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agronegócio é o setor mais competitivo da eco-
nomia nacional e ingrediente de peso relevante 
para uma plena inserção do Brasil no mercado 
global. Um bom exemplo dessa força é a safra 

recorde de grãos esperada para 2017.
Segundo o Levantamento Sistemá-

tico da Produção Agrícola de março, 
divulgado pelo IBGE, a estimativa de 
produção é de 230,3 milhões de to-
neladas este ano, ante 189 milhões de 
toneladas na safra anterior. Desse total, 
somente a soja vai responder por quase 
111 milhões de toneladas.

De acordo com a Secretaria de Re-
lações Internacionais do Agronegócio 
(SRI), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), o 
setor representou 43,5% do valor to-
tal das vendas externas brasileiras em 
março de 2017, com um recorde de 
embarques para o mês de março - nada 
menos de US$ 8,73 bilhões.

Com as importações de US$ 1,39 
bilhão, o saldo da balança comercial do agronegócio foi 
de US$ 7,34 bilhões. A perspectiva é alcançar uma pro-
dução de grãos de 400 milhões de toneladas, até 2035, 
conforme especialistas do setor.

A concentração do aumento de produção deverá 
ocorrer no território nacional acima da Paralelo 16, uma 
linha imaginária que passa pelo Mato Grosso, Goiás, 
Brasília, Minas Gerais e Sul da Bahia. Por essa perspec-
tiva, acima dessa linha, o foco para escoamento seriam os 
portos do Norte, considerando, entre outras, a vantagem 
de estarem mais próximos do Canal do Panamá, recente-
mente ampliado.

Mas todo esse cenário de prosperidade do agronegó-
cio ainda esbarra numa série de barreiras, principalmente 

de armazenagem, transporte e infraestrutura portuária. A 
aposta que o país fez no modal rodoviário (responde por 
mais de 60% do total do transporte) gera um dos obstá-
culos mais evidentes.

Basta lembrar o que ocorreu, no início do ano, na 
Rodovia BR-163, no Pará: a estrada 
ficou intransitável num trecho ainda 
sem asfalto. Por conta das fortes chu-
vas, a via virou um lamaçal intranspo-
nível e as carretas carregadas de grãos 
foram se aglomerando. O país deve 
perder R$ 6,6 bilhões a cada safra de 
soja e cerca de R$ 1,4 bilhão com o 
milho, apenas por conta da queda de 
grãos durante o transporte rodoviário.

O escoamento encontra dificul-
dades nos portos também. A região 
Sudeste/Sul dispõe de infraestrutura, 
porém é deficiente e está saturada. Já 
a saída pelo Norte requer a implan-
tação de uma nova malha logística. 
Em ambos os casos, o gargalo logísti-
co compromete a competitividade e a 

rentabilidade do agronegócio brasileiro.
Estudos mostram que há um enorme desperdício na 

adoção do modal rodoviário para distâncias médias supe-
riores a 2.500 quilômetros (ferrovias e hidrovias são mui-
to mais viáveis para as necessidades brasileiras). 

Melhor a rentabilidade, portanto, passa por investi-
mentos significativos no desenvolvimento de uma malha 
ferroviária eficiente. Não adianta apostar em atalhos, é 
preciso apostar na saída correta.

O Brasil já é um dos principais supridores de alimentos 
para o mundo e poderá consolidar esse papel, se o governo 
e a sociedade brasileira assumirem esse protagonismo. É 
tempo de rever os modais de transporte para escoamento 
da produção. É tempo de investir em soluções.
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Não vamos confundir a engenha-
ria com erros de empresas ligadas 
à engenharia. A nossa engenharia 
é de primeiro mundo. Podemos 
melhorar, mas para isso, será ne-
cessário investirmos em educa-
ção. Precisamos preparar o jovem 
para se adequar às novas especia-
lidades de engenharia, além das 
tradicionais. O mundo está pas-
sando por uma revolução e preci-
samos investir especialmente na 
educação fundamental.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Um recado para os 

associados do Instituto de En-
genharia?

Eduardo Lafraia – Participem. 
Usem o Instituto de Engenharia 
como uma tribuna. Se você não 
tem espaço em outros lugares, no 
Instituto de Engenharia você sem-
pre terá. O Instituto não funcio-
na sozinho, ele só funciona com a 
participação de seus associados e 
dos engenheiros em geral. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual é o principal 

objetivo dessa nova gestão?
Eduardo Lafraia – É trans-

formar o Instituto adaptando-o a 
uma nova realidade do mundo e do 
Brasil. Nós temos que fazer com 
que o associado do Instituto enca-
re a entidade como um centro de 
debate em busca de soluções para 
os problemas do Brasil. Onde ele 
possa extravasar a sua cidadania. 
Nesse momento de desvalorização 
do legislativo, do executivo e, até 
mesmo, do judiciário, que o asso-
ciado encontre nessa Casa espaço 
para externar sua opinião e parti-
cipar dessa mudança. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Quais são os projetos?
Eduardo Lafraia – Vamos dis-

cutir temas nacionais, para isso, 
organizamos grupos de trabalho e 
cada grupo irá desenvolver um pro-
jeto. Os projetos serão estudados, 
debatidos e comunicados para que 

entrevista
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Marília Ravasio

Novo presidente 
do Instituto de Engenharia fala 

sobre as perspectivas para a gestão
Eduardo Lafraia volta a presidir a Casa para atuar na gestão 2017/2018. 
Ele já esteve nesse cargo nos anos de 2003-2004/2005-2006. Em 
entrevista para o Jornal do Instituto de Engenharia, contou sobre os 
principais objetivos, desafios e projetos do novo mandato

entrevista

tenham repercussão. Para isso, esta-
mos criando um sistema de comu-
nicação com o objetivo de informar 
e atingir os engenheiros e a socie-
dade como um todo. Depois de 
criarmos e realizarmos os eventos, 
pretendemos levar para os órgãos 
competentes, que podem transfor-
má-los em realidade. Os respon-
sáveis pelos grupos de trabalho 
acompanharão a implementação 
das decisões tomadas.  Além disso, 
a nossa Câmara de Mediação e Ar-
bitragem será dinamizada. Vemos 
cada vez mais que a justiça falha ao 
ser muito lenta. A experiência mos-
tra que quando entramos na justiça 
sempre saímos perdendo, perde-
mos tempo, energia e, via de regra, 
não vale a pena. A arbitragem e a 
mediação são instrumentos cada 
vez mais importantes na sociedade 
brasileira que tem cada vez menos 
tempo para resolver seus conflitos.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O senhor já presi-

diu essa Casa em outra ocasião. 
Quais desafios acredita que terá 
que enfrentar? 

Eduardo Lafraia – O Brasil 
passa por uma turbulência tão 
grande, com surpresas diárias e 
nunca se sabe o que acontecerá 
no dia seguinte. Estamos nos 
adaptando a essa realidade de 
turbulência política, de falta de 
credibilidade e de ética. Temos 
um desafio mais operacional que 
é fazer o Instituto de Engenha-
ria continuar funcionando e so-
breviver a essa turbulência e, por 
outro lado, ajudar a construir um 
novo Brasil. Nós estamos lutan-
do diariamente.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como pretende en-

frentar esses desafios? 
Eduardo Lafraia – A forma de 

enfrentá-los é fazer com que os en-
genheiros e a sociedade participem 
das soluções. O Instituto não pode 
ser o Instituto da diretoria ou dos 

conselhos, o Instituto tem que ser 
dos engenheiros e precisamos que 
os engenheiros e que a sociedade 
participem e lutem para mudar 
essa situação crítica que vivemos 
hoje. Acredito que conseguiremos 
construir um novo Brasil motivan-
do os engenheiros. O Brasil que 
estamos vivendo hoje, com a Lava 
Jato e a revelação pública dos es-
cândalos, é um árduo caminho que 
precisamos enfrentar para a cons-
trução de um País melhor para os 
nossos filhos e netos.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – O que o espera de 

cada vice-presidente?
Eduardo Lafraia – Muito tra-

balho, muito trabalho e muito 
trabalho. Espero que todos prio-
rizem os interesses coletivos. Os 
resultados pessoais devem ser uma 
consequência do coletivo e não o 
contrário. Nosso sucesso individu-
al está ligado ao fortalecimento da 
nossa nação.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Como o senhor ana-

lisa a engenharia brasileira hoje e 
a situação do País?

Eduardo Lafraia – A enge-
nharia brasileira tem uma his-
tória e uma história boa, estou 
falando como engenheiro. O que 
algumas pessoas ou empresas 
fizeram de errado, em hipótese 
nenhuma denigre a qualidade 
da engenharia brasileira. O me-
trô, por exemplo, ainda precisa 
ser ampliado, mas a qualidade da 
obra é muito boa. Temos a enge-
nharia voltada para o campo, o 
agronegócio, que vem crescendo 
diariamente, isso também é en-
genharia. Já premiamos aqui no 
Instituto de Engenharia pessoas 
voltadas para essa área. O enge-
nheiro é quem constrói o Brasil, 
nós somos os construtores do fu-
turo. Às vezes se fala de um em-
preiteiro ou de uma construtora, 
mas é só andar pelo País e ver os 
maravilhosos prédios que temos. 
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posseposse

Opresidente eleito, Eduar-
do Lafraia, e os demais 
membros da nova direto-
ria foram empossados em 

março, durante reunião do Conselho 
Deliberativo. O mandato foi iniciado 
no dia 29 de março. 

