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os tempos atuais de aparelhamento do Esta-
do, fico a pensar em alguns grandes líderes 
políticos da história recente da humanidade.

Penso nos líderes carismáticos, amados, 
temidos ou dicotômicos em relação ao povo, que, 
disfarçada ou claramente messiânicos, conseguiram 
mobilizar o apoio popular para seus grandes feitos, 
ainda que desastrosos no final, 
sem questionamentos e nem aná-
lises dos cegos seguidores. Algo 
fanático, subserviente.

Tais líderes mostraram-se in-
tuitivos, sem metas nítidas a al-
cançar, exceto quanto à gloria do 
poder.

Destacaram-se pela orató-
ria veemente, improvisada, em-
polgante, prolongada e às vezes 
ilógica. Palavras de ordem sus-
citaram aplausos delirantes da 
plateia embevecida. Cativaram 
multidões.

Souberam dar o circo e não se 
esqueceram do pão. Distribuíram 
benesses. Levaram orgulho por 
distintivos, miçangas e espelhi-
nhos. Criaram hordas de depen-
dentes sociais em vez de cidadãos 
autossuficientes.

Os líderes, per si, não configu-
raram perigo aos povos por segui-los. A rigor, suas 
características foram românticas, sinceras e patrióti-
cas. Salvadores das nações.

No entanto, todos eles foram susceptíveis a ca-
marilhas de áulicos que os cercaram para usufruir 
de seu brilho e prestígio. Os séquitos, via de regra, 
compuseram-se de pessoas nefastas que usaram 
e abusaram da complacência do chefe. Agiram na 
calada da noite. Engendraram planos de assalto ao 
estamento, com nítido objetivo de consolidação do 
poder e facilidades de locupletação. Manipularam, 
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enganaram e traíram os líderes. Pouco se importa-
ram com o sangue e suor do povo a sustentá-los. 
Fizeram o aparelhamento prévio do Estado, à guisa 
de legalidade.

Estou falando de ditaduras, estas repulsivas ex-
crescências políticas que pequenos grupos radicais 
instalam para explorar os próprios povos. Ditaduras 

sempre mendazes, acenando com 
finalidades virtuosas e altruís-
ticas.  Afirmando que os fins 
justificam os meios, mesmo que 
criminosos, mas, em realidade, 
os ditadores objetivam os meios, 
justificando-os com a pseudofi-
nalidade.

Hitler conseguiu mobilizar 
praticamente toda a culta e ins-
truída Alemanha com o espeta-
culoso triunfalismo, eliminando 
em massa inimigos imaginários 
e lançando seu povo em uma de-
sastrosa guerra mundial.

Seguiu-lhe os passos Mussolini, 
ditador de segunda classe, destro-
çando a economia da Itália.

Adventício bem-sucedido, 
Stalin assaltou o poder na União 
Soviética, acenando com a con-
solidação do regime comunista, 
repressor por excelência, hoje sa-

bidamente ineficaz do ponto de vista econômico.
Salazar manteve Portugal atrasado, tosco e anal-

fabeto por quatro décadas no século passado.
Cuba, sob El Comandante Fidel, é um exemplo 

de pobreza f ranciscana endêmica.
E não falei da miséria da África coalhada de 

cruentas ditaduras tribais e nem dos descaminhos 
que vários países latinoamericanos trilharam ou ain-
da trilham. Tampouco falei das duas ditaduras brasi-
leiras do século XX, ambas afastadas a duras penas.

Queremos uma ditadura para o nosso País?
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E a manutenção?
José Walter Merlo - Eu não tenho 

muita certeza se a manutenção preven-
tiva tem sido feita como deveria. Algu-
mas usinas, como as que ainda perten-
cem à Cesp, por exemplo, Jupiá, Ilha 
Solteira e Três Irmãos têm manuten-
ções exemplares. Não posso afirmar o 
mesmo em relação as de outras empre-
sas. O sistema elétrico paulista, como 
usinas, linhas de transmissão e subes-
tações, foi construído nas décadas de 
60, 70 e 80. A usina de Jupiá e seu sis-
tema de transmissão tiveram início de 
operação em 1969, portanto com mais 
de 40 anos de uso. O mesmo aconte-
ce praticamente com os sistemas de 
Furnas, Cemig, Copel e Itaipu, entre 
outros. Felizmente a alta qualidade de 
suas construções, quer de projeto, ma-
teriais, equipamentos e execução, per-
mite que esse sistema, todo integrado 
opere com confiabilidade. Entretanto, 
não podemos ficar estagnados. É ne-
cessário modernizar e ampliá-los.

entrevista entrevista

o País necessita de investimento
contínuo em energia

José Walter Merlo:
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Nessa entrevista exclusiva ao Jornal 
do Instituto de Engenharia, Merlo falou, 
além de sua nova função no Instituto de 
Engenharia, da situação do setor energé-
tico do Brasil e fez uma avaliação sobre o 
carro elétrico.

Com grande experiência no setor 
elétrico, qual é a situação atual e a 

perspectiva para o País?
José Walter Merlo - Eu não vejo 

dificuldade em atender à demanda nos 
próximos dois ou três anos, mas há ne-
cessidade de continuar investindo ma-
ciçamente em geração, transmissão e 
distribuição de energia. A privatização 
de muitas empresas, principalmente em 
São Paulo, foi feita com o compromisso 
de que essas companhias continuassem 
a investir em geração. Infelizmente, não 
está se vendo isso. Não estão cumprindo 
esses compromissos e não fizeram inves-
timentos em geração aqui no estado de 
São Paulo. O abastecimento de energia 
não quer dizer só geração, você precisa 

Engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
José Walter Merlo é gerente executivo para projetos e programas do Instituto de 
Engenharia, consultor em energia e sócio-diretor da WSM Consultores Associados. 

Com mais 40 anos de experiência, foi engenheiro da Cesp -Companhia Energética 
do Estado de São Paulo- desde o início, foi chefe do Departamento de Construção 
participando de grandes empreendimentos, tais como as usinas de Jupiá e Ilha Solteira, 
sistema de transmissão de extra alta tensão e vice-presidente executivo da Cesp. 

Foi também presidente da Eletropaulo, diretor de Obras da Emurb -Empresa Municipal 
de Urbanização- e presidente da Finep –Financiadora de Estudos e Projetos.

de linhas de transmissão e uma rede de 
distribuição altamente confiáveis. Vejo 
realmente que essas concessionárias 
não estão investindo adequadamente 
na transmissão e na distribuição. Nós 
já tivemos, na década passada, grandes 
problemas de fornecimento de energia 
elétrica, a falta de geração nos levou a 
sério racionamento, alguns apagões lo-
calizados e, por último, o grande apagão 
generalizado no Brasil. Este tendo como 
causa o sistema de transmissão. Pode-
se tentar apurar qual foi a causa, se foi 
raio, se foi desbalanceamento de opera-
ção, muito carregamento de uma linha, 
desligamento de outras, mas o fato é o 
seguinte: nós precisamos continuar in-
vestindo em linhas de transmissão de 
extra alta tensão, principalmente nas de 
460mil volts, 500mil volts ou até mais 
em caso de corrente contínua e nas sub-
estações.

No que se refere à distribuição, fui 
presidente da Eletropaulo na década 
de 80. Quando saía nas ruas do centro 

de São Paulo, ficava muito preocupado 
com a rede aérea, que era sucateada e 
passava no meio de árvores. O sistema 
de distribuição em redes subterrâneas 
era e é mínimo. Uma decisão que tomei 
foi elaborar um programa consistente 
de ampliação dessas redes subterrâneas, 
principalmente na área central da cida-
de e nos bairros mais populosos. Infe-
lizmente, decorrido mais de 30 anos, 
pouco ou nada foi feito, apesar do sem-
pre crescente aumento de tarifas.  Hoje, 
em cada chuva mais forte ou temporais, 
galhos e árvores caem sobre as redes aé-
reas, e regiões e bairros inteiros ficam 
horas e horas sem energia. Com redes 
subterrâneas, o sistema de distribuição 
não sofreria o impacto dos temporais. 
Tenho certeza que, com as tarifas co-
bradas dos consumidores, basta ver os 
lucros apresentados nos balanços anu-
ais, o sistema subterrâneo pode e deve 
ser ampliado substancialmente, o que 
evitaria tantos problemas de forneci-
mento de energia elétrica.

