuro comum desejado. Com essa visão e espírito público, a SME vem propor uma
agenda programática mínima aos que pleiteiam comandar o país a partir de 2023, destacando as bases
para o desenvolvimento com sustentabilidade. Uma agenda mínima de Estado, que garanta o
protagonismo e a relevância política e econômica de Minas integrada aos compromissos de país. Uma
agenda de transformação, para possibilitar que o nosso Estado dê um salto exponencial e recupere seu
espaço nacional, por um modelo de desenvolvimento que acelere as conexões do presente com o futuro
almejado.
Ao apresentar essa agenda mínima, a SME se coloca à disposição para avançar no detalhamento das
propostas e dos caminhos para a execução de cada uma delas.

Atenciosamente,

Virgínia Campos
Presidente da SME

Ação Programática 1: Nova pauta para agenda ambiental
Descrição: O que a pandemia escancarou, e vários países já enxergam e atuam claramente, é que o
sistema econômico prevalecente está ultrapassado, assim como a pauta da gestão ambiental está
dominada por proibições. Não mais respondendo aos desafios desse nosso século, as crises financeiras,
sociais e ambientais, que são sistêmicas, serão cada vez mais frequentes. O novo está na inovação
tecnológica, legal e institucional, portanto, engenharia para uma governança integrada de todas as
dimensões (econômica, social e ambiental), visando a formulação de uma economia verde.

Essa agenda deve contemplar, necessariamente:
1

Equilíbrio de contas: Dotar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
SEMAD, de orçamento e carreira pública condizentes com a economia moderna e mundial que
priorize, cada vez mais, a agenda ambiental. Lembrar que a SEMAD só perde para a Secretaria da
Fazenda em arrecadação. Entretanto, a dotação orçamentária em relação à receita originária
dessa agenda é pífia. Outrossim é abissal a diferença em vantagens entre os planos de cargos e
salários dos funcionários das duas secretarias. É preciso dar claro sinal do que é de fato prioritário
na gestão pública em Minas.

2

Trocar o “não pode” pelo “como pode”: Rever e modernizar os marcos regulatórios e institucionais,
apropriando-os para serem capazes de dirigir e facilitar o funcionamento de uma nova economia:
revisar regras antigas de controle que não se apropriam de novas tecnologias e que inibem e até
impedem sua implantação e operação, não provendo segurança jurídica e institucional, condições
básicas para qualquer investimento, especialmente na gestão de resíduos sólidos e na
manutenção e preservação de áreas verdes.

3

Reaproximar a agenda ambiental com a de ciência e tecnologia unindo planos, programas e
projetos; consequentemente, fortalecer e promover convênios com as universidades e centros de
pesquisa e tecnologia; mas, especialmente, promover a recuperação e o fortalecimento dos órgãos
técnicos por meio de uma predominante pauta na inovação tecnológica, voltada para a
implementação de um novo modelo econômico.
Estabelecer elo forte e prioritário com o BDMG, especialmente no que se refere às suas operações
de créditos em ODS e Títulos Sustentáveis.

Ação Programática 2: Bieconomia
Descrição: Criar um cenário regulatório e institucional apropriado para uma gestão ambiental que
promova o empreendedorismo, proporcionar meios para implementar, em Minas Gerais (conforme Prof.
Paulo Haddad, em seu livro Uma introdução à economia do Século XXI), uma nova “trajetória de
desenvolvimento, onde os recursos naturais sejam elementos pivotais de um novo ciclo de expansão”,
aproveitando ao máximo as características únicas e as diversidades biogeofísicas do nosso Estado,
capazes de gerar riquezas de grandes proporções, a partir de uma opção econômica fortemente
ancorada em bases sustentáveis.

Essa agenda deve contemplar prioritariamente:
1

Novo marco, novas ferramentas e novos caminhos para a gestão de Resíduos Sólidos focado para
um novo negócio:
a. aproveitar a oportunidade do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e institui o Programa Nacional de Logística Reversa, e

ainda trata da participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis e institui o
Programa Coleta Seletiva Cidadã;
b. aproveitar também a oportunidade do Decreto n.º 11.044, de 13 de abril de 2022, que estabelece
para a cadeia da Logística Reversa, um Certificado, Recicla+, baseado na emissão de Notas
Fiscais por qualquer um dos participantes da cadeia;
c. apresentar para Minas Gerais um projeto de lei, nos moldes do PL 924/2022, (institui o Programa
Nacional da Recuperação Energética de Resíduos, com o objetivo de articular iniciativas para a
implementação de usinas de recuperação energética de resíduos sólidos em todo o território
nacional) e implementar um Programa Estadual da Recuperação Energética de Resíduos, com
o aperfeiçoamento do Decreto nº 45.181, de 25 de setembro de 2009, bem como ampliar as
discussões para aprovação do PL n.º 5.240/2018, que dispõe sobre a Política Estadual do
Biogás e Biometano;
d. integrar o Programa sugerido às propostas de recuperação e fortalecimento de nossa malha
ferroviária como solução para a viabilidade econômica a partir da concentração de volume,
juntamente com a continuidade dos planos e programas de consórcios de municípios;
e. efetivar a execução do Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares (PRRV, Lei n.º
23.592/2020) assegurado também pelas oportunidades criadas dos já mencionados Decretos, e
ainda operacionalizar o Centro de Reciclagem Veicular (CVR), com a apresentação de um
cronograma de metas e atividades, especialmente aquelas que se destinem à expansão da
demanda, além da destinação orçamentária condizente e contínua para o Fundo de Incentivo à
Renovação de Veículos (FIRVO) e instituição e fortalecimento do Conselho Estadual de
Sustentabilidade Veicular Obsoletos.