 
Conheça a nova diretoria:

DIrEtOrIa ExECUtIva  
Presidente – Eduardo Ferreira 
Lafraia  
vP de administração e Finanças – 
Victor Brecheret Filho  
vP  de atividades técnicas – 
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto  
vP  de relações Externas –  
Marcos Moliterno  

Empossada nova diretoria 
do Instituto de Engenharia

Isabel Dianin

Da esq. p/ dir.: Ivan Metran Whately, Marcos Moliterno, Victor Brecheret Filho, Eduardo Lafraia, Miriana Marques, Jerônimo C. P. F. Neto e Fernando 
Bertoldi Corrêa
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vP  de assuntos Internos – 
Miriana Pereira Marques  
Primeiro Diretor-Financeiro – 
Fernando Bertoldi Corrêa  
Segundo Diretor-Financeiro – 
Mauro José Lourenço  
Primeiro Diretor-Secretário – 
Ivan Metran Whately  
Segundo Diretor-Secretário – 
Habib Georges Jarrouge Neto  
 
COnSELhO DELIbEratIvO  
José Roberto Bernasconi  
Marcelo Rozenberg  
Rui Arruda Camargo  
Alfredo Mario Savelli  
Roberto Bartolomeu Berkes  
André Steagall Gertsenchtein  
Francisco Armando N. Christovam 

José Olímpio Dias de Faria  
Marcel Mendes  
Ricardo Kenzo Motomatsu  
Arlindo Virgílio Machado Moura  
Alfredo Petrilli Junior  
Vicente Abate  
Angelo Sebastião Zanini  
João Baptista Rebello Machado  
 
COnSELhO FISCaL tItULar  
João Ernesto Figueiredo  
Marcello Kutner  
Nelson Newton Ferraz  
 
COnSELhO FISCaL SUPLEntES  
Clara Cascão Nassar  
Paulo Eduardo de Queirós M. Barreto  
Odécio Braga de Louredo Filho  IE
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O Brasil está crescendo e não há desenvolvimento sem um 
sistema de infraestrutura bem planejado. E, para que isso ocor-
ra, o país precisa de profissionais qualificados em vários setores 
da engenharia.

Para aproveitar essa oportunidade e crescer profissional-
mente, você precisa estar atualizado. O Instituto de Engenharia 
oferece cursos, que abordam temas de relevância para o aper-
feiçoamento e a reciclagem do profissional, ministrados por 
profissionais reconhecidos no setor.

As 26 Divisões Técnicas realizam palestras e eventos, vários 
deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, sobre as-

suntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. Muitos 
desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, auditó-
rios e amplo estacionamento no local. Além disso, você tem a 

oportunidade de entrar em contato com profissionais que atu-
am no mercado, ampliando seu network.

Aprendizado e conhecimento o ano todo em um só lugar.

Informações sobre a agenda de 
cursos, palestras e eventos, acesse 
iengenharia.org.br ou ligue para 
o setor de cursos: 11 3466-9253 
e palestras 11 3466-9250
Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120 
São Paulo – SP

Nesta casa o eNgeNheiro 
peNsa, discute e se atualiza 
com os priNcipais temas da

eNgeNharia Brasileira

http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/as...
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/sLW1Z

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

http://www.iengenharia.org.br/site/noticias/exibe/id_sessao/4/id_noticia/10702/Eduardo-Lafraia-%C3%A9-eleito-presidente-do-Instituto-de-Engenharia
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cma-iecma-ie

Há 30 anos participando 
do Instituto de Engenha-
ria, André Steagall Gert-
senchtein foi por duas 

vezes presidente do Conselho Con-
sultivo, vice-presidente de Relações 
Externas da diretoria e, atualmente, 
membro dos Conselhos Deliberati-
vo e Consultivo. Agora, ele tem pela 
frente a missão de dirigir, como di-
retor-superintendente, a Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Instituto 
de Engenharia (CMA-IE) no biênio 
2017/2018.  

Isabel Dianin

André Steagall
assume superintendência da 

Câmara de Mediação e Arbitragem do
Instituto de Engenharia

Engenheiro Civil, pela Escola 
Politécnica da USP, atua, na área da 
Arbitragem, no Grupo de Contro-
vérsias da FDTE, como perito de 
Tribunal Arbitral. 

A seguir, acompanhe a entre-
vista sobre as diretrizes e planos de 
sua gestão.

Jornal do Instituto de Engenharia 
- Quais serão as diretrizes da sua 
gestão?

andré Steagall - O presidente 
do Instituto, engenheiro Eduardo 

Lafraia, quando iniciou sua gestão, 
decidiu imprimir à Câmara um ritmo 
de mercado, priorizando a busca de 
clientes que são, na verdade, os escri-
tórios de advocacia. São eles que in-
serem as cláusulas compromissórias 
de arbitragem e de mediação e que 
sugerem aos seus clientes a escolha 
da câmara. Eu acredito na proposta 
do Lafraia, e essa será a diretriz prin-
cipal a ser seguida.

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Qual será o principal objetivo?

andré Steagall - Como a nossa 
Câmara não é a maior, então precisa 
estar entre as melhores, e deixar clara 
sua vocação especial para abrigar as 
controvérsias, principalmente liga-
das à infraestrutura. Explico: a Câ-
mara foi criada em 1999, na gestão 
do engenheiro Claudio Dall’Acqua, 
baseada em um conjunto de premis-
sas.  Ao longo dos anos, é natural 
que essas premissas tenham se per-
dido um tanto, e entendemos que a 
Câmara não conseguiu ainda a ex-
pressão desejada, apesar dos esfor-
ços de seus antigos dirigentes. Ela 
tem um corpo de árbitros de grande 
qualidade, mas precisa demonstrar 
ao mercado qual é o seu diferencial. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
- haverá alguma alteração na es-
trutura da nova diretoria? 

andré Steagall - Pretendo mu-
dar a diretoria. Não creio que uma 
diretoria que tenha um superinten-
dente e oito diretores seja a mais 
adequada, pois criam-se interfaces 
não muito claras entre as diretorias. 
Há áreas limítrofes, como marketing 
e eventos. Quando a atribuição não é 
clara, o mais comum é que ninguém 
se sinta responsável, ou que surja um 
mal-estar entre aqueles que se julgam 
responsáveis. A Câmara terá uma es-
trutura diferente, com apenas quatro 
diretores: dois ligados às atividades-
-fim, que serão os de Arbitragens e 
Mediações, e dois de apoio - Admi-

nistrativo-financeiro e Jurídico.
Dentro dessa visão, caberá ao di-

retor de Arbitragens buscar negócios, 
precisará sair, ir ao mercado, visitar 
os escritórios, trazer as arbitragens e 
acompanhá-las. Ao diretor de Me-
diações caberá a mesma coisa, em sua 
área de expertise. O diretor Jurídico 
cuidará do rigor jurídico das arbitra-
gens e mediações, para que atendam 
aos requisitos da Lei. Ao diretor Ad-
ministrativo e Financeiro caberá a ad-
ministração da operação e dos recur-
sos confiados à CMA-IE.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Como recebeu o convite para 
dirigir a CMa-IE? Quais são suas 
experiências nessa área?

andré Steagall - Tenho razoá-
vel experiência com arbitragem sob 
o ponto de vista da Engenharia. Jun-
tamente com Claudio Dall’Acqua, 
somos responsáveis pelo Grupo de 
Controvérsias da FDTE (Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológi-
co da Engenharia), que é a Funda-
ção de Apoio da Escola Politécnica. 
Nessa condição, atuamos como peri-
tos de Tribunais Arbitrais.

Jornal do Instituto de Engenharia 
- Quais serão seus principais desafios?

andré Steagall -  Vamos defen-
der a posição que seria convenien-
te que um corpo de árbitros, numa 
controvérsia ligada à infraestrutura, 
contasse com um árbitro engenhei-

ro, pois esse terá maior capacidade 
de contribuir com causas de nature-
za técnica.

O contra-argumento usado por 
algumas partes é que, uma vez que 
cada parte nomeia um árbitro, aque-
la que escolher o engenheiro estará 
enfraquecida nas questões de natu-
reza jurídica. Penso, entretanto, que 
se deve pensar no Tribunal Arbitral 
como um conjunto, no qual as partes 
colaboram, unidas, para um julga-
mento mais equilibrado das contro-
vérsias.  Se raciocinarmos segundo 
esse modelo, a presença do engenhei-
ro, em causas ligadas à infraestrutura, 
fortalece o Tribunal Arbitral.

O trabalho do árbitro-engenhei-
ro não se confunde com o do perito-
-engenheiro (ou assistente técnico), 
pois ao árbitro caberá colaborar no 
entendimento do extenso material 
técnico preparado pelos peritos. 
Será, assim, a interface entre o Di-
reito e a Engenharia.

A CMA-IE tem árbitros enge-
nheiros de excelente qualificação. 
Então, essa é uma razão pela qual eu 
imagino que a Câmara possa se dife-
renciar das demais, ainda que não te-
nha a maior estrutura e que não seja a 
câmara com maior número de casos.

Acredito, ademais, que terei o 
apoio firme do presidente Eduardo 
Lafraia, por sua concordância com as 
diretrizes adotadas e por nossa his-
tória de atuação conjunta dentro do 
próprio Instituto de Engenharia.

