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emo ser repetitivo, mas a cada dia penso 
que está exagerada a ingerência mútua 
dos poderes constituídos em nosso País.

Segundo a nossa Constituição Ci-
dadã, temos três poderes independentes, que 
deverão desempenhar suas funções de maneira 
separada e, ao mesmo tempo, harmônica.

Na prática, verificamos 
que os poderes não interagem 
como deveriam, buscando 
harmonia, em favor do povo e 
das instituições.

Assistimos permanentes 
ingerências desarmônicas.

O chefe do Poder Execu-
tivo legisla habitualmente por 
medidas provisórias, um simu-
lacro de ditadura com jeitinho 
brasileiro. E isso sem falar na 
nova constituição pretendida 
com a edição do Decreto do 
Plano Nacional dos Direitos 
Humanos, com 500 artigos, 
tratando da inter-relação en-
tre pessoas, com vezo nitida-
mente ditatorial dominado 
por pequenos comitês.

O Poder Legislativo, por 
meio dos Tribunais de Contas, 
que operam independentes como se fossem um 
poder paralelo, interfere diretamente nas licita-
ções e contratos, principal instrumento de aten-
dimento às necessidades públicas, suspendendo 
atos governamentais e paralisando investimentos 
nas tão necessárias obras de infraestrutura.

O Poder Judiciário produz sentenças one-

palavras do presidente

O País dos
Seis Poderes

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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T rosas ao Erário administrado pelos demais po-
deres, mas sempre redundando na transgressão 
aos orçamentos públicos, sem indicar de onde 
virão os recursos, sem, no entanto, analisar pos-
síveis e quase certas transgressões à lei de res-
ponsabilidade fiscal, um dos mais importantes 
e respeitáveis diplomas de moralização dos ser-

viços públicos.
Exemplos como esses são 

muitos, sempre a demonstrar 
a desarmonia reinante, o que 
gera o desrespeito entre os 
partícipes dos serviços pú-
blicos entre si e da população 
em relação aos poderes cons-
tituídos.

Talvez, por isso, tenham 
surgido os Novos Poderes, 
como tentativa de remendar 
as lacunas e ajustar as distor-
ções: os Tribunais de Contas, 
já citados; os promotores, 
constituindo o Ministério 
Público, que via de regra par-
tem do princípio que todos 
os servidores e fornecedo-
res do governo não prestam, 
até prova em contrário; e os 
ambientalistas, cujo sonho, 

utópico, seria ter todo o conforto do progres-
so preservando virgem a Mãe Natureza. Esses 
três Novos Poderes atuam no contraponto do 
progresso.

É imprescindível repensarmos a estrutura 
do Estado, com uma ampla discussão e reforma 
da Constituição Brasileira.  IE
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entrevista

Nessa entrevista exclusiva ao Jornal 
do Instituto de Engenharia, Ozires Silva 
opinou sobre o processo de aquisição dos 
aviões caças pela FAB -Força Aérea Brasi-
leira-, sobre educação, eleições e engenha-
ria brasileira.

Para ele, o melhor seria que o reequi-
pamento da FAB pudesse ser suprido pela 
produção local e, quando fala em educação, 
ele não tem dúvida que esse é o caminho 
para se atingir o diferencial. Veja a seguir a 
entrevista na íntegra.

Como o senhor tem visto a questão 
envolvendo a escolha dos caças que 

serão comprados pela FAB?
Ozires Silva - A busca de um progra-

ma de reequipamento é uma preocupação 
permanente das Forças Armadas, pois as 
disposições constitucionais estabelecem 

que o Sistema Nacional de Defesa precisa 
se manter sempre em condições de garan-
tir a segurança do país e de seus cidadãos. 
O ideal seria que esse reequipamento pu-
desse ser suprido pela produção local, na 
maior proporção possível, pois seria uma 
forma de usar os recursos financeiros, ge-
rados pela tributação, como alavanca para 
gerar empregos e  progresso industrial/
produtivo da nação. No caso dos caças, 
como coloca na pergunta, a importância 
da decisão torna-se significativa devido, 
em particular, ao valor dos montantes fi-
nanceiros que as aquisições envolvem.

Qual deveria ser a postura do gover-
no brasileiro nessa questão?
Ozires Silva - Diria, do ponto de vis-

ta pessoal, que o Governo deveria sempre 
buscar satisfazer as necessidades das For-

ças Armadas, comprando produtos so-
mente no mercado interno, de empresas 
aqui instaladas. Isso é o que acontece nos 
países mais desenvolvidos, em particular 
nos Estados Unidos, onde o Buy American 
Act, desde 1933, obriga as Forças Armadas 
somente se abastecer por encomendas às 
empresas americanas, mesmo em relação a 
produtos que tenham de ser importados

O presidente Lula disse que a deci-
são é política e estratégica, mas até 

que ponto esses requisitos devem preva-
lecer em relação à análise técnica?

Ozires Silva - Sinceramente, é a pri-
meira vez que ouço uma decisão dessa 
natureza. É claro que todas as decisões 
governamentais são políticas, mas, se 
considerarmos que a Defesa Nacional é 
exercida pelas Forças legalmente instituí-

sugere que os caças sejam 
produzidos pela Embraer

Engenheiro aeronáutico formado pelo ITA -Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica-, pós-graduado em Aeronáutica no Instituto de 
Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos, Ozires 
Silva, referência no setor aeronáutico, liderou o grupo que promoveu a 
criação da Embraer -Empresa Brasileira de Aeronáutica. Foi ministro 
de Infraestrutura e presidente da Embraer, da Varig e da Petrobras.
Recebeu condecorações e homenagens nacionais e também 
internacionais dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Suécia, 
Suíça, Canadá, México, Argentina, Peru, Venezuela,  Paraguai e 
Bolívia. Atualmente, Ozires Silva é reitor do Centro Universitário 
Unimonte -Universidade Monte Serrat

Ozires Silva
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das -como responsabilidade fundamental 
delas- e respeitando a ordem jurídica/
institucional, a decisão política não deve-
ria confrontar o que a área militar propõe 
como suas necessidades, mas simplesmen-
te harmonizar o resultado final, como tem 
sido feito tradicionalmente desde um pas-
sado conhecido.

A transferência de tecnologia é um 
fator importante. Se houver essa 

transferência, a indústria brasileira esta-
rá preparada para assumir a construção 
de um caça?

Ozires Silva - Sem dúvida, as tecnolo-
gias complexas e sofisticadas -como são as 
adotadas para a produção de equipamen-
tos militares modernos- são importantes e 
não podem ser obtidas simplesmente por 
processos de “transferência” (palavra sem-
pre usada e mal compreendida). O que po-
demos ter a certeza é que conhecimentos 
intrínsecos e sensíveis jamais são “transfe-
ridos” por quem quer que seja a um poten-
cial concorrente. Eles têm de ser absorvi-
dos e adaptados a cada uso específico. Isso 

entrevista

é endossado por inúmeras teses apresenta-
das em escolas militares de todo o mundo, 
inclusive nas do Brasil. Daí porque sempre 
advoguei que a compra de material mili-
tar seja sempre feito de uma empresa na-
cional. A empresa, desde que licitada por 
sua competência e capacidade de produzir 
algo equivalente ao necessário para a Força 
Armada, seria a responsável para negociar, 
contratar ou comprar os conhecimentos 
complementares que necessita, para satis-
fazer os requisitos dos produtos buscados 
pelas autoridades militares.

Em seu artigo publicado em abril 
deste ano em jornal de São Paulo, o 

senhor e o engenheiro Emanuel Fernan-
des propõem que o caça para a FAB seja 
produzido no Brasil, por meio da Embra-
er. O senhor pode falar mais sobre isso? 

Ozires Silva - Não se trata simples-
mente de sugerir que a produção dos caças 
deveria ser feita pela Embraer, ou seja, pela 
empresa a qual sempre estive pessoalmen-
te ligado. É uma tese mais ampla, como 
indiquei nas respostas anteriores, de pro-

curar fazer com que a despesa, realmente 
expressiva para reequipar a FAB, deveria 
retornar com algo substantivo para a ca-
pacidade produtiva nacional. A tese que 
busquei sempre, nas mais de duas décadas 
que tive o privilégio de presidir a Embra-
er, desde sua fundação em 1969, foi a de 
procurar usar as possibilidades de enco-
mendas da FAB para permanentemente 
agregar conhecimentos novos aos aviões 
que produzíamos. E, por uma razão mui-
to simples e direta, para melhor competir 
nos nossos fornecimentos para o mercado 
nacional e mundial. O progresso e a con-
quista de uma posição no mercado inter-
nacional da empresa brasileira fabricante 
de aviões, creio poder dizer, foram muito 
beneficiados por essa ótica e buscas con-
tínuas. É claro que a Embraer, ao longo 
dos anos, produziu muito conhecimento e 
habilidades próprias, mas em muitas vezes 
teve de recorrer a alternativas estrangeiras. 
E  sempre fez isso, colocando do nosso 
lado o que tínhamos de melhor em termos 
de especialistas preparados para aprender 
no contato com fornecedores externos.