2

Estabelecer cenário político, legal e institucional para oferecer a Minas Gerais a oportunidade de
aperfeiçoar e implementar a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, Lei n.º
14.119/2021, e, de forma protagonista, implantar um novo modelo de desenvolvimento, com base
em sua rica biodiversidade, suportada por uma regulamentação executável de fato, com a atração
do setor privado (e não apenas de forma programática) com a imprescindível segurança jurídica.

Ação Programática 3: Água Recurso Estratégico
Descrição: Minas Gerais não oferece segurança hídrica, seja para o atendimento das necessidades
básicas e vitais de várias comunidades, seja para a manutenção das suas atividades econômicas ou para
atração de novos investimentos. Minas passou, no período de estiagem de 2021, com quase 200
municípios decretando calamidade pública, por escassez hídrica, no período chuvoso e com quase 400
municípios decretando calamidade pública pelas cheias. Há instrumentos legais, conhecimento
acumulado e ferramentas técnicas para que os mineiros não vivam tanta insegurança hídrica, sendo que
a engenharia hídrica, estabelecida no País há mais de oito décadas (Código de Águas de 1934) e que tem
na gestão dos recursos hídricos o tema de sua maior grandiosidade, é muito desenvolvida no Estado de
Minas Gerais.

Essa agenda deve contemplar necessariamente:
1

A água, recurso estratégico no Estado de Minas Gerais, requer:
a. considerar a importância de Minas Gerais na produção hídrica do território nacional,
constituindo-se em um ótimo centro distribuidor;
b. considerar as graves limitações de disponibilidades hídricas, em decorrência do estado atual de
escassez generalizada e potencializada pela deficiente gestão das águas estaduais;

c. atentar para a atual incapacidade de o Estado ter uma articulação técnica e administrativa
equitativa com as demais agências públicas envolvidas na gestão das águas e na normatização
de procedimentos, especialmente aquelas de natureza supra estadual;
d. reconhecer incapacidade técnica necessária para avaliar a restauração do potencial do
transporte fluvial no Estado.

2

Restabelecer o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como determina a
Constituição Mineira, de forma independente e articulada a unidades administrativas estratégicas
observando ser:
a. Notório que o quadro natural de escassez hídrica generalizada e a falta de gestão para os
eventos extremos são, e continua sendo, fortemente agravadas pela incapacidade técnica e
operacional do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
b. notória a insuficiência do quadro especializado para tomada de decisão sobre necessidade,
momento, definição e execução de estudos e projetos de infraestruturas hídricas, convencionais
e/ou verdes, das ações compensatórias e de convivência, diante de um quadro urgente que
aponta a emergência de um programa de adaptação para alterações climáticas;
c. notória a perda de oportunidades no campo das hidrovias, perdas substanciais econômicas,
sociais e ambientais, nas negociações compensatórias das estruturas hídricas federais que
envolvem o Estado, e nas definições de alocações de vazões, pela falta de equipe preparada e
com conhecimento adequado nas representações mineiras nos principais fóruns;
d. há caminhos legais e institucionais e fontes financeiras públicas que, sem aumentar o
desequilíbrio fiscal do Estado e sem disputar com outras agendas urgentes, são capazes de
suportar o investimento e o custeio das melhorias técnico-operacionais necessários à
restauração da capacidade do IGAM nos níveis pretendidos para o bom desempenho dessa
estratégica função.

Ação Programática 4: Energia Renovável
Descrição: O Brasil, no cenário de emergências climáticas, desponta como país exemplar no que tange à
geração de energia limpa. Destaque para as hidrelétricas, formadas e consolidadas pelo conhecimento
na engenharia hídrica nacional, berço da nossa matriz energética limpa e de nosso rico percentual em
energia renovável e que, infelizmente hoje, pouco valorizada, desmotivada e desqualificada. Pior, sendo
gradativamente substituída por energia mais suja e que, para a qual, não temos domínio tecnológico.
Compensatoriamente, cresce nosso parque de energia solar e eólica. É preciso ainda destacar as
possibilidades para colocar Minas Gerais como celeiro da pesquisa, desenvolvimento, inovação,
produção e distribuição de bioenergia.

Essa agenda deve contemplar necessariamente:
1

Atualizar e executar, com estabelecimento de metas, o Programa Mineiro de Energia Renovável;
priorizar a energia renovável no Plano de Ação Climática - Race to Zero; e dar continuidade ao
apoio e incentivo para instalação de usinas eólicas e solares.

