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palavras do presidente

As Tragédias
de Janeiro de 2011

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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ste presidente do Instituto de Engenharia que aqui lhes 
fala foi entrevistado em janeiro deste ano no programa 
da TV Confea, cujo arquivo eletrônico pode ser encon-
trado no nosso site. Era a primeira entrevista de uma 

série programada para este ano, patrocinada pelo Crea-RJ, no 
qual possuo o “visto” para o Estado do Rio de Janeiro. O tema 
principal era o mercado de trabalho para engenheiros.

Mas, sabedores que fui o diretor-superintendente da Caenf 
–Concessionária de Água e Esgotos de Nova Friburgo–, e mo-
rador daquela bela e portentosa cidade de 
quase 200 mil habitantes na Região Serra-
na do Rio de Janeiro, no período de 2002 a 
2006, resolveram os entrevistadores sepa-
rar um espaço para que eu também falasse 
da tragédia ocorrida em janeiro.

Fui obrigado a admitir minha dificul-
dade em fazer uma análise fria e pragmá-
tica do evento, pois em cada cena exibida 
nas fotos de jornais ou nos noticiários de 
televisão, eu reconhecia o local e às vezes 
até pessoas, fazendo-me compartilhar da 
tristeza reinante. No entanto, é possível 
concluir que Nova Friburgo e as outras 
cidades daquela região foram assoladas 
por um evento literalmente catastrófico, 
próprio da natureza. E, como tal, pratica-
mente inevitável. Injusto seria imputar de 
imediato responsabilidades primárias ou 
secundárias aos governantes do município, 
do estado ou até da União, quanto à tragé-
dia que lá se abateu.

Porém, disse que podemos, e devemos, 
sempre tirar lições dos infaustos aconteci-
mentos. Lembrei aos entrevistadores que assisti a quatro “pe-
quenas tragédias”, recorrentes ano a ano na estação chuvosa, nos 
quatro anos que residi em Nova Friburgo.

Pouca ou quase nenhuma repercussão tiveram. Afinal, des-
lizaram “apenas” umas dez encostas, morrendo “tão somente” 
umas três, quatro, seis ou dez pessoas. As limpezas das áreas si-
nistradas foram imediatas, os mortos rapidamente enterrados, 
um pouquinho de discussão nos dois ou três dias seguintes e 
tudo voltava ao normal. Desastres banalizados. Na própria le-

gislação de uso e ocupação do solo de Nova Friburgo está cla-
ramente prescrita a necessidade de projetos de engenharia geo-
técnica nas construções em terrenos com declividade superior 
a 30 graus e a proibição de ocupação acima da cota 900, para 
preservar a luxuriante Mata Atlântica existente. A defesa civil 
local tinha mapeado cerca de uma centena de locais de risco de 
desmoronamento. No entanto, eram flagrantes a inobservância 
dessas exigências legais e os erros da engenharia que se aplicava 
nos terraplenos, drenagens e pavimentos dos loteamentos locais. 

E, ano a ano, em funesta rotina, as peque-
nas tragédias ali acontecem.

Portanto, a primeira grande lição é 
que se deve cuidar, com “leniência zero”, 
da identificação de áreas de risco e to-
mada de providências em sua desocupa-
ção, por onerosa ou traumática que seja, 
ou execução de obras de drenagem do 
maciço de terra e das superfícies locais. 
Nesse passo, impedir obras de edificações 
e loteamentos sem projetos aprovados 
pela Prefeitura e ter a coragem política 
de embargar e obrigar a remodelação do 
que tiver sido executado sem aprovação 
prévia. Fiscalizar permanentemente as 
atividades de construção, empregando 
engenheiros habilitados e treinados para 
tanto. Praticar a engenharia de manuten-
ção e correta operação dos sistemas de 
micro e macrodrenagem.

A segunda grande lição é reoganizar 
a defesa civil, dotando-a de informações 
climáticas e meteorológicas precisas e 
confiáveis para agir celeremente na eva-

cuação de áreas mais sujeitas aos riscos de inundações, alaga-
mentos e desmoronamentos, ainda que protegidos contra danos 
menores. É preferível o desconforto de um ou dois dias fora da 
moradia ao desgosto da perda humana. É imprescindível a edu-
cação, anuência e colaboração da população nesses casos.

Finalizando, não bastarão ações do Poder Público. Também 
é imprescindível a mais completa participação do empresariado 
como protagonista da vida segura nas cidades em que moram e 
tiram o seu sustento. IE
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faltem engenheiros futuramente?
Murilo Celso de Campos Pi-

nheiro – Fizemos um vídeo direcio-
nado aos cursos secundários, em que 
mostramos o que é engenharia e o 
que faz o engenheiro para que os es-
tudantes optem pela engenharia sa-
bendo o que é e não haja muita eva-
são. Por outro lado, estamos também 
trabalhando com as escolas de enge-
nharia para que os estudantes con-
cluam o curso. Hoje nós temos um 
número grande de alunos que entram 
e um número pequeno de profissio-
nais formados.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Há alguma causa para essa evasão?
Murilo Celso de Campos Pinheiro 

– Uma delas é por conta de oportu-
nidade de trabalho futuro. A outra 
é por não conhecer a engenharia. A 
terceira por pré-requisito... formação 

momento do desenvolvimento e cresci-
mento do País que nos permite ter mais 
engenharia e mais engenheiros. Nós 
estamos entendendo que ainda não há 
uma questão de falta de engenheiros, 
ainda temos profissionais suficientes, 
mas vai faltar se nós não aumentarmos 
o número de formandos.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
E a questão de importação de pro-

fissionais. Isso não é um indício que es-
teja faltando profissionais?

Murilo Celso de Campos Pinheiro 
– Talvez você esteja falando que, em al-
guma área específica, tenha profissionais 
sendo trazidos de fora. Nós estamos con-
tra essa questão até porque lutamos para 
que o mercado seja atendido pelos nossos 
profissionais.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quais são as propostas para que não 

Nessa entrevista exclusiva ao Jornal 
do Instituto de Engenharia, o presidente 
do SEESP fala do mercado de trabalho, 
remuneração de engenheiro e educação. 
Para ele, no Brasil, com cerca de 40 mil 
formados por ano, ainda não há falta de 
mão de obra, mas alerta que poderá faltar 
futuramente se não houver novos estu-
dantes nos cursos de engenharia. Leia a 
entrevista na íntegra a seguir. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como o senhor vê a questão de falta 

de engenheiros no mercado, principal-
mente com a proximidade da Copa de 
2014 e as Olimpíadas de 2016? 

Murilo Celso de Campos Pinhei-
ro – Eu tenho a percepção de que vai 
faltar engenheiros, não que já esteja 
faltando. Nós estamos discutindo isso 
e propomos que o número de forman-
do de engenheiros no País deve dobrar. 
Discutimos muito essa questão. É o 

entrevista

acredita que ainda não há
falta de engenheiros

Murilo Celso de Campos Pinheiro

Presidente do SEESP (Sindicatos dos Engenheiros do Estado de São 
Paulo), Murilo Celso de Campos Pinheiro é engenheiro eletricista 
formado em 1978, com cursos de especialização em Sistemas de 
Aterramento. Iniciou sua vida profissional na Cesp (Companhia 
Energética de São Paulo) em 1980. Após a cisão da empresa, passou 
a atuar na Cteep (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista), na qual exerce o cargo de assessor da Presidência, estando 
atualmente licenciado para a atividade sindical. Reeleito presidente 
do SEESP, ao longo de seus dois mandatos à frente da entidade 
(2001-2005 e 2006-2009), trabalhou pelo seu crescimento em 
número de associados, na capacidade de negociação com as empresas 
e na inserção política e institucional do sindicato.
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e de estudantes, você percebe que nas 
escolas de engenharia a procura pela 
engenharia aumentou muito. Isso é 
uma das contribuições.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quantos engenheiros são formados 

no País e no Estado de São Paulo?
Murilo Celso de Campos Pinheiro 

– No País, em torno de 40 mil ao ano, 
mas cerca de 110 mil estudantes en-
tram no curso de engenharia. Estamos 
propondo, pelo menos, 80 mil profis-
sionais formandos ao ano para suprir a 
demanda do mercado. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como está a questão da remunera-

ção dos engenheiros?
Murilo Celso de Campos Pinheiro

– Essa questão é importante e nós 
temos que atacar mais porque não 
está sendo contemplada. A remune-

cultural. Duas dessas causas, a gente 
pode atacar que seria o conhecimen-
to da engenharia e das oportunidades 
de trabalho. A educação é uma ques-
tão que passa pela formação melhor 
do estudante no ensino básico.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Essa falta de conhecimento da 

profissão é causada pela falta de desen-
volvimento do País?