 “O ideal seria que esse 
reequipamento pudesse 

ser suprido pela produção 
local, na maior proporção 
possível, pois seria uma 

forma de usar os recursos 
financeiros, gerados pela 

tributação, como alavanca 
para gerar empregos 

e progresso industrial/
produtivo da nação.”
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Quais os benefícios para o desenvol-
vimento aeronáutico brasileiro?
Ozires Silva - Entendo que agindo da 

forma indicada pela resposta anterior, cer-
tamente, a capacidade competitiva de nos-
sa maior empresa de produção aeronáutica 
foi enormemente ampliada. Agora, temos 
novos desafios a vencer, e o voo supersôni-
co é um deles. Razão pela qual temos de 
buscar possibilidades para que  os novos 
conhecimentos necessários para essa pró-
xima fase sejam, de algum modo, integra-
do na nossa capacidade produtiva.

Como a negociação é feita em outros 
países?
Ozires Silva - As negociações em ou-

tros países podem variar um bocado. Não 
se poderia indicar que há políticas que po-
deriam ser padronizadas, mas, uma coisa 
é certa, as tecnologias e conhecimentos 
usados para produzir material militar têm 
se sofisticado em ritmo e qualidade bem 
a frente dos produtos comerciais e civis. 
Desse modo, há anos, as Forças Armadas 
compreenderam que a produção de armas 
modernas e capazes de produzir diferen-
ças nos confrontos modernos dependem 
de conhecimentos além dos horizontes de 
conhecimentos  atuais. Assim, em grande 
parte dos países entre os mais desenvolvi-
dos, as Forças Armadas têm sido as res-
ponsáveis por invenções e pesquisas avan-
çadas do maior valor. Um exemplo é o da 
internet, do outro das comunicações glo-
bais e universais que hoje se disseminam 
no campo privado, uma real revolução nos 
meios e formas dos povos se ligarem. Esses 
dois, além de outros, são exemplos de algo 
que tiveram origem encomendas militares 
para perscrutar novos horizontes.

Que notícias sobre o Programa Espa-
cial Brasileiro o senhor tem?
Ozires Silva - O programa espa-

cial brasileiro está avançando, a cargo do 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial do Comando da Aeronáu-
tica, com sede em São José dos Campos 
(SP). As pesquisas e o desenvolvimento 
de produtos espaciais estão  produzindo 
resultados materiais e humanos de monta. 

O problema mais sério, comentado pelos 
especialistas, é quanto aos recursos finan-
ceiros disponíveis, pois, como sabemos as 
pesquisas para conhecimentos e tecnolo-
gias espaciais são particularmente caras e 
não estão muito ao alcance dos orçamen-
tos de países periféricos.

O senhor foi professor do ITA, rei-
tor da Unisa –Universidade de Santo 

Amaro- e atualmente é reitor da Uni-
monte. O que o motivou a ocupar um 
cargo diretivo no setor educacional?

Ozires Silva - Ao longo de minha 
vida, sempre me dediquei a explorar novos 
horizontes e a estimular empreendimen-
tos buscando agregar valor material aos 
resultados. Sempre compreendi, ao lado 
de equipes experientes e competentes, que 
o grande diferencial do que se conseguisse 
dependia diretamente  do sistema educa-
cional. Na atualidade, não mais envolvi-
do com o setor produtivo e, considerando 
as deficiências -reclamadas por muitos-, 
quanto às insuficiências do ambiente bra-
sileiro de como  ensinamos e treinamos 
nossos conterrâneos, decidi me dedicar ao 
estudo de novas alternativas para termos 
métodos e processos, melhores e mais efi-
cientes, para preparar nossos descenden-
tes. Temos de nos lembrar sempre que, no 
mundo globalizado no qual vivemos -com 
produtos produzidos em todo o mundo 
sendo vendidos e comprados livremen-
te-, nossos competidores não mais estão 
dentro de nossas fronteiras. Assim, as refe-
rências internas não podem mais servir de 
parâmetro de medida. Temos de avançar 
para alcançar  níveis mais altos, sob pena 
de que o nosso Brasil do futuro seja mais 
pobre. E isso não é aceitável!

Como o senhor analisa o sistema 
educacional brasileiro?
Ozires Silva - As análises, que não são 

minhas, é que os nossos sistemas apresen-
tam deficiências que precisam ser corrigi-
das, e com velocidade alta, pois os outros 
países não estão nos esperando. Temos 
que, com inteligência e rapidez, modificar 
muito nosso ensino fundamental, entre 
outros  -o que já está sendo feito em al-

gumas cidades ou regiões com resultados 
promissores-, sob pena, como coloquei an-
teriormente, de não encontrarmos espaço 
mundial para nossos produtos ou mesmo 
para nosso povo.

Neste ano, haverá eleições decisivas. 
O que o senhor espera dos novos di-

rigentes?
Ozires Silva - Espero que o povo 

brasileiro possa eleger o mais competente 
dos candidatos. Que escolha com cuidado 
lembrando que o voto tem consequências. 
Considerando os altos níveis dos produtos 
e de conhecimento que na atualidade em-
polgam as mais variadas nações do mundo, 
temos de ter a frente, como Presidente do 
Brasil, um cidadão capaz de montar siste-
mas administrativos e de governança que 
nos coloquem bem alto entre as melhores 
nações do mundo.

Com o aquecimento da engenharia 
brasileira, como o senhor analisa a 

enorme defasagem com os países desen-
volvidos e os emergentes Coreia e China?

Ozires Silva - A Coreia do Sul e a 
China estão dando  demonstrações vivas 
do extraordinário poder transformador de 
sistemas de educação voltados para a ex-
celência, para a qualidade e para a abran-
gência. Os sucessos que vemos, do ponto de 
vista produtivo e que leva a proeminência 
internacional, mostram que isso não ocorre 
por acaso. Ao contrário, são resultados de 
uma determinação intensa de buscar meios 
e fórmulas para melhorar a capacidade edu-
cacional, cultural e técnica de cada cidadão. 
Fica claro, nos resultados que ambos os 
países estão conseguindo, que o diferencial 
mais importante no competitivo mundo 
moderno é o cidadão dotado dos atributos 
da educação e da cultura, em graus super-
lativos. Entre os países integrantes do Bric 
(Brasil, Rússia, Índia  e China) devemos 
notar que o Brasil realmente é uma nação-
continente, integrada por língua, costumes 
e comportamentos mais unitários do que 
qualquer outro. Essa é uma vantagem sig-
nificativa que deveríamos aproveitar para 
lançar um plano ambicioso de progresso e 
de desenvolvimento.

 

entrevista

IE
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manifesto

O Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor, 
integrado por mais de 100 entidades da sociedade civil, ma-
nifesta publicamente seu repúdio ao Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH-3) contemplado no Decreto 
Presidencial nº 7.037/09.

As razões: é inconstitucional; ameaça a Cidadania e o 
Estado Democrático de Direito; subverte a ordem jurídica; 
suprime garantias e direitos individuais (que são humanos); 
coloca em risco direitos cidadãos, como educação, religião, 
propriedade, liberdade de expressão; cria novos impostos; 
e, como decreto, esvazia o Judiciário e Congresso, onde se 
abrigam os legítimos representantes do povo.

 A Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição 
Cidadã, é resultado da luta de muitos contra regimes au-
toritários anteriormente vigentes no País. Foram milhões 
(não milhares) de brasileiros que, pela via da representação 
legítima, expressaram a sua vontade. Isso é liberdade e por 

O Instituto de Engenharia, com apoio de entidades abaixo citadas, divulga 
manifesto sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).

Liberdade em risco
ela temos de lutar. A democracia nos garante o direito e 
o dever de vigiar a liberdade para que não tenhamos uma 
liberdade vigiada (como se vê claramente nas intenções do 
decreto).

Não podemos aceitar passivamente um Decreto, que 
anula direitos fundamentais e ameaça as conquistas alcan-
çadas pela sociedade brasileira após décadas de governos 
autoritários.

O PNDH-3 precisa ser integralmente descartado, pois 
até mesmo os bons princípios nele contidos são anulados 
por artifícios que visam a impor o controle governamental 
da coletividade, objetivo este habilmente disfarçado pelo 
uso da expressão “controle social”. Também, até ao contrá-
rio, não contribui para a igualdade, para a convergência. 

