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ano de 2010 foi muito próspero. Já estamos quase es-
quecendo as agruras da longa recessão que durou de 
1985 ao ano 2000. A Engenharia vai ao sabor da eco-
nomia do País. Quando há progresso sócio-econômi-

co, a Engenharia é ponta-de-lança. Quando se instala o recesso, 
é a primeira atividade a ser descartada.

Naqueles anos das últimas décadas do segundo milênio, 
quantos de nós perdemos nossos empregos, indo buscar outras 
atividades para sobreviver? Quantos jovens formandos experi-
mentaram a frustração da escolha dos es-
tudos superiores de Engenharia, por não 
obter colocação no mercado? Quantos 
professores de Engenharia se viram a mi-
nistrar verdadeiras aulas particulares para 
os escassos alunos que se aventuraram na 
profissão sem uso? Quantos empresários, 
ao sair de casa pela manhã diariamente, 
pensaram: de quanto será o meu prejuízo 
de hoje?

Tudo isso passou!
Hoje, nossa preocupação é inversa. 

Há investimentos. Há empregos dispo-
níveis. Mas não há engenheiros jovens. 
Nem médios. Há apenas alguns velhos 
engenheiros que teimaram em continu-
ar, pagando alto custo por isso! Aonde 
foi parar nossa gloriosa engenharia que 
fez Brasília, os grandes empreendimen-
tos imobiliários puxados pelo BNH; a 
Via Anchieta, as outras autoestradas de 
penetração; as grandes usinas hidroelé-
tricas, Ilha Solteira, Itaipu dentre tan-
tas outras; os primórdios dos metrôs; 
os grandes empreendimentos de saneamento básico, princi-
palmente no abastecimento de água, sustentados pelo PLA-
NASA??? Não posso tergiversar. Essa engenharia por muito 
pouco não foi perdida.

Mas é bom que o problema seja esse. Com certeza, a 
têmpera da classe vai resolvê-lo com presteza. Assim foi no 
caso do Milagre Brasileiro que acabei de descrever. Mas...  
Não podemos abandonar a lição: TEM FALTADO 

PLANEJAMENTO EM NOSSO PAÍS!!!
É exasperador para nós, os velhos engenheiros, termos sa-

bido disso, termos falado disso, termos incomodado os gover-
nantes com essa constatação, e.... termos pregado no deserto! 
Essa nova onda de progresso econômico nos pegou despreve-
nidos, mas deu alguns recados: o apagão energético, o apagão 
aéreo, o apagão da mobilidade urbana, o apagão da drenagem 
urbana... E há outro sério apagão a caminho: o do abasteci-
mento de água potável. Decididamente, nossa infraestrutura 

está no limite operacional. Há tudo de 
novo por fazer e há tudo por fazer de 
novo.

ESTE É O NOSSO DESAFIO 
ATUAL!

Ouvi recentemente uma bem hu-
morada apreciação a respeito da nova 
onda de progresso, nos alertando para os 
próximos anos. Neste ano, memorável de 
2010, a festa ficou animada, mas está na 
hora de tirar o barril de chopp da sala. Se 
não, a ressaca será monumental!

O que é tirar o barril de chopp 
da sala? É PLANEJAR! Simples as-
sim. Especializado, trabalhoso, mas.... 
simples!

Neste ano, nós, do glorioso Insti-
tuto de Engenharia, homenageamos os 
abnegados engenheiros que persistiram 
na jornada, buscando denodadamente a 
retomada do progresso, e por que não 
dizer, o reencontro do bom senso. O 
nosso EMINENTE ENGENHEIRO 

DO ANO DE 2010 encarna a perseverança, o trabalho, a 
pregação pelo planejamento, pelos alertas públicos e o in-
cessante esforço para minimizar a dispersão da nossa classe. 
E, tão boa quanto em outros lugares, sua inquestionável li-
derança se iniciou aqui no nosso Instituto. Obrigado, enge-
nheiro José Roberto Bernasconi! 

Feliz Natal e Próspero 2011 para todos nós! IE
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uma distinção perante a sua classe. 

Quais os pontos mais marcan-
tes e os maiores desafios em sua 

carreira?
Bernasconi - Eu desenvolvi e coor-

denei projetos na área de indústrias têx-
teis e químicas da Rhodia. O processo 
de expansão da Rhodia foi forte, e eu 
coordenei alguns edifícios inovadores, 
lembro de um chamado de edifício de 
fiação circular da Rhodia, eram pórti-
cos especiais. Isso gerou um projeto de 
uma complexidade razoável do ponto 
de vista de Engenharia Estrutural. Fiz 
alguns projetos utilizando chamadas 
estacas-pranchas, meu amigo e profes-
sor Paulo Lorena me ajudou muito no 
Instituto, utilizei estacas-pranchas pro-
tendido de aderência inicial usado em 
pontilhões em Santos. Eu tive o privi-
légio de ter companheiros de escritório, 
engenheiros de altíssima competência, 
que trouxeram conhecimentos de pon-
ta da Engenharia Estrutural, a começar 
pelo Maurício, meu sócio. Na verdade, 
eles são engenheiros mais competentes 
do que eu, então eu os secundava. Eu 
podia eventualmente liderar na coor-
denação, mas a competência da enge-
nharia do Maurício e do Luciano Bor-

do Ferraz, onde fui estagiar no final do 
quarto e início do quinto ano. Comecei 
a frequentar a Divisão de Estruturas e 
fui me encantando com a atividade de 
uma entidade de classe, no caso o Insti-
tuto, vendo a atuação do Roberto Rossi 
Zuccolo e do Gabriel de Oliva Feitosa.

Eu vi que a atividade numa entida-
de de classe é muito importante porque 
propicia, além da camaradagem entre 
os colegas que ajuda a fazer ações em 
conjunto, intercâmbio de informações, 
vivências e experiências. Na Divisão de 
Estruturas, com palestras todas as se-
manas, portanto era também fonte de 
atualização técnica. 

Fui atuando no Instituto, na minha 
empresa, como professor na Poli, cres-
cendo em experiência de vida e profis-
sional, até que, na metade dos anos 70, 
o então presidente Bernardino Pimen-
tel Mendes me convidou a fazer parte 
do Conselho Deliberativo do Instituto, 
quando fui eleito conselheiro. A par-
tir daí fui atuando como conselheiro e 
diretor, na Divisão de Marketing. Foi 
uma proposta minha que gerou o prê-
mio para o melhor estudante de enge-
nharia de cada uma das faculdades. Eu 
ia às colações de grau para fazer a en-
trega, o estudante virava sócio e recebia 

de Relações Internacionais da CBIC 
–Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção. Atualmente, é presidente 
do Sinaenco-SP, membro do Conselho 
Consultivo do Instituto e da Upadi –
União Panamericana de Associações de 
Engenheiros.

Recebeu homenagens do Sinaenco-
SP, da Associação Comercial de São 
Paulo, da Upadi, da Abece –Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria 
Estrutural–, do Sindicato dos Enge-
nheiros do Estado de São Paulo e da 
Abenc –Associação Brasileira de Enge-
nheiros Civis de São Paulo

Em entrevista exclusiva ao Jornal do 
Instituto de Engenharia, Bernasconi fa-
lou do seu engajamento em associações 
de classe, trajetória profissional, projetos 
futuros, família e sobre o desenvolvi-
mento do Brasil.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Em seu currículo, o senhor 

enfatiza sua trajetória em relação a 
entidades e associação de classe. O 
que a classe profissional unida repre-
senta para o senhor?

José Roberto Bernasconi - Sem dú-
vida, é o nosso papel como profissional, 
empresário e cidadão. Evidentemente 

Concedido desde 1963, o Insti-
tuto de Engenharia atribui o título de 
–Eminente Engenheiro do Ano– em 
reconhecimento aos profissionais de 
destacada atuação no meio e/ou que 
tenham uma carreira marcada por con-
tínuas contribuições para a elevação e 
para o aprimoramento da Engenharia.   
Engenheiro civil formado pela Esco-
la Politécnica da Universidade de São 
Paulo, José Roberto Bernasconi cons-
truiu uma carreira sólida sempre em 
busca da coletividade. Após 40 anos de 
Engenharia, resolveu enfrentar as cadei-
ras universitárias para estudar Direito. 

Ao final de seu curso de Engenharia, 
foi convidado por seu professor Mauri-
cio Gertsenchtein a ser sócio em um 
escritório. Esse negócio nasceu, cresceu 
e deu frutos, hoje Bernasconi é diretor-
presidente da Maubertec Engenharia e 
Projetos e da Maubertec Empreendi-
mento e Construções.

Ainda na faculdade, teve contato 
com associações de classe e foi no Insti-
tuto de Engenharia que começou o seu 
encantamento pela luta em conjunto. 
Além de presidir a Casa, foi presidente 
Nacional do Sinaenco –Sindicato Na-
cional das Empresas de Arquitetura e 
Engenharia Consultiva– e da Comissão 

entrevista entrevista

“O Brasil oferece (...) 
oportunidades

extraordinárias, com 
uma infraestrutura 

ainda insuficiente para 
nossas necessidades.”