Murilo Celso de Campos Pinheiro 
– Sem dúvida, falta de crescimento e 
de oportunidade. Tudo isso propor-
cionou que o estudante não veja uma 
perspectiva de carreira, então há essa 
dificuldade.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Esse vídeo trouxe resultados?
Murilo Celso de Campos Pinheiro

– Sim, muitos resultados. Estamos 
propondo um aumento de formandos 

entrevista

“Eu tenho a percepção 
de que vai faltar 

engenheiros, não que 
já esteja faltando. Nós 

estamos discutindo 
isso e propomos que o 
número de formando 

de engenheiros no País 
deve dobrar.” 
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ração do engenheiro está aquém dos 
anseios de cada um dos profissionais. 
Eu também acho que a valorização 
também passa pela valorização de 
ganho salarial, quer dizer, esse é o 
reconhecimento de um trabalho.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quais são as especialidades 

mais promissoras da Engenharia e 
por quê?

Murilo Celso de Campos Pinheiro 
– É difícil falar disso, eu posso dizer 
que todas terão bastante sucesso até 
porque há muita interrelação uma 
com a outra. Acho importante frisar 
que todas elas serão valorizadas.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
O Sindicato briga pelos salários...
Murilo Celso de Campos Pinheiro 

– A gente briga pelo salário mínimo 
profissional.
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sidades de ponta, mas temos também 
faculdades que precisam melhorar.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
O senhor gostaria de citar algum as-

pecto que tem sido falho?
Murilo Celso de Campos Pinheiro 

– Uma faculdade boa, não aquela que 
tem nome, faculdade boa é aquela que 
ensina bem. Essa instituição está em 
busca do desenvolvimento, da moder-
nidade e do crescimento, então ela está 
tentando de todas as formas acertar, 
nós temos muitas assim. Outras que 
não estão buscando isso porque estão 
pensando mais na questão financeira, 
essas sim estão com problemas.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Falta alguma formação extra dentro 

do curso de engenharia?
Murilo Celso de Campos Pinheiro 

– No curso de engenharia, além da téc-
nica, administração, economia, precisava 
ter disciplinas da área de humanas, por 
exemplo, de relações. Talvez isso seja 
uma área boa a ser abordada.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como o senhor avalia a criação de 

um processo de certificação para os en-
genheiros?

Murilo Celso de Campos Pinheir 
– Nós temos uma classificação diferente. 
Na engenharia, por exemplo, você pre-
cisa o tempo todo se atualizar, precisa 
acompanhar o desenvolvimento tecno-
lógico do País e do mundo. Obviamente, 
isso já é uma classificação muito for-
te para o engenheiro. Não basta entrar 
numa empresa, ele tem de o tempo todo 
estudar, se readaptar e se aperfeiçoar, en-
tão essa já é uma forma muito criteriosa 
de certificação. Não há necessidade de 
fazer um teste até porque o engenheiro é 
testado todos os dias por meio da tecno-
logia, do aperfeiçoamento tecnológico, 
do desenvolvimento e das especializa-
ções. Até porque se ele não o fizer, ele 
perde o emprego. Aquele que é empre-
endedor perde o contrato, perde a obra. 
O próprio mercado já impõe isso.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como tem sido essa luta?
Murilo Celso de Campos Pinheiro

– A gente vem brigando muito por isso, 
mas sempre temos dificuldades com al-
gumas empresas notadamente que não 
querem pagar, não reconhecem isso 
de uma forma muito fácil, mas, na sua 
maioria no estado de São Paulo, as com-
panhias reconhecem e entendem que o 
profissional precisa de um salário míni-
mo que dê uma base para que ele possa 
se desenvolver. Obviamente que o salário 
final de cada profissional depende do tra-
balho de cada um, do empenho e do de-
sempenho na carreira e na profissão e da 
sua especialização também, mas o salário 
mínimo profissional tem de ser contem-
plado para que ele possa desenvolver bem 
e possa crescer na carreira.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
O senhor comentou que talvez fal-

tem engenheiros em determinadas áre-
as, quais serão elas?

Murilo Celso de Campos Pinheiro
– Talvez uma empresa queira buscar 
imediatamente um grupo definido, esse 
sim pode estar procurando determina-
dos profissionais, mas acho que nós te-
mos, no cômputo geral, a possibilidade 
de atender a todos.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Mesmo na área de pré-sal, pe-

tróleo...
Murilo Celso de Campos Pinheiro

– O pré-sal é uma área que está se ini-
ciando, então é uma formação que nós 
precisamos ter como especialidade. Isso 
obviamente aqueles profissionais de-
pois de formados que vão se especiali-
zar no pré-sal.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Como está a qualificação dos re-

cém-formados?
Murilo Celso de Campos Pinheiro

– Na questão de educação, a gente 
sempre diz que falta algo porque o 
aperfeiçoamento tecnológico tem de 
ser constante. Temos muitas univer-

entrevista
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“Não há necessidade 
de fazer um teste até 

porque o engenheiro é 
testado todos os dias 

por meio da tecnologia, 
do aperfeiçoamento 

tecnológico, do 
desenvolvimento e das 

especializações.”
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m um momento em que a indústria 
brasileira perde competitividade no 
cenário internacional e a inflação 
mostra sinais de recrudescimento 

em razão de uma série de fatores interdepen-
dentes como: custo Brasil, política cambial, 
juros elevados, gastos governamentais, falta de 
profissionais e mão de obra qualificada, cres-
cem as demandas por políticas e ações efetivas 
de incentivo à inovação e à produtividade, 
ao aumento da poupança, à racionalização 
de gastos públicos e a alocação dos recursos, 
sempre escassos em educação, na formação de 
engenheiros e em bons projetos que tenham 
real viabilidade técnico-econômica.

Bons planos, como bons projetos, tão 
caros à mentalidade dos engenheiros, indis-
pensáveis nas grandes obras de infraestrutura 
e também nas menores, devem conter, entre 
outros atributos, um diagnóstico acurado 
dos problemas e do seu entorno, propostas 
técnicas devidamente estudadas, um orça-
mento com identificação da origem e fluxo 
dos recursos compatíveis com as disponibi-
lidades que assegurem a continuidade desses 
empreendimentos, independentemente de 
eventuais mandatos e períodos eleitorais, um 
cronograma realista com datas definidas de 
início, meio e fim e uma supervisão cerrada 
na execução para evitar os desperdícios fre-
quentes dos planos emergenciais garantindo 
a qualidade, os custos e os prazos de execução 
requeridos. Depois de construídas ou fabrica-
das, as obras e equipamentos necessitam de 
recursos, engenharias apropriadas de opera-
ção e manutenção para que possam assegurar 
a sua tempestiva posta em marcha, um de-
sempenho eficiente, uma vida útil compatível 
com as premissas de projeto e as necessidades 
da cidadania. 

Projeto e manutenção são fatores impor-

Engenharia
Ciência

Tecnologia

tantes que em muitas obras públicas, passada 
a euforia das inaugurações, são relegados a 
um plano secundário na alocação dos recur-
sos técnicos e financeiros necessários para sua 
adequada utilização ou são objeto de estéreis 
disputas entre diferentes esferas de poder. Foi 
o que infelizmente ocorreu com  o sistema de 
monitoramento e prevenção de desastres que 
poderia ter minorado a perda de vidas na tra-
gédia que abalou o Rio recentemente, e que 
prometido em 2005 e embora concluído há 
mais de um ano, permanecia inativo por in-
sondáveis razões burocráticas. Não faltaram 
explicações ou pesquisas científicas sobre as 
causas do desastre: faltou o cumprimento e a 
fiscalização por quem de direito, da legislação 
que proíbe a ocupação irregular das encostas; 
faltaram vontade política, projetos adequados, 
boa engenharia, investimentos em defesa ci-
vil, recursos para implementação, operação e 
manutenção dos equipamentos e sistemas de 
prevenção. Sobre as responsabilidades e duali-
dade entre ciência e engenharia o prof.Henry 
Petroski da Duke University (EUA) escreveu 
recentemente (Spectral Lines – IEEE Spec-

trum, Vol.47, nº12 (INT),  December 2010, 
p.8: “Em discursos de cunho político, debates 
sobre políticas públicas e na mídia em geral, 
a palavra engenharia é frequentemente citada 
como um sinônimo de ciência. Essa confusão 
pode parecer apenas uma simplificação inó-
cua utilizada pelos redatores das manchetes, 
mas ela poderá prejudicar a tomada de de-
cisões corretas por parte de políticos, regula-
dores e do público em geral em relação aos 
desafios técnicos do mundo atual. Ciência é 
a busca do conhecimento sobre as origens, 
natureza e comportamento do universo e de 
tudo o que ele contém; engenharia é a procura 
da solução de problemas pela transformação 
dos elementos materiais existentes no mundo 
para produzir coisas novas. A mescla desses 
objetivos diversos pode conduzir a opiniões 
discrepantes que por sua vez podem retardar 
ou comprometer soluções, esforços e recur-
sos”. Ele se referiu especificamente ao recente 
vazamento de petróleo no golfo do México 
dizendo: “Uma engenharia de má qualidade 
levou-nos ao desastre e com certeza, somen-
te uma boa engenharia nos tiraria dele”. E 
referindo-se ao argumento de necessidade 
de investimentos apenas em pesquisa cientí-
fica básica, concluiu: “Embora muito se saiba 
sobre esses temas, certamente não faria mal 
conhecê-los um pouco mais, mas o que real-
mente promoverá o seu desenvolvimento se-
rão os investimentos em engenharia....” “Sem 
compreender isso, nós continuaremos a privar 
de recursos a engenharia que é necessária para 
a solução dos nossos maiores problemas”.