Por isso, rejeitamos os 520 itens do Decreto e convo-
camos toda a sociedade para que manifeste seu repúdio a 
essas propostas. IE

ABCEM – Associação Brasileira da 
Construção Metálica

Abece - Associação Brasileira de En-
genharia e Consultoria Estrutural

Abee-SP – Associação Brasileira de 
Engenheiros Eletricistas de São Paulo

Abef – Associação Brasileira de Em-
presas de Engenharia de Fundações e 
Geotecnia

Abeg – Associação Brasileira das 
Empresas de Projeto e Consultoria em 
Engenharia e Geotecnia

Aberimest – Associação Brasileira 
das Empresas e Profissionais de Tele-
comunicações

Abore – Associação Brasileira de 
Oficiais da Reserva do Exército

Aeamesp – Associação Brasileira dos 
Engenheiros e Arquitetos de Metrô

Aesabesp – Associação dos Enge-
nheiros da Sabesp

Aparem – Associação Paulista de Re-
tífica de Motores

Entidades apoiadoras
Apeop – Associação Paulista de 

Empresários de Obras Públicas
Apeop-PR – Associação Paranaense 

dos Empresários de Obras Públicas
Asbea-PR – Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura
CNOR – Conselho nacional de Ofi-

ciais R/2 do Brasil
Crea-PR – Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia

Creci-PR – Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis

CVI – Câmara de Valores Imobiliá-
rios do Paraná

IAB – Instituto de Arquitetos do 
Brasil - Departamento de São Paulo

IAB-PR – Instituto dos Arquitetos 
do Brasil

Ibracon – Instituto Brasileiro do 
Concreto

IEP – Instituto de Engenharia do 
Paraná

Secovi-PR – Sindicato da Habita-
ção e Condomínios

Secovi-SP – Sindicato das Empre-
sas de Compra, Locação e Adminis-
tração de Imóveis Residenciais e Co-
merciais - São Paulo

Sicepot-PR – Sindicato da Indús-
tria da Construção Pesada do Estado 
do Paraná

Sindimotor – Sindicato de Rema-
nufaturamento, Recondicionamento 
e/ou Retífica de Motores e seus agre-
gados e periféricos no Estado de São 
Paulo 

Sinduscon-PR – Sindicato da In-
dústria da Construção Civil no Paraná

Sinduscon-SP – Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado 
de São Paulo

SME – Sociedade Mineira de En-
genheiros

Viapar Rodovias Integradas do Pa-
raná S/A
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opinião

onsiderando as informações 
publicadas pela EPE para 
eventuais interessados no lei-
lão, a ser realizado para cons-

trução e operação do AHE Belo Monte, 
é possível concluir que a construção do 
referido Aproveitamento Hidrelétrico 
Elétrico está longe de ser do interesse 
nacional.

São conhecidos há muito tempo os 
dados hidrológicos do rio Xingu mediante 
medições de vazões em Altamira que se en-
contram no gráfico e tabelas abaixo.

Crítica ao Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte
CONSIDERANDO-SE QUE:

1- Que há exigências ambientais de 
se manter vazões mínimas da ordem de 
1.000 m³/s (metros cúbicos por segundo) 
no leito original do rio Xingu, a jusante 
do sitio Pimental (veja desenho na página 
ao lado), para manter nível de água no rio 
que permita a sobrevivência das populações 
ribeirinhas indígenas e não indígenas ali 
radicadas;

2 - Que o funcionamento das seis má-
quinas da Casa de Força Complementar 
localizada no “Sitio Pimental” será a única 

forma de manter a condição acima de va-
zões mínimas;

3 - Ainda que as seis máquinas da Casa 
de Força Complementar em funcionamen-
to usarão vazão total de 1.920 m³/s, mesmo 
funcionando parcialmente poderão atender 
às exigências de vazões mínimas no trecho 
que será morto, na grande curva do Xingu.

4 - Que as vazões naturais do rio 
Xingu extraídas do gráfico abaixo nos 
meses de julho a dezembro durante toda 
a vida útil do AHE Belo Monte serão as 
abaixo tabeladas.

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS

Casa de Força Principal  -  Sitio Belo Monte - características:
Número de máquinas (turbinas Francis) 18 máquinas.
Potência por máquina 623,58 MW (Mega Watts) – total: 11.224 MW
Vazão para acionamento (por máquina) 740 m³/s  (m3 por segundo)

Casa de Força Complementar – Sitio Pimental – características:
Número de máquinas (Turbinas Bulbo) 6 máquinas 
Potencia por maquina 38,85 MW – total: 233,1 MW
Vazão para acionamento (por máquina) 320 m³/s  (m3 por segundo)
Vazão para acionamento de 6 máquinas será de 1.920 m³/s (m3 por segundo)

ESTÃO PROJETADAS DUAS “CASAS DE FORÇA”, A SABER:

TABELAS
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Itaipu (que até hoje tem restos a pagar do 
seu financiamento) e que produzirá apenas 
¼ da produção anual de Itaipu é obrigató-
ria a conclusão de que: não é possível via-
bilizar-se a construção do Aproveitamento 
Hidrelétrico Belo Monte, em razão da sua 
baixíssima produtividade, sem que o Tesou-
ro Nacional seja levado a investir, a fundo 
perdido, por meio das empresas públicas 
que compuserem a Parceria Público-Priva-
da (PPP) que for vencedora do leilão e que 
se encarregará da construção e operação do 
pior projeto de engenharia da história de 
aproveitamentos hidrelétricos do Brasil e 
talvez da engenharia mundial. Uma vergo-
nha para nós engenheiros.

 

Eng. Walter Coronado Antunes
Conselheiro do Instituto de Engenharia. Foi 

presidente da Sabesp e secretário de Estado de 
Obras e do Meio Ambiente de São Paulo.

CONCLUI-SE QUE: 
1 - Nos anos de vazões médias a Casa 

de Força Complementar nos meses de agos-
to a novembro será obrigada a gerar energia 
com todas suas turbinas, a plena carga para 
manter as vazões aceitáveis ambientalmente 
no trecho morto da “Grande Curva do Rio 
Xingu”. (só funcionarão 233 Mw)

2 - Nestes meses a Casa de Força Prin-
cipal não terá água para funcionar nenhu-
ma turbina. (Estarão parados os 18 grupos 
turbinas-geradores, total de 11.000 Mw). 

3 - Nos meses de julho e dezembro será 
possível funcionar uma ou duas turbinas da 
Casa de Força Principal e parar uma ou duas 
da Casa de Força Complementar, que sem-

pre devem manter vazões mínimas a jusante. 
4 - Nos anos em que ocorrerem vazões 

mínimas o AHE Belo Monte será desas-
troso. Durante oito meses a água não será 
suficiente para acionar a plena carga nem 
mesmo a Casa de Força Complementar. 
Ficarão paradas todas as unidades gerado-
ras da Casa de Força Principal, com 11 mil 
Mw de potência instalada, durante esses 
oito meses!

CONCLUSÃO FINAL:
Levando-se em conta que o custo de 

implantação do Aproveitamento Hidrelé-
trico Belo Monte deverá chegar a pelo me-
nos ¾ do custo de implantação da UHE 

ARRANJO GERAL E RESERVATÓRIO

ALTERNATIVA INICIAL

Planta do “arranjo geral do 
reservatório” que mostra aquilo 
que denominei “trecho morto da 
Grande Curva do Rio Xingu”. 
(desenhos obtidos dos dados para 
leilão, EPE) 

ARRANJO GERAL E RESERVATÓRIO

IE

ALTERNATIVA ATUAL
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de projetos requer, para ser satisfatória, 
de técnicos com conhecimentos bastante 
diversificados, como Engenharia, Geo-
logia, Biologia e Meteorologia, além de 
experiência, o que não se obtém de modo 
simplista, ampliando-se a “linha de mon-
tagem” das aprovações. Não fosse sufi-
ciente a pressão dos empreendedores, que 
esperam ver suas solicitações atendidas 
em prazo razoável, submetem-se também 
à algazarra de organizações ambientais 
internacionais que se valem da mídia e do 
Ministério Público que, diga-se, alcança 
o técnico, e não a instituição a que este 
se subordina. 

O resultado são prazos dos licencia-
mentos sendo estendidos por meio de 
pedidos de complementações que impos-
sibilitam ou desfiguram indelevelmente a 
execução de projetos de Engenharia que 
permitiriam aos brasileiros usufruir do de-
senvolvimento e do conforto presente em 
outras nações. Ou, posto de outra forma, 
o que o diretor de cinema James Came-
ron, a atriz Sigourney Weaver e o cantor 
Sting, entendem de Brasil, de Amazônia 
ou de nossas necessidades energéticas para 
se lançarem numa cruzada internacional 
contra a Usina de Belo Monte?