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

IE

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



Instituto de Engenharia • abril/maio/junho de 2017 • n º 9310 Instituto de Engenharia • abril/maio/junho de 2017 • n º 93 11

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

eleiçõescrea-sp

A Anotação de Res-
p o n s a b i l i d a d e 
Técnica é um ins-
trumento legal, ne-

cessário à fiscalização das ati-
vidades técnico-profissionais, 
nos diversos empreendimentos 
sociais;

A ART é um resumo do 
contrato firmado entre o 
profissional e seu cliente 
ou seu empregador para a 
execução de obra/serviço;

Define para a socie-
dade os responsáveis 
técnicos pela execução 
de obras ou pela presta-
ção de quaisquer serviços 
profissionais referen-
tes às atividades da área 
tecnológica (engenharia, 
agronomia, geologia, ge-
ografia e meteorologia, 
entre outras);

Ajuda a identificar os ser-
viços contratados, definindo 
sua autoria e os limites da res-
ponsabilidade de contratantes e 
contratados;

O conjunto das ARTs cria o 
Acervo Técnico Profissional, uma 
espécie de currículo que reúne as 
atividades desenvolvidas ao lon-
go da vida profissional compatí-
veis com sua competência;

Acesse o site www.creasp.org.br
para fazer o download dos materiais de 
divulgação e colaborar com a campanha

O Conselho lança a campanha “Contrate 

Profissionaisdo Crea-SP”, com o intuito 

de conscientizar a sociedade a respeito 

da  importância e dos benefícios de contar com 

serviços de Engenheiros, Agrônomos,  Geógrafos, 

Geólogos, Meteorologistas, Técnicos e Tecnólogos 

legalmente habilitados para a execução de 

atividades relacionadas à área tecnológica, com 

base nos principais valores e características da 

classe: qualidade, responsabilidade, segurança, 

sustentabilidade, honestidade e economia. Com a 

campanha, o Crea-SP atenta-se para os riscos aos 

quais a sociedade pode se expor durante momentos 

de crise econômica nacional, em que há um 

aumento da tendência de se optar pela contratação 

de um leigo ao invés de um profissional habilitado 

para funções e serviços técnicos, visando à redução 

de custos. O barato, porém, muitas vezes pode sair 

caro demais, colocando em risco os negócios e até 

mesmo a vida das pessoas.

Qual é a importância
da ART?

O registro das ARTs com-
põe a receita dos Creas, do 
Confea e da Mútua;

O valor arrecadado com as 
ARTs é distribuído da seguin-
te forma: 12% do total vai para 
o Confea; 20% para a Mútua 
–Caixa de Assistência dos Pro-
fissionais do Sistema–; 42% 

para o Crea e 16% para 
Entidades de Classe;

O valor recebido no 
Crea-SP é utilizado em 
benefício dos profis-
sionais e da sociedade, 
como as iniciativas re-
centes para modernizar 
o Conselho por meio da 
informatização de seus 
serviços e a padronização 
visual e de atendimento 
de suas Unidades; 

Registrando suas 
ARTs você também co-

labora para o fortalecimento 
da sua entidade de classe: parte 
do valor arrecadado com suas 
ARTs (16%) é repassado pelos 
Creas às entidades conveniadas 
para ser utilizado em iniciativas 
que promovam a atualização e o 
aprimoramento profissional. 

Para mais informações acesse: 
www.creasp.org.br IE

http://www.creasp.org.br
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Com o objetivo de discorrer 
sobre as oportunidades 
acadêmicas, científicas e 
profissionais na Engenha-

ria Civil portuguesa, a palestra, no 
Instituto de Engenharia, é o ponto 
de partida para o II Workshop Luso-
-Brasileiro de Engenharia Diagnósti-
ca, que acontecerá nos dias 21 e 22 de 
julho, na cidade de Santos. 

A palestra contará com as expla-
nações de Fernando Branco, João 
Ramôa Correia e Luis Calado. 

Os dois eventos contam com 
a realização e os apoios do Inbec; 
Fundec; Unip; Técnico Lisboa, 
Crea-SP e Instituto de Enge-
nharia.

Leia, a seguir a entrevista com 
Jerônimo Cabral, vice-presidente 
de Atividades Técnicas do Institu-
to de Engenharia.
Jornal do Instituto de Engenharia 
– Qual é a definição de Engenharia 
Diagnóstica em Edificações?

Jerônimo Cabral - Essa Enge-
nharia pode ser considerada como 
um verdadeiro instrumento da Ci-
ência da Observação, muito útil na 
busca da verdade e, principalmente, 
para a Engenharia Legal, pois a justi-
ça sempre se mira na verdade, seja ela 
técnica ou de comportamento huma-
no. Pode-se conceituar a Engenharia 
Legal como a arte de aplicar conhe-
cimentos científicos, técnicos, legais 
e empíricos nas perícias e avaliações 

divisões técnicasdivisões técnicas

A palestra A Engenharia Civil Portuguesa – Oportunidades 
Acadêmicas, Científicas e Profissionais será realizada no dia 19 

de julho, das 10h30 às 12h, no Instituto de Engenharia 

de Engenharia Diagnóstica
II Workshop Luso-brasileiro

dos diversos ramos da Engenharia, 
para criar provas jurídicas. Nesse 
contexto, a Engenharia Diagnóstica 
se inclui como conhecimento cien-
tífico que, juntamente com a Enge-
nharia de Avaliações, compõe os dois 
braços de sustentação da moderna 
Engenharia Legal, de acordo com o 
seguinte:

Pode-se fazer um paralelo à Me-
dicina, pois, tal qual ocorre com os 
seres humanos, as edificações preci-
sam de cuidados para ter qualidade. 
A prevenção é a regra número um 
com base nos imprescindíveis diag-
nósticos, prognósticos e prescrições 
oferecidas por suas ferramentas. 
Dessa forma, é importante o enten-
dimento dessa moderna disciplina da 
engenharia, sob esse enfoque artísti-
co, científico, preventivo e da quali-
dade, podendo-se, portanto emitir o 
seguinte conceito: Engenharia Diag-

nóstica é a arte de criar ações pró-
-ativas, por meio dos diagnósticos, 
prognósticos e prescrições técnicas, 
visando qualidade total.

Essa pró-atividade, do conheci-
mento da verdade do fato, decorre 
da utilização das ferramentas con-
solidadas pelas vistorias, inspeções, 
auditorias, perícias e consultorias, re-

forçadas por pesquisas, 
ensaios e protótipos, nas 
diversas fases de produ-
ção da edificação.

Jornal do Instituto de 
Engenharia – Quais 
serão os temas abor-
dados no II Workshop 
Luso – brasileiro de 
Engenharia Diagnós-
tica?

Jerônimo Cabral  
–  Serão abordados os 

temas diagnósticos; perícias; pato-
logias; desempenho e reabilitações 
das edificações; evolução das cons-
truções –segurança e durabilidade–; 
eurocódigos– destaques e contri-
buições–; normas de estrutura; ano-
malias e diagnóstico de construções 
em betão armado; reabilitar versus 
construir novo; o Regulamento das 
Edificações (RGE); avaliação do 
Desempenho na Engenharia Diag-
nóstica; projetar com durabilidade–
estruturas e acabamentos–; inspeção 
predial –materiais compósitos FRP 

para estruturas novas duráveis e rea-
bilitação de construções existentes e 
estruturas mistas– aplicações, proje-
to e execução.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria – Quais são as perspectivas 
para o setor?

Jerônimo Cabral - As distinções 
que a Engenharia Diagnóstica pro-
porciona, por meio da apresentação 
das cinco ferramentas e as opções 
de produtos e serviços decorrentes 
da aplicação prática das ferramentas, 
aliadas ao caráter extrajudicial que as 
ferramentas possibilitam –por meio 
da formulação das constatações, aná-
lises, investigações–, somadas às pro-
postas de solução ao longo de toda 
fase do processo construtivo, a Enge-
nharia Diagnóstica é destacada pelo 
enfoque preventivo imposto pela sua 
aplicação ou uso das ferramentas. A 
visão sistêmica que ela enfoca e a sua 
aplicação na prática, propaga a obser-
vação da boa técnica, estimula o bom 
uso e a manutenção recomendada 
pelos fabricantes, em busca da quali-
dade ao longo do processo construti-
vo, e possibilita o uso permanente das 
ferramentas na busca pela Qualidade 
Predial. A moderna abordagem da 
Engenharia, propiciada pela Enge-
nharia Diagnóstica, vem ampliar a 
visão restrita e eminentemente con-
denatória, associada à antiga "Perí-
cia", que tratava muitas vezes apenas 
da vistoria ou da perícia, e confundia 
os conceitos e aplicações. Como re-
sultado, temos no Brasil a formação 
ou andamento de estimadas quaren-
ta turmas de pós-graduação em seis 
anos de divulgação, pelo INBEC 
– Instituto Brasileiro de Educação 
Continuada. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quem pode participar?

Jerônimo Cabral - A participação 
no segundo WLBED é recomendada 

aos engenheiros, arquitetos, peritos 
de engenharia, assistentes técnicos, 
profissionais da área da investigação 
das manifestações patológicas e que 
se preocupam com a sua prevenção 
e melhoria nas práticas diagnósticas, 
incluindo os profissionais que mili-
tam na área de manutenção predial, 
desempenho das edificações e reabi-
litação de edifícios. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como foi o I Workshop Luso –bra-
sileiro de Engenharia Diagnóstica 
em Edificações que aconteceu no 
ano passado?

Jerônimo Cabral – Foi um marco 
na divulgação da Engenharia Diag-
nóstica que, após alcançar solos afri-
canos nas Jornadas Técnicas da 3ª 
Feira Internacional de Construção e 
Habitação, em Cabo Verde, teve uma 
boa acolhida em Lisboa, com o apoio 
da Universidade de Lisboa, do Fun-
dec - Associação para a Formação e 
o Desenvolvimento em Engenharia 
Civil e Arquitectura e do Instituto 
de Engenharia, onde a doutrina pôde 
ser apresentada e apreciada pela co-
munidade portuguesa. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Qual é a sua avaliação do apoio do 
Instituto de Engenharia ao segun-
do workshop? 