Em fevereiro, os noticiários pu-
blicaram que o consumo de ener-

gia tem batido recordes. Isso repre-
senta algum perigo no fornecimento 
de energia? 
José Walter Merlo - Se não houver 
expansão, poderemos ter problemas. 
Se nós pensarmos num crescimen-
to anual na ordem de 5% a 7%, isso, 
praticamente, em dez anos, o consu-
mo dobra, assim como o crescimento 
da economia. Se for um crescimen-
to sustentado ao ano, daqui a pouco 
os 70 mil MW médios consumidos 
serão 130 mil MW médios. Se você 
não tiver novas usinas e novos siste-
mas de transmissão, haverá falta de 
energia.

Isso vai ser problemático daqui a 
quatro anos?
José Walter Merlo - Para se cons-

truir uma usina hidrelétrica em um 
determinado rio, é necessário conhe-
cermos as vazões desse rio no maior 

período possível -20, 50, 100anos-. 
Também é necessário conhecermos 
as vazões mínimas (energia firme) 
e as máximas (enchentes), quais os 
meses que isso ocorre, a necessidade 
de reservatório, de regularização e de 
projeto a fio d’água.

Estudos hidrológicos já realiza-
dos para projetos de usinas hidrelé-
tricas demonstram que anos secos, 
médios e chuvosos são cíclicos e se 
repetem numa média de sete ou oito 
anos. Hoje estamos passando por 
um período chuvoso, os reservató-
rios estão cheios. Nesses próximos 
dois a três anos, teremos água sufi-
ciente para geração hidráulica com-
plementada pela geração térmica. É 
necessário investir em novas usinas, 
quer hidrelétrica, quer térmica (a 
gás ou nuclear).

Toda vez que se fala em cons-
truir uma grande usina hidrelétri-
ca, por exemplo Belo Monte, fa-
lamos em prazos longos –cinco ou 

“Os carros do futuro 
serão dois: elétrico 
e hidrogênio. Eu 

acredito sim no carro 
elétrico, que poderá 
minimizar e muito 

a poluição nas 
grandes cidades.”
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seis anos– para iniciar a operação e 
dez anos para a conclusão, isso após 
resolvidos todos os problemas am-
bientais. Por outro lado, uma usina 
termelétrica, praticamente um kit, 
modulado, é construído em cerca de 
30 a 38 meses.

Uma usina térmica tem um inves-
timento inicial menor do que hidráu-
lica, mas tem um custo operacional 
bem mais alto porque o combustível 
da térmica é mais caro. A matéria-
prima para gerar energia elétrica hi-
dráulica é a água, sem custo. Então, 
o custo operacional de uma hidre-
létrica é bem menor do que o custo 
operacional de uma térmica. Só que 
a térmica, você consegue fazer muito 
mais rápido, que é praticamente uma 
indústria, tem menos impacto am-
biental, a área de influência é muito 
menor. Por exemplo, a usina de Belo 
Monte interfere em toda a bacia do 
rio Xingu, afeta a vida de muita gen-
te e do meio ambiente. Se você quer 
fazer uma usina nuclear, em pouco 
tempo você constrói. A nuclear é 
limpa, o problema dela é o rejeito, o 
que você fazer dele? Nem os Estados 
Unidos resolveram isso até hoje. Aci-
dentes nas nucleares são menos pro-
váveis do que em qualquer outra, os 
controles construtivos e operacionais 
são muito maiores. Vou comparar um 
automóvel com um avião. O avião 
tem muito mais rigor com sistemas 
redundantes na construção e opera-
ção do que num automóvel.

Devido à questão do aqueci-
mento global e à necessidade 

de reduzir a emissão do gás de efei-
to estufa, as montadoras de carro 
têm lançado veículos elétricos. O 
senhor acredita que isso é uma das 
soluções?

José Walter Merlo - Eu não 
acredito que o homem seja o causa-
dor da mudança climática do mun-
do. O homem muda o microclima 
da região que ele está inserido. Não 
estou defendendo jogar lixo na rua 

o futuro. Os carros do futuro serão 
dois: elétrico e hidrogênio. Eu acre-
dito sim no carro elétrico, que pode-
rá minimizar e muito a poluição nas 
grandes cidades. 

Mudando de assunto, vamos 
falar do Instituto de Engenha-

ria. O senhor está há um mês no 
cargo de gerente executivo para 
projetos e programas, quais são os 
objetivos?

José Walter Merlo – Nessa fun-
ção sim apenas há um mês. Entre-
tanto, sou sócio remido. Em 1960, 
entrei como sócio universitário. 
Eu era da Politécnica e f requenta-
va o Palácio Mauá. Já fui membro 
dos conselhos Deliberativo e Con-
sultivo e, durante quatro anos, fui 
diretor do Departamento de Ener-
gia. Por razões pessoais, me afastei, 
mas sempre estive por aqui. Agora 
o presidente Aluizio me convidou 
para implementar alguns projetos.

Quais são esses projetos?
José Walter Merlo - Um deles 

é a construção de uma sede nova. 
O Instituto de Engenharia é uma 
entidade muito séria, tem um pres-
tígio e uma idoneidade muito gran-
de, é muito respeitada. O Instituto 
perdeu muito da presença de sócios 
e do crescimento do seu quadro as-
sociativo desde que saiu do Palácio 
Mauá. Saiu de lá em 1983, foi para 
o Edifício Itália e veio para cá, em 
1985, e construiu uma sede provi-
sória, que perdura até hoje. Os que 
fizeram esse prédio, graças a Deus 
que fizeram. Se não tivessem feito, 
o Instituto, com certeza, teria desa-
parecido, mas não pode ficar nisso. 
São 25 anos. Estamos em 2010. A 
ideia é criar um projeto de impacto. 
O Instituto de Engenharia precisa 
de gente nova e renovada para con-
tinuar isso. A grande maioria dos 
sócios é remido. Para trazer gen-
te nova, precisa ter um fato novo. 
Apesar dos esforços de todas as ges-

entrevista entrevista

nem deteriorar o ambiente em que se 
vive, mas não acredito que o homem 
esteja mudando o clima do mundo. 
Isso é querer dar um valor e poder ao 
homem que ele não tem. O poder da 
natureza é infinitamente maior, basta 
olhar o universo. A natureza é sobe-
rana, diante dela, o homem torna-se 
insignificante. 

Fui presidente da Finep de 1983 
a 1985. Praticamente há 30 anos. 
Quando cheguei na Presidência da 
Finep, aqui no Brasil já se pensava 
em fazer um carro elétrico. Um dos 
tomadores de empréstimo da Finep 
era a empresa Gurgel, que queria um 
financiamento para fazer um carro 
elétrico brasileiro com bateria de 
chumbo. A Cesp apoiou o programa 
da Gurgel comprando, na época, cer-
ca de seis veículos elétricos. O proje-
to não se desenvolveu nem prosperou 
porque a bateria era um problema 
crítico. Não havia bateria capaz de ar-
mazenar grande quantidade de ener-
gia, que fosse de dimensões adequa-
das, leve e com autonomia suficiente. 
Como presidente da Finep, criamos 
um projeto de desenvolvimento de 
baterias para carros elétricos. Pes-
quisamos o mundo inteiro para ver o 
que já existia e, para minha surpresa, 
já naquela época, a Ford americana e 
a General Motors já tinham baterias 
muito melhores do que as nossas. O 
carro elétrico já poderia estar nas ruas 
há 30 anos. Por que não rodaram? Eu 
acredito que havia todo um interes-
se em manter o status quo montado 
com base no motor a explosão e na 
indústria do petróleo. Era uma mu-
dança que envolvia grandes interes-
ses, o que impedia uma mudança do 
dia para noite.

Nesses dias, a General Motors 
lançou um carro elétrico de série. Há 
também uma fase intermediária, o 
carro híbrido: elétrico e a combustão. 
A finalidade do híbrido é aumentar a 
autonomia. O carro elétrico na des-
cida recarrega a bateria. O f reio fun-
ciona como gerador. Eu acho que é 

tões anteriores, o quadro associati-
vo ainda é pequeno. São poucos os 
titulares que pagam a contribuição 
associativa. Há uma série de pro-
blemas para atrair novos sócios, en-
tão precisamos criar espaços para o 
convívio e a divulgação. Precisamos 
de instalações que gerem receitas 
maiores para perenizar o Instituto. 
Quando estava no viaduto Dona 
Paulina, junto com a Fiesp –Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
São Paulo-, ocupava uma parte do 
prédio e o resto era alugado, tinha 
uma receita razoável. O fato é que 
o Instituto construiu a sua sede no 
viaduto Dona Paulina na década de 
40, com grandes dificuldades, em 
época de pós-guerra. A construção 
foi conduzida por idealistas e abne-
gados engenheiros.