Trata-se de um empreendimento que 
é objeto de licenciamento ambiental há 
mais de 20 anos, em que as restrições im-
postas por conta do licenciamento am-
biental o desfiguraram por completo. De 
forma alguma devemos tolerar a manifes-
tação de pessoas que cuja ignorância aos 
problemas da nação é patente. Ou, por-
ventura, alguém viu na mídia os barcos do 
Greenpeace atuando contra o vazamento 
de petróleo da BP no Golfo do México?

instrumento pelo qual se pre-
tende proteger os recursos 
naturais pelo potencial dano 
que um empreendimento ou 

atividade poderia vir a causar é o licen-
ciamento ambiental. Imposto pela Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente -Lei nº 
6.938/1981-, sua função seria a de conci-
liar o desenvolvimento econômico com a 
conservação do meio ambiente. 

O licenciamento ambiental abrange 
um empreendimento desde a etapa de 
planejamento (licença prévia), passan-
do pela execução (licença de instalação) 
e acompanhando-o até sua efetiva ope-
ração (licença de operação), a qual é re-
novável. Instrumento, moderno na sua 
concepção, permite que se façam ajustes 
em cada uma de suas etapas. Entretanto, 
contrariando a concepção da Lei, tornou-
se mais um imenso empecilho burocrá-
tico que compromete o desenvolvimento 
da nação, pela insuportável carga que os 
órgãos ambientais, despreparados para tal 
demanda, vêm sendo obrigados a supor-
tar neste início do século XXI. 

Até o início da década de 2000, com 
o crescimento da nação sendo obliterado 
pela quase insuportável carga dos juros, 
pelas cascatas de impostos e pelo torni-
quete do crédito, tais dificuldades impe-
diam que a questão aflorasse na sociedade 
com evidência. Com o ritmo do cresci-
mento econômico alterado pela oferta 
de crédito, o governo federal deparou-
se com projetos de infraestrutura, tais 
como geração e transmissão de energia 
e ampliação de portos e aeroportos, sen-
do reiteradamente postergados por não 
atenderem às exigências feitas por seus 
próprios organismos. Exigências que, não 
raro, não contém nenhum viés ambiental, 
como a obrigatoriedade de construção de 

IE

interesses e poder

Eng. Marcos Moliterno
Diretor do Instituto de Engenharia

O

Licenciamento ambiental:

escolas e postos de saúde por empreen-
dedores que se dedicam à construção de, 
por exemplo, rodovias.

 Assim, uma pequena comunida-
de de técnicos altamente especializa-
dos, subitamente, viu-se diante de uma 
verdadeira montanha de pedidos para 
o licenciamento de empreendimentos, 
muito superior a sua capacidade efetiva 
de atendimento. Essa carga imensurável 

“O resultado são prazos 
dos licenciamentos sendo 
estendidos por meio de 

pedidos de complementações 
que impossibilitam ou 

desfiguram indelevelmente 
a execução de projetos de 

Engenharia que permitiriam 
aos brasileiros usufruir do 

desenvolvimento e do conforto 
presente em outras nações.”
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Foi assinado em 25 de maio, o con-
vênio de parceria entre Instituto de 
Engenharia e a Deca-Duratex, com 
o objetivo de implantar o conceito de 
sustentabilidade e sua aplicação à sede 
do Instituto, possibilitando ao meio 
técnico e aos usuários acompanhar o 
processo de economia que ocorrerá nas 
instalações hidráulicas do prédio. 

No ato de assintaura, presidido pelo 
presidente do Instituto de Engenharia, 
o eng. Aluizio de Barros Fagundes, es-
tiveram presentes o vice-presidente de 
Atividades Técnicas, o eng. Marcelo 

Instituto de Engenharia atuando na sustentabilidade
Rozenberg e a eng. Cibeli Monteverde, 
do Instituto de Engenharia, o diretor 
de Desenvolvimento e Marketing da 
Deca, Flavio Dias Soares, o gerente da 
Área de Serviços e Pós-Venda, Bruno 
Antonaccio, e o eng. Marco Yamada da 
Área de Engenharia de Aplicações.

O projeto, com duração prevista para 
aproximadamente um ano, foi desenvol-
vido pela Vice-Presidência de Ativida-
des Técnicas e será supervisionado pela 
eng. Cibeli Monteverde, que o concebeu. 
Após a instalação de vários hidrômetros 
nas colunas dos banheiros, serão feitas 

medições individualizadas de consumo 
ao longo de três meses e, então, trocados 
os equipamentos (bacias, mictórios, vál-
vulas, torneiras e demais complementos), 
medidos os novos consumos ao longo de 
um período suficientemente longo para 
eliminar as flutuações sazonais. 

Ao final, será feita uma apresenta-
ção de todo o projeto, com os resulta-
dos físicos e econômicos alcançados, 
sendo que a gestão de todo o processo 
será também em parceria com a Deca, 
representada pelo engenheiro Marco 
Yamada.

Seminário Confiabilidade
Desenvolvido para integrantes de equipes técnicas ou de 

engenharia que tem a responsabilidade de definir estratégias 
para a utilização das ferramentas da confiabilidade, como 
instrumentos para melhoria do desempenho dos ativos de 
produção, o seminário Confiabilidade: valor estratégico para 
o negócio se realizará no dia 12 de agosto, das 8h às 14h, 
na sede do Instituto de Engenharia, com a coordenação da 
Divisão Técnica de Manutenção Industrial do Instituto.

Inscrições gratuitas pelo e-mail divtec@iengenharia.
org.br  

Seminário Enchentes II
Com o objetivo de discutir políticas públicas ligadas a en-

chentes e escorregamentos, envolvendo manejo de águas plu-
viais; mapeamento de áreas de risco geológico; ocupação de 
várzeas e áreas de risco geológico; sistemas de alerta, monitora-
mento, mobilização e planos de contingência e atuação da Defe-
sa Civil, o Instituto de Engenharia realizará, em sua sede, o Se-
minário Enchentes II, no dia 11 de agosto, das 8h30 às 17h30.

Para ver a programação completa e se inscrever, acesse o 
site www.iengenharia.org.br. 

Visita Técnica
O Instituto de Engenharia, por meio de sua Vice-Presi-

dência de Assuntos Internos, realizará, de 12 a 15 de agosto 
uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada na 
fronteira entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

 Informações e inscrições no site www.iengenharia.
org.br, pelo telefone (11) 3466-9230 ou pelo e-mail secre-
taria@iengenharia.org.br.

Torneio de Xadrez
No dia 28 de agosto, a partir das 13h, se realizará o III Tor-

neio de Xadrez do Instituto de Engenharia, em sua sede. 
As inscrições, que se encerram dia 25 de agosto, podem ser 

efetuadas na secretaria do Instituto de Engenharia por associa-
dos, estudantes de Engenharia e engenheiros não associados.

Veja como participar acessando www.iengenharia.org.br. 
Informações secretaria@iengenharia.org.br.       

acontece
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Dando continuidade à divulgação do programa de parceria do Instituto 
de Engenharia com as escolas de Engenharia, neste número entrevistamos 
os diretores de mais três instituições educacionais que participam da 
parceria com a finalidade de trocar informações. Leia abaixo a entrevista
com o diretor de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Prof. Dr. Marcel Mendes

com escolas de Engenharia
Parcerias

Fernanda Nagatomi e Marília Ravasio

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie

Fundada em 1870, por missionários 
presbiterianos convictos dos benefícios 
da educação na melhoria das condições 
sociais do povo, a Universidade Presbite-
riana Mackenzie é uma instituição privada 
de ensino superior.

A Escola de Engenharia da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie foi inau-
gurada em 1896 e oferece sete cursos de 
graduação: Civil, Elétrica, de Materiais, 
Mecânica Plena, Mecatrônica, de Produ-
ção e Tecnologia Elétrica.

Qual é a sua avaliação do convênio 
Instituto de Engenharia e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie?

perfil pró-ativo e eclético dos nossos alu-
nos, a localização geográfica do campus no 
centro de São Paulo e as faixas horárias dos 
cursos, que permitem compatibilizar os es-
tágios com os compromissos acadêmicos. 

Quantos engenheiros se formam por 
ano?

Prof. Dr. Marcel Mendes - Nosso ci-
clo é totalmente semestral, com dois ves-
tibulares e duas colações de grau por ano. 
Atualmente, estamos formando cerca de 
330 engenheiros por ano, mas esse núme-
ro subirá rapidamente para 450, uma vez 
que as novas turmas de ingressantes são 
mais numerosas. Ao longo dos 114 anos 
de existência, já formamos mais de 30 mil 
engenheiros.