é o Eminente Engenheiro do Ano
Profissional dedicado à valorização da classe, o conselheiro e ex-
presidente do Instituto de Engenharia (1985-1988) recebeu, no dia 
13 de dezembro, o título Eminente Engenheiro do Ano de 2010 
por sua atuação nas atividades relacionadas à engenharia nacional, 
com objetivos de desenvolvimento da infraestrutura e melhoria da 
qualidade de vida da sociedade brasileira, além de planos, projetos e 
obras estratégicas para o Estado de São Paulo e para o País.
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José Roberto Bernasconi

que sou muito orgulhoso e satisfeito de 
todas as coisas que fiz começando como 
engenheiro projetista de estruturas, fui 
professor da Poli durante alguns anos, 
foi sempre uma coisa que me deu uma 
enorme satisfação. 

Ao final de 1965, ano que me for-
mei, o professor da Poli Mauricio Gert-
senchtein, com quem fiz um trabalho 
como estagiário, me convidou para ser 
sócio dele, na condição de dividirmos 
um escritório fifty-fifty. Nós tivemos 
uma afinidade tão grande em termos 
de personalidade, interesse pela enge-
nharia que ele apostou num jovem en-
genheirando. Foi para mim uma honra, 
uma oportunidade extraordinária. Eu já 
tinha até convites para trabalhar numa 
grande empresa construtora e numa 
companhia pública, na época, a Light. 
Inicialmente, fui engenheiro projetista 
de estrutura, havia também dois enge-
nheiros e um projetista. Com a evolução 
e o crescimento do escritório, fui assu-
mindo funções de coordenação de pro-
jetos e desenvolvendo atividades ligadas 
à coordenação do próprio escritório e 
atuando, especialmente, no Instituto de 
Engenharia, para onde fui levado pelo 
engenheiro José Lourenço de Almeida 
Braga Castanha, que era da Figueire-

ges... eles são realmente verdadeiros na 
engenharia brasileira. 

Nas últimas semanas, temos vis-
to noticiários de crise econômi-

cas na Europa, como Grécia, agora 
Irlanda e possivelmente Portugal e 
Espanha. Com isso, quais as medi-
das que o senhor avalia importante 
para enfrentar esse problema?

Bernasconi - É verdade, pode afetar. 
Com esse mundo globalizado, os ven-
tos afetam positiva ou negativamente 
a todos. A presidente tem um grande 
desafio, mas eu tenho a impressão que 
pela condição geográfica, pela dimensão 
da população, pelas oportunidades que 
o Brasil oferece -especialmente na área 
de energia, a partir do pré-sal, da ener-
gia renovável, como biocombustíveis, 
eólica e solar- oportunidades extraor-
dinárias, com uma infraestrutura ainda 
insuficiente para nossas necessidades, o 
que significa não só em termos de atua-
lização daquilo que está em mau estado 
mas a expansão, inovação e ampliação 
da infraestrutura. Tudo isso está fazendo 
do Brasil, contrariamente a outros países 
do mundo, o país de oportunidade, não 
é por acaso que o mundo todo está de 
olho no País e se fala que é a bola da vez. 

José Roberto Bernasconi recebe das mãos do presidente do Instituto de Engenharia, Aluizio de Barros 
Fagundes, o diploma e o troféu de Eminente Engenheiro do Ano de 2010
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Em seu artigo publicado no jor-
nal Folha de S.Paulo, o senhor 

diz que a construção do estádio do 
Corinthians será a oportunidade de 
modernizar e reinventar a zona les-
te de São Paulo. O senhor acredita 
que, mesmo após a conclusão do es-
tádio, diminuirá esse movimento de 
moradia na zona leste e emprego no 
centro?

Bernasconi - Eu acho que sim, mas 
depende do que se faça lá. No artigo, 
estamos dizendo que temos que fazer 
um master plan, que é um plano dire-
tor para aquela área. Não é uma coisa 
de implantar um estádio e esperar que 
simplesmente a presença do estádio 
leve às mudanças, tem de fazer todo um 
projeto, um plano de desenvolvimento 
para aquela região. Você não pode per-
der de vista que aquela região está, do 
ponto de vista macro, entre o aeropor-
to de Guarulhos, que o hub airport do 
Brasil, quer dizer, o aeroporto central 
do Brasil, e o Porto de Santos, que é o 
maior da América Latina. Ela está nesse 
meio, está próximo ao polo industrial de 
Mauá, da região do ABC. Ela se liga à 
Suzano e Mogi. Com a Avenida Jacu-
Pêssego, que já está em projeto de gran-
de melhoria, com o tramo do Rodoanel 
Leste, você terá ligações extraordinárias. 
Se você fizer mecanismos de incentivos, 
de estímulos para implantação de ativi-
dade, você pode gerar um polo de moda, 
desenvolver confecções, incentivar o de-
senvolvimento de cosméticos de ponta, 
beleza, polo de jóias e bijuterias. Terá 
logística entre o Porto de Santos e o ae-
roporto, terá indústrias que peguem in-
sumos importados sejam eletrônicos ou 
insumos químicos e famarcêuticos, para 
montagens e complementações e voltar 
para consumo interno ou para exportar. 
Você pode fazer retroporto de Santos 
nessa região, há áreas suficientes para 
fazer armazéns alfandegados, ou seja, é 
questão de planos e projetos transfor-
mar aquela região. Você pode fazer polo 
educacional, um grande polo esportivo. 
O Brasil será contaminado pelo esporte 
olímpico, com certeza, pode-se fazer um 

Nessas condições, a presidente provavel-
mente vai ter o desafio de um lado de 
manter o equilíbrio nos gastos, ela tem 
de conseguir o equilíbrio fiscal, como 
anunciou, reduzir os juros reais pratica-
dos no Brasil e conseguir fazer com que 
a dívida pública interna fique abaixo de 
30% do PIB. São índices e metas impor-
tantes para que o Brasil faça correções 
macroeconômicas com relação ao dólar, 
pois o real está muito valorizado com-
parado ao dólar, mas a maneira de fazer 
essa correção não é mexendo no câmbio, 
mas sim nas outras variáveis. Então, nós 
temos aí um grande desafio, e a presi-
dente já mostrou que está atenta. Se 
isso acontecer, mesmo as crises externas 
não afetarão o Brasil, até porque esses 
países estão com grau de endividamento 
superior ao nosso, inclusive são endivi-
damentos não aceitos pela comunidade 
europeia, eles estão acima. O déficit pú-
blico não pode ser superior a 3%, muitos 
estão acima de 12%, 15%. A dívida pú-
blica não pode chegar aos níveis a que 
chegaram, esses países estão, na verdade, 
numa situação muito complicada, não 
é o caso do Brasil. Então, a Dilma co-
meçará num momento de ajustes que o 
Brasil tem de fazer em seus gastos pú-
blicos, aumentar a taxa de investimentos 
na infraestrutura e aproveitar os ventos 
que serão favoráveis para o Brasil. 

O senhor disse que o Brasil é a 
bola da vez, já não ouvimos isso na 

década de 70, do milagre econômico?
Bernasconi - É outra realidade. O 

Brasil hoje tem fundamentos macroeco-
nômicos muito melhores, tem inflação 
sob controle. O País é um jovem adul-
to com uma condição extraordinária de 
perspectiva, com vigor e energia, inclu-
sive tem capacidade empreendedora. O 
Brasil tem condições de dar sustentabi-
lidade ao seu desenvolvimento, não dá 
para comparar a situação do Brasil hoje 
com décadas anteriores. Não dá para 
comparar em quantidade de gente pre-
parada, em fundamentos da macroeco-
nômica. Hoje a gente saberá aproveitar 
o vento a favor.

entrevista entrevista

polo extraordinário de desenvolvimento 
de pessoas, convênios com escolas e in-
centivar o esporte nas próprias escolas. 
Pode-se fazer clínicas de medicina, de 
ortopedia, de fisioterapia, é questão de 
projetos e planos, com incentivos ade-
quados. É preciso melhorar o sistema 
de transporte evidentemente. Não é o 
estádio em si, é um conjunto de coisas 
em que também o estádio será uma das 
coisas. A mobilização que o futebol cau-
sa no brasileiro é muito grande, então, 
sabendo usar com inteligência, um pro-
jeto para 30 anos vai dar para reinventar 
a Zona Leste. Acredito piamente nisso. 

O que o motivou a voltar às ca-
deiras da universidade após 40 

anos de conclusão do curso de En-
genharia?