Atualmente, o Instituto de En-
genharia possui uma magnífica área 
de 12.350m². Neste local, temos 
uma série de restrições. Por estar-
mos na área de influência do tom-
bamento do Instituto Biológico, 
não podemos construir edificações 
com mais de 12m de altura. A lei 
de zoneamento também restringe 
a ocupação. Entretanto pela área 
disponível podemos construir uma 
bela sede, adequada aos objetivos e 
à altura das tradições do Instituto 
de Engenharia. 

Além disso, o Instituto tem ain-
da um grande valor a receber da 
Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo como parte do pagamen-
to pela desapropriação da antiga 
sede do Palácio Mauá.

A nova sede será concluída em 
quanto tempo?
José Walter Merlo - É difícil 

fixar meta, mas eu acredito que, se 
houver determinação, não poderá 
passar de três anos e meio ou quatro 
anos. Eu vejo que, se nós tivermos 
um projeto aprovado e conseguir-
mos recursos, em três anos e meio, 
o novo prédio estará pronto. IE

“Se nós tivermos 
um projeto 
aprovado e 

conseguirmos 
recursos, em três 

anos e meio, 
o novo prédio 
estará pronto.”

“Toda vez que se 
fala em construir 
uma grande usina 
hidrelétrica, por 

exemplo Belo 
Monte, falamos em 

prazos longos –cinco 
ou seis anos– para 
iniciar a operação 
e dez anos para a 

conclusão.”
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diploma foi entregue por 
Aluizio de Barros Fagun-
des, presidente do Ins-
tituto de Engenharia, 

na ocasião da festa em comemo-
ração ao Dia do Engenheiro, que 
aconteceu na sede do Instituto.  
Várias autoridades estiveram presen-
tes, entre elas, compondo a mesa di-
retora, Barros Munhoz, presidente da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, 
Aloysio Nunes Ferreira Filho, secre-
tário de Estado da Casa Civil do Go-
verno de São Paulo, Luiz Augusto de 
Salles Vieira, desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, além 
Aluizio de Barros Fagundes e João 
Ernesto Figueiredo, respectivamente, 
presidente do Instituto e do Conselho 
Consultivo. 

Em sua 47ª edição, a escolha do 
Eminente Engenheiro do Ano é feita 
por uma comissão integrada por cinco 
associados do Instituto de Engenha-
ria. São eles , o presidente do Insti-
tuto e do Conselho Consultivo, um 
presidente da gestão anterior indi-
cado pelo Consultivo, dois membros 
do Conselho Deliberativo. A escolha 
tem como base a destacada atuação 
profissional no meio e/ou que tenham 
uma carreira marcada por contínuas 
contribuições para a elevação e para 
o aprimoramento da engenharia.  

Discursos
Em seu discurso, Aloysio Ferreira 

Filho, secretário de Estado da Casa 

eminente engenheiro do ano

Paulo Vieira de Souza, diretor de Engenharia da Dersa, recebeu 
em 11 de dezembro de 2009, o título de Eminente Engenheiro do 
Ano, pelo Instituto de Engenharia 

O

(...) Não são mais os desafios téc-
nicos que importam. Estes, nós enge-
nheiros, sabemos resolver. No entan-
to, é preciso competência para se lidar 
com a guerra ambiental-ideológica. 
Há que se cuidar das interferências 
com sabedoria e prontidão. Há que se 
resolver de imediato as desapropria-
ções e remoções. Há a execução ime-
diata das compensações e reparações 
ambientais. E há a obra propriamente 
dita, que tem que ser executada nos 
melhores prazos e custos. 

(...) É por essas razões que o Ins-
tituto de Engenharia escolheu como 

Eminente Engenheiro do Ano de 
2009, Paulo Vieira de Souza. Atendeu 
com denodo às diretrizes governa-
mentais e apresentou grande eficiên-
cia administrativa na implantação das 
obras viárias do complexo Rodoanel 
  – Marginal do Tietê. 

Paulo Vieira de Souza iniciou 
suas palavras agradecendo a presen-
ça dos engenheiros da turma de 72 
da Escola de Engenharia de Taubaté, 
“talvez umas das poucas vezes que o 
Instituto homenageia uma faculdade 
do interior, um engenheiro formado 
no interior que está aqui hoje repre-

sentando todos vocês.” 
“Na minha opinião a cidade de 

São Paulo está dando certo. Por meio 
de protocolo de intenção e variados 
convênios, fazem com que São Paulo 
seja tratada como a quarta maior me-
trópole do mundo. Acima de divisões 
partidárias e de interesse políticos o 
brilhantismo de gestores públicos no 
comando dessa metrópole faz com 
que toda a estrutura acompanhe essa 
decisão política. Por meio disso, cria-
mos em 2005 um grupo executivo 
multidisciplinar no qual participou 
em conjunto com o Estado e Prefei-

eminente engenheiro do ano
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João Ernesto Figueiredo, Paulo Vieira de Souza, Aluizio Barros Fagundes, Deputado Barros Munhoz, Aloysio 
Nunes Ferreira Filho e Desembargador Luiz Augusto Salles Vieira
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Eminente Engenheiro do Ano 2009
Superação é o que impulsiona

Paulo Vieira de Souza recebe das mãos de Aluizio de Barros Fagundes o 
troféu e o diploma 

Convidados no auditório Coquetel após a cerimônia

Civil, destacou os aspectos pessoais 
de Paulo Vieira na condução dos tra-
balhos, como a energia na liderança 
das equipes e a capacidade de passar 
o entusiasmo. 

“Não é apenas o seu preparo téc-
nico, mas a paixão que dedica ao seu 
trabalho que consegue magnetizar 

aqueles que cola-
boram com você. 
O entusiasmo 
e x t r ao rd i n á r i o 
que no sistema 
da Secretaria de 
Transporte que 
está integrado 
a uma grande 
equipe compe-
tente, na qual se 
destaca a sabe-
doria e experiên-
cia do secretário 
Mauro Arce.”

Já Aluizio de 
Barros Fagun-
des, presidente 
do Instituto, ci-
tou que “o tem-
po gasto para 
seu licenciamen-
to do Rodoa-
nel, cinco anos, 
foi muito maior 
que o que será 
gasto para a sua 
execução. Boa 
parte das resis-
tências surgiram 

da ‘intocabilidade’ dos mananciais da 
Billings e da Guarapiranga. Esque-
ceram-se estes que se opõem, que os 
tais mananciais são, na verdade, re-
servatórios artificiais. (...) O Rodoa-
nel, tal como concebido, terá impacto 
ambiental controlado e sobejamente 
compensado. 
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tura, fez com que todas as barreiras 
fossem transpostas”, destacou. 

Sobre os desafios da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas, “as datas 
estão definidas, as licenças ambien-
tais serão necessárias, as licitações 
seguem os critérios definidos em leis, 
as diferenças regionais existem, os 
órgãos de controladoria estarão pre-
sentes, a gestão de resultados será im-

prescindível para que o Brasil possa 
abrilhantar na festa mundial”. 

Encerrando sua explanação, Paulo 
Vieira falou sobre os números desa-
fiadores do Rodoanel e como foi fun-
damental a confiança em si e na equi-
pe para o sucesso dessa empreitada. 

Barros Munhoz fechou a cerimô-
nia. Ele lembrou que em 1994, quan-
do candidato a Governador, recebeu 

o projeto do Rodoanel, incluindo-o 
em seu plano de governo. Vencidas as 
eleições por Mário Covas, ele teve a 
sabedoria de adotar esse projeto em 
seu programa de governo. 