Prof. Dr. Marcel Mendes

Prof. Dr. Marcel Mendes - O con-
vênio que acaba de ser formalizado vai 
alargar, aprofundar e oferecer maior visi-
bilidade aos canais de comunicação entre 
as nossas duas tradicionais instituições, do 
que poderemos esperar informações mais 
rápidas, divulgações mais eficientes e coo-
peração mais objetiva. Tanto os estudantes 
de Engenharia vão ganhar com isso como 
também os profissionais, nos seus múlti-
plos segmentos. 

Além da excelência do corpo docen-
te da Escola de Engenharia Mackenzie, 
quais são os outros pontos positivos que 
o senhor destacaria?

Prof. Dr. Marcel Mendes - Temos a 
nosso favor a sólida tradição da Escola, o 
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O mercado de Engenharia está 
aquecido no Brasil. Quais são os setores 
mais promissores?

Prof. Dr. Marcel Mendes - Neste 
momento, a Engenharia Civil é a mais 
demandada, em razão do vertiginoso 
crescimento dos segmentos de habitação, 
transportes e infraestrutura no País. Essa 
tendência deverá continuar por vários 
anos. Podemos destacar também a En-
genharia de Produção, que se faz presente 
onde existe a prestação de serviços mais 
qualificados. O crescimento econômico do 
País requer ainda reforços humanos nas 
áreas de Energia, Mecatrônica, Petróleo & 
Gás. E isso é problemático, pois as boas 
faculdades não estão preparadas para for-
mar profissionais altamente qualificados 
em tão pouco tempo!

 
Universidade São Judas Tadeu 

(USJT) 
Fundada, em 1971, pelo casal de pro-

fessores Alberto Mesquita de Camargo e 
Alzira Altenfelder Silva Mesquita, com o 
objetivo de ser reconhecida como uma insti-
tuição de ensino superior de excelência, ten-
do como base a seriedade, o respeito e a ética.

O curso de Engenharia da USJT pos-
sui habilitação em Civil, Computação, 
Produção, Elétrica com ênfase em Eletrô-
nica, Controle e Automação ou Mecânica.

Abaixo segue entrevista com o diretor 
de Engenharia da Universidade São Judas 
Tadeu, Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini.

Qual é a sua avaliação do con-
vênio Instituto de Engenharia e da 
Universidade São Judas Tadeu?

Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini 
- O Instituto de Engenharia é uma enti-
dade quase centenária de aglutinação do 
pensamento da classe dos engenheiros 
e de representatividade da categoria. Da 
mesma forma, a Universidade São Judas 
Tadeu mantém cursos de Engenharia há 
35 anos e é uma das tradicionais escolas de 
Engenharia de São Paulo. Esse convênio 
vem fortalecer os laços entre a agremiação 
profissional e a academia, cuja articulação 
gera benefícios para a sociedade.

O convênio com o Instituto de En-
genharia está nos proporcionando criar 
espaços para a discussão de temas de pon-
ta da Engenharia, o que influencia positi-
vamente na oferta de palestras aos alunos 
com profissionais das diversas áreas e na 
modernização dos currículos. Além disso, 
está propiciando um espaço democrático 
para a discussão de temas ligados ao ensi-
no da Engenharia, com foco em assuntos 
de interesse comum às escolas tradicionais 
de Engenharia de São Paulo.

Além da excelência do seu corpo 
docente, quais são os outros pontos 
positivos que o senhor destacaria da 
Universidade São Judas Tadeu?

Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini – 
Sem dúvida, um de nossos diferenciais é o 
comprometimento dos professores com a 

instituição. Muitos de nossos professores 
têm mais de 20 anos de casa, o que traz 
tradição, continuidade e engajamento aos 
cursos. Aliam-se a isso bons laboratórios, 
currículo sempre atualizado e a importân-
cia dada a temas como inovação, susten-
tabilidade e empreendedorismo, que per-
meiam os cursos.

Quantos engenheiros são formados 
por ano?

Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini  - 
Nos últimos anos, temos formado em mé-
dia, 300 engenheiros ao ano.

O mercado de Engenharia está 
aquecido no Brasil. Quais são os setores 
mais promissores? 

Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini – 
A procura pelos cursos de Engenharia vem 
crescendo, independentemente da modali-
dade. Com o crescimento do País projetado 
para mais de 6% neste ano, há necessidade 
de mais engenheiros em todos os segmentos. 

Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP)

Constituída em 1946, a PUC-SP é 
resultado da união da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de São Bento 
(fundada em 1908), da Faculdade Paulista 
de Direito e de mais quatro instituições 
da Igreja. A missão era formar lideranças 
católicas e os filhos da elite paulista. No 
início de 1947, o Papa Pio XII concedeu à 

Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini
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Universidade Católica o título de Pontifí-
cia. A seguir, veja a entrevista com o Prof. 
Dr. Luiz Carlos Campos, diretor de Enge-
nharia da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo.

Qual a sua avaliação do convênio 
Instituto de Engenharia e da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo?

Prof. Dr. Luiz Carlos Campos - A 
importância desse convênio está princi-
palmente na possibilidade de uma maior 
integração e participação entre uma enti-
dade de reconhecido valor nacional, que 
é o Instituto de Engenharia, e a PUC-SP 
que, como universidade, tem se preocu-
pado em formar um profissional dessa 
área com as melhores competências para 
atuar no mercado de trabalho. Temos um 
novo curso emergindo no campo das en-
genharias, o curso de graduação em En-
genharia Biomédica da PUC-SP, em que 
essa parceria tem sido fundamental para 
o estabelecimento de aspectos essenciais 
ligados a área de saúde. Temos partici-
pado, sobretudo, em discussões e defi-
nições sobre o assunto e, a partir desse 
movimento, foi criada a Divisão Técnica 
de Engenharia Biomédica do Instituto 
de Engenharia, a convite do presidente 
Aluizio de Barros Fagundes. Estamos 
implementando uma série de ativida-
des para a divulgação desse novo curso 
que preencherá uma lacuna no mercado, 
principalmente na área hospitalar.

Além da excelência do seu corpo do-
cente, quais são os outros pontos positi-
vos que o senhor destacaria da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Prof. Dr. Luiz Carlos Campos – 
Uma formação universitária de qualidade 
não se alcança apenas com os conteúdos 
específicos dos conhecimentos de uma 
dada área. Há de se considerar para isso o 
amadurecimento da consciência do estu-
dante universitário para com as questões 
maiores da sociedade. Nesse sentido, a 
PUC-SP tem um grande diferencial que 
é o seu ambiente acadêmico democrático, 
de discussões amplas e participativas sobre 
os mais variados temas de importância na-
cional e mesmo para toda a humanidade. 
O aluno tem, com isso, a oportunidade de 
desenvolver uma perspectiva mais ampla 
e um consequente alargamento da ampli-
tude de sua consciência, podendo assim 
atuar na vida profissional de forma mais 
intensa, mais abrangente, com responsa-
bilidade social e preocupação com a sus-
tentabilidade ambiental em nível regional 
e internacional. 

Um exemplo de atividade diferen-
ciada, mais diretamente ligadas à Enge-
nharia, são os projetos tecnológicos que 
alunos e professores desenvolvem, com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida 
de populações menos favorecidas, como 
o nosso projeto do gerador social. Nossos 
alunos são direcionados para ocuparem no 
mercado uma posição que, além da com-

petência técnica, visa à formação do cida-
dão consciente e responsável ética, moral 
e socialmente comprometido com os pro-
blemas nacionais e globais. 

Quantos engenheiros são formados 
por ano?

Prof. Dr. Luiz Carlos Campos – Na 
PUC-SP temos três cursos de Engenha-
ria: Elétrica desde 1992; de produção 
desde 2008 (não temos turma formada) 
e Engenharia Biomédica desde 2009. 
Assim os egressos que temos são do cur-
so de Elétrica e formamos cerca de 30 
alunos por ano.

O mercado de Engenharia está 
aquecido no Brasil. Quais são os setores 
mais promissores? 

Prof. Dr. Luiz Carlos Campos – A 
Engenharia é uma das profissões princi-
pais para um País, quando o seu desen-
volvimento está baseado na produção, 
tanto no aumento do volume como na 
melhoria da qualidade do que é produ-
zido. Nesse “aquecimento” atual do mer-
cado, podemos verificar que os setores 
clássicos já despontam, como as enge-
nharias civil, elétrica e mecânica, porém 
há uma emergência potencialmente 
importante de outras áreas para a con-
cretização do desenvolvimento preten-
dido para a nação, como as engenharias 
Biomédica, de Computação, de Minas e 
Mecatrônica, entre outras. 