Miracyr Assis Marcato
Diretor do Depto. de Engenharia de Energia e 
Telecomunicações do Instituto de Engenharia e 
membro sênior vitalicio do IEEE – Institute of 

Electrical and Electronics Engineers.

Miracyr Assis Marcato

IE
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s trágicos acontecimentos 
que abalaram a região serra-
na do Rio trouxeram nova-
mente à tona a discussão so-

bre a reforma do Código Ambiental. 
Besteiras e seriedades têm sido ditas 
apaixonadamente de lado a lado. 

No caso específico das cidades é 
indispensável que a necessária discus-
são que há por se fazer seja retirada 
do foco de tensão criado por polêmi-
cas que tem origem na questão rural, 
não urbana.

Aliás, já existe entre ambientalis-
tas, urbanistas, geólogos, engenheiros 
geotécnicos, juristas e toda a gama de 
profissionais que lidam com a questão 
urbana um pleno consenso acerca da 
impropriedade da atual legislação am-
biental reguladora das APPs – Áreas 
de Preservação Permanente, no que 
se refere à sua aplicação ao espaço ur-
bano. É uma legislação inspirada na 
problemática rural, por decorrência, 
equivocada conceitual e estrutural-
mente para a gestão ambiental do tão 
singular espaço urbano.

É preciso que esse consenso se tra-
duza na produção de uma legislação 
ambiental específica para as cidades 
e inspirada nessa complexa realida-
de ambiental e antrópica. Como um 
exemplo dessa especificidade, conside-
re-se que as áreas florestadas no espaço 
urbano podem ser criadas deliberada-
mente e em qualquer tipo de terreno 
ou situação geográfica pela adminis-
tração pública e pelos agentes priva-
dos, ou seja, não necessariamente te-
riam que ser resultado da manutenção 
de corpos florestais naturais originais.

opinião

Outra situação específica para 
o caso urbano: do ponto de vista de 
riscos geológicos e geotécnicos, como 
deslizamentos e processos erosivos, a 
área de topo das elevações topográfi-
cas são extremamente mais favoráveis 
do que as áreas de encostas para uma 
segura ocupação urbana. Essa quali-
dade geotécnica das áreas de topo de 
morro deve-se à formação de solos 
mais espessos e evoluídos, portanto, 
mais resistentes à erosão, e à quase 
inexistência de esforços tangenciais 
decorrentes da ação da força de gra-
vidade. Situação inversa ocorre com 
as encostas de alta declividade, instá-
veis por natureza e palco comum das 
recorrentes tragédias geotécnicas que 
têm vitimado milhares de brasileiros.

Esse aspecto geológico e geotéc-
nico sugere que, dentro de um regra-
mento ambiental da expansão urba-
na, possa-se evoluir na concordância 
em se liberar, sob condições, a ocupa-
ção dos topos de morro, aumentan-
do-se as restrições para a ocupação 
das encostas.

No que se refere ao aumento de 
restrições para a ocupação de encos-
tas na área urbana, veja-se que o atual 
Código Florestal (Artigo 2º, item e) e 
a Resolução Conama 303 (Artigo 3º, 
item VII) definem como APP – Área 
de Preservação Permanente somente 
as encostas com declividades superio-
res a 45º (100%). Os conhecimentos 
geológicos e geotécnicos mais recen-
tes e abalizados indicam que, especial-
mente em regiões tropicais úmidas de 
relevo mais acidentado, há ocorrên-
cia natural de deslizamentos de ter-

ra já a partir de uma declividade de 
30º (~57,5%). Por seu lado, a Lei Nº 
6.766, de dezembro de 1979, conheci-
da como Lei Lehmann, que dispõe so-
bre o parcelamento do solo urbano no 
território nacional, em seu Artigo 3º, 
item III, proíbe a ocupação urbana de 
encostas com declividade igual ou su-
perior a 30% (~16,5º), abrindo exce-
ção para situações onde são atendidas 
exigências específicas das autoridades 
competentes;

Pois bem, a leitura geológica e 
geotécnica dessa questão sugere a  
providencial decisão de se reduzir 
de 45º para 22º o limite mínimo de 
declividade a partir do qual as áreas 
de encosta deveriam ser consideradas 
APPs. Imagine-se o ganho ambiental 
para as cidades brasileiras que decor-
reria de uma medida de tanta raciona-
lidade como essa, ou seja APPs flores-
tadas em encostas já a partir de 22º, e 
não mais de 45º.

Os exemplos explicitados res-
paldam a imperativa necessidade de 
produção de uma legislação ambiental 
especificamente voltada à realidade 
urbana brasileira. Uma legislação que 
tendo em conta e respeitando as dinâ-
micas próprias do espaço urbano, seja 
capaz de contemplar e assegurar os 
atributos ambientais indispensáveis à 
qualidade de vida dos cidadãos. Que 
se realize esse bom debate em clima 
de soma e entendimento.

Geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos
Arq. Urbanista Francisco Luiz 
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As Tragédias Serranas,
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Código Florestal vigente, 
instituído pela Lei nº 4771 
de 15 de setembro de 1965, 
em seu artigo 2º considera 

de preservação permanente as florestas 
e demais formas de vegetação situadas 
ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d’água desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal com base na largura mí-
nima de córregos e rios, já com a nova 
redação incluída pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001, da seguinte forma:

1 – de 30 (trinta) metros para os cursos 
d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

2 – de 50 (cinquenta) metros para os 
cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura;

3 – de 100 (cem) metros para os cursos 
d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;

4 – de 200 (duzentos) metros para os 
cursos d’água que tenham de 200 (du-
zentos) a 600 (seiscentos) metros de 
largura;

5 – de 500 (quinhentos) metros para os 
cursos d’água que tenham largura su-
perior a 600 (seiscentos) metros   nas 
nascentes, ainda que intermitentes e 
nos chamados “olhos d’água”, qual-
quer que seja a sua situação topográfi-
ca, num raio mínimo de 50 (cinquen-
ta) metros de largura...

Cursos d’água, por sua própria na-
tureza, possuem regime de escoamen-
to extremamente variável, função da 
topografia do terreno, condições hi-
drológicas e climáticas dentre outras 
variáveis, estando sujeitos a inunda-
ções e estiagens fatores que interfe-

rem na fixação de uma “largura”.
Desta forma, estabelecer a largura 

mínima de um curso d’água, e como cri-
tério de medição para finalidades legais 
é evidentemente uma simplificação, so-
mente justificável por ter sido este diplo-
ma instituído em meados da década de 
60 seguindo critérios das leis estabeleci-
das no século XIX, como a Lei das Ter-
ras, em que tais medidas eram expressas 
em “jardas Craveiras’.

Hoje, ao contrário daquelas épocas, 
são disponíveis modernas ferramentas 
geodésicas representadas por imagens de 
satélites e recursos de geogerenciamento 
capazes de conferirem a cada caso con-
flituoso soluções específicas amoldadas 
às condições locais.

Entretanto, nas discussões de caráter 
eminentemente político que envolve o 
polêmico novo Código Florestal Bra-
sileiro não houve ainda espaço para as 
discussões técnicas inerentes ao estabe-
lecimento de critérios mais modernos 
de medidas que possam ser estabeleci-
dos para a proteção da floresta e demais 
formas de vegetação, objetivo alvo do 
Código.