O vídeo completo da cerimônia de 
entrega do título de Eminente Enge-
nheiro do Ano 2009 poderá ser visto 
no site www.iengenharia.org.br. IE

eminente engenheiro do ano

Durante a cerimônia foram entre-
gues as premiações pelos melhores traba-
lhos técnicos do ano. São eles:

Trabalho Técnico do Ano 
Tema: Manual de Escopo de Projetos e 
Serviços de Acústica 
Autor: Eng. Schaia Akkerman 

Trabalho do Ano analisando temas 
de interesse do setor público 

Tema: Estratégia para o aperfeiçoamento 
dos mecanismos extra-tributários volta-
dos à melhoria urbanística no município 
de São Paulo 
Autor: Eng. Alfredo Mario Savelli 

Trabalho do Ano analisando temas 
ligados ao exercício da profissão 

Tema: Imóveis Tombados 
Autora: Engª Miriana Pereira Marques 

Prêmio de Distinção 2009 
Trabalho: Monotrilho Jardim Ângela – 
Santo Amaro a introdução de um novo 
sistema de média capacidade em São 
Paulo (SPTrans) 
Representado: Eng. Laurindo Martins 
Junqueira Filho 

Divisão Técnica mais atuante: 
Departamento de Engenharia do Habi-
tat e Infraestrutura 
Diretor: Eng. Roberto Kochen 
Vice-Diretor Engª Dione Mari Morita 

Premiações técnicas de 2009

Divisão Técnica de Estruturas 
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn Le-
vental 
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins 
Laginha 
Secretária: Eng. Rafael Timerman 

Divisão Técnica com a melhor 
avaliação qualitativa: 

Departamento de Engenharia do Habitat e 
Infraestrutura 
Diretor: Eng. Roberto Kochen 
Vice-Diretor Engª Dione Mari Morita 

Divisão Técnica de Estruturas 
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn 
Levental 
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins 
Laginha 
Secretário: Eng. Rafael Timerman 

Menção Honrosa: Divisão Técnica 
de Avaliações e Perícias 

Coordenador: Eng. José Fiker 
Vice-Coordenador: Eng. Eduardo 
Rottman 
Secretária: Engª. Miriana P. Marques 
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m ofício enviado ao Ins-
tituto de Engenharia, por 
meio de sua Secretaria de 
Educação Superior, o Mi-

nistério da Educação (MEC) re-
conheceu a importância das con-
tribuições dadas pelo Instituto 
de Engenharia na construção dos 
Referenciais Nacionais dos Cur-
sos de Engenharia.

No dia 30 de setembro, o 
Instituto de Engenharia, jun-
tamente com representantes 
da Faap, FEI, Mauá, PUC-SP, 
PUC-Campinas, Pol i-USP, 
USP São Carlos, Mackenzie, 
Unicamp, Unimonte e Uni-
versidade São Judas, entre-
gou ao MEC o documento 
formal com a contribuição 
do grupo sobre a proposta de 
reagrupamento das nomen-
claturas das graduações de 
Engenharia. 

Veja correspondência 
ao lado.

ao Instituto de Engenharia
Reconhecimento do MEC

E

mec
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No próximo mês, a 
Prefeitura de São Paulo 

colocará em prática o 
primeiro passo para a 

realização da primeira 
concessão urbanística, que 

é a escolha de um consórcio 
para elaboração de um 

projeto urbanístico para a 
região da Luz. Esse tipo de 

concorrência é pioneiro e 
inovador, e o Projeto Nova 
Luz será a região estreante

REVITALIZAÇÃO
e reintegração do centro

13

“especial

www.iengenharia.org.br

O secretário Municipal de De-
senvolvimento Urbano de São 
Paulo, Miguel Luiz Bucalem, 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal do Instituto de Enge-

nharia, destacou que a aprovação da lei de 
concessão urbanística geral e uma espe-
cífica para a Nova Luz, em maio do ano 
passado, impulsionou a elaboração do 
projeto urbanístico para a Nova Luz. 

A realização de intervenções por uma 
concessão urbanística deve observar cer-
tas características. Seguem algumas delas: 
recuperar áreas degradadas ou deteriora-
das para melhorar o meio ambiente e as 

condições de habitalidade; esti-
mular a reestruturação e requa-
lificação urbanística para melhor 
aproveitamento de áreas dotadas 
de infraestrutura, incentivando 
investimentos e revertendo o 
processo de esvaziamento popu-
lacional ou imobiliário; e elevar 
a qualidade do ambiente urbano, 
por meio da proteção do patri-
mônio histórico, artístico, cultu-
ral, arqueológico e paisagístico; 
dentre outras.

Diante desse quadro, a con-
cessão urbanística da Nova Luz 
(Lei 14.918/2009), a qual define 
o perímetro da intervenção urba-
nística e as diretrizes específicas, 

foi aprovada. A área é delimitada pelas 
avenidas Casper Líbero, Ipiranga, São João 
e Duque de Caxias e rua Mauá, no Distri-
to da República (veja a localização ao lado).   
São 44 quadras, numa área de 500mil m². 

Fernanda Nagatomi
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Estação da Luz

Pinacoteca do Estado

Sala São Paulo
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especial especial

“A lei específica da Nova Luz já dá algumas 
diretrizes do que se quer para a área. A par-
tir dessa lei, fica muito claro que o elemento 
fundamental da concessão é o projeto de 
transformação da área.”

A lei de concessão urbanística da 
Nova Luz estabelece que só será aplica-
da por meio de um processo licitatório, 
tendo como base um projeto urbanístico 
específico para a área, com os detalhes das 
intervenções a serem realizadas. Além 
disso, o projeto deve englobar um plano 
de urbanização para a Zona Especial de 
Interesse Social (Zeis), um Estudo de 
Impacto Ambiental e o seu respectivo re-
latório (EIA-Rima), estudo de viabilida-
de econômico-financeiro, mercadológico 
e da situação fundiária da área e um plano 
de comunicação.

Com a concessão urbanística, o con-
cessionário terá algumas facilidades para 
a implantação do projeto, principalmente 
em caso de desapropriação de imóveis. 
Em contrapartida, deverá investir em 
espaços e equipamentos que seriam obri-
gações do Poder Público, como espaços 
verdes e prédios públicos.

“O resultado é que essa área, depois 
de transformada, será que incorporada à 
cidade com qualidade urbana e infraes-
trutura renovada. Pretende-se, então, que 
tenha espaços adequados para convivên-
cia, atividades de dia, de noite e aos finais 
de semana, mais moradores (...) e ativida-
de econômica, ou seja, é uma área em que 
a transformação dela é muito boa para a 
cidade como um todo. É isso que pode 
justificar uma concessão urbanística.”

A recuperação da região será coorde-
nada pelo Poder Público desde a elabora-
ção do projeto até a sua implementação, 
de acordo com a lei de concessão urba-
nística e também com as leis urbanísticas 
que incidem no território. Além disso, 
o Poder Público elaborou um Termo de 
Referência, com cerca de 50 itens que o 
projeto deve levar em consideração.

“Essas transformações em áreas 
centrais são bastante complexas porque 
deve-se observar uma série de requisitos, 
como critérios urbanísticos, de patrimô-
nio histórico, objetivos sociais.”

Com o Termo de Referência em 
mãos, a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano de São Paulo lan-
çou o edital, em agosto passado, que foi 
objeto de consulta pública pela internet 
durante um mês, para escolher o escritó-
rio ou consórcio que elaborará o Projeto 
Urbanístico Específico da Nova Luz.

Em dezembro passado, as inscrições 
se encerraram, e a Secretaria recebeu as 
propostas. “Há consórcios participantes 
dessa licitação, e nós pretendemos que 
[o julgamento] seja concluído no final de 
fevereiro ou início de março.”

Segundo o secretário, os critérios de 
avaliação devem levar em consideração os 
aspectos técnicos e financeiros. O orça-
mento do projeto, que terá investimento 
público, não deve passar dos R$12milhões. 
“Os critérios fundamentais para nós são a 
competência da equipe técnica e a expe-
riência em projeto da mesma ordem de 
grandeza e assemelhados, ou seja, em áre-
as urbanas, com objetivos similares.”

Depois de escolhido, o vencedor da 
concorrência terá quatro meses para en-
tregar um pré-projeto, depois serão dois 
meses para apresentações e consulta pú-
blica e mais quatro meses para consolidar 
o projeto. Em seguida, haverá a licitação 
da concessão urbanística.

Inicialmente, a Prefeitura de São 
Paulo dará um suporte ao consórcio com 
todos os dados da área e de tudo que já 
foi pensado e também acompanhará a ela-
boração do projeto com a participação, em 
reuniões formais quinzenais, de uma equi-
pe técnica. “A ideia é acompanhar todo 
o processo e colocar a visão da prefeitura 

sobre as atividades e o desenrolar do traba-
lho, monitorando o próprio projeto.”

PROJETO
Situada no polo cultural da maior ci-

dade da América Latina, a região da Luz, 
no centro, nas últimas décadas, sofreu 
esvaziamento populacional, e a falta de 
ações das autoridades permitiu a concen-
tração de atividades ilegais. Apesar desse 
cenário, a Luz possui, além dos equipa-
mentos culturais tradicionais da cidade 
-a Sala São Paulo, a Pinacoteca do Es-
tado, Parque da Luz, a Estação da Luz 
e o Museu da Língua Portuguesa-, dois 
polos comerciais consolidados, que são a 
Santa Ifigênia -tecnologia- e o Bom Re-
tiro -vestuário.