Bernasconi - Me formei em 2005 
e fui aprovado no primeiro exame da 
Ordem, então sou advogado com car-
teirinha. Foi porque eu sempre gostei 
de Direito. Uma das minhas filhas é 
advogada, gostava de ouvi-la contar a 
respeito das suas atividades. Num certo 
momento, resolvi fazer o vestibular. Fui 
aprovado e, durante cinco anos, saía do 
escritório para ir à faculdade. Foi uma 
coisa legal, aprendi muito. Eu só não 
estou tendo é tempo de advogar. Fui es-
tagiário da minha filha, que é advogada 
e titular de um escritório, então foi um 
negócio bom e que me ajudou, eu ad-
quiri uma visão complementar de mui-
tas coisas, tem sido extremamente útil à 
minha atividade. 

Como o senhor definiria o em-
presário José Roberto Bernasco-

ni? Qual é a sua fórmula de sucesso? 
Bernasconi - Não tenho nenhuma 

fórmula de sucesso, até porque não sei 
se sou bem-sucedido como empresário. 
Sou feliz com o que tenho, com as coisas 
que tenho feito. O que eu poderia dizer 
é que eu sou uma pessoa que acredita 
na capacidade de a gente influir, ainda 
que muito modestamente, no nosso en-
torno, seja pensando em voz alta, seja 
refletindo, seja trocando ideias com as 

pessoas da própria família, com a minha 
mulher, meus filhos, hoje meus filhos 
todos casados, com meus netos, o mais 
velho vai fazer 13 anos, a mais novinha 
não tem dois anos ainda, então eu gosto 
de conversar, de pensar e muitas vezes 
pensar em voz alta. Sou fundamental-
mente uma pessoa que busca melhorar 
e aprender. Se você me der um instru-
mento, talvez eu não consiga tocar mais 
nenhum instrumento, mas talvez eu 
consiga, conversando com algumas pes-
soas, estimular em conjunto a produzir 
algum som, ou seja, produzir alguma 
coisa em conjunto, talvez eu consiga 
hoje motivar pessoas para buscar al-
guns objetivos seja na empresa seja na 
atividade institucional como presidente 
do Sinaenco-SP defendendo as teses 
nas quais a gente acredita e os valores 
que nos movem e buscando melhorar a 
compreensão do papel da engenharia, 
do que nós temos a contribuir com o 
desenvolvimento brasileiro, na verdade, 
universal. Nós podemos ajudar a melho-
rar o Brasil e defender melhores condi-
ções de atuação desses profissionais por 
meio de contratações mais adequadas, 
de tal sorte que a competência dos enge-
nheiros possa emergir e ser reconhecida 
e aí gerar seus efeitos favoráveis para o 
desenvolvimento brasileiro. Sou, antes 
de mais nada, um otimismo, acredito 
que com esforço, trabalho e uma certa 
capacidade de vocalização, a gente con-
siga em conjunto realizar mais coisas. 
Acredito piamente que alguém sozinho 
não consegue fazer nada e que temos de 
pensar e agir em conjunto. A gente pode 
pensar individualmente, mas depois tem 
de explicitar os pensamentos e à medida 
que os sonhos e as ideias convirjam, a 
gente consiga realizar coisas em conjun-
to, eu acredito nisso, e o Brasil tem cres-
cido, aumentando a nossa esperança, na 
verdade, a nossa confiança de temos um 
futuro muito bom pela frente.

 Como o senhor alia a intensa 
atividade empresarial com a sua 

vida particular?
Bernasconi - Eu tenho a minha 

mulher, a Marilena, que é uma parceira, 
companheira, um suporte de todas as 
horas, é motivação e inspiração. Com 
ela, a minha família... cinco filhos e 
hoje nove netos. Então, nós temos uma 
porção de realizações no sentido de ter 
uma família muito unida, que trabalha 
articulada. O que acontece é que efeti-
vamente a minha atuação empresarial 
e institucional demanda muito do meu 
tempo, e meus familiares têm compre-
endido isso, a gente faz da maneira que 
pode, mas acaba sobrando menos tempo 
para família, talvez, do que devesse.

Quais são os seus próximos projetos?
Bernasconi - Meus próximos pro-

jetos, na verdade, é continuar para que 
a engenharia brasileira, especialmente 
a de projetos e de gerenciamento, seja 
reconhecida em seu valor e sua im-
portância e trabalhar para que o Brasil 
possa desenvolver a sua infraestrutura, 
pois é o suporte fundamental para que 
a energia desse País possa ser mais bem 
canalizada e gerar resultados. Meu pro-
jeto fundamental de vida é continuar 
trabalhando mais intensamente que eu 
puder, meu sonho é continuar fazendo 
o que eu faço aqui na minha empresa, a 
Maubertec Engenharia, que faz projetos 
e gerenciamento, e a Maubertec Empre-
endimentos, que atua na área de desen-
volvimento urbano. A minha intenção 
é trabalhar nos projetos, fazer com que 
a empresa se desenvolva, fique cada vez 
mais equilibrada, sustentada, desenvol-
vendo grupo de pessoas, companheiros 
que trabalham conosco e que eles pos-
sam se realizar trabalhando conosco. 
Que a gente, dentro das possibilidades... 
saúde permitindo, Deus ajudando, pos-
sa continuar trabalhando institucional-
mente em favor do desenvolvimento da 
engenharia e do País.

Nos momentos de lazer, o que o 
senhor mais gosta de fazer?
Bernasconi - Gosto de ler. Já fui jo-

gador de basquete, de futebol, de tênis, 
corredor. Hoje eu caminho. Gosto de 
atividades físicas e de ler muito.

Qual é o recado aos futuros e re-
cém-formados engenheiros?
Bernasconi - Que acreditem na sua 

capacidade de transformação, que usem 
os materiais que a natureza nos dá para 
fazer a edificação de uma obra perma-
nente sempre com cuidados ambientais 
respeitando o ambiente natural, mas, por 
outro lado, temos que ser conscientes de 
que somos profissionais do desenvolvi-
mento, nós ajudamos a transformar a na-
tureza em algo em condições de receber 
a vida humana tanto no seu abrigo, na 
sua habitação quanto nos seus meios de 
produção seja na Agricultura, na ativida-
de primária, na secundária, na indústria 
de transformação e nos serviços. 

Qual é o significado para o se-
nhor receber o título Eminente 

Engenheiro do Ano 2010 do Institu-
to de Engenharia, Casa na qual o se-
nhor foi presidente de 1985 a 1988?

Bernasconi - Uma grande home-
nagem que vem da generosidade de 
tantos grandes amigos. Para mim é 
uma honra extraordinária, eu que fui 
presidente do Instituto, depois de uma 
atividade por 20 anos como conselhei-
ro, diretor e membro de divisão, tive a 
oportunidade de dar a outorga e entre-
gar esse Prêmio para Eliezer Batista da 
Silva, então presidente da Vale do Rio 
Doce; Guido F. Pessoti, um dos gênios 
da Embraer; Wagner Freire de Olivei-
ra e Silva, diretor da Petrobras; e Mil-
ton Vargas, meu professor de Mecânica 
dos Solos na Poli, grande engenheiro. 
Então, tendo entregue para engenhei-
ros desse quilate, me ver colocado hoje 
nessa condição, ser inscrito nesse rol de 
engenheiros extraordinários, eu me sin-
to muito feliz, tremendamente homena-
geado e um pouco ainda incômodo por 
estar em companhia de engenheiros tão 
ilustres. Não estou sendo falso modesto 
não, realmente eu acho que tenho me 
esforçado em fazer certas coisas, mas me 
vejo em companhia de ilustres, ilustres 
engenheiros, então me sinto homena-
geado, sensibilizado e emocionado pelo 
carinho e amizade dos colegas. IE
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O jeito que sua empresa cuida da água pode ser decisivo para o sucesso do seu  
negócio. E, para ajudar nesse assunto, a Sabesp criou produtos como a Água  
de Reúso. Com ela, empresas, indústrias e prefeituras economizam, usando uma água 
mais barata para serviços gerais que não precisam de água potável, como lavagem 

de pátios e resfriamento de máquinas. Tudo com garantia de qualidade e procedência. Você gasta menos 
e ainda evita o desperdício desse recurso tão essencial para o planeta. Quer cuidar melhor da sua empresa 
e ainda do planeta? Deixa a água nas mãos da Sabesp.

Em comemoração ao Dia do Engenheiro “11 de de-
zembro” o Instituto de Engenharia agraciou, no dia 13 de 
dezembro, José Roberto Bernasconi, com o título Eminente 
Engenheiro do Ano de 2010, concedido pela instituição desde 
1963 ao profissional de destacada contribuição ao desenvolvi-
mento da Engenharia.

Nos discursos de Aluizio de Barros Fagundes e Eduardo 
Ferreira Lafraia, presidente e ex-presidente do Instituto de 
Engenharia, respectivamente, houve um alerta para a falta de 
planejamento do nosso País.