          

Prof. Dr. Luiz Carlos Campos

Campus Marquês de Paranaguá
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faculdades

Aponte e aproprie automaticamente (por cliente, projeto 
e fase) o tempo trabalhado por seus colaboradores.

métricas para controlar o 
desempenho de cada projeto

solicite uma demonstração

Tel. (11) 3812 9535
comercial@sistemanavis.com.br

www.sistemanavis.com.br
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Reurbanização de  São Paulo em foco
nterramento dos trilhos da CPTM entre a Lapa e o 
Brás, mudança do terminal da Barra Funda para 
o Pátio da Lapa e a demolição do Elevado Costa 
e Silva (o famoso Minhocão) estão entre as pro-

postas para a nova Operação Urbana Lapa-Brás, lançada 
no dia 6 de maio, no auditório do Instituto de Engenharia, 
pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de 
São Paulo, Miguel Bucalem, e com a presença do prefeito 
Gilberto Kassab.

“A ocupação da população na periferia ao longo dos 
anos e a pouca oferta de emprego nessas regiões criou 
uma dinâmica perversa, que exige deslocamentos pendu-
lares da população da periferia para o centro e do centro para a 
periferia diariamente sobrecarregando o sistema de transporte”, 
explica o secretário. 

Bucalem enfatiza que na Região Metropolitana de São Paulo, 
onde moram  20 milhões de habitantes, a população cresce 1% ao 
ano. “São 200 mil moradores novos por ano. Se eles continuarem 
morando cada vez mais longe, será uma dinâmica insustentável, 
então há necessidade de se criar condições para que essas pessoas 
morem nas regiões centrais da cidade.”

Ao analisar a cidade de São Paulo em busca de solução para 
esse deslocamento pendular diário, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de São Paulo e a São Paulo Urbanis-
mo (antiga Emurb) descobriram que as áreas industriais e a orla 
ferroviária eram as oportunidades para o desenvolvimento da 
Operação Urbana Lapa-Brás.

“Essa orla ferroviária representa hoje uma grande oportuni-
dade para que de forma dirigida e induzida possamos trazer mais 
habitações e mais empregos para essa região”, ressalta o secretário.

A região - As linhas férreas 7 (Rubi) e 8 (Diamante) da 
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) em su-
perfície mostrou-se uma barreira muito grande para o desenvolvi-
mento da região. A presença dessas ferrovias dividiu fisicamente a 
região impedindo a conexão das vias coletoras do sul para o norte.

Ao norte, entre a ferrovia e o rio Tietê, formaram-se bairros 
com forte presença de indústrias ao longo do século XX. Atual-
mente, as áreas estão subutilizadas, as quadras são de grandes di-
mensões, a drenagem deficiente, a densidade populacional baixa 
e há pouca oferta de empregos.

Diferentemente, o lado sul possui boas condições de mobili-
dade, maior diversidade de usos e densidades demográficas mais 
significativas.

A área bruta escolhida para o desenvolvimento da operação 
urbana é de 2.146 hectares, que abrange os distritos Lapa, Barra 
Funda, Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Sé, Brás e Mooca.
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Operação Urbana Lapa-Brás

Propostas do sistema viário

Setor 1 -Lapa e Lapa de Baixo 
Área de transformação induzida: 129,62 ha
Área de transformação incentivada: 141,12 ha
É a região em que o novo terminal de ônibus intermunicipal pode se instalar 
devido à proximidade com as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Com a 
reurbanização, a região terá infraestrutura viária e de drenagem.

Fernanda Nagatomi
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Reurbanização de  São Paulo em foco
A operação urbana

Com a análise dos problemas citados, o estudo mostrou que 
a solução para o estabelecimento do tecido urbano e para a reo-
cupação qualificada nesse trecho é o rebaixamento do sistema de 
transporte sobre trilhos. 

Portanto, a ação estruturadora mais importante dessa opera-
ção urbana é a superação da barreira da ferrovia, com melhorias 
da densidade populacional e a busca de qualificação ambiental do 
local. “Melhorias microclimáticas e de drenagem e aumento de 
áreas verdes também são essenciais.”

A proposta apresentada foi o enterramento dos trilhos entre 
a Lapa e o Brás, que são de 12km de extensão, e, na superfície, 
a construção de uma via parque estrutural, e não expressa, com 
ciclovias, calçadas largas, cruzamentos em nível e arborização in-
tensa de forma a propiciar a ligação entre os dois territórios. 

“O desejo é que todas as ligações no sentido norte e sul sejam 
feitas em nível, e o projeto contratado deverá abordar essas ques-
tões com mais profundidade”, ressalta o secretário.

São objetivos dessa operação urbana também a possibilidade 
de ocupar ordenadamente áreas vazias ou subutilizadas, a indu-
ção à ocupação de locais já urbanizados aumentando a densidade 
populacional e construtiva, o equilíbrio das ofertas de moradia e 
de emprego, a melhoria da drenagem, bem como a qualificação 
ambiental da região com cobertura vegetal e a renaturalização de 
alguns córregos subterrâneos.

Com a efetivação da via parque, o projeto pode criar con-
dições para a eliminação do Minhocão entre o trecho da Praça 
Roosevelt (centro) até o Largo Padre Péricles (zona oeste). “Não 
é um objetivo do projeto, mas acabou sendo uma possibilidade.”

Devido à proposta de mudança do Terminal Rodoviário da 
Barra Funda para o Pátio da Lapa, as linhas 9 (Esmeralda), 8 
(Diamante) e 9 (Rubi), da CPTM, poderiam ter seus traçados 
alterados. Além disso, parte da linha 10-Turquesa, da CPTM, 
também será subterrânea.

No Pátio da Lapa, os ônibus intermunicipais que chegam à 
São Paulo pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo 
Branco teriam seus trajetos reduzidos, consequentemente, alivia-
ria o trânsito na Marginal Tietê.

Estão incorporadas nesse projeto partes das áreas das opera-
ções urbanas Diagonal Norte, Diagonal Sul, Centro e a totalida-
de da Água Branca. Esta continua em andamento, mas está pas-
sando por uma revisão, que será concluída até o final deste ano.

O Termo de Referência da Operação Urbana Lapa-Brás 
deixa bem claro que todas as ações de revisão relacionadas à 
Operação Urbana Água Branca deverão ser consolidadas por 
este trabalho, que dará conta ainda e necessariamente da com-

Setor 2 – Eixo Guaicurus / Curtume / Tiburtino
Área de transformação induzida: 182,26 ha
Área de transformação incentivada: 148,80 ha
Faz parte da Operação Urbana Diagonal Norte II, encontra-se neste eixo 
o Mercado da Lapa, a Estação Ciência e a sede da Subprefeitura (Tendal 
da Lapa). Estão neste setor os córregos Tiburtino e do Curtume, que serão 
importantes para a nova paisagem do local.

Setor 3 – Água Branca
Área de transformação induzida: 164,17 ha
Área de transformação incentivada: 138,7 ha
Este setor faz parte da Operação Urbana Água Branca e abrange os 
córregos Água Branca e Água Preta, cujo potencial paisagístico pretende-
se ressaltar. Estão nesta região a Gleba Pompeia e as áreas públicas 
situadas a norte entre a Av. Marquês de São Vicente e a Marginal Tietê.
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patibilização entre os projetos existentes e eventuais propostas 
complementares.

Para a realização desta Operação Urbana, haverá dois ti-
pos de áreas: a de transformação induzida e a de transformação 
incentivada. “Na área de transformação induzida, pretende-se 
desenvolver o projeto urbano de forma que o Poder Público 
tenha mais controle no tempo e no espaço.”

Já, na área de transformação incentivada, é o processo utili-
zado atualmente em todas as operações urbanas em desenvolvi-
mento. O  Poder Público estimula, de acordo com as diretrizes 
definidas, os investimentos, tanto residencial quanto comercial, 
na área em questão.

Quanto à arrecadação antecipada de recursos financeiros, 
necessários às intervenções previstas nas leis específicas das 
operações urbanas, a Prefeitura poderá emitir Cepacs –Certi-
ficados de Potencial Adicional de Construção-, que são títulos 
negociáveis em bolsa e conversíveis em direito de construir. A 
emissão de Cepacs deve ser proporcional ao estoque de poten-
cial adicional de construção, observando sempre a capacidade 
da infraestrutura.

Ao questionar sobre os investimentos necessários para a in-
tervenção na área, Bucalem chama atenção ao fato de que os 
números devem considerar, além do custo com a implantação 
da infraestrutura, todos os benefícios de melhoria da qualidade 
ambiental, do sistema de transporte e da arrecadação de IPTU 
-Imposto Predial e Territorial Urbano- e ISS -Imposto Sobre 
Serviços.