Jerônimo Cabral - O Institu-
to sempre acreditou nesse projeto e 
muito contribuiu para o desenvol-
vimento da Engenharia Diagnósti-
ca, apoiado pela vice-presidência de 
Atividades Técnicas – então presidi-
da pela Engª Miriana Marques, que 
incentivou a criação da Divisão de 
Patologia das Construções – criada 
e coordenada pelo Engº Tito Livio 
Ferreira Gomide com a divulga-
ção da matéria por meio dos cursos 
ministrados no IE. As diretrizes de 
Engenharia Diagnóstica em Edifi-
cações são as precursoras nesse mo-
derno enfoque técnico, que culminou 
com a publicação do livro Diretrizes 
técnicas de engenharia diagnóstica 
em edificações, uma compilação dos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito 
da Divisão de Patologia das Cons-
truções, ao longo de dois anos de tra-
balhos dos seus membros.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria – vocês pretendem fazer outros 
workshops?

Jerônimo Cabral - A previsão é de 
uma edição anual, alternando Portugal 
e Brasil, provavelmente com a integra-
ção e adesão de outros países da co-
munidade da língua portuguesa, como 
ocorreu em Fortaleza, no I Seminário 
de Engenharia Diagnóstica em Edifi-
cações dos países da CPLP. IE

Marília Ravasio
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base três vertentes: Viagem, Modo 
e Motivo. Além de ser comple-
mentada com informações sobre as 
viagens de contorno, ou seja, as que 
cruzam a RMSP.

A pesquisa que foca as Linhas 
de Contorno é feita nas principais 
rodovias, com contagem classifica-
da por porte de veículos e entrevis-
ta com os ocupantes. Ela também é 
realizada nos principais aeroportos.

“A pesquisa é importante como 
diagnóstico da evolução das via-
gens na RMSP e, com o histórico 
das outras pesquisas, é possível ter 
uma fonte de observação do cresci-
mento das cidades e subsídio para 
planos e projetos de transporte, 
planejamento urbano e Planos Di-
retores”, ressaltou Luiz.

Ele ainda destacou as pesqui-
sas em Tecnologia que vêm sendo 
feitas para aprimorar esse trabalho. 
“Com a inovação poderíamos, entre 
outras vantagens, reduzir os custos 
da Pesquisa de Origem e Destino e, 
com isso, diminuir o intervalo entre 
elas. Em Londres, por exemplo, ela 
é feita anualmente." 

Luiz finalizou ressaltando a im-
portância de a população colaborar 
com a pesquisa. Segundo ele, um 
dos maiores desafios é o pesqui-
sador ser recebido, principalmente 
em condomínios de alto padrão ou 
regiões muito carentes. 

"Nas rodovias, por exemplo, te-
mos que contar com a essencial co-
laboração da Polícia Militar Rodo-
viária, pois ela que tem o poder de 
parar o veículo para que seja feita e 
entrevista.  Pedimos a colaboração 
de toda a população para que aten-
da o pesquisador. Em caso de dúvi-
da, todos os funcionários do Metrô 
foram treinados para responder a 
qualquer questão sobre a pesquisa”, 
concluiu.

Ao final das palestras, o espaço 
foi aberto para debates. IE

palestrapalestra

O Instituto de Enge-
nharia promoveu, em 
maio, palestra 50 Anos 
da Pesquisa Origem e 

Destino em São Paulo. O evento 
contou com o apoio da Associação 
Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), da Associação de Ar-
quitetos e Engenheiros de Metrô 
(AEAMESP) e do CREA-SP.

Estiveram na mesa de abertu-
ra Eduardo Lafraia, presidente do 

Marília Ravasio e Isabel Dianin

50 anos da pesquisa Origem
e Destino em pauta no

 Instituto de Engenharia

Da esq. p/ dir.: André Mazzucatto, Ailton Brasiliense, Eduardo Lafraia, Alberto Epifani e Luiz Antônio Cortez de Ferreira
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Instituto de Engenharia; Alberto 
Epifani, diretor de Planejamento e 
Expansão dos Transportes Metro-
politanos; Luiz Antônio Cortez 
de Ferreira, gerente de Planeja-
mento, Integração e Viabilidade 
de Transportes Metropolitanos do 
Metrô de São Paulo; Ailton Brasi-
liense, presidente da ANTP, e An-
dré Mazzucatto, vice-presidente 
de Administração e Finanças da 
AEAMESP.

André Mazzucatto ressaltou a 
importância da Pesquisa de Ori-
gem e Destino. "Dos aspectos im-
portantes que devemos sublinhar, o 
primeiro é a metodologia técnica 
que é reconhecida e utilizada, des-
de a primeira pesquisa, em 1967. 
Não parece que esse método possa 
ser substituído por outro tão cedo. 
O segundo, é um desejo de que o 
resultado nos mostre a continui-
dade do crescimento do transporte 

público na divisão modal em via-
gens motorizadas na Região Me-
tropolitana de São Paulo que é o 
âmbito dessa pesquisa.”

O presidente do IE, Eduardo 
Lafraia, cumprimentou a equipe do 
Metrô pela insistência em ter man-
tido a Pesquisa Origem e Destino. 
"Pelo o que eu sei, essa é a única 
pesquisa desse tipo que existe no 
Brasil. Ela é utilizada pelo Metrô 
e por todas as outras entidades li-
gadas a transportes. Minha mis-
são hoje é oferecer o Instituto de 
Engenharia para debater assuntos 
relacionados à engenharia, mas li-
gados principalmente ao desenvol-
vimento do Brasil", frisou. 

Ailton Brasiliense, presidente 
da ANTP, começou sua apresen-
tação perguntando por que é pre-
ciso fazer a Pesquisa Origem Des-
tino. Em seguida, ele explicou que 
pegou a população da RMSP, de 
1950 até 2010, para comparar os 
números populacionais. "Compa-
rando de 1950 a 2010 a população 
cresceu sete vezes. Quem cuidou 
da cidade entre 1900 e 1950 foi a 
Light, eles que fizeram o planeja-
mento urbano da cidade, porque 
detinham a energia elétrica e re-
passavam para o transporte, no 
caso, os bondes. No momento em 
que a Light saiu dos transportes, os 
prefeitos deixaram as coisas acon-
tecerem de qualquer jeito. Nada 
mais era planejado. A OD poderia 
ter sido o instrumento para ajudar 
a ordenar a cidade”, lembrou. 

Já Alberto Epifani frisou que 
fazer a Pesquisa OD é fundamen-
tal para saber se o desejo da po-
pulação e a estratégia familiar de 
deslocamento continua como há 
dez anos. "A pesquisa é pública e 
grátis, então ela é muito utilizada 
para fazer sistemas e alocação de 
empreendimentos comerciais, que 
vão gerar viagens, ou seja, é um 

instrumento público que é uti-
lizado conforme a necessidade." 

Segundo ele, as pessoas acre-
ditam que é possível fazer a pes-
quisa pelo celular, utilizando fer-
ramentas do Google, por exemplo, 
ou que, com os dados do bilhete 
único gerariam a pesquisa. "A 
OD é uma pesquisa de estratégia 
de mobilidade familiar. Para fazer 
uma pesquisa assim, é preciso sa-
ber qual é o motivo da viagem e 
do deslocamento do cidadão, se é 
para ir à escola ou ao trabalho, en-
tre outros", contou.

Epifani explicou ainda que 
existe uma confusão entre a Pes-
quisa OD e a Pesquisa ED (Em-
barque e Desembarque) que é rea-
lizada dentro das estações do metrô 
com os passageiros para saber qual 
é o índice de renovação da linha, 
qual estação tem mais oferta, qual 
precisa ser melhorada em oferta e, 
também, obter a demanda dos pas-
sageiros.

Metodologia
Com início da pesquisa de cam-

po agendada para agosto, o geren-
te de Planejamento, Integração e 
Viabilidade de Transportes Me-
tropolitanos, Luiz Cortez, explicou 
a metodologia e a importância da 
Pesquisa. 

Com uma área de cobertura de 
39 municípios da RMSP, a pesqui-
sa é dividida em duas vertentes: 
Domiciliar e Linha de Contorno. 
A primeira, abrange 32 mil do-
micílios e mais de 103 mil pesso-
as entrevistadas - com faixa etária 
de entrevista a partir dos seis anos, 
quando a criança já está em idade 
escolar-, já a segunda engloba os 
deslocamentos de veículos, cuja 
origem e destino estão fora da Re-
gião Metropolitana.

Sempre realizada em dias úteis, 
a pesquisa Domiciliar tem como 
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sos humanos, mas também de recur-
sos materiais – como veículos, motos 
e guinchos, além do apoio do Samu. 
Esse é o modelo de fiscalização e ope-
ração para dar segurança para fazer as 
mudanças que estavam sendo conso-
lidadas pelas áreas técnicas.

"Também constatamos que no 
Centro de Controle de Acompanha-
mento e Fiscalização das Marginais 
havia menos de um terço das câmeras 
funcionando. Desse modo, elas foram 
recompostas para ter uma boa gestão 
da via. Assim, agora temos aumento 
de efetivo, de equipamento, de tecno-
logia e atuação dos profissionais, que 
foram orientados como proceder.”

Esse conceito foi aplicado e sur-
giu o nome de Marginal Segura, um 
conceito de operação de via. "Nesse 
momento, e com outras ações reali-
zadas com a Secretaria, tivemos se-
gurança para falar ao prefeito que se 
poderia aumentar as velocidades nas 
Marginais."

Indo à prática, observando os nú-
meros, houve um aumento de agentes 
e, consequentemente, das ocorrên-
cias. Em 2014, os números de agen-
tes efetivos eram de 134, em 2015 - 
189, em 2016 - 168 e, em 2017 - 211. 
"Há acidentes, e isso está constatado 
em números no RIFE " Relatório de 
Informação de Acidentes Fatais, que 
ocorrem quando o veículo está abaixo 
do limite de velocidade ou por im-
prudência do condutor”, conclui.