A   permanecerem como válidos 
no novo Código os critérios antigos 
de delimitação das áreas ribeirinhas é 
provável que na prática a aplicação do 
Código neste quesito se revele bastan-
te complexa.

José Eduardo W. A.  Cavalcanti
Conselheiro do Instituto de Engenharia

http://www.novaambi.com.br/
blogambiental

José Eduardo W. A. Cavalcanti
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“Nas discussões de caráter 
eminentemente político 
que envolve o polêmico 
novo Código Florestal 

Brasileiro não houve ainda 
espaço para as discussões 

técnicas inerentes ao 
estabelecimento de critérios 

mais modernos.”



Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2011 • nº 63 11

“

www.iengenharia.org.br

opinião

nquanto os diferentes veículos 
de comunicação divulgam em 
seus boletins diários o número 
de óbitos devido, principal-

mente, à fúria dos rios em diferentes 
regiões do País. Em um instante de 
lucidez, cabe junto à tamanha dor en-
tender que não há mais profissionais de 
Engenharia Civil, identificados como 
domadores de rios. 

Já faz algum tempo que perdi con-
tato com o último grande domador de 
rios, o Prof. Dr. Kokei Uehara. Recor-
do-me, então, das aulas na Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo, 
em que o mestre procurava nos ensinar 
a arte de domar um rio. Jamais imagi-
nei que a ausência de tamanho conhe-
cimento poderia ser responsável pela 
perda de tantas vidas.   

 É fato que ausência de conheci-
mento dos princípios gerais regendo 
os cursos d’água tem resultado muitas 
vezes em obras contraproducentes, daí 
a necessidade de primeiro entender o 
rio e, posteriormente, escolher a obra 
adequada à melhoria das condições de 
uso das águas desse rio. Atendendo a 
esse fim, é necessário que se tenha co-
nhecimento da morfologia fluvial.  

A morfologia fluvial é definida 
como sendo o estudo da conformação 
dos leitos dos cursos d’água que evo-
luem livremente, no solo escavado ou 
sobre os depósitos sedimentares, resul-
tante da deposição de sedimentos por 
eles transportados. 

Os rios apresentam como partes 
constituintes: o curso d’água ou o vo-

Brasil,
uma Nação sem domadores de rios

lume do próprio líquido corrente; o 
leito ou álveo e as margens. Os cur-
sos de água podem ser comparados a 
“Elementos Vivos”, nos quais a lar-
gura, o traçado e a profundidade evo-
luem regidos por leis bem definidas, 
porém muitas vezes difíceis de serem 
equacionadas.

As leis definidas e equacionadas 
para um determinado curso de água 
não se encontram nos códigos de di-
reito e, de maneira geral, não podem 
ser parâmetros para outros rios em 
virtude das características diferentes 
que podem variar no tempo e no es-
paço.

Por um momento se esqueceu que o 
equilíbrio atingido lentamente pelo rio 
ao longo dos séculos pode ser rompido de 
várias formas, desde uma atuação direta 

no seu leito como indireta na bacia.
Esse equilíbrio que exigiu tantos 

anos para ser atingido pode ser rom-
pido num pequeno espaço de tempo, 
como alterações de recobrimento da 
bacia hidrográfica e construção de bar-
ragens e tantos outros.

A execução de obras que tem como 
objetivo a estabilidade ou a melhoria 
de um curso d’água exige o conheci-
mento das leis que regem o seu equilí-
brio ou a sua evolução.

Cabe ao engenheiro civil se esfor-
çar para conhecer e utilizar essas leis 
em seu proveito, ao invés de procurar 
conter ou combater a natureza por 
meio de intervenções de engenharia.

“Por mais pachorrento que seja o 
rio, seu trabalho de erodir os obstácu-
los que o fazem curvar-se é constante, 
incessante – e às vezes relativamente 
abrupto. O curso de todo rio é sem-
pre temporário”. (PEREIRA, ALDO. 
Domador de Rios: história e perfil de 
Kokei Uehara. Expressão e Cultura: 
São Paulo. Associação dos antigos 
alunos da Escola Politécnica. Pág. 79. 
1994).

Pedro José da Silva 
Engenheiro consultor, doutor em 

Engenharia, professor da Faap e do 
Instituto Mauá de Tecnologia e da pós-

graduação da Universidade Santa Cecília 
(Unisanta) e pesquisador-colaborador 

no Centro de Química e Meio Ambiente 
do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (Ipen). 
Veja a íntegra do texto no site

www.iengenharia.org.br.
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Fernanda Nagatomi com
colaboração de Marília Ravasio

escassez de engenheiros tem sido um 
ponto de discussão nos diversos setores da 
sociedade, principalmente com a retoma-
da do crescimento da economia brasileira 

nos últimos anos. Como já é sabido pela classe, isso 
aconteceu devido à desvalorização da profissão nas 
décadas de 80 e 90, quando a estagnação não per-
mitia a colocação dos recém-formados no mercado 
de trabalho.

A alternativa mais rápida seria a importação de 
engenheiros para o mercado de trabalho brasileiro 
que tem sofrido com a falta de mão de obra espe-
cializada. Diariamente, os veículos de comunicação 
noticiam sobre o assunto. As últimas foram que o 
Confea tem recebido pressão para flexibilizar as leis 
para a entrada de profissionais estrangeiros no Brasil 
e que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio planeja um censo da carência de enge-
nheiros no País.

Alguns diretores de escolas de Engenharia 
acreditam que essa solução é paliativa apenas para 
atender a demanda mais urgente, sendo que o ide-
al seria incentivar a formação de jovens brasileiros.

Para o Prof. Ms. Celso Peixoto Garcia, diretor 
do Centro Politécnico da UNA, a solução passa por 
iniciativas públicas e privadas de incentivo à ciência. 
“Se a carência de engenheiros qualificados se man-
tiver, a importação desses profissionais para suprir a 
demanda é uma alternativa paliativa”.

“Apesar da falta de profissionais, a contratação 
de engenheiros estrangeiros não é uma solução, 
precisamos aproveitar esse momento para incen-
tivar a formação de jovens brasileiros. Contratar 
engenheiros estrangeiros é exportar oportunidades 
de salários e renda, além de ser um desincentivo à 
formação e capacitação local”, defende o diretor 

Engenheiros
onde estão  eles?

Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2011 • nº 6312

“

www.iengenharia.org.br

especial



Instituto de Engenharia • janeiro/fevereiro • 2011 • nº 63 13

“

www.iengenharia.org.br

de Engenharia da Universidade São Judas Tadeu, 
Prof. Dr. Ângelo Sebastião Zanini.

O reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, Prof. 
Dr. Otavio de Mattos Silvares, declara que a impor-
tação de mão de obra é inevitável em face do tempo 
para a formação de um profissional qualificado, mas 
alerta para a necessidade de uma legislação em que 
se observe a relação de equivalência das competên-
cias com os engenheiros formados aqui no País.

Essa é também a preocupação do Prof. Dr. Luiz 
Carlos Campos, diretor de Engenharia da PUC-SP. 
“Qual a qualificação dos engenheiros estrangeiros? 
Eles terão as competências necessárias? Quem irá 
avaliar a qualidade do profissional importado”, ques-
tiona o professor.

O presidente do Instituto de Engenharia, Aluizio 
de Barros Fagundes, afirma que não há como proibir 
a importação de mão de obra, mas alerta a necessi-
dade de “manter as diretrizes funcionais nas mãos do 
contratante, exigir a capacitação técnica necessária, 
enquadrar o exercício do profissional estrangeiro no 
requisitos legais vigentes, acompanhar a aplicação de 
técnicas inovadoras e outros quesitos, tal que não haja 
privilégios aos estrangeiros só por assim serem”.

Para o diretor da escola de Engenharia do Ma-
ckenzie, Prof. Dr. Marcel Mendes, a importação 
desses profissionais deve ser o último recurso e res-
trita apenas a especialidades muito específicas. Ele 
afirma que os profissionais que atuaram em outras 
áreas e os aposentados poderiam ser reinseridos no 
mercado de trabalho para suprir essa demanda. “Pa-
rece que essas fontes alternativas ainda não foram 
avaliadas em profundidade, muito menos, esgotadas. 
Salários atraentes e oportunidades desafiantes po-
derão mobilizar, em curto prazo, talvez uns 300 mil 
engenheiros nominais.”

Realidade
Hoje, o Brasil tem seis engenheiros para cada 

mil pessoas economicamente ativas. Diferentemen-
te dos Estados Unidos e do Japão que têm 25 en-
genheiros para cada mil trabalhadores e a França, 
15 por mil. A China forma cerca de 300 mil enge-
nheiros ao ano, a Índia, 200 mil e a Coréia do Sul, 
80 mil, ou seja, nesse último caso, duas vezes mais 
que o Brasil. 