O secretário pretende enviar ao legislativo o projeto de lei 
da Operação Urbana Lapa-Brás até setembro de 2011. Para 
isso, iniciou o processo de audiência pública para o Termo de 
Referência no dia 6 de maio. Atualmente, a Secretaria está de-
senvolvendo o edital, que também será objeto de discussão com 
a sociedade. “Uma intervenção desse porte na cidade não se re-
aliza sem uma participação muito forte de todas as entidades e 
a sociedade civil em geral.

O Termo de Referência é uma diretriz para a contratação 
de um projeto estruturador, de um anteprojeto para as áreas 
induzidas, estudo de viabilidade econômica, de atividades eco-
nômicas, capacidade de suporte da infraestrutura de transpor-
tes, circulação, acessibilidade e mobilidade atual e futura, além 
de um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima) e um plano de comunicação.

Divisão da área
Devido à diversidade e à extensão da área, a operação Lapa-

Brás dividiu em trecho centro-oeste (setores 1 ao 6) e em trecho 
centro-leste (setores 7 e 8). 

Em todos os setores, haverá melhorias das condições urbanís-
ticas e ambientais, ou seja, a densidade populacional e construtiva 
compatíveis com a infraestrutura instalada e prevista, incremento 
das áreas verdes e dos espaços públicos, melhoria na drenagem, 
acessibilidade e mobilidade.

Setor 4 – Memorial e Parque Fernando Costa
Área de transformação induzida: 71,9 ha
Área de transformação incentivada: 137,59 ha
É parte da Operação Urbana Água Branca. É um importante setor que, 
com a reestruturação das funções da ferrovia e do metrô na estação Barra 
Funda, abre-se a perspectiva de remodelação desse complexo, com novas 
formas de inserção urbanística para ambas as construções.

Setor 5 – Luz e Moinho
Área de transformação induzida: 199,57 ha
Área de transformação incentivada: 215,18 ha
Eixo importante que estão a Estação Julio Prestes, a Estação da Luz, 
a sede do Batalhão Tobias de Aguiar, o Museu de Arte Sacra, o Parque 
da Luz e a Praça Fernando Prestes. Além de fazer uma ligação entre 
os bairros de Santa Cecília e Bom Retiro, haverá a possibilidade de se 
remover o Minhocão, proporcionando o espraiamento das qualidades do 
bairro de Higienópolis.
Outros fatores importantes neste setor são os equipamentos culturais 
separados pela Av. Tiradentes, bem como os problemas habitacionais da 
favela do Moinho. 
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Trecho Centro-Oeste (da Lapa até Santa Cecília)
Nesse trecho destaca-se a proposta de renaturalizar 

alguns córregos canalizados e ocultos que, além do com-
bate às enchentes, poderão ser utilizados como primeiro 
passo para o ordenamento paisagístico e espacial. Deve-
se verificar a viabilidade de arborização de suas margens 
e a implantação de equipamentos de lazer. Esses córre-
gos são afluentes do rio Tietê, como Tiburtino, Curtume, 
Água Branca, Água Preta e Sumaré, entre outros.

Do viaduto Pompeia ao viaduto Sumaré propõe-se 
a separação das pistas por um canteiro central de 50m 
de largura para construção de espaços públicos e equipa-
mentos institucionais. Quanto ao Terminal Barra Fun-
da, a ideia é transferir esse equipamento para o Pátio da 
Lapa.

Do Memorial da América Latina até a Estação Júlio 
Prestes, o projeto atravessa uma área denominada Zona 
Especial de Interesse Social (Zeis). Respeitando as deter-
minações, a área liberada nesse local serviria de suporte 
aos espaços públicos e edifícios institucionais, fazendo 
parte da Zeis.

O projeto pede que se evitem as escavações do subsolo 
ou que sejam diminuídos. Essa restrição seria recompen-
sada com o aumento  de construção acima do solo, asso-
ciada ao aumento da taxa de permeabilidade.

Trecho Centro-Leste (da Av. Tiradentes até 
as estações do Brás)

Com a superação da barreira ferroviária, haverá a con-
tinuidade e a conexão das vias como Av. Angélica, Edu-
ardo Prado e Tenente Pena, Ribeiro da Silva com Julio 
Conceição, além da existente ligação da Alameda Noth-
man com a Rua Silva Pinto, o que conectará os bairros do 
Bom Retiro e de Santa Cecília.

A reurbanização da rua Mauá também proporcionará 
uma conexão entre os bairros centrais. Na Av. do Estado, 
o rio Tamanduateí será um importante ponto inicial para 
inserção na qualificação urbana desejada pelo projeto. Os 
equipamentos históricos Moinho Matarazzo, Tecelagem 
Mariângela, Largo da Concórdia, Memorial do Imigran-
te serão evidenciados.

Outros fatores importantes neste setor são os equi-
pamentos culturais separados pela Av. Tiradentes, bem 
como os problemas habitacionais da favela do Moinho, 
entre as linhas férreas 7 e 8 da CPTM.

No caso da Av. Tiradentes, o projeto é que vai de-
talhar a melhor maneira de se fazer a ligação dos edifí-
cios culturais. “Provavelmente haverá o rebaixamento do 
tráfego de passagem e um tráfego mais local em cima, 
criando melhores condições de urbanização para que as 
pessoas possam cruzar tranquilamente essa avenida. Isso 
é uma possibilidade”, sugere Bucalem. IE

Setor 6 – Amaral Gurgel e Olímpio de Silveira
Área de transformação induzida: 65,36 ha
Área de transformação incentivada: 93,63 ha
Com a eliminação do Minhocão, haverá uma requalificação com inserção 
de quadras no local, consequentemente significará requalificação dos 
bairros de Vila Buarque e Barra Funda.

Setor 7 – Pari e Tamanduateí
Área de transformação induzida: 274,32 ha
Área de transformação incentivada: 150,91 ha
Este setor abrange a Av. Tiradentes em direção ao rio Tamanduateí. Este 
e o setor 5 merecem atenção por causa da separação dos equipamentos 
culturais pela Av. Tiradentes.

Setor 8 – Brás e Bresser
Área de transformação induzida: 95,07 ha
Área de transformação incentivada: 197,68 ha
O rebaixamento do sistema de trilhos deverá dar a essa região um novo impulso.
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Sustentabilidade, desempenho 
e custos ótimos em construções 
através da engenharia e análise do 
valor
28 e 29 de julho – das 8h às 18h 

Transmitir a metodologia de Gestão e Engenharia do Valor, 
que é um processo sistêmico de planejamento, criatividade e 
inovação em equipe para desenvolver projetos de produtos, 
processos e serviços mais simples e sustentáveis, com menos 
desperdícios e maior valor agregado, a partir da redução orgâ-
nica do consumo de recursos e melhoria do desempenho no 
ciclo de vida dos quesitos que geram valor. 
Instrutor: Luiz Geraldo Crespo Arruda, engenheiro civil com 
ênfase em Transportes e Logística pela E. E. Kennedy. É es-
pecialista em Qualidade e Produtividade pelo DEM-UFMG 
e especialista em Sustentabilidade do Ambiente Construído 
pela EA-UFMG.  Pós-graduado pelo IETEC-MG em Ges-
tão de Projetos, Engenharia de Vendas e Gestão de Custos. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$430,00
Não associados: R$550,00

Direito e perícia judicial
9, 11 e 16 de agosto - das 19h às 23h

Capacitar o engenheiro a atuar na área judicial.
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$350,00 
Não associados: R$420,00

Aterramento e sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas e 
de equipamentos eletro-eletrônicos 
sensíveis (ETI) segundo as NBR 
5419/05 e NBR 5410/04
11 a 13 de agosto - das 8h30 às 17h30

Transmitir informações técnicas que possibilitem aos partici-
pantes projetarem ou participarem efetivamente de projetos, 
construções e manutenções de sistemas de aterramento, de 
proteção contra descargas atmosféricas diretas e seus efeitos 
indiretos (surtos induzidos/conduzidos).
Instrutor: Galeno Lemos Gomes, engenheiro eletricista pela 
PUC/RGS, mestre em Educação Técnica pela Universidade 
Estadual de Oklahoma (EUA) e membro do Cobei (Comis-
sões de Estudo de Aterramento e Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas). Possui diversos cursos de aperfeiçoamento na 
França, Austrália e EUA.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$750,00 
Não associados: R$980,00

Mármores e granitos - mineração, 
beneficiamento e comercialização
16 a 20 de agosto - das 18h39 às 22h30