Lafraia destacou a carreira vitoriosa do homenageado e 
sua vocação para o trabalho em conjunto. “Bernasconi está 
sendo homenageado por representar a engenharia séria, con-
sistente do ponto de vista técnico, e também por sua busca 
pela valorização da atividade, perseguindo tenazmente o res-
peito a um segmento que é a base, de todo empreendimento 
público e privado: o projeto, desde a sua fase inicial de viabili-
dade até o projeto executivo.”

Devido à falta de investimento, Fagundes enfatizou que a 
infraestrutura está no limite. “Há tudo de novo por fazer e há 
tudo por fazer de novo.” Disse também que o “Eminente En-
genheiro do Ano de 2010 encarna a perseverança, o trabalho, 
a pregação pelo planejamento, pelos alertas públicos e o in-
cessante esforço para minimizar a dispersão da nossa classe”.

Bernasconi emocionado começou o seu discurso agrade-
cendo a Deus, à família, aos amigos e aos companheiros de 
trabalhos. O homenageado também frisou a importância do 
planejamento e do projeto adequado. “O projeto que define o 
código genético de qualquer obra.”

Disse que a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 serão 
grandes oportunidades para o Brasil e, principalmente, para 
as cidades-sedes. O Brasil, segundo ele, é o país de destaque 
no mundo do desenvolvimento, mas, para manter a sustenta-
bilidade do desenvolvimento é necessário investir em cinco 
pilares: educação, saúde, segurança pública, defesa nacional e 
infraestrutura.

Planejamento, 

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (em destaque), 
também marcou a sua presença e pediu desculpas pela rápida 
passagem, parabenizou Bernasconi e ressaltou as qualidades dele.

Na ocasião, houve a premiação 
das Divisões Técnicas de 2010.

Melhor Trabalho Técnico do Ano 
Trabalho: O Sistema de Licenciamento Ambiental e o 
Desafio Econômico – Proposta para o Estado de São 
Paulo 
Autor: Eng. Paulo Ferreira 

Menção Honrosa: 
O Método do Vento Sintético – Novas Considerações 
Autor: Eng. Mario Franco e Eng. Sergio Ricardo Pi-
nheiros Medeiros 

Melhor Trabalho do Ano analisando temas de inte-
resse do setor público
Trabalho: A Justiça suportada pela racionalidade da En-
genharia quando o Poder Judiciário está submetido à 
ação perversa da mídia  
Autor:  Eng. Alfredo Mario Savelli

Melhor Trabalho do Ano analisando temas ligados 
ao exercício da profissão
Trabalho: Calçadas  
Autora: Engª Miriana Pereira Marques
 
Divisão Técnica mais atuante e com melhor avalia-
ção qualitativa
Divisão Técnica de Estruturas 
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn Levental    
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins Laginha                 
Secretário:  Eng. Rafael Timerman        

palavra ecoada na cerimônia

solenidade

Eduardo Ferreira Lafraia faz a apresentação do homenageado. Na mesa estão (da esq. 
para dir.) João Ernesto Figueiredo, presidente do Conselho Consultivo do Instituto; o 
José Roberto Bernasconi; Aluizio de Barros Fagundes, presidente do Instituto; Marli 
Ferreira, desembargadora; Marcos Túlio de Melo, presidente do Confea; e Miguel 
Bucalem, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo

Fernanda Nagatomi
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ou até mesmo em valor maior que o cres-
cimento da renda per capita, e as condi-
ções atuais do abastecimento não permi-
tem conforto em relação a essa esperada e 
inexorável condição.

Os sistemas produtores da RMSP na 
situação atual exigem um reforço urgente 
para atender com água segura a popu-
lação. A vulnerabilidade está presente 
por meio da exploração dos sistemas 
Billings-Guarapiranga, que não foram 
construídos para serem mananciais e que 
hoje estão nessa condição; os riscos que 
aquelas águas apresentam no longo pra-
zo (disruptores endócrinos, entre outros) 
não são desprezíveis. Da mesma forma, as 
águas do sistema Baixo Cotia sempre fo-
ram e continuam sendo  causa de enorme 
preocupação.

 Os demais sistemas estão no limite de 
sua exploração, basta um período um pou-
co mais prolongado de estiagem que em 
tempos de aquecimento global é previsível, 
e a RMSP terá seu abastecimento em risco 
e o racionamento à espreita. Tais ponde-
rações levam-nos à advertência de Ha-
zem formulada 50 anos atrás: “Ignorance 
is better than repentance” (a ignorância é 
melhor do que o arrependimento).

E, não se poderá alegar desconheci-
mento do problema.

São Paulo não pode mais esperar.

opiniãoopinião

s informações preliminares do 
Censo de 2010 já indicam que 
a Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) está com seu 

contingente populacional praticamente 
estabilizado em cerca de 20 milhões de 
habitantes.

Essa notícia significa que estamos 
diante de uma oportunidade para agregar 
valor à qualidade de vida da população 
que aqui vive, sem as pressões do cresci-
mento populacional.

No que diz respeito à disponibilidade 
de água, o Estado de São Paulo tem uma 
oferta de 2.880 m³/s para uma demanda 
total de 453 m³/s incluídos aqui os usos 
para as atividades urbanas (137 m³/s), as 
industriais (138 m³/s) e as de irrigação 
(178 m³/s)1, que estão presentes em dife-
rentes bacias hidrográficas para uma po-
pulação de 40 milhões de habitantes, que 
representam 20% da população brasileira.

Quando se analisa o panorama das 
22 bacias hidrográficas do Estado ve-
rifica-se que cinco delas apresentam si-
tuação absolutamente crítica em termos 
de recursos hídricos (Pardo, Piracicaba-
Capivari-Jundiaí, Alto Tietê, Tietê-Ja-
caré, e Turvo Grande), nas quais vivem 
cerca de 29 milhões de habitantes, isto 
é, 70% da população do Estado; outras 
seis (Baixada Santista, Sapucaí-Grande, 

Água para São Paulo

Mogi Guaçu, Sorocaba-Médio Tietê, 
Baixo Pardo-Grande e Tietê-Batalha) 
estão em situação crítica e compreendem 
a população de 6 milhões de habitantes, 
isto é, 14,5% da população do Estado. 
Portanto, 84,5% da população do Estado 
vive em situação crítica em relação aos 
seus recursos hídricos, que representam 
condição fundamental para a boa quali-
dade de vida, e para o desenvolvimento 
econômico.

Portanto, somente 15,5% da popula-
ção do Estado vive em condições confor-
táveis no que diz respeito à disponibilida-
de de recursos hídricos.

Todos esses fatos são do conheci-
mento dos técnicos e responsáveis pela 

administração do setor no âmbito es-
tadual. Planos e alternativas de solução 
foram desenvolvidos por competentes 
técnicos, que utilizaram dos melhores 
instrumentos de planejamento, e foram 
apresentadas as alternativas em termos de 
redirecionamento dos usos e ocupação do 
solo, do zoneamento industrial e agríco-
la, estudos da capacidade de suporte das 
diferentes bacias e, portanto, não pode 
mais tardar o momento de implementar 
as soluções.

O problema pela sua magnitude e 
implicações exige soluções integradas e 
com largueza de espírito, principalmente 
por que se trata de questões de seguran-
ça da saúde pública; não há mais tempo 
para digressões tópicas e românticas, há 
necessidade de soluções urgentes e de 
longo prazo, com visão de Estado, e não 
de partidos políticos.

Veja-se o caso da Região Metropo-
litana de São Paulo, aglomerado pujante 
de 20 milhões de habitantes, com gran-
de contribuição à geração de riquezas do 
País que tem uma disponibilidade hídrica 
de 39 m³/s e uma demanda de 82 m³/s e 
que hoje já importa 33 m³/s da bacia do 
Piracicaba, que por sua vez também está 
em situação crítica. É evidente, portanto, 
que a RMSP está exigindo um novo sis-
tema de produção de água que não está 
disponível na própria bacia.

Alguns entendem que o próximo sis-
tema deverá conter a importação de água 

Paulo Ferreira
Engenheiro civil (E.E.Mackenzie), Mestre 

e Doutor pela Escola Politécnica da USP, 
professor da Escola de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
membro do Conselho Deliberativo do 
Instituto de Engenharia. Foi diretor 

da Sabesp e secretário-adjunto de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo.
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Paulo Ferreira

do Vale do Rio Ribeira, onde há uma 
disponibilidade de 220 m³/s e uma de-
manda de 4,2 m³/s, os custos, e mesmo 
a qualidade dessa água, não são fatores 
desprezíveis e certamente essa solução 
será confrontada com as alternativas de 
tratamento avançado, possibilitando o 
reúso de águas mais próximas, alivian-
do as pressões de outros usos que não o 
humano. Outros advogam o retorno dos 
mananciais Itatinga-Itapanhau para a 
RMSP, o que debilitaria as possibilida-
des futuras da Baixada Santista que está 
em franco e acelerado processo de cres-
cimento em função das perspectivas da 
exploração de petróleo.