Esses dados são do Programa Inova Engenha-
ria, elaborado pelo CNI –Confederação Nacional da 
Indústria–, em 2006, que já constatava que poderia 
haver carência de engenheiros e que tinha como 
proposta a modernização da educação em engenha-

onde estão  eles?
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ria no Brasil, idealizando cursos flexíveis a 
partir de uma visão de futuro. 

Essa situação é muito mais crítica 
no Brasil, pois há falta de investimento 
em infraestrutura. “Com o novo surto de 
progresso experimentado em 2010, tere-
mos tudo de novo por fazer e tudo por 
fazer de novo”, declara o presidente do 
Instituto de Engenharia. “A Engenharia 
vai ao sabor da economia. Quando há 
progresso sócio-econômico, a Engenha-
ria é ponta de lança. Quando se instala o 
recesso, é a primeira atividade a ser des-
cartada”, completa. 

O estudo “Escassez de engenheiros: 
realmente um risco?”, divulgado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) no Radar, número 6, de fevereiro 
de 2010, publicou que, se o PIB brasileiro 
crescer 5% ao ano ou mais até 2022, a for-
mação desses profissionais nas taxas atuais 
será insuficiente.

O presidente do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea), Marcos Túlio de Melo, con-
corda que há necessidade de aumentar o 
número de formandos em Engenharia. 
Ele disse que, em 2006, foram 23 mil en-
genheiros por ano; e, em 2010, em torno 
de 32 mil. “Precisaríamos formar, pelo 
menos, o dobro disso para atender uma 
perspectiva de uma economia com cres-
cimento de 5% ao ano.”

Na opinião do presidente do Sindi-
cato dos Engenheiros do Estado de São 
Paulo, Murilo Pinheiro, ainda não há 
falta de engenheiros. (Leia a entrevista 
completa na página 4).

Segundo o programa Inova Enge-
nharia, boa parte da atual crise enfrentada 
pela Engenharia Nacional tem sua ori-
gem na educação fundamental e média, 
devido à “síndrome de aversão à matemá-
tica”. A evasão de cerca de 50% dos alunos 
da engenharia ao longo dos dois primei-
ros anos do curso tem relação, sobretudo, 
com a fragilidade da formação básica em 
matemática. 

Melo acredita que a carência de mão 
de obra na área tecnológica está ligada à 
falta de investimento no ensino médio, 
principalmente na qualificação dos pro-

fessores de ciências, matemática, física 
e química. O outro problema levantado 
pelo presidente do Confea é os dados de 
que 13% da população entre 18 e 24 anos 
estão cursando uma universidade. “O pro-
blema maior é que desses universitários 
apenas 12% estudam no curso de carreira 
tecnológica”, preocupa-se o engenheiro.

Além da questão do ensino médio, o 
diretor da Faculdade de Engenharia da 
Faap, Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta, 
afirma que “há a não convicção do jovem 
no curso e na profissão, comparado a ou-
tras carreiras, devido ao efeito psicológico 
causado pelas crises econômicas anterio-
res e pelo ciclo de crescimento atual ser 
ainda um fenômeno recente”.

O Prof. Ms. da UNA declara que há 
necessidade de incentivar a ciência no 
País desde o início da vida escolar até 
a universidade. “O ensino médio ain-
da é muito teórico, sendo as atividades 
práticas pouco valorizadas. A ciência é 
estudada, mas não é colocada em práti-
ca. (...) O aluno não é incentivado nem 
estimulado a extrapolar a simples leitura 
das páginas do livro.”

“Não se resolve o problema da falta de 
engenheiros sem um investimento maciço 
na formação de bons professores de Ma-
temática, Física e Química para as escolas 
de ensino médio”, destaca o Prof. Dr. da 
PUC-SP.

No estudo do Ipea, estimou-se que, 
em 2008, para cada sete engenheiros, ape-
nas dois trabalham com carteira assinada 
em ocupação típica de sua formação. Os 
outros exercem funções como no mercado 
financeiro, que foi uma das alternativas 
para a falta de emprego no período de es-
tagnação da economia.

Além da importação de profissio-
nais estrangeiros, Fagundes acredita 
que, para suprir a demanda do mercado 
imediatamente, é necessário atrair para a 
engenharia os engenheiros, já formados, 
que estejam aposentados ou atuando 
fora da profissão, mediante remuneração 
compatível com o intento e incentivar os 
jovens a procurarem em massa as escolas 
de engenharia. “Em cinco anos, o mer-
cado estará regularizado.”

Certificação
A discussão não se encerra na falta 

de engenheiros, a questão da qualificação 
também é motivo de inquietação. Devido 
a isso, a questão da certificação entrou na 
pauta dos debates da classe.

As opiniões dos diretores de escolas de 
Engenharia estão divididas. O diretor do 
Mackenzie diz que a certificação é positiva 
porque estimula a permanente atualização 
dos profissionais e a saudável competição 
entre os engenheiros e tende fortalecer o 
vínculo dos engenheiros com as escolas.

O Prof. da Universidade São Judas 
compartilha da opinião. “Todas as ini-
ciativas que visam promover programas 
continuados de requalificação, certificação 
e aperfeiçoamento profissional são bem-
vindas, pois auxiliam no esforço nacional 
de ter mais e melhores engenheiros. Se 
tivermos boas escolas, teremos os bons en-
genheiros de que o Brasil precisa.”

A diretora da FEI declara que “um 
processo de avaliação pode trazer resultados 
positivos no futuro, desde que bem elabora-
dos, para que avalie conhecimento e poten-
cial profissional”, mas sugere que as empre-
sas selecionem seus profissionais por meio 
de provas de conhecimento e habilidade es-
pecíficos de acordo com suas necessidades.

Os diretores da PUC-SP e da Uni-
monte enfatizam a necessidade de um 
debate da questão. “A discussão é mais pro-
funda e precisa que todos os atores (MEC, 
Confea, Crea’s, Instituto de Engenharia, 
empresas, sociedade civil e Instituto de 
Ensino Superior, entre outros) discutam 
adequadamente o cenário atual antes de 
criar um exame de classe ou processo de 
certificação”, frisa o Prof. Dr. Rodrigo Tog-
notti Zauberas, coordenador dos cursos de 
Engenharias de Produção, Ambiental e de 
Petróleo e Gás da Unimonte.

“O processo de certificação é muito 
complicado de se analisar, pois quem de-
verá conceder o atestado de competência 
precisará ser uma entidade de terceira par-
te, isenta e idônea”, afirma o Prof. Dr. Luiz 
Carlos Campos, diretor de Engenharia da 
PUC-SP. “Penso que as instituições repre-
sentativas da classe deverão entrar no de-
bate e propor soluções”, completa. 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.
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a madrugada do dia 12 de ja-
neiro deste ano, Nova Fribur-
go e outras cidades da Região 
Serrana do Rio de Janeiro fo-

ram afetadas por uma tragédia. Um forte 
temporal que causou inundações, desli-
zamentos de terra, desabamentos de ca-
sas e provocou quase 900 mortes, sendo 
422 apenas na cidade de Nova Fribur-
go. O volume de chuva em 24 horas foi 
equivalente ao esperado para todo o mês. 

Após a enxurrada não havia energia 
elétrica nem comunicação, o abaste-
cimento de água foi interrompido e o 
transporte público parou devido aos de-
sabamentos e às vias intransitáveis. Era 
possível ver lixo e lama por toda a parte. 
A prefeitura decretou estado de calami-
dade pública, foi a pior tragédia provo-
cada pelas chuvas em Nova Friburgo, 
maior até do que a enchente que assolou 
a cidade em 1996.

No dia 7 de fevereiro, Aluizio de 

palestra

Barros Fagundes, presidente do Institu-
to de Engenharia, realizou uma palestra 
na sede do Instituto para o CDE –Cen-
tro Democrático dos Engenheiros– com 
objetivo de expor seus conhecimentos a 
respeito dos problemas de deslizamento 
de Nova Friburgo. 

Fagundes foi superintendente da 
Concessionária de Água e Esgoto de 
Nova Friburgo (Caenf ) entre os anos 
de 2002 e 2006. “As pessoas sempre 
me perguntam da tragédia em Nova 
Friburgo e aquilo de fato mexeu muito 
comigo emocionalmente porque a cada 
cena que assistia na televisão eu reco-
nhecia a rua, a casa, o local e as pessoas 
que apareciam. Entre os mortos estava 
o ex-prefeito da cidade, Paulo Azevedo, 
com quem o contrato de negociação [da 
concessão] foi assinado”, contou o presi-
dente do Instituto.