Com o objetivo de revitalizar a área, 
com a recuperação da qualidade urba-
nística e a otimização e o incentivo de 
atividades econômicas diversificada, a 
Prefeitura de São Paulo, em 2005, iniciou 
o Projeto Nova Luz, que abrange quatro 
pilares: atendimento social, saúde, inibi-
ção de atividades ilícitas e recuperação 
urbanística.

Desde 2005, várias intervenções 
combinadas entre órgãos de segurança 
e das secretarias municipais da Saúde e 
da Assistência e Desenvolvimento Social 
foram efetuadas. Crianças foram recon-
duzidas às suas famílias, a população foi 
cadastrada e encaminhada para o atendi-
mento em equipamentos de saúde; e, na 
área de segurança, foi realizada apreensão 
de armas de fogo, drogas e mercadorias 
ilícitas, além do fechamento de estabe-
lecimentos irregulares, de acordo com o 

Termo de Referência para o Projeto Ur-
banístico Específico da Nova Luz.

Integrada a essas ações, ainda em 
dezembro de 2005, a Lei 14.096 de in-
centivos fiscais seletivos foi aprovada 
buscando estimular atividades econômi-
cas ligadas ao setor de tecnologia. Den-
tre os benefícios dessa lei estão: desconto 
do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e abatimento do Imposto Sobre 
Serviços (ISS).

Diante do esforço para a recuperação 
do espaço, em agosto de 2008, foi inaugu-
rada a nova sede da Guarda Civil Metro-
politana (GCM) na rua General Couto 
de Magalhães e está prevista a construção 
da sede do Centro Paula Souza e da Es-
cola Técnica Estadual (Etec).

O Termo de Referência é o docu-
mento que deverá direcionar desde o 
projeto urbanístico até a sua implemen-
tação. Em seus itens o Projeto Urbanís-
tico Específico da Nova Luz tem como 
objetivo elevar a qualidade do ambiente 
urbano valorizando os pontos positivos 
da área, como a região da Santa Ifigênia e 
os equipamentos culturais, transforman-
do as áreas degradadas e subutilizadas 
-públicas e privadas- e implantando no-
vos usos e atividades.

Além desse propósito, são diretrizes 
do documento equilibrar habitação e ati-
vidade econômica; implantar de unidades 
habitacionais destinadas à população de 
baixa renda; promover a criação, amplia-
ção e requalificação de áreas verdes e es-
paços livres de uso público; promover o 
alargamento de calçadas e criar adequa-
das condições de circulação; valorizar e 

qualificar os acessos à rede de transporte 
coletivo; e estimular a diversidade habita-
cional para atender várias faixas de renda 
e perfis de moradores.

Vale ressaltar que o projeto urbanís-
tico deve estar atento ao quadro legal de 
regulação urbana do Distrito República 
-Subprefeitura Sé-; ao Plano Diretor 
Estratégico do Município; ao Plano Re-
gional Estratégico da Sé e à Operação 
Urbana Centro.

Bucalem destacou também o projeto 
urbanístico das Zeis (veja nas páginas 12 
e 13), que deve ser dirigida à Habitação 
de Interesse Social (HIS) e Habitação de 
Mercado Popular (HMP), explícitas no 
Plano Diretor Estratégico do Município. 
“Esse plano deve ser feito de maneira har-
mônica com o plano urbanístico geral.”

A área destinada à Zeis possui 67mil 
m² e, conforme o Plano Diretor, a desti-
nação deve seguir algumas regras. “Nessa 
área, o contratado vai fazer um proje-
to com as seguintes regras: 40% da área 
construída resultante tem de ser para 
HIS, destinada a um público que rece-
be até seis salários mínimos; 40%, para 
HMP que vai até 16 salários mínimos; e 
20% para outros usos. Pode ser o mesmo 
também, mas pode ser comércio. Não há 
restrição nos 20%.”

Além da delimitação das Zeis, outro 
requisito que exige atenção são os edifí-
cios tombados. A região é antiga e tradi-
cional da cidade, por isso o secretário frisa 
que esse projeto deve levar em considera-
ção essa característica. “O objetivo é que 
o projeto possa valorizar as edificações 
de interesse do patrimônio histórico, ou 

seja, o projeto tem de ser suficientemente 
perspicaz e inteligente para conseguir fa-
zer com que essas edificações valorizem o 
projeto como um todo.”

No Termo de Referência, a meta da 
densidade populacional é de 350hab/ha. 
“Temos de atender habitação de interesse 
social, mas queremos atingir outras faixas 
de renda também.” Além da preocupação 
com as moradias, o estímulo às ativida-
des econômicas continuará sendo foco 
de consideração. Segundo Bucalem, já 
existem, em um determinado perímetro 
da região, 21 empresas beneficiadas com 
a lei de incentivos seletivos, o que permite 
que parte do seu investimento seja abati-
do de impostos municipais.

Não só a intensificação do setor co-
mercial é importante para o projeto, mas a 
otimização do uso do espaço por empresas 
já instaladas também será avaliado no pro-
jeto. Por exemplo, quadras com comércio, 
mas mal aproveitadas, serão objeto de aná-
lise para melhorar a ocupação do espaço.

“Por exemplo, a Santa Ifigência, que 
é um eixo de eletroeletrônicos muito im-
portante, tem alcance, mais que metropo-
litano, o seu alcance é regional. A ideia 
é valorizar esse eixo. O projeto tem de 
considerar que há esse eixo lá e valorizar. 
Incentivar que ele fique ainda mais ativo. 
Isso também é uma diretriz do projeto.”

Para o secretário, o importante é que 
haja incentivos de atividades diurnas, no-
turnas e aos finais de semana. “O próprio 
projeto que vai apontar essa mistura de 
atividades.” Bucalem mencionou que a 
estimativa de geração de emprego, segun-
do a lei de incentivos, é de 26 mil apenas 
para uma parte da região. Portanto, esse 
número é o limite inferior.

Quanto ao investimento, num pri-
meiro momento, o da elaboração do pro-
jeto, será arcado pelo Poder Público, mas, 
na concessão urbanística, será privado.

A implementação do projeto não tem 
ainda uma data prevista porque, de acordo 
com o secretário, dependerá das caracte-
rísticas do projeto. “Enquanto não houver 
um projeto, é difícil antecipar. Claro que 
a Prefeitura tem interesse de que tudo se 
transforme o quanto antes”, finalizou.

Parque da Luz
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xtremos climáticos sempre 
ocorreram dentro da natural 
variabilidade do clima. O 
sistema meteorológico 

que provocou chuvas intensas em 
Angra dos Reis e no vale do rio 
Paraitinga na virada do ano, por 
exemplo, é parte do funciona-
mento normal da atmosfera. De 
modo geral, as chuvas são mais 
intensas quando há maior quan-
tidade de vapor d’água na atmos-
fera. Quanto mais quente estiver a 
baixa atmosfera, maior a capacidade 
de reter vapor d’água. 

Pesquisas sugerem uma baixa atmos-
fera e superfície mais quente como resul-
tado do aquecimento global causado pelo 
aumento antropogênico das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE). Para mui-
tas partes do Brasil, ainda carecemos de 
robusta comprovação científica que fenô-
menos extremos como aqueles que vêm 
ocorrendo desde dezembro já estejam 
acontecendo com maior intensidade e 
frequência como resultado das mudanças 
climáticas. Entretanto, é preciso conside-
rar que a enchente no Paraitinga foi sem 
precedentes em volume d’água e elevação 
do nível do rio, tendo sua vazão atingido 
um valor superior a 1000 m³/s, um recor-
de nunca antes registrado. 

Também devemos observar que, ao 
mesmo tempo em que ocorre uma onda 
de frio em partes dos Estados Unidos 
e Europa, o Ártico experimenta uma 
onda rara de calor, com temperaturas no 
inverno até 6 ºC mais quentes do que o 
esperado para esta época do ano. Ainda 
que pareça contraintuitivo, projeta-se 
um aumento da variabilidade do clima 
com o aquecimento global e eventos 
como os das últimas semanas -com áre-

as sob frio intenso enquanto em outras 
a temperatura está muito acima da mé-
dia- poderão ser mais frequentes.  

Eventos como chuva de alta inten-
sidade por períodos curtos de tempo ou 
de baixa intensidade por longos períodos 
quase sempre deixam como saldo grandes 
inundações, enchentes e deslizamentos 
de terra em encostas. Desastres naturais 
provocam grandes perdas humanas e ma-
teriais em todo o mundo e seu risco cres-
cente tem sido uma preocupação global. 