O encontro foi promovido pelo 
Departamento de Mobilidade e Lo-
gística do Instituto de Engenharia e 
coordenado pelo diretor Ivan Metran 
Whately. Contou ainda com a par-
ticipação de Ailton Brasiliense, pre-
sidente da ANTP e dos consultores, 
Flamínio Fichmann, Thadeu Braz e 
Luiz Celio Bottura.

discute a mobilidade
    em São Paulo

IE

Instituto de Engenharia
Flamínio Fichmann; Sergio Avelleda; Ivan Whately; Victor Brecheret Filho; Ailton Brasiliense e Thadeu Braz

João Octaviano Machado Neto

técnico

Aconteceu em maio, na sede 
do Instituto de Engenha-
ria, o evento Mobilidade na 
Cidade de São Paulo que 

contou com as apresentações do se-
cretário de Mobilidade e Transporte, 
Sergio Avelleda, e do presidente da 
Companhia de Engenharia de Tráfe-
go –CET–, João Octaviano Macha-
do Neto.

O presidente do Instituto de En-
genharia, Eduardo Lafraia, estava em 

Isabel Dianin e Marília Ravasio
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Brasília e foi representado pelo vice-
-presidente de Administração e Finan-
ças do Instituto, Victor Brecheret Filho.

Brecheret falou sobre a preocupa-
ção do Instituto de Engenharia com 
a mobilidade na cidade de São Paulo. 
"Em 1922, foi realizado o primeiro 
Plano de Viação da Cidade de São 
Paulo e representantes do Instituto 
participaram, ativamente, desse pla-
no, que definiu as primeiras diretri-
zes das avenidas para a cidade de São 

Paulo. Naquela época, já se tinha uma 
previsão para as linhas de trens ex-
pressas e de metrô na cidade. Desde 
então, a cidade vem crescendo, expe-
rimentou uma expansão acelerada e 
começou a perder o controle do seu 
crescimento. Com a urbanização, a 
cidade cresceu, as indústrias foram 
se instalando nas proximidades e o 
problema de mobilidade foi se agra-
vando", contou. 

O secretário de Mobilidade e 

Transporte, Sergio Avelleda fez uma 
longa exposição sobre a organização 
do sistema de transportes de São 
Paulo, mas argumentou que a questão 
central reside na falta de planejamen-
to urbano e na expansão descontrola-
da da cidade, o que coloca problemas 
insolúveis para o transporte. Utili-
zando como exemplo a Linha Ver-
melha do Metrô, a mais densamente 
utilizada, o secretário argumentou 
que de nada adiantaria construir uma 
outra linha metroviária paralela à 
atual se não forem oferecidos empre-
gos e serviços urbanos nas áreas mais 
periféricas da cidade. "Ampliar essas 
linhas radiais será apenas uma forma 
de retroalimentar a expansão da área 
urbanizada e de perenizar os proble-
mas de mobilidade", disse.

Avelleda falou que o sistema de 
ônibus de São Paulo conta hoje com, 
aproximadamente, 15 mil veículos e 
que eles atendem cerca de 60% dos 
passageiros transportados diariamen-
te na cidade. "A nossa rede de trilhos 
é composta por cerca de  80 km de 
metrô e de 130 km da CPTM, isso 
não é o suficiente para atender a de-
manda estrutural em alguns troncos 
pelo sistema de ônibus, o que faz 
com que esse sistema seja elevado. 
Para melhorar esse atendimento, vejo 
como solução a expansão das vias 
exclusivas e corredores para ônibus, 
além da construção de BRTs (Bus 
Rapid Transit) na cidade".

Além disso, ele destacou a impor-
tância de criar um plano que consiga 
unificar os transportes para conectar 
e integrar – inclusive tarifariamente 
– o sistema paulistano às linhas das 
outras cidades que formam a Região 
Metropolitana. 

A segunda palestra foi ministrada 
por João Octaviano Machado Neto, 
diretor-presidente da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), que 
expôs alguns dados preliminares sobre 
a fluidez e segurança nas Marginais.

“Em conversas iniciais com o pre-
feito João Doria, eu pedi a ele que, 
antes de aceitar o convite para ser 
presidente da CET, que eu queria ter 
a oportunidade de chamar técnicos 
da CET e discutir com eles o proje-
to das Marginais e foi o que fizemos: 
criamos um grupo para discutir os 
princípios da engenharia aplicados às 
Marginais. Afinal, não estamos falan-
do de torcida de futebol – sou a favor 
ou contra - estamos falando de vidas. 
Falando de um equipamento urbano, 
da cidade de São Paulo, que precisa 
ser utilizado dentro do contexto da 
gestão do trânsito na cidade.”  

Os estudos técnicos foram reali-
zados e apontaram que havia segu-
rança para que se pudesse implantar 
um projeto no qual tivesse uma rea-
dequação das velocidades nas Margi-
nais, desde que alguns aspectos fos-
sem observados dentro das melhores 
práticas de engenharia. “Passamos a 
tratar esse projeto como um mode-
lo de concessão rodoviária, ou seja, 
quais princípios temos em uma via 
rápida, que dê segurança aos usuários, 
que faça o seu papel de equipamen-
to urbano e que seja dentro de boas 
práticas de engenharia de trânsito?”, 
ressaltou João Octaviano.

Segundo ele, para tratar o assunto 
desta forma, um dos pontos era ter 
fiscalização, compondo uma equipe 
de campo e de tecnologia. Houve um 
forte incremento das equipes que atu-
avam nas Marginais, não só de recur-

Clique aqui

e assista à íntegra do evento

http://www.iengenharia.org.br/site/videos/canal/cod_canal/3326/mobilidade-na-cidade-de-sao-paulo
http://iengenharia.org.br/site/videos/canal/cod_canal/3195/caminhos-da-engenharia-capitulo-x-crise-hidrica-em-sp
http://www.iengenharia.org.br/site/videos/canal/cod_canal/2888/caminhos-da-engenharia-brasileira-cap-ix-mesa-redonda-concessoes-e-ppp
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“ opinião

em contratos públicos federais
dos setores rodoviário,

ferroviário e aeroportuário

Novas regras para a arbitragem

*Por Jaime Magalhães 
Machado Júnior

opinião

Não existem mais dúvidas 
quanto à possibilidade 
jurídica de adoção da ar-
bitragem para a solução 

de litígios envolvendo a adminis-
tração pública. A doutrina, a juris-
prudência e a legislação são claras 
e não admitem o questionamento 
dos compromissos arbitrais pelo 
simples fato de uma das partes ser 
pessoa jurídica de direito público.

Ainda assim, há diversos ques-
tionamentos, resultantes de proble-
mas práticos surgidos na condução 
de procedimentos arbitrais envol-
vendo a administração pública, di-
reta e indireta, que são legítimos e 
devem ser objeto de regulamenta-
ção pelo Poder Público.

Como corolário de princípios 
como o da publicidade e economi-
cidade, entendemos que todas as 
arbitragens resultantes de contrato 
públicos devem ser realizadas em 
língua portuguesa, idioma oficial 
da República Federativa do Bra-
sil, e em território brasileiro, con-
dições que qualquer contratante 
poderia estipular em cláusula com-
promissória, sem macular a isono-
mia contratual.

A administração pública, entre-
tanto, não pode, no uso das prer-
rogativas legais, pretender impor 
cláusulas contratuais que dificul-
tem ou penalizem o contratado. 
Esse proceder poderia ter o efeito 

contrário e apenas prejudicar o pró-
prio interesse público, aumentando 
os preços propostos na licitação, em 
razão da insegurança jurídica.

No que concerne à Medida 
Provisória nº 752, de 24.11.2016, 
convertida na Lei nº 13.448, de 
5.06.2017, cuja aplicação é restrita 
aos contratos federais dos setores 
rodoviário, ferroviário e aeropor-
tuário, três alterações chamaram 
a nossa atenção: 1ª) a autorização 
expressa para aditamento de con-
tratos em vigor para inclusão de 
cláusula arbitral (art. 31, §1º), 2ª) 
a antecipação de custas da arbitra-
gem pelo "parceiro privado" (art. 
31, §2º), e3ª) a possibilidade de o 
Poder Executivo regulamentar e 
credenciar câmaras arbitrais ou ór-

gãos arbitrais institucionais (art. 31, 
§ 5º). Vamos a cada uma delas.

Pareceu-nos salutar a autoriza-
ção expressa em lei para que seja 
incluído nos contratos em vigor 
compromisso arbitral mediante 
aditamento. Por óbvio, esse adi-
tamento não poderá ser realizado 
pela administração pública de for-
ma unilateral, pretensamente no 
exercício de uma prerrogativa legal, 
mas deve ser devidamente avença-
do com o parceiro particular e ne-
gociado para que não haja questio-
namentos futuros, inclusive pleitos 
de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro. Esse parceiro poderia, por 
exemplo, em razão do compromisso 
arbitral inserido no contrato, sofrer 
o ônus da antecipação das custas da 
arbitragem, que comentamos a se-
guir. É importante aqui que o ad-
ministrador público, no uso pleno 
de sua discricionariedade, busque 
compromissos arbitrais que sejam 
interessantes e benéficos ao Poder 
Público e ao particular, utilizando a 
arbitragem e outros métodos de so-
lução alternativa de conflitos, como 
a mediação, para dar mais seguran-
ça jurídica à relação e assim atingir 
a finalidade buscada: a defesa do 
interesse público. 

Cf. art. 13 da Constituição Federal 
eart. 224 do Código Civil.