Para o presidente, no entanto, essa 
catástrofe deve ser aproveitada para dis-

cutir as pequenas tragédias que acon-
tecem todos os dias, inevitavelmente 
no começo do ano. Fagundes disse que 
“em um período de quatro anos em que 
viveu na cidade, todos os anos ele pre-
senciava pequenas catástrofes, que são 
pequenas apenas em relação a deste ano. 
Em vez de mil pontos de deslizamentos, 
existiam de 40 a 60 pontos de escorre-
gamento, grandes perdas materiais e três 
ou quatro mortes por ano. Era quase 
inevitável conviver com situações assim”.

Ele participou de concessões de água 
e esgoto em várias cidades do Brasil, 
mas disse que, em Nova Friburgo, vi-
veu um doutorado. “Eu enfrentava uma 
pressão brutal porque o principal juiz de 
primeira instância da cidade tinha um 
viés ideológico e profundo contra a con-
cessão, então era um juiz que advogava 
para quem debandava da companhia. 
Em uma cidade onde tem três escolas de 
Direito, todo mundo treinava movendo 

Região Serrana do Rio:
relato de quem morou antes da tragédia

Marília Ravasio
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Aluizio de Barros Fagundes; Reinaldo Canto Pereira, secretário do CDE; e Nelson Newton Ferraz, presidente do CDE
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que mais surpreendeu Aluizio foi onde 
existiam muitas residências boas, locali-
zada atrás do quarteirão do prédio onde 
ele morava. “Da janela da minha sala eu 
enxergava todo o morro, que foi onde 
aconteceu a grande tragédia do centro 
da cidade, morreram muitas pessoas, 
conhecia várias delas. Esse desmoro-
namento foi tão grande que rompeu a 
parede da garagem do prédio onde eu 
morava. Por incrível que pareça, foram 
deslizamentos em banguela, e as casas 
em que eu fiz a drenagem no morro 
não ruíram. Então, esse é um case téc-
nico importante a ser explorado para 
demonstrar que um serviço bem feito 
acaba trazendo bons resultados.”

Sobre a ocupação desordenada que 
acontece nos morros do país inteiro, uma 
possível solução, segundo o presidente 
do Instituto de Engenharia, é não per-
mitir ligação de água e de luz nas casas 
que são construídas em áreas irregulares. 
“É o jeito que existe e está previsto na 
postura municipal que as ligações só 
podem ser feitas em casas regularizadas, 
mas não é o que acontece. Na prática o 
promotor obriga a companhia a ligar luz 
e água, e o morador fica feliz até que ve-
nha uma chuva e leve a televisão.”

Os prejuízos da Companhia de Água 
e Esgoto com as chuvas são altíssimos 
porque o custo da reposição de todas as 
estruturas que foram afetadas, barragens 
que romperam, hidrômetros perdidos, o 
custo disso tudo é muito alto. “O proble-
ma vai um pouco além da preservação da 
vida humana que para mim é essencial, é 
nela que deveria ser o foco, mas a perda 
material também é gigantesca. Não faço 
a menor ideia de quantas décadas levará 
Nova Friburgo para se restabelecer desse 
acidente” afirmou Fagundes.

Na palestra foram discutidas formas 
para acabar com as enchentes, a primeira 
e mais antiga é não ocupar áreas que cos-
tumam alagar, a segunda forma é dimi-
nuir o fluxo das águas criando piscinões e 
a outra aumentar o canal para que exista 
mais espaço para a vazão de água dos rios, 
porém, as duas obras são caras e não há 
investimentos nesse sentido.

palestra

ações civis e públicas contra a concessão.”
As contas de água podiam ser pa-

gas nas casas lotéricas, que não tinha o 
equipamento decodificador do código 
de barra identificador, e muitas vezes o 
pagamento da conta escapava dos regis-
tros da Companhia de Água e Esgoto. 
Como não aparecia no registro que a 
conta havia sido paga, a companhia cor-
tava o fornecimento de água. Os mora-
dores apresentavam a conta paga na casa 
lotérica e abria um processo de danos 
morais contra a empresa. O presidente 
falou que quem julgava os casos era o 
juiz, que condenava a empresa a pagar 
sempre o teto salarial -26 mil reais-, que 
era cem vezes o salário mínimo da épo-
ca, ou seja, uma conta de 20 reais gerava 
uma multa de 26 mil. “Com isso, passei a 
demonstrar para o juizado que ele estava 
me obrigando a pagar todas as contas de 
água e esgoto até a quarta ou quinta ge-
ração daquele sujeito que sofreu o dano.

Além disso, quando havia um des-
lizamento de terra, ruas inteiras eram 
destruídas e acontecia o rompimento da 
rede de distribuição ou alguma adutora, 
então o chefe da Defesa Civil dizia que 
o rompimento da adutora tinha provo-
cado a queda do morro. Para solucionar 
esse problema, Fagundes contou que fez 
um levantamento de todos os pontos de 
risco possíveis e as identificou, fez um 
laudo técnico e recolocou a adutora de 
rede de água para não perdê-las se por 
acaso viesse o deslizamento. “Onde não 
era possível ir, fazia todo o serviço de 
drenagem para uma concentração de 
vazões dos pontos de risco levando para 
longe o deflúvio.”

Ele ainda explicou que nem sem-
pre era possível desempenhar trabalhos 
como o descrito acima, uma vez que o 
proprietário da área deveria autorizar a 
entrada do concessionário para a reali-
zação de qualquer obra. Uma das ruas IE
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Miniauditório durante evento no Instituto de Engenharia 
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isputadas no feriado de Tira-
dentes, de 21 a 24 de abril, as 
Engenharíadas é uma viagem 
universitária feita para que os 

alunos dos cursos de engenharia participem 
de competições esportivas e de festas. Neste 
ano será realizada a 13ª edição que conta 
com o apoio do Instituto de Engenharia.

Até o momento, participarão das En-
genharíadas nove faculdades, representa-
das por suas atléticas. São elas: Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar); 
Poli-USP; FEI; PUC-Campinas; Uni-
camp; Universidade Federal de Itajubá 
(Unifei); Mackenzie; Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) e Faap.

A comissão organizadora do evento 
é formada por um secretário geral –res-
ponsável pela competição-, que registra 
as reuniões em ata, elabora o cronograma 
para a competição e apresenta um relató-
rio final do evento. Nesta edição, é Ennio 
Ota, estudante da Poli-USP.

engenharíadas

Definidas as escolas participantes
da 13ª edição das Engenharíadas

Ele conta com a tesoureira Emily 
Barbosa, do Mackenzie, que é responsá-
vel por elaborar um planejamento orça-
mentário do evento, realizar o controle 
das movimentações financeiras e con-
feccionar o balanço financeiro ao final da 
competição.

Já o diretor de Esportes, Guilherme 
Rodrigues Su, que estuda na UFScar, sua 
função é verificar a estrutura esportiva da 
cidade-sede, ainda em definição. Além de 
preparar os locais dos jogos, é responsável 
pelos árbitros, auxiliares e coordenadores 
da competição.

Tem ainda o diretor de Eventos, Fer-
nando Passarella, da UFScar. Fica a seu 
cargo dirigir as reuniões e negociações so-
bre festas e eventos, elaborar uma licitação 
para as empresas de eventos interessadas, 
promover e divulgar a competição e tam-
bém supervisionar a empresa vencedora. 

O objetivo do evento é promover 
a integração entre as faculdades por 

meio da prática esportiva, melhoran-
do a cada edição tanto no nível téc-
nico das disputas quanto nas festas 
que acontecem ao final de cada dia. 
O campeão dos jogos é definido por um 
sistema de pontuação. Para ser campeã a 
faculdade deve somar o maior número 
de pontos entre as faculdades partici-
pantes.  Além das modalidades obriga-
tórias: atletismo, basquete, futebol, futsal, 
handebol, natação, tênis de campo, tênis 
de mesa, vôlei, xadrez e duas lutas de 
escolha da faculdade, entre judô, karatê, 
jiu-jitsu e tae kwon do, ainda há beise-
bol, futebol de campo, pólo aquático, ru-
gby, softbol, badminton e vôlei de areia. 
Como as Engenharíadas sempre aconte-
cem em cidades do interior, as faculdades 
ficam encarregadas de fretar os ônibus 
para levar os atletas e a torcida para os 
jogos e as festas. Os alojamentos nor-
malmente são escolas do município da 
cidade-sede - do estado ou privadas. 