No Brasil, por sua grande extensão 
territorial e populacional, milhares a 
milhões de pessoas a cada ano sofrem 
os impactos de tempestades violentas, 
enchentes, deslizamentos de terra, secas, 
queimadas, chuvas de granizo e ressa-
cas etc. A maioria dos desastres naturais 
está relacionada à variabilidade do clima 
e seus extremos. 

Frequentemente, devido à falta de 
alertas antecipados, as ações governamen-
tais cabíveis são tomadas depois de ocorri-

do o evento. Em outras palavras, privadas 
de um sistema de alerta antecipado e in-

capazes de prever e mitigar os danos, 
às autoridades governamentais e à 

sociedade resta apenas a tentativa 
de atenuar as consequências des-
ses eventos. 

Apesar de ser crescente o 
entendimento e aceitação da 
importância de reduzir o ris-
co de desastres e aumentar a 
capacidade de responder a eles, 

estes continuam a ser um desafio 
global. Em consequência disso, 

um esforço globalmente coorde-
nado em níveis regionais, nacionais 

e internacionais se faz necessário para 
que seja fortalecida a habilidade de me-
lhor observar fenômenos relacionados 
ao tempo, ao clima e à água, e gerar e 
divulgar amplamente as previsões em 
tempo hábil, particularmente em países 
em desenvolvimento.

 O Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), junto com instituições 
parceiras, está desenvolvendo um sistema 
de informações ambientais e hidromete-
orológicas para apoiar o gerenciamento 
de riscos de desastres naturais causados 
por condições climáticas extremas. O 
objetivo é um sistema semiautomático de 
previsão da probabilidade de ocorrência 
de desastres naturais em áreas propensas 
a eles.  Somente assim os tomadores de 
decisão poderão rapidamente identifi-
car vulnerabilidades-chave, aumentar a 
prontidão e a consciência da população 
em risco e induzir ações efetivas e ante-
cipadas de prevenção. 

opinião

IE

opinião

Chuvas, aquecimento global e

Carlos A. Nobre e Regina Alvalá 
são pesquisadores do Inpe

Marjorie Xavier é assessora 
de imprensa do Inpe

E
prevenção a desastres

governo prepara uma 
salutar modificação na 
concessão do seguro-
desemprego. A proposta 

deve ser apresentada ao Conselho  
Deliberativo do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (Codefat), órgão 
que administra os recursos do be-
nefício. A ideia em gestação prevê 
que o pagamento do seguro esteja 
condicionado à presença obriga-
tória do beneficiário em cursos de 
qualificação profissional.

O ministro do Trabalho, Car-
los Lupi, foi feliz ao afirmar que “o 
seguro-desemprego não pode in-
centivar a ociosidade”, uma vez que 
é comum observar casos de pessoas 
que enquanto recebem as parcelas 
do benefício não se sentem esti-
muladas à voltarem ao mercado de 
trabalho. Em outras palavras, elas 
preferem se manter desempregadas 
durante o período em que o seguro 
é pago em vez de buscarem novas 
colocações. Normalmente, o be-
nefício é concedido por até cinco 
meses.

Outros aspectos destacados por 
Lupi em defesa da vinculação do 
seguro-desemprego à capacitação 
do trabalhador referem-se à reco-
locação do empregado e às irregu-
laridades envolvendo o benefício. 
É oportuna sua firmação de que “o 
modelo oferece mais oportunidades 
a quem está desempregado e ajuda 
a prevenir f raudes”, uma vez que a 
medida possibilitaria maior empre-
gabilidade ao trabalhador, aumen-
tando suas oportunidades no mer-

Seguro desemprego e capacitação

do trabalhador
cionado aos gastos referentes ao 
pagamento do seguro.

A qualificação profissional de-
veria ter status de política pública 
de grande peso no Brasil. É uma 
ação que gera externalidades po-
sitivas para o país e deve abranger 
o maior contingente possível de 
pessoas. Sua vinculação ao seguro-
desemprego poderia ser o ponto 
de partida para sua posterior dis-
seminação para os programas de 
transferência de renda. O recebi-
mento de recursos públicos esta-
ria condicionado ao treinamento 
de trabalhadores visando torná-los 
independentes dos repasses gover-
namentais.

Ademais, cumpre afirmar que 
a expectativa nos próximos anos é 
que setores ligados à inf raestrutura 
elevem seus investimentos no Brasil 
e isso irá gerar maior demanda por 
profissionais qualificados em vários 
níveis. Atualmente, já há segmentos 
com dificuldades em contratar tra-
balhadores em determinadas áreas 
e isso indica que o problema pode 
se intensificar se o poder público 
optar em postergar ações voltadas à 
capacitação do trabalhador.

Marcos Cintra é doutor em Economia pela 
Universidade Harvard (EUA), 

professor titular e vice-presidente da 
Fundação Getulio Vargas.

Internet: www.marcoscintra.org
E-mail- mcintra@marcoscintra.org

Twitter: http://twitter.com/marcoscintra

Marcos Cintra

cado de trabalho, e contribuiria na 
prevenção de irregularidades como 
a de trabalhadores que mesmo con-
seguindo novo emprego se mantêm 
sem registro em carteira até o fim 
das parcelas do seguro.

Ao investir no aperfeiçoamento 
do seguro-desemprego por meio de 
sua combinação com a capacitação 
da mão de obra, o governo estaria 
gerando benefícios aos 600 mil 
trabalhadores que o utilizam men-
salmente, como para toda a socie-
dade, que em 2008 arcou com uma 
despesa de R$15 bilhões com o be-
nefício. Otimizando sua capacida-
de laboral, o trabalhador aumenta 
sua produtividade, podendo auferir 
mais renda no futuro, e a sociedade 
em geral teria maior retorno rela-

O
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comunicação

brindo 2010, o Instituto de 
Engenharia modernizou mais 
um de seus veículos de comu-
nicação. A Newsletter -que tem 

periodicidade semanal- agora está com 
um layout mais atraente e assuntos que 
envolvem desde os eventos, cursos e pa-
lestras realizadas na sede do Instituto até 
as notícias mais importantes, curiosas e 
também em voga na semana, relaciona-
das à Engenharia. 

A nova newsletter é um informativo 
essencial também para quem não é da 
área da Engenharia, mas que tem inte-
resse pelas diversas ramificações dessa 
profissão que está presente e influencia 
diretamente no dia a dia de todos nós, 
seja no desenvolvimento de tecnologias, 
no meio ambiente, na infraestrutura das 
cidades, do País. Por isso, qualquer pro-
fissional pode cadastrar-se gratuitamen-
te para recebê-la, para isso basta acessar 
o site www.iengenharia.org.br.

Este boletim vem integrar os veícu-
los de informação e divulgação do Insti-
tuto de Engenharia que, juntamente com 
o também novo e atual website, o Jornal 
do Instituto de Engenharia e a Revista 
Engenharia - de alto conteúdo técnico 
- e os relatórios e vídeos dos eventos téc-
nicos realizados, compõe o conjunto de 
ferramentas da nossa comunicação. 

Parcerias
Outra novidade que vem somar à 

comunicação do Instituto é a parceria 

acontece

Estarão abertas as inscrições, até o dia 26 de fevereiro, 
para renovação de 15 membros do Conselho Deliberativo 
do Instituto de Engenharia. 

As eleições parciais se realizarão de 22 a 29 de março 
pelo site do Instituto www.iengenharia.org.br. No último 
dia, os associados poderão votar na sede.

Os interessados devem se dirigir à Secretaria Geral. 
Mais informações com Marcela, pelo telefone (11) 3466-
9230 ou pelo e-mail secretaria@iengenharia.org.br.

Eleições para representante 
do Instituto no Crea-SP

No dia 6 de janeiro, foram realizadas as eleições para 
representantes do Instituto de Engenharia no Crea-SP, nas 
modalidades Química e Mecânica e Metalúrgica.

Veja abaixo os eleitos.
 
Câmara de Engenharia Mecânica e Metalúrgica  
Titular: José Geraldo Baião 
Suplente: Permínio Alves Maia de Amorim Neto

Titular: Miguel Lotito Netto
Suplente: Antonio Carlos de Almeida Prado Terreri

Titular: Antonio Maria Claret Reis De Andrade
Suplente: José Carlos Paulino da Silva

Câmara de Engenharia Química
Titular: José Eduardo Wanderley de Albuquerque Cavalcanti

Inscrições para concorrer
 ao Conselho Deliberativo

O relatório de conclusões do seminário 
“Enchentes na Região Metropolitana de São 
Paulo” foi lançado neste mês com sugestões e 
recomendações do Instituto de Engenharia. Tal 
documento, que contém ainda resumo de todas 
as palestras do encontro, será encaminhado ao 
Poder Público.