Um sistema produtor de água, com 
as complexidades e os percalços existen-
tes na RMSP, não se conclui em menos 
de 15 anos. De fato, esse foi o tempo que 
levou para se consolidar o sistema Can-
tareira. O sistema Alto Tietê, com suas 
barragens, túneis e canais. A Estação de 
Tratamento de Água (ETA) Alto Tiete 
foi inaugurada em 1981 e só no próximo 
ano atingirá sua capacidade máxima de 
15 m³/s – nem se imagina que tenha ha-
vido uma desapropriação de uma fábrica 
de papel desativada existente na bacia que 
levou mais de 25 anos para ser efetivada. 
O sistema Capivari-Monos com 2 m³/s 
de água na cabeceira do Guarapiranga, 
com água de primeira qualidade preser-
vada e destinada à RMSP, com financia-
mento do Banco Mundial, deixou de ser 
construído porque cortava “uma trilha 
secreta dos índios – 12 famílias! Falando 
castelhano!”.

Para a avaliação de tão complexo 
conjunto de variáveis e problemas, há a 
necessidade urgente de se implementar 

o  instrumento da Avaliação Ambiental 
Estratégica aplicada à política estadual 
de saneamento e aos planos e progra-
mas do setor, incorporando desde logo as 
questões ambientais com seus impactos 
positivos e negativos e seus conflitos de 
interesses. É imperativo levar em conta a 
moderna visão de abastecimento de água 
que incorpora a necessidade de se con-
trapor aos novos e desafiadores contami-
nantes como os fármacos e os disruptores 
endócrinos que estão cada vez mais pre-
sentes nos recursos hídricos, bem assim as 
necessidades fundamentais de segurança 
na água de abastecimento  da população.

Todos os atores e fatores envolvidos 
devem estar representados com isenção 
e abstraídos de interesses personalistas, 
e apresentando com clareza suas deman-
das. Um corpo técnico constituído por 
especialistas reconhecidos e independen-
tes deve ser formado para estabelecer as 
linhas principais dos estudos, que já deve-
rão servir de base para o desenvolvimento 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e do correspondente Relatório de Impac-
to Ambiental (RIMA).

O desenvolvimento desse trabalho 
deve ser amplo o suficiente para analisar 
e incorporar as complexas variáveis que 
um empreendimento de tal envergadura 
pressupõe e deve ser específico na pro-
posta de solução levando em conside-
ração as complexidades e dimensões do 
problema. 

Principalmente há de se considerar 
que, com o crescimento econômico que 
se espera para o País nos próximos anos, 
sem dúvida, capitaneado pela RMSP, as 
taxas de consumo per capita de água cer-
tamente se elevarão na mesma proporção 

(1)–Painel da Qualidade Ambiental – 
SMA-ESP- 2010
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opinião

or ser uma entidade classista 
eminentemente técnica e inde-
pendente, acima de quaisquer 
interesses comerciais, a AEA 

–Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva- tem por obrigação debater 
todos os temas relativos ao setor auto-
motivo nacional. O tema carro elétrico 
tem composto a programação de vários 
seminários e simpósios organizados 
pela AEA.

No Brasil, porém, o tema carro elé-
trico, antes de comprovar a sua viabili-
dade técnico-comercial, tem o desafio 
de suplantar ou competir com a tecno-
logia flex fuel, já plenamente aceita e 
enraizada entre os consumidores bra-
sileiros. 

Obviamente, em primeiro lugar há 
que se considerar que os modelos de 
carros elétricos apresentados no mer-
cado brasileiro são originários do Ja-
pão, dos Estados Unidos e da Europa, 
onde a matriz energética é adversa em 
relação à brasileira e a utilização do 
etanol como fonte de alimentação de 
propulsores é insignificante. Ou seja, 
há evidente limitação no uso de outros 
combustíveis, em especial os biocom-
bustíveis, por questões de clima, de 
áreas de plantio e economia de escala, 
entre outras.

inibe carro elétrico
No Brasil, tecnologia flex fuel

ampliar a durabilidade das baterias, hoje 
com autonomia inferior a 150 km. É pre-
ciso abreviar o tempo de recarga total.

Além disso, de acordo com os pró-
prios especialistas em carros elétricos, 
a durabilidade máxima das baterias é 
de oito anos. Uma questão fundamental 
nesse debate é quanto ao descarte das 
baterias, sem que provoque a conta-
minação e danos irreparáveis ao meio 
ambiente.

Há de se considerar inclusive a pre-
dominância estratégica sobre o lítio, 
hoje monopolizado pela China, embora 
um dos principais pólos extrativos es-
teja na América do Sul, mas de suma 
importância na precificação futura das 
baterias automotivas.

De outra parte, nada a contestar 
enquanto tecnologia. Energia limpa, a 
eletricidade só causa empecilho ao au-
tomóvel quanto à emissão também zero 
de ruído, característico em veículos 
de ciclo Otto ou Diesel. Esta questão 
é essencial na relação automóvel/auto-
móvel e automóvel/pedestre, de modo 
a evitar ou estancar o crescente número 
de acidentes.

De qualquer maneira, os carros 
elétricos tendem a atender a nichos 
específicos de mercado. Por exemplo, 
na utilização indoor (condomínios, 
aeroportos) ou em curtos trajetos, em 
edges cities, conceito norte-americano 
que designa espaço urbano da periferia, 
com concentração de empresas, servi-
ços e centros comerciais.

José Edison Parro,
Presidente da AEA – Associação Brasileira 

de Engenharia Automotiva. 

IE

 “Tanto para os carros 
elétricos puros ou para 

os carros híbridos, o 
País precisa relevar e 

debater aspectos como 
o subsídio na aquisição 
desses equipamentos”.
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Ainda assim, tanto para os carros 
elétricos puros ou para os carros hí-
bridos, o País precisa relevar e debater 
aspectos como o subsídio na aquisição 
desses equipamentos, já que seus pre-
ços aos consumidores finais são algu-
mas vezes superiores em relação aos 
veículos flex fuel.

É preciso projetar e instalar postos de 
alimentação de energia elétrica. É preciso 

José Edison Parro
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Um por todos e todos por um Fundado, em outubro de 1916, por Francisco Pereira Macambira, Antonio Francisco de Paula Souza, João 
Pedro da Veiga Miranda e Rodolpho Baptista de S. Thiago, no Anfiteatro de Química da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, é uma entidade sem fins lucrativos, com a missão de promover a Engenharia em 
benefício do desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade. 
Além de ter participado da Revolução Constitucionalista de 32, o Instituto de Engenharia foi o centro de dis-
cussão da utilização do álcool-motor e da criação da Cosipa e do Instituto Mauá de Tecnologia.
Site www.iengenharia.org.br.

Criado, em junho de 1919, por um grupo de professores da antiga Escola Livre 
de Engenharia de Pernambuco, liderado por Manoel Antônio de Moraes Rego, 
é uma sociedade civil com personalidade jurídica considerada instituição de uti-
lidade pública pela Lei Estadual 295/1937. Ao completar 50 anos de fundação, a 

entidade inaugurou sua sede própria, ocupando três andares do Edifício Clube de Engenharia.
A instituição se empenha na discussão de temas de interesse para o desenvolvimento regional, estadual e nacional na retomada da 
cultura do planejamento e na construção de plataformas que aumentem o protagonismo político dos engenheiros e da engenharia.
Site www.clubedeengenhariadepe.com.br.

Foi constituído, em fevereiro de 1926, por um grupo de engenheiros em uma das salas da Faculdade de Enge-
nharia da Universidade Federal do Paraná. Esse grupo visionário percebeu que a defesa dos interesses da classe 
precisava de uma associação que, congregando os engenheiros, uniria forças para a conquista de seus direitos e 
deveres. A entidade, que serviu de abrigo e referência para fundação de todas as outras, nasceu de uma neces-
sidade da classe para discussão de questões técnicas, sem opiniões pessoais, mas um posicionamento perante a 
comunidade para melhorar a sociedade por meio da harmonia entre as entidades privadas e o Poder Público.
Site www.iep.org.br.

Fundada em junho de 1930, a Sergs contou com a presença de 47 engenheiros que elegeram, no Clube Caixeral, 
Fernando Martins Pereira e Souza como primeiro presidente. A entidade tem como tradição participar dos gran-
des acontecimentos do estado que tiveram a engenharia como protagonista por meio de relatórios, proposições e 
construção de soluções, como Plano Diretor de Porto Alegre, formatação do traçado provisório da 3ª pista nas vias 
da Freeway e implantação do Polo Petroquímico, entre outras.
Site www.sergs.com.br.

Em fevereiro de 1931, em Belo Horizonte, foi criada uma entidade para representar os interesses da classe 
dos engenheiros e a serviço da Engenharia, entendida como um instrumento decisivo ao desenvolvimento 
social e econômico do estado e à melhoria da qualidade de vida da população. Desde seus primórdios, a SME 
tem agido no estudo e na busca de ideias e projetos a proporcionar obras em prol do crescimento mineiro, 
além de contribuir com a experiência de suas comissões técnicas para o engrandecimento do estado. 
Site www.sme.org.br.