2

Reafirmar a importância das hidrelétricas como produtora de energia limpa e vocacionadas para o
nosso Estado e, assim, reposicionar o Estado no que se refere a compensações justas por conter
os principais reservatórios reguladores de cabeceira (responsáveis por 46% da capacidade de
armazenamento do Subsistema Sudeste e 31% do Subsistema Nordeste), observando ainda que
reservatórios devem merecer uma avaliação equilibrada sobre a retomada de construção para
segurança energética, aumentando aqui a importância da Ação Programática 4.

3

Aproveitar toda nossa capacidade científica e tecnológica e de engenharia, bem como as
iniciativas do nosso “Vale da Eletrônica” em Santa Rita do Sapucaí, para desenvolver e implantar
infraestrutura laboratorial de porte, voltado para a certificação de equipamentos: desenvolvimento
e certificação de equipamentos para redes inteligentes (smartgrids) e de equipamentos de
potência e sistemas para áreas densamente ocupadas (blindados em SF6), dentre outros.

4

Ampliar as discussões em torno do PL que dispõe sobre Política Estadual do Biogás e Biometano,
já mencionado, de forma que seja criado um Programa Estadual de Bioenergia que estabeleça
meta para que Minas, até 2050, seja o Estado reconhecido como o Vale da Bioenergia
considerando:
a. avanços na rota tecnológica do bioquerosene, especialmente os avanços da rota tecnológica da
macaúba;
b. apoio e fortalecimento de laboratórios e centros de pesquisas já instalados (notadamente UFMG
e Viçosa).

Ação Programática 5: Infraestrutura e Logística
Descrição: Minas Gerais possui localização estratégica em relação a grandes centros de produção e de
consumo e aos principais portos do Brasil: Tubarão / Vitória, Sepetiba, Rio de Janeiro e Santos. Com uma
economia caracterizada pela ampla concentração da indústria de bens intermediários e pela extração
mineral, Minas Gerais reserva ao setor de transportes uma importante função estratégica. No contexto,
destaque para: concessões rodoviárias e portos secos associados à expansão ferroviária como
mecanismo de desenvolvimento regional e capacidade de ampliação do transporte aéreo e fluvial.
Lembrando ainda que o fortalecimento de uma rota turística e cultural, especialmente no que se refere à
nossa tradição e qualidade na gastronomia e nossa riqueza arquitetônica, é também consequência da
proposição de uma infraestrutura robusta.

Essa agenda deve contemplar necessariamente:
1

Continuidade, ampliação das discussões e atualização do Programa de Concessões Rodoviárias.

2

Continuidade e ampliação das discussões do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF)
integrando-o a iniciativas já apontadas, como da gestão de resíduo sólido, e aos programas e
projetos de fortalecimento do turismo em Minas.

3

Discussão, avaliação e reformulação para retomada, de acordo com os parâmetros atuais, do
Projeto de Integração Regional – Modal Aéreo - Voe Minas Gerais, tendo como uma das
referências o Plano Diretor Aeroportuário do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

4

Aumentar o número de portos secos (atualmente Minas tem apenas 5) considerando que há
demanda para a instalação de portos secos em Montes Claros (Norte de Minas), Paracatu-Unaí
(Noroeste de Minas) e Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), conforme estudo do grupo de pesquisa
Transportation Research and Environmental Modeling Lab (TREM/ UFMG).

5

Avaliar a capacidade do transporte fluvial (novamente a importância da Ação Programática 4):
a. priorizar a aplicação de recursos para a manutenção e melhoria das condições de
navegabilidade da Hidrovia, trecho compreendido entre Pirapora-MG e Carinhanha-BA, pela sua
relevância para o desenvolvimento do Norte de Minas e pela sua contribuição na
descarbonização do transporte; e, dar necessário apoio à manutenção dos recursos financeiros
necessários para o funcionamento administrativo da AHSFRA (Administração da Hidrovia do
São Francisco);

b. avaliar a retomada da iniciativa da ALAGO (Associação dos Municípios do Lago de Furnas), de
integração dos 52 municípios do entorno do Lago de Furnas, por meio da implantação da
hidrovia do Lago de Furnas, consciente de que a navegabilidade do Lago pode realizar a
integração econômica e cultural dos municípios trazendo novas perspectivas de
desenvolvimento para a região.

Ação Programática 6: Valorizar as carreiras e os
profissionais das engenharias.
Descrição: Tal como em todos os países desenvolvidos do mundo, criar programas e cenários para o
investimento na formação, capacitação e implementação de carreiras atraentes para os/as profissionais
das engenharias.

Essa agenda deve contemplar necessariamente:
1

Fomentar e garantir a participação protagonista do/a profissional das engenharias em programas
e políticas públicas especialistas, especialmente nas áreas de infraestrutura, logística, meio
ambiente e recursos hídricos.

2

Criar carreira pública especializada para as áreas das engenharias de modo que o Estado possa
atrair os/as melhores profissionais desse campo do conhecimento, considerando que as carreiras
generalistas, comprovadamente, fizeram movimento inverso.

3

Apoiar programas e projetos de fomento e capacitação na formação e contratação de especialistas
no campo das engenharias.
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