O vídeo e o conteúdo completos do semi-
nário estão na videoteca do site www.iengenha-
ria.org.br.

Relatório de 
Enchentes

porta de entrada para o mundo da Engenharia

Parceria com escolas de Engenharia 
também é outro passo para o 
aprimoramento e troca de informações

Nova newsletter: 
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No dia 10 de dezembro, o deputado estadual Barros Munhoz, 
presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, esteve no Insti-
tuto de Engenharia para receber uma homenagem da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos Estatutários de São Paulo. 

A Lei Complementar nº 1085, que dispõe sobre a reclassificação 
dos vencimentos e salários dos servidores integrantes das séries de 
classe de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e Assistente 
Agropecuário, foi sancionada pelo governador do Estado de São Pau-
lo, José Serra, no dia 18 de dezembro de 2008. 

Essa homenagem é o reconhecimento da Associação pelos esforços 
do deputado em relação aos avanços desse projeto na Assembleia. Para 
isso, articulou com os secretários e conquistou o apoio do governador 
José Serra. Segundo o deputado, a Assembleia, sabendo da impor-
tância da carreira do engenheiro, aprovou por unanimidade o projeto.  

Deputado Barros Munhoz
recebe homenagem

Homenagem ao deputado Barros Munhoz lota sala do Conselho.

firmada com quatro 
escolas de Engenha-
ria: Faap, Fei, Ma-
ckenzie e Mauá.

Agora, elas têm 
um espaço em nosso 
site no qual postam 
suas notícias, even-
tos e novidades. 
Com isso, estudan-
tes e profissionais 
da Engenharia 
também terão  – 
dentro do site do 
Instituto – mais 
um canal de atua-
lidades do mundo 
da Engenharia. 

Desse modo, 
caminhando para 
seu centená-
rio, o Instituto 
de Engenharia 
mais uma vez 
alia sua tradição 
e experiência 
com a visão da 
modernidade 
para levar a 
você informa-
ções técnicas 
e, principal-
mente, incitar 
discussões e o 
interesse pela 
Engenharia. IE



Instituto de Engenharia • Janeiro/Fevereiro • 2010 • nº 5620

“

www.iengenharia.org.br Instituto de Engenharia • Janeiro/Fevereiro • 2010 • nº 56 21

“

www.iengenharia.org.br

acontece

Dando início às atividades de 2010, no dia 16 de janeiro, Jason Pereira 
Marques e Miriana Marques, respectivamente, diretor de Assuntos Universi-
tários e diretora-secretária do Instituto de Engenharia, prestigiaram a colação 
de grau dos formandos do Instituto de Tecnologia Mauá, em sua sede. 

Na ocasião, o Instituto de Engenharia entregou os prêmios de melhor 
aluno nas seguintes graduações: 
 Engenharia de Alimentos - Daniela Riera de Souza Pinto  
 Engenharia Civil - Fabio Selleio Prado  
 Engenharia Controle e Automação - Fabrizio Eduardo Centineo  
 Engenharia Elétrica - Ênfase Eletrônica - David Garcia Penof Junior  
 Engenharia Elétrica - Ênfase Eletrotécnica - Erica Candalaft de Martini  
 Engenharia Elétrica- Ênfase Computação - Vinicius Gomes Pacheco  
 Engenharia Elétrica - Ênfase Telecomunicações - Raphael Rodrigues de   

Oliveira  
 Engenharia Mecânica - Salvatore Fortunato Ferraro  
 Engenharia de Produção Mecânica - Henrique Trabulse Ferreira  
 Engenharia Química - Natacha Abi Chedid

Instituto de Engenharia premia 
melhores alunos da Mauá

 

O objetivo desse livro é reforçar a essencialidade para o 
bom exercício da Geologia de Engenharia, de seu entendimen-
to e assunção enquanto uma Geociência Aplicada, ou seja, de 
sua umbilical vinculação ao universo científico da Geologia, e 
da sua observância de um explícito método de trabalho.

Essa obra cuida especialmente da atitude científica e 
profissional do geólogo de engenharia diante dos problemas 
práticos que lhe são colocados no exercício de sua atividade 
profissional.

Essa publicação aborda, com profundidade, os principais 
tópicos relativos ao tema, com uma estrutura bem elaborada e 
ampla, que não se limita exclusivamente a uma realidade.

Outra característica é o fato de ela transmitir a essência 
do conhecimento sobre essa área de uma maneira interes-
sante e inovadora, com inserção de estudos de caso e exer-
cícios plenamente integrados aos tópicos apresentados em 
cada capítulo.

Negócios 
Internacionais - 
estratégia, gestão e 
novas realidades

livros

Exemplares disponíveis na Biblioteca. 
Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse o site: www.iengenharia.org.br

Geologia de 
Engenharia - 
conceitos, método 
e prática
Álvaro Rodrigues dos Santos
O Nome da Rosa / ABGE 
(Associação Brasileira de 
Geologia de Engenharia e 
Ambiental) - 2009

Negócios Internacionais - estraté-
gia, gestão e novas realidades
S. Tamer Cavusgil / Gary Knight / 
John R. Riesenberger
Pearson Education do Brasil – 2010

cursos

Gestão de contratos de terceiros
 25 e 26 de fevereiro – das 8h30 às 17h30 

Despertar a atenção para o grande número de variáveis na 
formatação de uma proposta e, por consequência, a melhor 
maneira de analisá-la técnica e comercialmente por quem 
contrata; orientar os participantes nos cuidados para seleção 
dos fornecedores e o que observar nas visitas aos clientes e 
analisar os aspectos jurídicos, trabalhistas, fiscais e tributários. 
Instrutor: Francisco Alexandre Tiengo, engenheiro mecânico 
com experiência em contratação de serviços e com atuação 
nos últimos 12anos como Gerente Operacional e Comercial 
na prestação de serviços.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$650,00 
Não associados: R$740,00

Avaliação e perícias em imóveis 
urbanos

 01, 03, 08, 10 e 15 de março  – das 19h às 23h

Promover o desenvolvimento da apreensão das técnicas de 
avaliação, fornecendo elementos para que o profissional possa 
elaborar um laudo de avaliação, desenvolver técnicas de argu-
mentação, bem como ensinar a utilizar os conceitos norma-
tivos -que são a linguagem entre os profissionais da área- e 
promover o hábito de pesquisa e estudo no campo abordado.
Instrutor: José Fiker, doutor em Semiótica e Linguística Ge-
ral, perito judicial, engenheiro e advogado, pós-graduado em 
Perícias e Administração. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$390,00
Não associados: R$520,00

Gestão de energia elétrica em 
instalações

 2 e 3 de março  – das 8h30 às 17h

Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no 
gerenciamento de energia elétrica em instalações, das 
áreas de projeto, engenharia, produção e manutenção, na 
identificação de oportunidades de economia, no plane-
jamento de ações e investimentos para atendimento às 
necessidades de seus clientes ou das suas empresas, na 
garantia de continuidade de seus processos a partir da 
utilização de equipamentos autônomos e, na melhoria 
da qualidade e produtividade de suas instalações.
Instrutor:  Antonio Carlos Ortolani Baptista, enge-
nheiro, especialista da Companhia Energética de São 
Paulo  - Cesp- com trabalhos realizados na Eletrobrás 
- PNUD.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$560,00 
Não associados: R$700,00
 

Avaliação estágio atual e gestão da 
manutenção

 4 e 5 de março  – das 8h30 às 17h30

Realizar uma pré-avaliação dos estágios atuais das manu-
tenções para as quais exercem papéis os participantes, for-
necer ferramentas para desenvolvimento de estudos, defi-
nição de estratégia de manutenção, elaboração de Manual 
de Gestão e demais processos da manutenção, e propiciar 
aos participantes análise crítica na identificação dos pon-
tos de melhoria a desenvolver e implementar.
Instrutor: Francisco Alexandre Tiengo, engenheiro mecâ-
nico com experiência em contratação de serviços e atuação 
como Gerente  Operacional e Comercial na prestação de 
serviços. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$650,00 
Não associados: R$740,00

Gestão de Projetos – As Técnicas do 
PMBOK

 11 e 12 de março  – das 8h30 às 17h30

Visa dotar os profissionais com conhecimentos a fim de 
enfrentar os desafios inerentes às atividades de Gestão 
de Projetos e capacitar os participantes no conhecimento 
das Técnicas e Ferramentas de Gestão de Projetos tendo 
como estrutura de trabalho (framework) o Guia PMBOK 
-Project Management Body of Knowledge- elaborado 
pelo PMI -Project Management Institute, e, como refe-
rência, as melhores práticas de gestão de projetos reco-
mendadas pelo PMI.
Instrutor: Marco Antonio Domingues é consultor nas áreas 
de Gestão de Operações e Gestão de Projetos da Gestão Ec-
lética e professor da área de Gestão de Projetos na Fundação 
Instituto de Administração (FIA-USP).
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 320,00
Não associados: R$ 480,00

Como Elaborar Propostas de Negócio 
Vencedoras

 22 e 23 de março – das 8h30 às 17h30

Capacitar os participantes para planejar, desenvolver e apresentar 
propostas comerciais, com base em projetos bem elaborados.
Instrutor: Sérgio Mylius da Silva, é administrador de em-
presas. Realizou estágios de aperfeiçoamento profissional em 
Gotemburgo, na Suécia, e em Boston, nos Estados Unidos. 
Atua como pesquisador, instrutor e consultor em planejamen-
to e gerenciamento de projetos. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 680,00
Não associados: R$ 850,00

As atividades de recuperação socio-
ambiental da Serra do mar serão tema 
da palestra agendada para o dia 25 de 
fevereiro, das 20h às 21h30, na sede do 
Instituto de Engenharia.