Constituído em fevereiro de 1934, atualmente possui cerca de 400 associados, que são das áreas tecnológicas 
e da engenharia. A entidade concede títulos de Engenheiro do Ano, Destaque Científico, Velho Mestre (para 
professor) e Prêmio Seihó Gushi (para formandos).
Site www.clubedeengenhariadopara.org.br.

Conheça as entidades

undada em 25 de fevereiro de 
2010, a Conepe -Congregação 
Nacional das Entidades Pionei-
ras da Engenharia- é a união de 

seis das sete instituições de classe mais 
antigas do que o  sistema Confea-Crea, 
constituído há 76 anos.

Associação civil de âmbito nacional, 
com personalidade jurídica e forma con-
federativa, sem finalidade lucrativa, com 
duração indeterminada, congrega as en-
tidades de engenharia pioneiras e líderes 
em seus estados e que representam, em 
todo o território nacional, a engenharia.

Composta pelo Instituto de Enge-
nharia (criado em 1916); pelo Clube de 
Engenharia de Pernambuco (1919); pelo 
IEP -Instituto de Engenharia do Para-
ná- (1926); pela Sergs -Sociedade de En-
genharia do Rio Grande do Sul- (1930); 
pela SME -Sociedade Mineira dos En-
genheiros- (1931) e pelo Clube de Enge-
nharia do Pará (1934), essa congregação 
assinou, no dia 13 de outubro último, o 
seu Estatuto.

Inicialmente, o Clube de Engenharia 
(RJ), fundado em 1880, também fazia par-
te da Conepe e participou da assinatura 
do Protocolo de Intenções em setembro 
de 2009. “Infelizmente, vetado por seu 
Conselho Deliberativo, o Clube de En-

genharia não pôde continuar participando 
da congregação”, disse Aluizio de Barros 
Fagundes, presidente do Instituto de En-
genharia e coordenador da Conepe em 
cerimônia da assinatura do Estatuto. No 
entanto, em agosto de 2010, a congrega-
ção recebeu a adesão de mais um aliado, o 
Clube de Engenharia do Pará.

“Essa Congregação é uma união de 
esforços de entidades regionais sediadas 
em seis estados brasileiros: Pará, Pernam-
buco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 
Rio Grande do Sul para, solidariamente, 
desenvolverem suas missões em âmbito 
nacional”, destacou Barros Fagundes um 
dos objetivos da nova instituição.

“A união dessas forças vai permitir 
que sejamos protagonistas dentro do País 
em grandes questões brasileiras”, afirmou 
Cylon Rosa Neto, presidente da Sergs.

“Somos entidades fortes que têm po-
sicionamentos bastante fortes e que são 
ouvidas dentro de seu estado. A Conepe 
poderá defender interesses comuns da 
engenharia em termos nacionais”, decla-
rou Jaime Sunye Neto, presidente do IEP.

“Essa condição, a antiguidade, indica, 
entre outros atributos, que, ao longo do 
tempo, participaram e assistiram mui-
ta coisa, acumulando a experiência, que 
agora tendo a congregação como plata-

forma e campo de intercâmbio e depu-
ração, se dispõem a compartilhar com as 
demais entidades do sistema, contribuin-
do na sua melhoria e, consequentemente, 
para algum tipo de aperfeiçoamento nos 
diversos setores em que atuam”, frisou 
Alexandre Santos, presidente do Clube 
de Engenharia de Pernambuco.

“Pode e deve a Conepe ser o catali-
zador racional e democrático das inquie-
tudes nacionais que cercam o exercício 
da Engenharia em todos seus ângulos 
e direções”, ressaltou Márcio Damazio 
Trindade, presidente da SME.

Além da expansão dos interesses soli-
dários das entidades congregadas para todo 
o território nacional, são também objetivos 
da Conepe engrandecer a engenharia bra-
sileira; fundar a Revista Técnica da Enge-
nharia Brasileira para publicação, discussão 
e consolidação de trabalhos técnicos de 
engenharia, como referências em âmbito 
nacional; ampliar a oferta de benefícios aos 
associados de cada entidade congregada e 
manter representação no Confea.

“A Conepe já dispõe de assento no 
CDEN -Colégio de Entidades Nacio-
nais- do Confea, podendo cada uma das 
congregadas levar suas opiniões àquele 
órgão regulador da profissão”, contou o 
presidente do Instituto de Engenharia.

IE

Sergs, IEP, Clube de Engenharia de Pernambuco, Clube de Engenharia do Pará, Instituto de Engenharia e SME assinaram o Estatuto da Conepe
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om a iminência da mag-
nitude da Copa do Mun-
do de 2014, o Instituto de 
Engenharia já começou 

as suas atividades para cooperar 
com o sucesso desse evento inter-
nacional no Brasil. Neste semestre, 
dois encontros marcaram essa li-
nha de pensamento. Um em agosto 
com o título “I Workshop Copa 
2010 - a impressão de especialis-
tas sobre as tecnologias aplicadas 
na África do Sul” e outro, em no-
vembro, “II Workshop Copa 2014 
- retrospectiva e perspectiva de 
operação e aplicação de técnicas e 
grandes eventos”.

Promovidos pelo Departamen-
to de Tecnologia e Ciências Exatas, 
os encontros tiveram palestras so-
bre as impressões do representante 
da ANTP �Associação Nacional de 
Transportes Públicos- e dos parti-
cipantes do Programa Observado-
res da Fifa, além de temas sobre se-
gurança, aeroportos, transporte de 
massa e trânsito, TIC –Tecnologia 
da Informação e Comunicação, lei 
geral da Copa e operações da CET 
em grandes eventos.

O Instituto de Engenharia tem 
como propósito elaborar um cader-
no de recomendações para oferecer 
às cidades-sedes e às cidades-bases. 
“A comunidade da engenharia tem 
total interesse e preocupação para 
que a Copa de 2014 venha a se tor-
nar um grande mobilizador para a 
criação de infraestruturas adequa-
das e para o crescimento social, por 
isso o Instituto e esse departamen-
to têm uma preocupação muito 
forte sobre o que empregar como 
tecnologia para otimizar a enge-
nharia atual e promover as futuras”, 

afirmou o diretor do Departamento 
de Tecnologia e Ciências Exatas, Ri-
cardo Kenzo Matsumoto na abertura 
do evento.

I Workshop Copa 2010
Segundo o gerente do Cetic-Cen-

tro de Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e Comunicação- do 
NIC-Núcleo de Informação e Co-
ordenação do Ponto BR, Alexandre 
Barbosa, a Copa do Mundo, além de 
mobilizar a melhoria da infraestru-
tura, tem como promover, por meio 
da internet, uma mobilização social 
para criar competências no trato com 
os turistas em que será possível criar 
uma série de programas de capacita-
ção à distância online, em que os ci-
dadãos interessados poderão aprender 
algumas expressões em 
inglês e espanhol, saber 
um pouco da geografia e 
ter noções de como tra-
tar o estrangeiro. Além 
disso, ele propõe tam-
bém que haja um mo-
nitoramento do que está 
sendo realizado para a 
Copa e um observatório 
para mensurar o avan-
ço no cumprimento das 
metas estabelecidas.

Isso será possível por-
que o Brasil, segundo ele, 
tem 63 milhões de usu-
ários de internet, sendo 
70% deles usuários de um 
ou mais sites de redes so-
ciais. “A internet é hoje um fenômeno 
muito mais sociológico do que tecno-
lógico. (...) O Brasil é hoje um país em 
que os internautas passam tempo co-
nectado, muito acima da média mun-
dial”, ressaltou Alexandre Barbosa.

Para a utilização da internet, há 
necessidade do protocolo IP, mas o 
esgotamento, em 2012, da versão 4, 
que é usado atualmente, preocupa o 
gerente do Ceptro -Centro de Es-
tudos de Pesquisa de Redes e Ope-
rações- do NIC, Antonio Moreiras. 
A nova versão, chamada de 
IPV6, foi criada em 1998, 
mas a sua implantação ain-
da está no início. O proble-
ma é que as versões não são 
compatíveis, por isso deverá 
haver um período de tran-
sição em que a nova versão 
será instalada juntamente 
com a antiga, havendo ne-
cessidade de o Brasil acele-
rar esse processo. “Se a gen-
te tiver na nossa estrutura 

apenas o protocolo antigo, se não im-
plantarmos o novo, a população e os 
turistas terão dificuldades de acessar 
os nossos serviços por meio da inter-
net em 2014”, destacou Moreiras.