Se a primeira alteração nos pa-

receu integralmente positiva, em-
bora sua implementação dependa 
da criatividade e do bom trabalho 
da administração e do parceiro pri-
vado, a segunda nos pareceu equi-
vocada. São de conhecimento geral 
as dificuldades que a administra-
ção pública tem em arbitragens 
para pagar as dispendiosas custas 
arbitrais, em razão das rígidas – e 
não raras vezes inadequadas – re-
gras orçamentárias. Ainda assim, 
entendemos que, no momento em 
que a administração pública aceita 
a arbitragem como forma de so-
lução de litígios, deve ela prever 
verba específica para o pagamento 
das custas e despesas arbitrais, de 
modo a não impor ônus excessivo 
ao particular. Nesse sentido, alguns 
administradores públicos, com 
criatividade e zelo, fizeram prever 
em contratos verbas provisionais 
específicas para o pagamento des-
sas custas, experiência que deveria 
ser replicada.

A principal crítica que se faz 
à antecipação das custas pelo par-
ceiro privado resulta da hipótese 
de tal previsão servir de estímu-
lo ao litígio pela parte pública. A 
questão é controversa, ainda mais 
considerando que, quando o litígio 
é submetido ao foro judicial, a ad-
ministração também deixa muitas 
vezes de recolher custas e, quando 
é vencida, responde por honorários 

sucumbenciais irrisórios. Ainda as-
sim, nos parece que, por se tratar de 
uma questão patrimonial, o melhor 
para a relação contratual, para a 
segurança jurídica e para a própria 
licitação que precede o contrato, 
seria que o particular não tivesse 
que antecipar essas custas arbitrais; 
mesmo porque, sem dúvidas, o par-
ticular incluirá no seu preço uma 
previsão dessas custas pelo maior 
valor que se puder imaginar, o que 
iria contrariar o princípio da eco-
nomicidade.

Por fim, a última alteração que 
entendemos relevante é a autori-
zação de que o Poder Público re-
gulamente o credenciamento de 
câmaras arbitrais para que possam 
ser utilizadas na administração da 
arbitragem. Neste ponto, diversos 
desafios se apresentam às câmaras 
de arbitragem e aos administrado-
res públicos.

O primeiro e mais óbvio é sa-
ber como será feito esse creden-
ciamento e quais requisitos serão 
considerados na regulamentação 
a ser aprovada. Na nossa avaliação 
deve-se confiar ao administrador a 
maior margem de discricionarieda-
de possível. Se o valor das custas é 
um indicador relevante, impossível 
de ser desprezado, não pode ser o 
único. Deve o administrador públi-
co avaliar a estrutura da câmara e os 
serviços oferecidos, inclusive alguns 

que podem ser implementados a 
exemplo de entidades congêneres 
no exterior, mais antigas e, portan-
to, com mais experiência em litígios 
envolvendo partes públicas.

As câmaras de arbitragem po-
derão, como delas se espera, apre-
sentar regulamentos e estruturas de 
funcionamento que permitam ao 
administrador público credenciar 
seus serviços. Poderão criar regras e 
órgãos que aumentem a segurança 
jurídica das partes, por exemplo, na 
seleção dos árbitros ou na revisão 
ou escrutínio nas decisões deles.  
Essas adaptações das câmaras de 
arbitragem, por outro lado, devem 
ser equilibradas para permitir o re-
gular desenvolvimento dos procedi-
mentos arbitrais, sem comprometer 
o necessário e inafastável equilíbrio 
das partes no litígio, e sem sucum-
bir à tentação de dar à parte pública 
prerrogativas em excesso que, con-
forme expusemos, não raras vezes 
resultam em prejuízos para o pró-
prio interesse público.

Jaime Magalhães Machado Júnior
Bacharel e Mestre em Direito 
pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil e na 
Ordem dos Advogados Portugueses. 
Sócio do escritório Rodrigues 
Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, 
Gasparian - Advogados

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



Instituto de Engenharia • abril/maio/junho de 2017 • n º 9320 Instituto de Engenharia • abril/maio/junho de 2017 • n º 93 21

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

parcerias

O Instituto de Engenharia 
e a Graphisoft, por meio 
da Divisão Técnica de 
Informática, fecharam 

convênio que proporcionará condi-
ções especiais para a utilização da 
tecnologia BIM (Building Informa-
tion Modeling). 

A parceria tem como objetivo 
fortalecer o fomento do BIM para os 
associados do Instituto. Os associa-
dos possuem agora um incentivo que 
irá trazer melhorias e otimização no 
desenvolvimento de projetos de en-
genharia.

O BIM é um método de trabalho 
baseado em ferramentas digitais que 
permitem organizar todas as infor-
mações que dizem respeito à cons-

firma parceria com a Graphisoft
Instituto de Engenharia

trução de um edifício. Cada vez mais, 
contratantes de todo o mundo vêm 
exigindo o uso do BIM no desen-
volvimento e acompanhamento de 
projetos por causa da facilidade que 
o sistema traz aos processos de traba-
lho, compatibilização, orçamentação 
e planejamento de obra. 

Caso, você, associado, tenha in-
teresse em conhecer mais sobre 
o software, entre em contato co-
nosco enviando um e-mail para   
divtec@iengenharia.org.br, para a 
Divisão de Informática, com nome e 
número de associação.

Entretanto, caso queira adquirir a 
licença de uso, temos condições es-
peciais:
- 40% de desconto para associados 

Acompanhe o Prêmio 
Rainha Elizabeth para 
Engenharia por meio: 

Site
http://qeprize.org/

blog/site:
http://qeprize.org/createthefuture/ 

Embaixadores:
http://qeprize.org/ambassadors//

Contato:
info@qeprize.org

IE

Queen Elizabeth Prizeo-
fEngineering: mais co-
nhecimento sobre enge-
nharia para você

O Instituto de Engenharia e a 
entidade do Prêmio Rainha Elizabe-
th para Engenharia (Queen Elizabeth 
PrizeofEngineering - QEPrize) com 
sede em Londres, fecharam parceria 
para troca de informações de interes-
se mútuo e dos engenheiros em geral. 

Criado em 2011, o prêmio é uma 
homenagem aos engenheiros cujas 
inovações contribuíram para melhorar 
o mundo. Com âmbito global, o Prê-
mio Rainha Elizabeth de Engenharia 
comemora as realizações de ponta no 
campo da engenharia. No valor de £ 
1 milhão de libras, é outorgado a cada 

com até cinco anos de associação
– licença por 12 meses, R$ 1.880,00*
- 35% de desconto para associados 
com mais de cinco anos de associação 
– licença por 12 meses, R$ 2.030,00*
* Valores podem ser parcelados em 
até 12 vezes, no cartão de crédito.
benefícios: Os que adquirirem a li-
cença receberão acesso ao curso AR-
CHICAD (online) nos primeiros três 
meses de adesão, contendo 70 aulas 
em vídeo e certificação oficial do fa-
bricante + 5GB de armazenamento 
na nuvem para upload de modelos 
BIMx + Suporte técnico direto.

Clique aqui
e saiba mais sobre os benefícios

mais conhecimento sobre engenharia para você
Queen Elizabeth PrizeofEngineering:

dois anos ao profissional ou equipe de 
engenheiros cujo trabalho tenha pro-
piciado um benefício importante para 
a humanidade. O prêmio inaugural 
foi concedido em 2013 para os cinco 
engenheiros que criaram a Internet 
World Wide Web, são eles: Marc An-
dreessen, Louis Pouzin, Vinton Cerf, 
Robert Kahn e Tim Berners-Lee. 

Assim como o Instituto de En-
genharia, o Prêmio Rainha Elizabeth 
também promove a engenharia aos 
jovens como uma escolha de carreira, 
por meio da disseminação de infor-
mações no site e nas mídias sociais. 
Além disso, possui uma comunidade 
internacional, denominada Embai-
xadores de Engenharia, que interliga 
engenheiros, líderes da indústria e 

programas de extensão nas escolas. 
Agora, com essa parceria, o Insti-

tuto de Engenharia também poderá 
contribuir com seu conhecimento e 
como uma via de mão dupla, trazer 
informações do QEPrize para você.  IE

parceriasO caminho da Engenharia na internet.
Anuncie www.iengenharia.org.br
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Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/

http://kaywa.me/rRAT0

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

file:///Users/andresiqueira/Documents/Instituto%20de%20Engenharia/93/pg%2021/javascript:void(0);/*1495815815578*/
http://qeprize.org/
http://qeprize.org/createthefuture/
http://qeprize.org/ambassadors/
mailto: info@qeprize.org
http://www.graphisoftbrasil.com.br/ie
http://iengenharia.org.br/site/noticias/index/id_sessao/7/pagina/2?
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acontece acontece

Secretário Wilson Poit visita sede do IE

O presidente do Instituto de engenharia, Eduardo La-
fraia, recebeu na sede da entidade, Wilson Martins Poit,  se-
cretário Municipal de Desestatização, João Mihalik, chefe de 
Gabinete e o dr. Kleber Zanchin, advogado.

O objetivo do encontro foi oferecer o Instituto de En-
genharia e suas instalações para ajudar o prefeito João Do-

ria, em especial a secretaria de Desestatização, em eventos 
da prefeitura, como palestras e audiências públicas.

Participaram também do encontro Victor Brecheret 
Filho e George Paulus, respectivamente, vice-presidente 
de Administração e Finanças e diretor de Comunicação 
do Instituto de Engenharia.
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Da esq. p/ dir.: Kleber Zanchin, Eduardo Lafraia, Wilson Poit, Victor Brecheret Filho, João Mihalik e George Paulus

O Instituto de Engenharia, representado pela sua 
vice-presidente de Assuntos Internos, Miriana Marques, 
prestigiou no dia 24 de maio, a 12ª Edição do Sabor da 
Colheita, evento que marca a abertura oficial da safra de 
café 2017 no Estado de São Paulo. O evento acontece no 
Instituto Biológico, vizinho do IE, que possui 1.600 pés de 
café no cafezal urbano.