Dar conhecimento prático e teórico de forma geral aos profissio-
nais que atuam ou desejam atuar na área de rochas ornamentais.
Instrutor: Antonio Stellin Junior, engenheiro de Minas pela 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Epusp). 
Doutor, livre-docente e prof. titular pela Epusp.  
Associados ao Instituto de Engenharia: R$550,00
Não associados: R$700,00

Segurança aplicada a sistemas de 
refrigeração industrial com amônia
24 de agosto - 8h30 às 17h

Explicar os requerimentos de segurança do sistema de refri-
geração utilizando amônia como refrigerante natural e de alto 
rendimento térmico.
Instrutor: Marcos R. Braz, engenheiro formado pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$800,00
Não associados: R$1.000,00

A metalização/aspersão térmica 
recuperando e resolvendo 
problemas de desgaste e corrosão 
em equipamentos mecânicos e 
estruturas metálicas
26 e 27 de agosto - das 8h30 às 17h30

Apresentar aos participantes o conhecimento sobre as alter-
nativas do conjunto de processos de metalização/aspersão tér-
mica existentes no mercado.
Instrutor: Luiz Cláudio de Oliveira Couto, engenheiro meta-
lúrgico, graduado pela FEI (Fundação Educacional Inaciana).
Associados ao Instituto de Engenharia: R$600,00
Não associados: R$750,00

Gestão de energia elétrica em 
instalações
14 e 15 de setembro - das 8h30 às 17h

Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no geren-
ciamento de energia elétrica em instalações, das áreas de projeto, 
engenharia, produção e manutenção, na identificação de oportu-
nidades de economia, no planejamento 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 qua-
lidade e produtividade de suas instalações.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista é engenheiro 
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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

especialista da Companhia Energética de São Paulo (Cesp).
Associados ao Instituto de Engenharia: R$560,00
Não associados: R$700,00

Gestão de contrato de projetos de 
obras e engenharia: uma abordagem 
jurídica e administrativa
28 e 29 de setembro - das 8h30 às 17h30

Aprender como encarar a administração de contrato como 
um processo sistêmico, negociar um contrato de uma forma 
bem-sucedida, redigir adequadamente os termos e as condi-
ções do contrato principal, entender e organizar a adminis-
tração de um contrato de engenharia e construção, analisar e 
mitigar os riscos do projeto de forma eficiente, administrar a 
execução de contratos de uma forma profissional e eficiente 
e solucionar as controvérsias e os conflitos 
de uma forma eficaz.
Instrutores: Aldo Dórea Mattos, engenheiro civil, advoga-
do e mestre em Geofísica, consultor de planejamento e ge-
renciamento de obras em diversas empresas públicas e priva-
das; Fernando Henrique Cunha, graduado em Direito pela 
Universidade Mackenzie e MBA em Direito Econômico e 
Empresarial pela FGV, fez também diversos cursos no Rei-
no Unido, Bélgica e Estados Unidos nas áreas de Comér-
cio Internacional e Transporte Marítimo; e Sérgio Mylius 
da Silva, administrador de empresas, realizou estágios de 
aperfeiçoamento profissional em Gotemburgo, na Suécia, e 
em Boston, nos Estados Unidos. Atua como pesquisador, 

instrutor e consultor em planejamento e gerenciamento de 
projetos.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$850,00
Não associados: R$990,00

Seguro de riscos de engenharia - 
noções operacionais
30 de setembro - das 8h30 às 17h30

Fornecer aos participantes as noções básicas sobre a ope-
racionalização do seguro de riscos de engenharia, em todas 
as suas modalidades de riscos, bem como orientá-los como 
se dará o processo de regulação e liquidação de sinistros, se 
houver.
Instrutor: Ecidir Fornazzari, graduado em Ciências Eco-
nômicas pela FMU. Atuou, durante 20 anos, no mercado 
financeiro em instituições bancárias internacionais no posto 
de gerente de Negócios Pessoa Jurídica - Corporate Banking. 
Há 10 anos é economista-chefe da Fornazzari Corretora de 
Seguros, na qual atua como consultor de Seguros Corpora-
tivos, em especial, no ramo de riscos de engenharia.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$280,00
Não associados: R$350,00

Palestra Sustentabilidade do valor 
3 de agosto - das 19h às 21h

Coordenada pelo Departamento de Engenharia de Produ-
ção e pela Divisão de Qualidade e Produtividade
Promover a importância do pensamento sistêmico com 
foco na inovação e gestão do valor sustentável nas organi-
zações para promover o desenvolvimento sustentável, além 
de divulgar o curso engenharia e análise do valor aplicada à 
sustentabilidade nas construções. 
Palestrante: Luiz Geraldo Crespo Arruda, engenheiro civil 
com ênfase em transportes e logística pela E.E. Kennedy. 
É especialista em Qualidade e Produtividade pelo DEM-
UFMG e em Sustentabilidade do Ambiente Construído 
pela EA-UFMG. É pós-graduado pelo IETEC-MG em 
Gestão de Projetos, Engenharia de Vendas e Gestão de 
Custos.

Palestra Acidentes, Motoboys e 
Motociclistas
24 de agosto - das 19h às 20h30

Coordenada pelo Depertamento de Engenharia do Habi-
tat e Infraestrutura e pela Divisão Técnica de Segurança no 
Trabalho. Apresentar respostas às questões quando, onde e 
como acontecem os acidentes e as mortes de motociclistas 
em São Paulo, a partir de uma análise inédita dos dados de 
acidentes da CET entre 2005 e 2008 e dos resultados de um 
perfil socioeconômico do motociclista realizado pelo IBGE 
em 2006.
Palestrante: Eduardo Biavati, mestre em Sociologia, es-
pecialista em Segurança no Trânsito, e presidente da Em 
Trânsito Consultoria, focada em desenvolvimento e re-
alização de projetos e programas de educação e treina-
mento de gestores públicos do trânsito, docentes e jovens.  

Inscrições gratuitas pelo e-mail divtec@iengenharia.org.br  
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A obra apresenta as características fundamentais do pro-
cesso de reestruturação do setor elétrico que ocorreu em nu-
merosos países no início dos anos 90. Foi a mudança de um 
ambiente de monopólio baseado no custo para um ambiente 
de competição fundamentado no preço e no desmembra-
mento das empresas de energia elétrica em três segmentos 
separados de geração, transmissão, distribuição e alteração 
em suas atividades. Além disso, são abordados temas como 
a formação e a modelagem do preço da eletricidade com 
enfoque nas singularidades características deste produto tão 
distinto das outras commodities. 

O livro retrata importantes momentos como o pro-
cesso de industrialização do país e o papel dos governos 
e da iniciativa privada em obras grandiosas, responsáveis 
pelo desenvolvimento da nação, inseridas em diversos ci-
clos econômicos do século passado. É notório que essas 
obras geraram transformações socioculturais até em toda 
uma região, o que muda - invariavelmente para melhor- a 
vida dos habitantes. A construção da maior hidrelétrica 
em geração de energia do mundo, Itaipu, e outros grandes 
projetos possibilitaram o desenvolvimento e a integração 
de todas as regiões brasileiras.

Dois brasis- 
o que a 
infraestrutura 
está mudando

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

Derivativos de 
eletricidade & 
gerenciamento de 
risco
Roberto Mayo 
Synergia Editora – 2009

Vários autores
Eolis Produções Culturais – 2009 

O livro explica como perceber e utilizar a luz pelas suas 
principais propriedades; mostra o seu impacto no atendimento 
às suas funções pela visibilidade, conforme composição e at-
mosfera. Aborda questões conceituais de um modo inovador, 
ao colocar que o design da iluminação só faz sentido quando 
se propõe a melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de 
valorizar a importância do contraste da sombra e da luz.

Esta obra ressalta que praticamente a grande parte das  em-
presas privadas nasceu para depois se profissionalizarem, como 
é o caso das melhores empresas mundiais bem-sucedidas, den-
tre antigas e novas corporações nacionais e internacionais. Está 
comprovado que a medição e realidade diferenciada de qualquer 
empresa competitiva devem ser mensuradas por resultados efe-
tivos vindos de ampla capacitação de atendimento ao mercado, 
com clientes cada vez mais exigentes quanto à qualidade dos 
produtos e serviços.

Empresas familiares 
estratégias 

Aprender a ver: a 
essência do design 
da iluminação

Howard M. Brandston/ 
Tradução - Paulo 
Scarazzato
De Maio Comunicação e 
Editora – 2010

Walter Lerner 
(coordenador) / Fernando 
Mauro Barrueco/ Paulo 
Salvador Ribeiro Perrotti
IOB – 2010

livros
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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 

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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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