Engenharíadas 2009, 
em Jaboticabal (SP)

Comissão Organizadora das Engenharíadas 2011 

no dia 13 de fevereiro, na sede do Instituto
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Considerando alguns eventos agendados que podem influen-
ciar na mobilidade urbana da Grande São Paulo, com destaque 
para a Copa do Mundo de 2014, o Instituto de Engenharia pro-
moverá, em sua sede, uma discussão das principais propostas de 
estádios na Região Metropolitana nos dias 29/03 e 27/04. 

Apesar de a capital paulista e a região tenha uma boa in-
fraestrutura, as seguintes questões estão em pauta: como solu-
cionar os problemas urbanos? Como vencer os problemas de 
acesso e mobilidade urbana? Como preservar o centro já to-
talmente degradado? Como será usada a infraestrutura legada 
por esses eventos? Quem financiará todas as despesas? Quais 
as vantagens para região? Quais as consequências? 

Veja informações no site www.iengenharia.org.br.

Estádios na Metrópole - SPTrólebus
Com o objetivo de expor a importância do trólebus como 

veículo de média capacidade que utiliza energia limpa abun-
dante no País com redução de 100% em poluentes, o Instituto 
de Engenharia promoverá, no dia 22 de março, das 8h30 às 
12h30, o Simpósio: Trólebus, em sua sede.

O evento contará com a presença do secretário de Estado 
dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fer-
nando Ribeiro Fernandes, e do secretário Municipal de Trans-
portes de São Paulo, Marcelo Cardinali Branco, e Adriano 
Murgel Branco, Eminente Engenheiro do Ano em 2008, que 
foi secretário de Estado dos Transportes de São Paulo.

 Veja informações sobre o simpósio no site www.ien-
genharia.org.br.

A Associação Atlética Acadêmica En-
genharia Industrial (AAAEI) é a primeira 
a ter todos os membros da diretoria associa-
dos ao Instituto de Engenharia. O intuito 
dessa parceria é proporcionar desenvolvi-
mento dos alunos-esportistas, não apenas 
no esporte, mas também profissionalmente, 
tornando-se competitivos e altamente qua-
lificados para ingressar no mercado de tra-
balho nas melhores empresas atuantes no 
mercado brasileiro e mundial.

Fundada em 29 de março de 1955, 
nove alunos-esportistas deram início ao 
esporte universitário e o seu crescimento 
dentro da FEI (na época Faculdade de 
Engenharia Industrial). Ao longo dos 
anos, conquistou diversos títulos nos 
campeonatos disputados, sendo a Asso-
ciação Atlética registrada mais antiga 
do Brasil. 

A AAAEI representa a instituição 

Parceria Atlética da FEI e Instituto de Engenharia

A nova diretoria, que tomou posse 
em 2011, é composta por:

Presidente - Thiago Trindade  
Vice-presidente - Felipe Neves  
1º Tesoureiro - Tiago de Lucca  
2º Tesoureiro - Vitor Marques  
1º Secretário – Caio Cerqueira  
2º Secretário – Larissa Ranchel  
Diretor Geral de Esporte Masculino – 
Stefano Bassanello  
Diretor Geral de Esporte Feminino – 
Julia Barreiros  
Diretor de Patrimônio - Catarina 
Cirullo

nas competições esportivas de cunho univer-
sitário, organiza e realiza treinos das mais 
variadas modalidades esportivas a fim de de-
senvolver as habilidades atléticas dos alunos, 
além de promover atividades esportivas com o 
objetivo de integrar os estudantes dos diversos 
cursos de graduação. Possui atletas que dis-
putam diversas modalidades como: futebol de 
campo, futsal, basquete, vôlei, vôlei de areia, 
handebol, tênis, tênis de mesa, natação, artes 
marciais, rugby, beisebol e xadrez. 

As equipes da atlética representam a 
universidade em torneios como: Engenha-
ríadas (antigo Inter-ENG), Torneio da 
Semana da Asa – ITA, Liga Paulista Uni-
versitária, Jogos Universitários Paulistas, 
FUPE (Federação Universitária Paulista 
de Esportes), Desafio FEI x Mauá, NDU 
(Novo Desporto Universitário), entre ou-
tros.

A FEI sempre teve entre seus alunos, 

atletas de altíssimo nível técnico. Alguns 
chegaram a representar o Brasil em Jo-
gos Olímpicos e campeonatos mundiais 
fazendo parte de seleções universitárias e 
não universitárias.
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Eleições gerais para o biênio 
2011-2012

No período de 25 a 30 de março acontecerá às eleições 
gerais do Instituto de Engenharia para escolha de: presidente; 
vice-presidentes de Administração e Finanças, de Atividades 
Técnicas, de Relações Externas, de Assuntos Internos e de Sede 
de Campo; primeiro e segundo diretores secretários; primeiro e 
segundo diretores financeiros; 15 membros do Conselho Deli-
berativo; três titulares e três suplentes do Conselho Fiscal.

Terão direito ao voto associados titulares do Instituto de 
Engenharia em pleno gozo de seus direitos estatutários, de 
acordo com Artigo 13, letra b, do Estatuto.

Representantes no Crea-SP

Núcleo Jovem preparando
as atividades

Para este ano, o Núcleo Jovem pretende realizar diversos even-
tos, dentre eles um encontro Marinha do Brasil: Ciência e Tecno-
logia – Oportunidades para Jovens; um concurso de fotografia com 
temas ligados à engenharia; atividades com o Núcleo de Escoteiros 
do Brasil  com participação de engenheiros, escoteiros e estudan-
tes no fomento de ações que são básicas para engenharia e de ajuda 
à sociedade. 

Serão promovidos trabalhos sociais em ONGs, sobre preser-
vação do meio ambiente, separação de lixo, reciclagem, economia 
doméstica, uso da água e consumo de energia e encontros com as 
lideranças dos núcleos jovens das entidades irmãs para trocar expe-
riências e intensificar relacionamentos. 

Existem outros tópicos previstos que serão desenvolvidos no 
decorrer do ano. Para cada atividade, há um coordenador do pro-
jeto e um assistente que são os responsáveis por operacionalizar e 
organizar a ação.

Governo paulista proíbe a contratação de projetos de 
engenharia e arquitetura pelo menor preço

Critérios como menor preço ou pregão estão proibidos 
de ser adotados para a contratação de serviços de arquitetu-
ra e engenharia pelo poder público do estado de São Paulo.   
É o que determina o Decreto nº 56.565, publicado no Di-
ário Oficial estadual do dia 24 de dezembro de 2010.   
De acordo com a medida adotada pelo ex-governador 
Alberto Goldman, serviços de engenharia e arquitetu-
ra são de natureza técnica, por isso não podem ser apro-
vados ou contratados pelo menor preço ou pregão.   
A decisão -primeira do gênero no País- deverá estabelecer um 
novo padrão de qualidade para obras e empreendimentos no 
estado. 

Essa conquista deve-se ao empenho do engenheiro José Ro-
berto Bernasconi que, de longa data, vem pleiteando esta mu-

dança para a contratação de serviços de arquitetura e engenharia.  
Bernasconi é o atual presidente do Sinaenco-SP (Sindicato 
da Arquitetura e Engenharia), foi presidente do Instituto de 
Engenharia entre os anos de 1985 e 1988 e eleito Eminente 
Engenheiro do Ano 2010.

“Foi uma boa providência o governo paulista vedar a con-
tratação de engenharia consultiva por pregão, mas ainda há 
muito por ser feito. As atividades intelectuais de engenharia 
não podem ser alvo de disputas pecuniárias e deveriam ser obje-
to de livre escolha pelo contratante, assim como são as de medi-
cina, advocacia, artísticas e científicas”, destaca o presidente do 
Instituto de Engenharia, Aluizio de Barros Fagundes.

Para ler o Decreto na íntegra acesse o site www.ienge-
nharia.org.br.

A eleição dos novos representantes do Instituto de En-
genharia no Crea-SP aconteceu no dia 5 de janeiro, na sede 
do Instituto. O eleito foi o engenheiro Mauro José Lourenço, 
tendo como suplente o engenheiro Marcos Moliterno. O pe-
ríodo de representação é de três anos.