Copa da África do Sul in loco 

- No workshop, quatro palestran-
tes estiveram na sede da Copa do 
Mundo de 2010: Caio Fontenelle, 
do Ministério dos Esportes, e Rodri-
go D’Andrea, do Comitê São Paulo 
para a Copa, com o Programa Obser-
vadores da Fifa, o coronel da reserva 

Carlos Alberto de Camargo, da Polí-
cia Militar do Estado de São Paulo, e 
Stênio Franco, da ANTP -Associação 
Nacional de Transportes Públicos.

Fontenelle e D’Andrea destaca-
ram positivamente três aspectos: ae-
roportos, estádios e transporte. Eles 
elogiaram a qualidade do receptivo 
dos aeroportos e os estádios, que fo-
ram comparados com os melhores do 
mundo. “Um ponto positivo foi a exis-
tência de dez estádios de grande porte 
que não deixam a desejar para nenhum 
na Europa”, frisou Fontenelle.

Já o transporte, apesar da não 
conclusão do trem de alta velocida-
de (Gautrain) e do BRT (Bus Ra-
pid Transit), o sistema de transporte 
será o legado para a população do 
país, onde havia apenas transporte 
por meio de vans privadas de 14 a 
15 lugares.

O Gautrain deveria conectar o 
aeroporto de Johanesburgo à Pretó-
ria, apenas o primeiro trecho (25km 
dos 63km previstos) do aeroporto até 
a cidade de Johanesburgo foi conclu-
ído, e o BRT, segundo Fontenelle, 
supriu apenas 30% da demanda para 
os estádios.

Franco disse que, ao chegar à 
África do Sul, sentiu-se como co-

baia testando a funcionalidade do 
Gautrain, que havia sido inau-

gurado dois dias antes, mas que 
foi um avanço enorme para a 
população. “Foi a terceira vez 
que fui à África do Sul, de-
morava em média duas horas 
do aeroporto de Johanesburgo 
até Sandton; com o Gautrain, 

foram 15 minutos”, afirmou.
Para Caio Fontenelle, ou-

tros pontos fortes foram a 
ausência de incidentes graves 

em relação à segurança e o pro-
grama de marketing das cidades-
sedes.  D’andrea confessa que tinha 
um certo preconceito, um medo 
a respeito da segurança no país e 
que  sempre andava olhando para 
os lados, principalmente em virtu-
de de notícias veiculadas pela mídia 
internacional. “Eu posso falar que 
não vi nada, nada aconteceu.”

Já o marketing das cidades-
sedes foi desenvolvido para que o 
turista, ao chegar à África do Sul, 
se sentisse dentro do evento, então 
havia muitas ações dos patrocina-
dores oficiais e de outras marcas 
quando permitidas pelos organiza-
dores nas rotas de protocolo. Essas 
rotas são caminhos habituais que 
torcedores, nesse caso, seguiam 
para chegar a áreas especificamen-
te ligadas à Copa do Mundo. As 
fan fests, uma exibição pública, 
mas com os padrões da Fifa, tam-
bém eram uma oportunidade de 
marketing. 

Segundo Fontenelle e D’An-
drea, as fan fests na África do Sul 
não tiveram êxito devido a dois fa-
tores: o clima frio e a localização 
de algumas delas, por isso eles acre-
ditam que a escolha do local será 
fundamental para o sucesso das fan 
fests no Brasil.

Quanto à segurança, o coronel 
da reserva Carlos Alberto, em sua 
palestra, comentou sobre a impor-
tância da parceria entre arquitetu-
ra e segurança, principalmente em 
locais onde há uma multidão emo-
cionalmente alterada como é o caso 
de um estádio de futebol. “O está-
dio com 40 mil ou 50 mil pessoas 
tem de ser evacuado em oito minu-
tos, e as pessoas têm de manter a 

o sucesso da  Copa do Mundo 2014
Instituto de Engenharia: colaborando para 
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Acima estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, abaixo estádio das Dunas em Natal

Fernanda Nagatomi e Marília Ravasio
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tranquilidade neste momento.”
Para isso, ele destaca a necessi-

dade, além de uma arquitetura bem 
executada, como largura do portão, 
a localização do posto de comando, 
da sala de monitoramento, da polí-
cia, da segurança privada e também 
do locutor oficial do local. “Esse 
locutor precisa ser treinado com 
frases de efeito para estimular a 
população para determinados com-
portamentos.”

Caio Fontenelle analisou que a 
questão de segurança no estádio foi 
precária e que poderia ser facilmen-
te burlada devido à falta de treina-
mento das pessoas que trabalhavam 
no evento.

 D’Andrea alerta para algumas 
lições com a Copa de 2010, como 
atenção redobrada para que as fa-
lhas logísticas não comprometam 
o investimento em infraestrutura, 
riscos de equipes pouco treinadas 
e programa de decoração da cida-
de. Ele acredita que a conclusão das 
obras e da infraestrutura um ano 
antes proporcionará fazer todos os 
testes de operação.

Na palestra da Infraero, o supe-
rintendente de Estudos e Projetos 
de Engenharia, Jonas Lopes, falou 
sobre planejamento e investimentos 
para os aeroportos. Ele contou que 

a Infraero administra 67 aeroportos, 
sendo que 16 estão escalados, de uma 
maneira direta ou indireta, na realiza-
ção da Copa. “Os investimentos que a 
Infraero fará nos aeroportos da Copa 
serão de R$ 5,3 bilhões e os demais, 
R$ 1,13 bilhão.”

Para ele, é importante investir em 
aeroportos que não têm relação dire-
ta com a Copa do Mundo porque são 
considerados rotas. Disse também que 
os aeroportos de Brasília, Galeão e 
Guarulhos terão serviços diferenciados.

II Workshop Copa 2014
Em sua apresentação, Alexandre 

Bertolami, que é consultor jurídico do 
consórcio Copa 2014 e presta serviços 
de apoio ao gerenciamento do evento, 
fez uma contextualização da necessi-
dade da criação de medidas legislati-
vas para a Copa. “O Brasil quando se 
candidatou a país-sede da Copa do 
Mundo apresentou uma lista de onze 
garantias à Fifa, no mesmo período 
foi assinado um documento entre os 
entes federativos, necessário ao aten-
dimento das exigências que foram 
feitas pela Fifa”, relatou o advogado.

Dessas onze garantias, que têm 
como objetivo assegurar a realização 
do evento no País, há necessidade de 
identificar quais delas já se tem res-
paldo na legislação brasileira e quais 

precisam de medidas adminis-
trativas ou de operações 

logísticas para que pos-
sam ser amplamente 

atendidas e pres-
tadas de acordo 
com os padrões 
exigidos pela 
Fifa, segundo 
Bertolami.

A lista das 
garantias é dividi-

da em três grandes 
grupos. No primei-

ro, aparecerem as que 
já estão contempladas 

e que se encontram em vigor na legis-
lação brasileira, como proteção e se-
gurança de forma ampla aos eventos, 
prestadas pelo Ministério da Justiça, 
e as permissões de trabalho temporá-
rio e de estrangeiros durante o evento. 
Com essa garantia diversas áreas serão 
contempladas, jornalistas, engenheiros 
e jogadores, entre outros, todos eles de-
verão ter seu trabalho temporário re-
gulamentado para que possam exercer 
suas atividades. 

No segundo grupo estão as ga-
rantias que apresentam necessidade 
de criação de uma medida legislativa 
específica, por exemplo, as que falam 
sobre respeito a direitos alfandegá-
rios, aos impostos, à isenção geral de 
impostos à Fifa, além das questões de 
bancos, câmbios, à livre circulação de 
moedas estrangeiras no país, sempre 

de acordo com as regras nacionais.
As garantias que se encaixam no 

terceiro grupo são as que necessitam 
apenas de organizações logísticas e 
administrativas para que possam ser 
atendidas, pois, a maioria delas já en-
contra respaldo na legislação brasilei-
ra. Nesse grupo, estão, por exemplo, 
os procedimentos de migração do 
check-in, o hasteamento das bandei-
ras e a execução dos hinos nacionais 
dos países participantes daquele jogo 
específico antes de cada jogo, as per-
missões de entrada e saída de pesso-
as do País, proteção e exploração de 
direitos comerciais, indenizações e 
telecomunicações e tecnologia da in-
formação.

Como haverá no País uma gran-
de circulação de pessoas, foi decidido 
que será necessária a criação de gui-

chês e órgãos de atendimento para 
pessoas envolvidas no evento. Com 
isso, as delegações devidamente regis-
tradas e as pessoas especificadas pela 
Fifa terão um atendimento preferen-
cial no procedimento do check-in e 
alfândega no País para que não haja 
superlotação nos aeroportos. 

A garantia da proteção e explora-
ção de direitos comerciais contempla 
os direitos de propriedade industrial 
relacionado ao evento, como captação 
de imagens, sons, radiodifusão e aces-
so aos locais oficiais de competição. A 
Fifa é detentora de todos os direitos 
industriais e comerciais relacionados 
ao evento. Para que não existam pro-
blemas futuros quanto à exploração de 
tal direito comercial, é preciso que es-
sas limitações estejam previstas em lei. 
Só haverá publicidade autorizada pela 
Fifa dentro e no entorno dos estádios. 