Aberta ao público, na colheita os participantes viven-
ciam o significado prático da jornada rotineira de milhares 
de cafeicultores brasileiros. Os frutos colhidos pelos visi-
tantes são transformados em uma Edição Especial, que 
será doada para o Fundo Social de Solidariedade do Esta-
do de São Paulo (Fussesp), presidido pela primeira-dama 
paulista, Lu Alckmin.

O evento tem um significado especial por ter a partici-
pação de autoridades e pessoas ligadas ao setor produtivo, 
pois é realizado por meio de ações integradas da Coor-
denadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Co-
deagro), Câmara Setorial de Café e Instituto Biológico, e 
conta com o apoio do Sindicato da Indústria do Café do 
Estado de São Paulo (Sindicafé), da Associação Brasileira 
da Indústria do Café (Abic), das cooperativas de café do 
Estado e da empresa Syngenta.

Instituto participa da
12ª edição do Sabor

da Colheita

  Presidente do Instituto 
prestigia posse de nova 

diretoria do Sinicesp
Entre demais presidentes de entidades de classe, auto-

ridades e empresários do setor da construção pesada, Edu-
ardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia, pres-
tigiou a cerimônia de posse da nova diretoria do Sinicesp 
– Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado 
de São Paulo– em abril, no Clube Atlético Monte Líbano. 

O novo presidente para o triênio 2017/2020, Luiz Al-
berto Kamilos, lembrou, entre os pontos de seu discurso, 
que todos os presentes direta ou indiretamente contribuí-
ram para o progresso da entidade. “A atividade das empre-
sas associadas representa uma parte relevante do sistema 
que fortalece a infraestrutura brasileira, gera empregos e 
permite o desenvolvimento de muitos outros setores.”

Também participaram do evento,  representando o 
Instituto de Engenharia, Miriana Marques e Camil Eid, 
respectivamente, vice-presidente de Assuntos Internos e 
ex-presidente do Instituto de Engenharia. 
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Da esq. p/ dir: Eduardo Lafraia, Miriana Marques e Camil Eid, respec-
tivamente, presidente, vice-presidente de Assuntos Internos e ex-presiden-
te do Instituto de Engenharia

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo La-
fraia, participou do 89° Encontro Nacional da Indústria da 
Construção (Enic), entre os dias 24 e 26 de maio, em Brasília.

Com realização do Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), o encontro é 
uma tradição na construção civil e reúne, anualmente, em-
presários de todo o País. A união do setor produtivo tem o 
intuito de mostrar a força da categoria e propor melhorias, 
que, consequentemente, refletirão no futuro do Brasil.

O evento foi uma oportunidade para debates, fóruns e 
encontros técnicos.

Instituto marca presença
no 89º Enic

Mudança no calendário para 
inscrições das premiações das 

Divisões Técnicas
A nova data limite para as inscrições dos trabalhos can-

didatos à premiação anual das Divisões Técnicas 2017 será 
dia 31 de agosto. 

A mudança da data se deve a alteração do mês de en-
trega do Título de Eminente Engenheiro do Ano, que 
agora acontecerá em outubro, ocasião do aniversário de 
fundação do Instituto de Engenharia.

Para participar da premiação, os trabalhos candidatos 
deverão ser encaminhados ao vice-presidente de Atividades 
Técnicas (divtec@iengenharia.org.br)   em três exemplares 
impressos na língua portuguesa, ou gravados em DVD ou 
qualquer outro meio disponível e acompanhados de currí-
culo do autor ou autores. Os concorrentes deverão ser asso-
ciados ao Instituto de Engenharia há pelo menos 90 dias.

Conforme o Regimento das Divisões Técnicas, Depar-
tamento de Engenharia e Colegiado Técnico, poderão ser 
inscritos até dois trabalhos para concorrer em cada uma 
das seguintes categorias:

- Melhor Trabalho Técnico do Ano;
- Melhor Trabalho do Ano analisando temas de inte-

resse do setor público; e
- Melhor Trabalho do Ano analisando temas ligados ao 

exercício da profissão.

Presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia (2º à esq.) 
participou da mesa de abertura

Instituto discute em Brasília 
soluções para o transporte 

Ferroviário
O Instituto de Engenharia promoveu, em 31 de maio, 

encontro técnico para discutir as ferrovias brasileiras, no 
auditório da Interlegis, em Brasília. O Workshop Tecno-
logias Ferroviárias - Uma abordagem de modernização e 
utilização de sistemas ferroviários de alta performance e 
eficiência, teve a presença do presidente do Instituto de 
Engenharia, Eduardo Lafraia, do Senador Wellington 
Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística 
(Frenlog), Tiago Lima, presidente da IBL, e profissionais 
da Siemens.

O senador  Wellington Fagundes, em seu pronuncia-
mento, alertou para a urgência de se modernizar este meio 
a fim de torná-lo atrativo e competitivo no transporte de 
grãos, minérios e outros commodities, atualmente enviados 
pela malha rodoviária. Ele explicou que somente com in-
vestimento e recuperação da malha ferroviária atual será 
possível que as ferrovias brasileiras voltem a ocupar o seu 
papel de protagonista no comércio brasileiro.

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo La-
fraia, destacou a importância de trabalhar em soluções para o 
desenvolvimento do País e frisou que não basta ficar na dis-
cussão, deve haver o cuidado de implementar e fazer acontecer. 

Ele lembrou que o Instituto de Engenharia tem um 
grupo de trabalho que se reúne, há cerca de dois anos, com 
o objetivo de desenvolver um programa de estratégias para 
solução do escoamento de grãos do País, por meio da me-
lhoria logística das ferrovias. 

O workshop apresentou experiências nacionais e in-
ternacionais na utilização de sistemas ferroviários de alta 
performance e eficiência. O evento também contou com 
o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Rodoviárias 
(INPF), órgão do DNIT.  

Fonte: Interlegis
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tre (USP/São Carlos). MBA em Gestão de Projetos (Poli/USP). 
Conta com 32 anos de experiência profissional, sendo atualmen-
te eng. consultor e diretor Técnico da Geoconsultt/SP.
associados ao Instituto de Engenharia: r$ 730,00
não associados: r$ 810,00

perspectivas MUsicais

dUo Ferraz
24 de agosto – das 20h às 22h
Violino: João Pedro Ferraz e Viola: Renan Ferraz Galvão
Local: Auditório do Instituto de Engenharia - Av. Dr. Dante 
Pazzanese, 120 - Vila Mariana – SP. Entrada franca. Inscreva-se.

dUo LUcateLLe – BartoLoni
21 de setembro – das 20h às 22h
Piano: Daniela Lucatelle e Violão: Fábio Bartoloni
Local: Auditório do Instituto de Engenharia - Av. Dr. Dante 
Pazzanese, 120 - Vila Mariana – SP. Entrada franca. Inscreva-se.

apoios institUcionais

congreso sUdaMericano de 
coMposites, poLiUretano y 
pLásticos de ingeniería
15 e 16 de agosto
Local: Salguero Plaza – Buenos Aires - Argentina
Inscrições pelo e-mail: consultoria@artsim.com.br.

convenção secovi 2017 
26 a 29 de agosto – das 8h30 às 18h30
Local: Sede Secovi – Rua Dr. Bacelar, 1.043 – Vila Mariana - SP
Mais informações.

23º prêMio Master iMoBiLiário
30 de agosto 
Local: Clube Atlético Monte Líbano (Avenida República do 
Líbano, 2.267 – SP)
Mais informações.

paLestras

o papeL do Meio UrBano para o 
Meio aMBiente, o potenciaL de 
geração de recUrsos nos centros 
consUMidores
12 de julho – das 19h30 às 21h
Serão apresentados os dados e a escala de grandeza que as ci-
dades possuem em termos de áreas disponíveis e potenciais de 
geração de recursos por meio da adoção de soluções tecnoló-
gicas voltadas para a sustentabilidade. Ênfase na utilização de 
lajes e telhados verdes, o seu papel na agricultura urbana, na 
restauração ecológica, benefícios energéticos, retenção de CO2 
e capacidade de retenção de águas pluviais. Além de questões 
de produtividade e técnicas de cultivo em lajes, respeitando so-
brecargas na estrutura por meio da utilização de substrato e 
mantas drenantes.
Palestrante: Amir Hernandez Musleh é engenheiro ambien-
tal, (Escola de Engenharia Mauá), pós-graduação (Faculdade 
Oswaldo Cruz), e pós-graduação Aperfeiçoamento em En-
genharia Civil, com ênfase em gerenciamento de canteiro de 
obras, (Escola de Engenharia Mauá).  Iniciou e desenvolveu 
a ECRA Sustentabilidade Urbana, como uma empresa para 
realizar a compatibilização da sustentabilidade na construção 
civil, por meio da aplicação de tecnologias para soluções em 
geração de alimentos, paisagismo ecológico, adubos por meio 
da compostagem, energia e reuso de águas pluviais.