Reunião na sede de campo do Instituto, em dezembro de 2010
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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

Gestão de energia elétrica em 
instalações
15 e 16 de março – das 8h30 às 17h00

Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no 
gerenciamento de energia elétrica em instalações, das áreas 
de projeto, engenharia, produção e manutenção, na identi-
ficação de oportunidades de economia, no planejamento de 
ações e investimentos para atendimento as necessidades de 
seus clientes ou das suas empresas, na garantia de continui-
dade de seus processos a partir da utilização de equipamen-
tos autônomos e, na melhoria da qualidade e produtividade 
de suas instalações. Dando ênfase a nova Resolução 414 da 
ANEEL que trata das condições gerais do fornecimento.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista, engenheiro es-
pecialista da Companhia Energética de São Paulo – CESP. 
Gerente da Divisão Técnica da extinta Agência para Apli-
cação de Energia, trabalhou como Instrutor na FIESP – Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo, no Núcleo 
de Treinamento Tecnológico do Rio de Janeiro e em grupos 
empresariais. Atualmente é diretor da Backing Engenharia e 
Treinamento Ltda., com trabalhos nas áreas de consultoria, 
projetos, manutenção e instalações em empresas.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 500,00
Não associados: R$ 625,00

Interpretação de certificação de 
calibração*
18 de março – das 9h às 17h

Transmitir aos participantes conhecimentos na atividade 
de interpretação dos certificados de calibração dos equipa-
mentos. Serão abordados assuntos como: noções básicas de 
Metrologia, Sistemas de Gestão da Qualidade Ítem 7.6 da 
norma ISSO 9001:2008 e sua aplicação, noções básicas de 
Cálculo de Incerteza, qualificação de fornecedores de ser-
viços de calibração, análise, interpretação e validação dos 
certificados, questões de auditoria, dúvidas frequentes, não 
conformidades em calibração, ações corretivas, estudos de 
caso e exercícios de fixação.  
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 300,00
Não associados: R$ 375,00

Qualidade no atendimento ao cliente 
baseado na norma NBR 10002*
1 de abril – das 9h às 17h

Orientar os participantes nas modernas formas de atendi-
mento ao cliente e sua abrangência, baseado na norma NBR 
10002. Serão apresentados conceitos de atendimento, melho-
rias desenvolvidas, diretivas de atendimento, orientações para 
atender reclamações, papel dos gestores, atendimento pessoal, 
sugestões de bom atendimento, atendimento a idosos, ges-
tantes, marketing pessoal, etiqueta empresarial e comunica-
ção, objeções em vendas, atendimento telefônico e e-mail. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 300,00
Não associados: R$ 375,00

Implantação de auditoria de 5S*
8 de abril – das 9h às 17h

Capacitar os participantes na atividade para implantação da 
ferramenta 5S e realização de auditorias, apresentando me-
todologia de implantação, benefícios gerados, dificuldades 
de implantação, treinamento da equipe multiplicadora, ela-
boração de cronograma de atividades, check list e relatórios, 
apresentação de casos de sucesso, fotos, indicadores utili-
zados, exercícios de fixação, não conformidades e evolução. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 300,00
Não associados: R$ 375,00
*Instrutora: Jeanette Zubieta Opazo, engenheira industrial 
química formada pela FEI-SP, com 15 anos de experiência 
em implantação de sistema de qualidade, metrologia, ca-
libração e manutenção de instrumentos. Atuou em diver-
sas empresas automotivas, químicas e têxteis em SP e em 
grandes hospitais (Beneficência Portuguesa e Hospital das 
Clínicas) implantando sistema de qualidade e de gestão 
de equipamentos, e como palestrante. Membro da comis-
são científica da REMESP e avaliadora do Prêmio Banas 
Metrologia e Excelência em Qualidade. Auditor líder com 
curso na SGS Certificações. 

Avaliação de imóveis urbanos
12 de abril a 02 de maio – das 19h às 23h

Com o objetivo de capacitar o aluno a avaliar imóveis urba-
nos para juízes, bancos, entidades e empresas particulares. A 
programação conta com avaliação de terrenos, construções, 
imóveis, aluguéis, econômicas s e glebas urbanizáveis. Além 
de falar sobre inferência estatística, desenvolvimento de um 
processo judicial, exemplo de laudo judicial, parecer técnico 
concordante e parecer técnico divergente.
Instrutor: José Fiker, engenheiro civil, advogado e adminis-
trador de empresas, com longa folha de serviços prestados 
ao Metrô de São Paulo, Caixa Econômica Federal, Banespa, 
Eletropaulo, entre outras. Foi fundador e primeiro presi-
dente da Câmara de Valores do IBAPE – Instituto Brasi-
leiro de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia, 
perito dos Tribunais de Alçada e Justiça. Coordenador da 
Divisão de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenha-
ria. Pós-Graduado em Avaliações e Perícias de Engenharia. 
Recentemente, lançou pela Editora LEUD o livro Perícias e 
Avaliações – Fundamentos Práticos. Colaborou e participou 
de comissões técnicas em inúmeros congressos de avaliações 
e perícias. Atualmente, coordena e ministra três cursos de 
pós-graduação promovidos pelo INBEC em convênio com 
a UNIP.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 600,00
Não associados: R$ 750,00
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livros

Recorrendo a um notável acervo de fotografias, esque-
mas e relatórios, os autores fazem uma descrição de como 
é atribulada a viagem da água por todo o Sistema da Can-
tareira, proporcionando ao interessado a possibilidade de 
deter-se em cada um dos seus pontos notáveis e a oportu-
nidade de entender como e porquê foram construídos. Os 
textos são curtos, pois são ligados ao material iconográfico, 
já que a ideia era de produzir uma narrativa visual e aces-
sível a todos. As fotografias tiradas do caminho das águas 
foram feitas a bordo de um helicóptero, em um trajeto de 
cem quilômetros repleto de belezas naturais.

Este livro apresenta aspectos administrativos e técni-
cos essenciais para um gerenciamento eficiente das ins-
talações elétricas. O objetivo é oferecer a assistência ne-
cessária para obter uma redução dos custos associados à 
utilização da energia elétrica. Quanto aos processos admi-
nistrativos, detalha as faturas de energia elétrica em baixa 
e alta tensão, orientando a eventual alteração contratual 
que resulta na redução do valor da fatura. Ao tratar dos as-
pectos técnicos, define os conceitos envolvidos na adequa-
ção do fator de potência e a eficiência energética, incluin-
do sugestões de aplicação de equipamentos eficientes. 

Foram grandes as transformações na cidade de São Paulo na 
virada do século XIX para o XX. No período a sociedade paulis-
tana vivenciava uma busca pela racionalização do trabalho e uma 
expressiva evolução populacional, certamente com consequências 
urbanísticas, sociais e, com reflexos habitacionais que também 
são relacionados com a modernização da cidade. Nesse contexto 
é que se colocam iniciativas do poder público, como a institui-
ção de uma Comissão de exame e inspeção das habitações operárias 
e cortiços no distrito de Sta. Ephigenia, cujo relatório, produzido 
em 1893, é apresentado e analisado neste livro. A obra apresenta 
o documento que é composto de um relatório descritivo e 65 
fichas relativas a cada casa ou cortiço mencionado. Portanto, um 
documento fundamental para pensarmos algumas das diretrizes 
da política de intervenção urbana, sanitária e habitacional.

Uma História 
Visual da 
Construção do 
Sistema Cantareira

Nicola Paciléo Netto/Luiz 
Almada de Alencar Barros
Edição do Autor – 2010

Os cortiços de 
Santa Ifigênia: 
sanitarismo e 
urbanização 
(1893)
Simone Lucena Cordeiro
Arquivo Público do 
Estado de São Paulo/ 
Imprensa Oficial – 2011

Este é o primeiro volume da coleção “Design & Processo” a 
obra traz o Yatch, que são embarcações de uso recreativo, mos-
trando como acontece a criação deles e alguns conceitos usados 
em sua construção. Além disso, o livro fala sobre a história da 
náutica no Brasil, dos estaleiros, do perfil e de seis projetos de 
Fernando Almeida. Ele foi escolhido para fazer parte do livro 
pela sua vasta experiência em importantes escritórios de proje-
to e estaleiros do mundo. A cada volume da coleção um tema 
será abordado, com diversas áreas do design brasileiro, como 
gráfico, urbano, industrial, naval, aeronáutico e automobilísti-
co, entre outros. Esses livros são importantes para divulgar e 
socializar o design brasileiro que, após décadas de adaptação de 
modelos que chegam do exterior, consolida conceitos e estética 
com personalidade própria.

Yacht Design: 
Fernando de 
Almeida 
Roberto Negraes 
Editora C4 – 2010

Gerenciamento de
Energia Ações 
Administrativas e
Técnicas de uso 
Adequado da Energia 
Elétrica
Benjamin Ferreira de 
Barros/Reinaldo Borelli/
Ricardo Luis Gedra
Editora Érica Ltda – 2010
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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