Já as de telecomunicações e tec-
nologia da informação estimulam a 
expansão do uso de redes e serviços 
de telecomunicações pelo serviço de 
interesse público em benefício da po-
pulação.

Nenhuma das garantias traz es-
pecificamente ligada a questões dos 
estádios porque são de responsabili-
dade exclusiva dos governos estadu-
ais, municipais e eventuais proprie-
tários de arenas particulares. Cada 
uma das cidades-sedes ofereceu uma 
garantia diretamente à Fifa, na qual 
eles se comprometeram a entregar um 
estádio que atenda às necessidades 
impostas.

Bertolami disse ainda que “todos 
os outros temas que não foram cita-
dos até agora estarão contemplados 
no Projeto de Lei Geral da Copa, a 
minuta desse projeto de lei ainda está 
sendo finalizada”.

Venda de ingressos por cambistas, 
transmissão ilegal de imagens e ma-
rketing sem autorização serão crimes 
tipificados na Lei Geral da Copa, e 
com as devidas penalidades por des-
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cumprimento das normas.
O coronel da reserva Carlos 

Alberto de Camargo participou no-
vamente desse workshop e falou da 
segurança, principalmente nos está-
dios. “Uma forma de evitar multi-
dões é separar as torcidas e abrir os 
portões para entrada e saída em ho-
rários diferentes. Assim, as torcidas 
rivais não se encontrarão.”

“Em lugares com muita gente, 
situações de pânico, terrorismo, 
grito, colapso estrutural, fenôme-
nos naturais, pane elétrica, su-
perlotação, fumaça ou explosões, 
transformam a multidão em uma 
verdadeira bomba atômica. Todos 
começam a correr, e há grande nú-
mero de pessoas esmagadas”, alerta 
o coronel da reserva.

O último palestrante foi o dire-
tor de Operações da CET -Com-
panhia de Engenharia de Tráfego-, 
Eduardo Macabelli. Ele afirmou 
que São Paulo está preparado para 
a Copa e justificou as suas palavras 
exemplificando grandes aconte-
cimentos na cidade. “Temos de 
operar a cidade dentro das neces-
sidades e de acordo com o que ela 
apresentar. Estamos preparados, já 
participamos de grandes eventos 
especiais como a Operação Papa 
e Operação Bush, entre outras, 
vamos nos adaptar e nos adequar 
às necessidades do organizador”. 
Também falou sobre as principais 
atividades que a CET realizará du-
rante o período da Copa: operação 
de tráfego, fiscalização, segurança 
e o projeto viário. “O nosso mu-
nicípio tem quase 7 milhões de 
veículos, temos um projeto ope-
racional para atender a demanda. 
Temos cerca de 2.100 homens, 
650 viaturas, algumas das viaturas 
são específicas para guinchamento 
e também já temos contratos com 
guindastes para remoção de cargas 
especiais”, finalizou Macabelli. IE

Vários estádios do Brasil estão passando por reformas para se adequar   as normas da Fifa
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site site

Videoteca reúne as palestras e os eventos 
realizados no Instituto de Engenharia

Conheça o site www.iengenharia.org.br
e veja as últimas novidades
da Engenharia

Confira as palestras e eventos do Instituto.
Link também proporciona busca detalhada 

dos eventos.

Acompanhe as últimas notícias em 
destaque

Acompanhe as notícias do mercado 
relacionadas à engenharia

Associe-se ao Instituto. Profissionais de 
todas as áreas podem fazer parte da Casa

Diversidade e curiosidades da engenharia

Veja quem são os parceiros do Instituto e 
usufrua das vantagens

Conheça a história e os objetivos do 
Instituto de Engenharia

Conheça a sede de Campo do Instituto de 
Engenharia

Veja quem faz o Instituto de Engenharia

Faça seu evento no Instituto de Engenharia

Acompanhe mês a mês os eventos do 
Instituto e de apoios institucionais

Dê sua opinião. Participe da nossa 
enquete.

Inscreva-se e receba a nossa newsletter 
semanalmente

Siga-nos no Twitter

Acesse o RSS e veja uma maneira 
alternativa de ver o conteúdo do site

Como anunciar nos veículos do Instituto; 
como alugar salas para eventos e outros 
serviços do Instituto

Elogios, críticas ou sugestões?
Fale conosco

Conheça o CMA-IE e acompanhe as 
notícias sobre mediação e arbitragem

Veja aqui os últimos vídeos ou links úteis

Acompanhe as vagas no mercado da 
engenharia

Veja o pdf das últimas publicações do 
Instituto

Veja os artigos, publicações técnicas, 
Jornal do Instituto, galeria de imagem e a 

Revista Engenharia

Veja quem são as Faculdades parceiras
do Instituto e acompanhe as últimas 
notícias do mundo acadêmico
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Exemplares disponíveis na Biblioteca. 
Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse o site: www.iengenharia.org.br

livros  

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

A obra traz uma grande reportagem realizada por uma du-
pla de jornalistas, o fotógrafo Valdemir Cunha e o repórter Luís 
Patriani. Juntos, percorreram o Rio Paraíba do Sul em toda a sua 
extensão registrando os diversos ambientes culturais e históricos, 
a diversidade geográfica e as principais questões ambientais que 
protagonizam o trajeto do rio. Uma região de grande riqueza 
histórica e de peso econômico, o eixo Rio-São Paulo foi palco 
de invasões dos Bandeirantes, do caminho do ouro de Minas 
Gerais, da lavoura da cana-de-açúcar, do café, da mineração e da 
crescente industrialização que permanece até hoje. Todos esses 
aspectos são explorados no percurso da nascente à foz do rio 
ao longo de todo o vale. Nesse trabalho, algumas revelações são 
consolidadas com precisão: as questões ambientais trazidas pela 
ocupação urbana, a industrialização do vale e os personagens e 
fatos determinantes de uma cultura permanente. 

Paraíba do Sul: 
história de um rio 
sobrevivente

Luís Patriani e Valdemir 
Cunha
Editora Horizonte – 2010

Prático e objetivo, o livro fornece orientações importantes 
para executar as instalações hidráulicas de uma residência com 
equilíbrio e eficiência. Faz uma introdução às instalações hi-
dráulicas, mostrando de onde vem a água, seu tratamento, fossas 
e sumidouros “poços sem laje de fundo que permite a penetração 
do efluente da fossa séptica no solo”, sistemas de distribuição, 
conceitos de vazão, pressão, velocidade da água, a diferença entre 
pressão estática e dinâmica e a perda de carga. Mostra como re-
alizar a instalação da água fria, cisternas, reservatórios e critérios 
para o recebimento das instalações. Destaca formas de aqueci-
mento da água (elétrico, solar e gás), além de falar sobre o esgoto 
na edificação, caixas de passagem e ralos. Apresenta também as 
novas tecnologias e materiais desenvolvidos pela indústria. Pro-
vê a base necessária para interpretar projetos de instalações de 
água e esgoto com as legendas utilizadas. 

Instalação 
hidráulica 
residencial: a 
prática do dia a dia

Julio Cesar Pereira 
Salgado
Editora Érica – 2010

Este livro foi elaborado com o objetivo de ajudar o desen-
volvedor a entender o projeto Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 
A primeira parte da obra explica a parte conceitual do projeto, 
faz uma retrospectiva para compreender como “nasceu” o projeto 
NF-e, e são abordados o SPED-Sistema Público de Escrituração 
Digital, que engloba vários projetos incluindo o projeto NF-e.  
Além de abordar todos os conceitos da Nota Fiscal Eletrônica, 
do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica– Danfe, dos 
planos de contingência, fala sobre certificação digital, criptogra-
fia, documento eletrônico e assinatura digital. Em seguida, o livro 
mostra como implementar a solução da NF-e em duas lingua-
gens: Delphi e Java. 

Manual de 
implantação 
da nota fiscal 
eletrônica

Albert Eije Barreto 
Mouta
Editora Ciência Moderna  
– 2010

É um livro didático que fala sobre sistemas de controle do-
tados de realimentação. O texto pressupõe familiaridade com 
um primeiro curso de cálculo, números complexos, o básico 
em análise de circuitos, mecânica clássica, e uma introdução 
aos sistemas de tempo discreto. Os conceitos e as definições 
como realimentação, estabilidade, foram apresentados e ilus-
trados por meio de exemplos, facilitando o entendimento do 
leitor. Os aspectos essências do livro são: matemática na dose 
certa para os cursos de engenharia, conteúdo essencial para um 
primeiro curso, vários exemplos, problemas propostos e pos-
sui uma linguagem simples, o que possibilita ao leitor estudar 
sozinho. 

Controle essencial 

Paulo Alvaro Maya/
Fabrizio Leonardi
Editora Pearson Prentice 
Hall – 2011
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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