UM case de sUcesso coM a 
UtiLização de BiM no canteiro 
de oBras UtiLizando tecnoLogia 
synchro eM UMa oBra indUstriaL 
no BrasiL 
18 de julho – das 20h às 22h
transmissão ao vivo da palestra pelo site www.iengenharia.
org.br.
Será apresentado o planejamento em uma obra industrial 
abrangendo os fornecimentos de equipamentos e materiais, 
as obras civis, a montagem eletromecânica, os testes e o 
comissionamento, o gerenciamento de interfaces, o acom-
panhamento do Planejado x Realizado mês a mês e no acu-
mulado, como eram feitas as programações semanais, as 
análises das interferências, a interdependência entre as dis-
ciplinas, os relatórios mensais de progresso físico, as inter-
ferências e posicionamento dos equipamentos e facilidades 
de montagem.
Palestrante: Gabriel Henrique Ferreira Gonçalves é tecnó-
logo em construção civil e gestão ambiental, especialista em 
Planejamento 4D, desenvolvimento e aplicação de sistemas 
BIM. 

a engenharia civiL portUgUesa 
- oportUnidades acadêMicas, 
cientíFicas e proFissionais
19 de julho – das 10h30 às 12h
Serão abordadas as oportunidades acadêmicas, científicas e 
profissionais na engenharia civil portuguesa. 
Palestrantes: Fernando Branco, João Ramôa Correia e Luis 
Calado. Veja os currículos.

Inscreva-se gratuitamente para as palestras pelo e-mail: 
dvitec@iengenharia.org.br.

reUniÕes

departaMento de energia e 
teLecoMUnicaçÕes – aBerta aos 
associados
12 de julho – das 13h às 14h
16 de agosto – das 13h às 14h
Local: Instituto de Engenharia – Av. Dr. Dante Pazzanese, 
120 - Vila Mariana – SP.
Inscrições pelo e-mail: dvitec@iengenharia.org.br.

WorKshop

ii WorKshop LUso-BrasiLeiro de 
engenharia diagnóstica - WLBed 2017
21 e 22 de julho – 8h30 às 18h30
Local: Confort Hotel Santos. Mais informações.

cUrsos

gestão de energia eLétrica eM 
instaLaçÕes
8 de agosto – das 8h30 às 17h30
Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no 
gerenciamento de energia elétrica em instalações, das áreas 
de projeto, engenharia, produção e manutenção, na identi-
f icação de oportunidades de economia, no planejamento de 
ações e investimentos para atendimento às necessidades de 
seus clientes ou das suas empresas, na garantia de continui-
dade de seus processos a partir da utilização de equipamen-
tos autônomos e na melhoria da qualidade e produtividade 
de suas instalações. 
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista é engenheiro 
especialista da CESP. Gerente da Divisão Técnica da extinta 
Agência para Aplicação de Energia. Atualmente, é diretor da 
Backing Engenharia e Treinamento Ltda.
associados ao Instituto de Engenharia: r$ 756,00
não associados: r$ 840,00

terrapLenageM - projeto e 
execUção
15, 22 e 29 de agosto – das 18h às 22h
Apresentar os procedimentos técnicos de projeto e execução de 
obras de terraplenagem. 
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano é engenheiro Ci-
vil (Universidade Mackenzie), pós-graduação e extensão 
(EPUSP) na área de Mecânica dos Solos, Obras de Ter-
ra e Fundações. Fundou a Dýnamis Engenharia Geotécnica 
S/C Ltda. É professor da disciplina de Mecânica dos Solos, 
Obras de Terra e Fundações na Escola de Engenharia da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
associados ao Instituto de Engenharia: r$ 828,00
não associados: r$ 920,00

revestiMentos de Fachada: 
aspectos essenciais para inspeção, 
prevenção, diagnóstico e correção 
de ManiFestaçÕes patoLógicas
29 a 30 de agosto – das 8h às 18h 
Aprofundar o conhecimento dos sistemas de revestimentos 
vertical e suas patologias mais frequentes nos revestimentos ar-
gamassados, cerâmicos e pétreos, explorando-se causas, formas 
de manifestação, implicações, agentes deletérios e mecanismos 
de deterioração.
Estabelecer noções gerais sobre prevenção e recuperação.
Instrutor: Renato Freua Sahade é mestre em Habitação: Pla-
nejamento e tecnologia (IPT). Pós-graduação em Materiais 
de Construção. Engenheiro Civil (Unip). Diretor Técnico 
da ATS Engenharia e Consultoria em Recuperação Predial.
associados ao Instituto de Engenharia: r$ 774,00
não associados: r$ 860,00

paviMentação, pisos e radier – 
projeto e execUção de geotécnica
5, 12 e 19 de setembro – das 18h às 22h
Apresentar os procedimentos geotécnicos de projeto e obras de 
pavimentação, piso industrial e radier direcionado aos profis-
sionais e empreendedores envolvidos nestes tipos de obras. 
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano.
associados ao Instituto de Engenharia: r$ 828,00
não associados: r$ 920,00

gestão de projetos e oBras na 
constrUção civiL
14, 15 e 18 de setembro – das 18h30 às 22h30
Oferecer conhecimentos de Gerenciamento de Projetos aos 
profissionais envolvidos com a Gestão e Controle de Projetos 
e Obras de Construção Civil e Industrial, públicas e privadas.
Instrutor: Carlos Williams Carrion é engenheiro Civil e mes-

Inscrições e programação completa dos cursos, 

acesse  –  www.iengenharia.org.br ou

pelo telefone (11) 3466-9253 ou

pelo e-mail cursos@iengenharia.org.br.
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mailto:consultoria@artsim.com.br
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http://www.iengenharia.org.br
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livros

     

Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia. Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse 
www.iengenharia.org.br.

O CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço 
– tem a satisfação de oferecer aos profissionais envolvidos 
com o emprego do aço na construção civil a segunda edição 
do 16º manual de uma série cujo objetivo é a disseminação 
de informações técnicas e melhores práticas. Esse manual 
foi escrito com o intuito de auxiliar os arquitetos e enge-
nheiros no entedimento do Anexo N.  Mais que isso, ele 
objetiva colaborar, de algum modo, com a redução dos cus-
tos oriundos da corrosão. É um manual que expõe, de for-
ma relativamente simples e racional, como o conhecimento 
disponível atualmente pode ser explorado de modo eficaz 
no controle da corrosão.

O livro concreto autoadensável é resultado de mais 
de quinze anos de estudos. Se, quando começou, o as-
sunto era pouco explorado e casos no Brasil eram quase 
inexistentes, hoje já se observa um interesse expressivo 
e crescente do mercado. A publicação é iniciada com 
uma extensa revisão do CAA, ressaltando aplicações, 
vantagens, desvantagens e equipamentos de verificação 
da trabalhabilidade, entre outros temas abordados. A 
partir de tais métodos, foi possível proporcionar CAA 
com custos competitivos aos dos concretos convencio-
nais, tornando o processo de produção de estruturas 
com concreto autodensável viável economicamente. 

Os materiais estruturados com fibras contínuas e 
matriz polimétrica são conhecidos como compostos. 
São materiais anisotrópicos e heterogêneos com um 
comportamento elástico linear até a ruptura. Os sis-
temas compostos, principalmente os estruturados com 
fibras de carbono, têm sido utilizados de modo comer-
cial desde a metade dos anos 1980. Hoje, somam com 
dezenas de milhares de aplicações em obras de reforço 
estrutural dos mais variados tipos. As fibras mais co-
mumente utilizadas nos sistemas compostos FRP são 
as de vidro, carbono e aramida. Neste trabalho, porém, 
serão avaliadas apenas as fibras de vidro e carbono. 

Inicialmente, os alunos trabalham na oficina de 
madeira elaborando uma maquete com pelo menos 
cinco volumes montados sobre uma base também de 
madeira –  que simula um conjunto arquitetônico a ser 
construído em um espaço urbano. Posteriormente, na 
sala de aula, deverão ser executados os desenhos com 
as projeções verticais (elevações) e a projeção horizon-
tal (planta), tudo geometricamente correto. O profes-
sor e arquiteto Munir Buarraj, com este seu livro, vai 
firme nessa direção, dando sequência à sua atividade 
de muitos anos como docente nas diciplinas de geo-
metria e arquitetura.

Geometrando 
e arquitetando, 
ensinando e 
aprendendo 

Munir Buarraj
Zigurate Editora - 2017

Concreto autoadensável

Bernardo Fonseca Tutikian
e Denise Carpena Dal Molin
Editora Pini LTDA - 2015

Projeto durabilidade

Fábio Domingos 
Pannoni
Instituto Aço Brasil/
CBCA - 2017

reforço de estruturas 
de concreto armado 
com sistemas 
compostos FrP: teoria 
e prática 

Ari de Paula Machado e 
Bruno Alberto Machado
Editora Pini LTDA - 2015

aSSoCIE-SE
Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe 

à Secretaria, pessoalmente, ou pelos Correios (Av. Dante Pazzanese, 120
Vila Mariana - São Paulo/SP - 04012-180). Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 /31

ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: CPF: Data e local de nasc.:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Celular: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado, peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local: Data:          /           / Assinatura:

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto bancário e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual
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Você conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

restaurante – Capacidade 
para 220 pessoas. Recém 
reformado, possui amplo 
espaço coberto com cerca 
de 300m2. 
Utilização para coffee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

auditório Francisco de paula ramos de 
azevedo – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, 
espaços reservados para cadeirantes e obesos. 
Equipado com três mesas centrais, púlpito, data-
show, sistema wi-fi, sonorização e microfones, 
TV LCD para retorno, e interligação com o 
espaço do mini-auditório para transmissão 
simultânea e cabine para tradução simultânea. 

terraço – 
Esse espaço 
comporta até 
80 pessoas e 
fica localizado 
em área 
cercada de 
verde, com 
chafariz. 

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 

perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com capaci-
dade para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos

 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
telefone: (11) 3466-9254 

auditório antonio 
Francisco de paula souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, flip-chart, 
sistema wi-fi , persianas 
black-out e ar-condicionado.
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Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6DJP

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, flip-
chart, sistema wi-fi, sonorização, 
microfones, persianas black-out 
e ar-condicionado.