Com a coordenação do Departa-
mento de Engenharia de Produção e da 
Divisão de Avaliações e Perícias, o even-
to será ministrado pelo Cel. Res. PM. 
Elizeu Eclair Teixeira Borges e abordará 
a questão histórica da Serra do Mar e 
apresentará o Programa de Recuperação 
Socioambiental, com cronograma, ações, 
fase da obra e recuperação ambiental.

Os interessados podem se ins-
crever gratuitamente pelo e-mail: 
divtec@iengenharia.org.br  ou pelo tele-
fone (11) 3466-9250, com Claudio.

Palestra
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associe-se

Nome

Formação:

Ano de Conclusão: Registro no CREA:

Local: Data:
Assinatura:

Endereço
residencial

Correspondência:

Endereço
comercial

Cidade:

Cidade:

UF:

UF:

CEP:

CEP:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Instituição:

Endereço residencial Endereço comercial

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

Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe à nossa Secretaria Geral, pessoalmente, pelos Cor-
reios (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo/SP – 04012-180) ou pelo fax (11) 3466-9232. Se preferir, ligue para (11) 
3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br.

Categoria Mensalidade Trimestre Anual
capital e Grande SP R$ 60,00 R$ 180,00 R$ 600,00 
nos primeiros 6 meses R$ 40,00 R$ 120,00 ----------------
   
outros municípios R$ 30,00 R$ 90,00 R$ 300,00 
    
Recém-formado até 1 ano    
capital e Grande SP R$ 15,00 R$ 45,00 R$ 150,00 
outros municípios R$ 7,50 R$ 22,50 R$ 75,00 
    
Até 2 anos    
capital e Grande SP R$ 20,00 R$ 60,00 R$ 200,00 
outros municípios R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 100,00 
    
até 3 anos    
capital e Grande SP R$ 24,00 R$ 72,00 R$ 240,00 
outros municípios R$ 12,00 R$ 36,00 R$ 120,00 
    
Estudantes    
capital e Grande SP ----------------  ---------------- R$ 20,00 
outros municípios ---------------- ---------------- R$ 10,00 

cursos

Gestão de comunicação aplicada à 
função executiva em relacionamento 
profissional no dia a dia

 22 a 24 e 29 a 31 de março  – das 19h às 21h

O vulto dos empreendimentos, a complexidade dos diversos 
temas em questão e a abordagem adequada na negociação exi-
gem uma comunicação eficaz, clara, objetiva e absolutamente 
competente.
Instrutores: Emilio Fontana, formado pela Escola de Arte 
Dramática pela AD / ECA / USP, extensão universitária na 
Universidade de Harvard; e Crys Fischer Fontana, bacharel 
em Letras pela Universidade Metodista, atriz diplomada pela 
EAD/ECA/USP e pós-graduada em Teatro-Educação pela 
Faculdade Mozarteum.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$290,00  
Não associados: R$ 360,00

Gestão e engenharia do valor
 25 e 26 de março  –  das 8h às 18h

Transmitir a metodologia que envolve análises, criatividade 
e inovação em equipe, a fim de agregar valor com sustenta-
bilidade, melhorando o desempenho, reduzindo os custos e 
otimizando o consumo de recursos, com projetos funcionais 
e racionais.
Instrutor: Luiz Geraldo Crespo Arruda, engenheiro Civil, 
especialista em Construção Civil e Qualidade pela UFMG e 
pós-graduado em Gestão de Projetos, Engenharia de Vendas 
e Gestão de Custos pelo IETEC.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 600,00
Não associados: R$ 720,00

Gestão de contrato de projetos de 
obras e engenharia: uma abordagem 
jurídica e administrativa

 29 e 30 de março  – das 8h30 às 17h30

Aprender como enfrentar a administração de contrato como 
um processo sistêmico, redigir adequadamente os termos e as 
condições do contrato principal, entender e organizar a admi-
nistração de um contrato de engenharia e construção, analisar e 
mitigar os riscos do projeto de forma eficiente solucionando as 
controvérsias e os conflitos de uma forma eficaz 
Instrutores: Aldo Dórea Mattos, Msc, PMP, engenheiro Civil e 
advogado, mestre em Geofísica, Certificado como Project Mana-
gement Professional pelo Project Management Institute, consultor 
de planejamento e gerenciamento de obras em diversas empre-
sas públicas e privadas; Fernando Henrique Cunha, graduado 
em Direito pela Universidade Mackenzie e MBA em Direito 
Econômico e Empresarial pela FGV, além de diversos cursos 
no Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos, em Comércio In-

ternacional e Transporte Marítimo. Atualmente, coordena o 
setor de Engenharia, Construção, Infraestrutura e Projetos de 
Emerenciano, Baggio e Associados – Advogados; Patrícia Lelis 
Assunção Pinheiro, graduada em Direito pela Universidade do 
Distrito Federal, é LLM em Direito Internacional dos Negócios 
pela American University – Washington College of Law e profis-
sional com experiência em empresas de grande porte - líderes de 
mercado no segmento de Infraestrutura e Óleo e Gás, atuando 
em estruturas de Project Finance e contratos nacionais e inter-
nacionais; Sérgio Mylius da Silva, administrador de empresas, 
realizou estágios de aperfeiçoamento profissional em Gotem-
burgo, na Suécia, e em Boston, nos Estados Unidos. Atua como 
pesquisador, instrutor e consultor em planejamento e gerencia-
mento de projetos. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 1500,00  
Não associados: R$1920,00

Laudos Periciais
5, 7, 12, 14 e 19 de abril – das 19h às 23h

 
Preparar profissionais para se situarem no campo de Enge-
nharia de Avaliações, por meio de trabalho em grupos, no 
campo, ministrando-lhes conhecimentos básicos de técnica 
de redação e elaboração de laudos, bem como pontos a serem 
considerados nos diversos laudos, técnicas de vistoria, foto-
grafias, argumentação e plano de trabalho.
Instrutor: José Fiker, doutor em Semiótica e Linguística Ge-
ral, perito judicial, engenheiro e advogado. Pós-graduado em 
Perícias e Administração.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 320,00
Não associados: R$ 450,00
 
Aplicação prática da norma NR10
13 e 14 de abril – da 8h30 às 17h

 
Repassar os principais aspectos técnicos e administrativos en-
volvidos no atendimento às novas exigências, com os devidos 
esclarecimentos práticos para facilitar a implantação das ações 
necessárias.
Instrutor: Engenheiro Antonio Carlos Ortolani Baptista, es-
pecialista da Companhia Energética de São Paulo –Cesp- e 
trabalhos realizados na Eletrobrás - PNUD.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$560,00
Não associados: R$700,00

Inscrições e programação completa 
dos cursos do Instituto, acesse: 
www.iengenharia.org.br
Informações: Roseli Coimbra
Tel. 11-3466-9253 e
cursos@iengenharia.org.br

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) ou pelo fax (11) 3466-9232.  Se preferir, ligue para 
(11) 3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br
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“

www.iengenharia.org.br

Associe-se a uma entidade que 
desde 1916 luta pela valorização da 

Engenharia e dos engenheiros 

Av.  Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo – SP – 04012-180
Telefone: 11 3466 9200                  iengenharia.org.br

Principais benefícios para os associados:
• Cursos
• Palestras
• Sede de Campo
• Convênios
• Jornal do Instituto de Engenharia
• Revista Engenharia
• TV Engenharia

Para conhecer, acesse o site
www.iengenharia.org.br


