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- Metrô - divulgou o Relatório da Administração de 2010. De acordo 
com o documento, entre 2007 e 2010, o governo do estado de São Paulo 
investiu R$ 7 bilhões na expansão e modernização das linhas. Obser-
vamos que tal investimento é insuficiente para dar atendimento à de-
manda social, criada pela ineficiência dos transportes públicos, uma das 
grandes causas da crescente falta de mobilidade na cidade de São Paulo. 

Apesar de seus 164 trens, entre os grandes gargalos desse transporte 
estão as linhas 1 - Azul (Tucuruvi-Jabaquara) e a 3 - Vermelha (Corin-
thians/Itaquera - Barra Funda) com trens obsoletos, sem ar-condicionado, 
superlotados. É muito comum os usuários estarem em estações com su-
perpopulação, esperando por mais de cinco minutos pelo próximo trem, 
que muitas vezes não para para pegar passageiros, dirigindo-se à estação 
seguinte, tentando desanuviar o excesso de pessoas paradas ao aguardo de 
condução. Muitas vezes espera-se até o quinto trem. Ou seja, a realidade 

dura e crua é a que já sabemos: o metrô opera no 
limite, às vezes, além desse limite de segurança.

Os investimentos estão sendo feitos, mas são 
poucos ou estão travados burocraticamente. Há 
as oito estações da Linha 4 Amarela (Vila Sônia-
Luz) que estão em construção desde a fase inicial 
até a de testes. Restam três estações da primeira 
etapa desse trecho: Pinheiros, República e Luz. 
Da segunda: Vila Sônia, São Paulo/Morumbi, 
Fradique Coutinho e Oscar Freire e, por último, 
Higienópolis/Mackenzie, espera-se a conclusão 
antes do término de 2014 - ano da Copa. 

A Linha 2 - Verde (Vila Madalena-Vila 
Prudente) também passará por ampliação. 
Haverá o prolongamento, com um sistema em 
monotrilho, futuramente chegando à Cidade 
Tiradentes. Na 5 - Linha Lilás (Capão Redon-
do-Largo 13), em operação desde 2002, há uma 
outra estação em construção, com previsão de 
término também para 2013. 

A crucial implantação da Linha 5 - Lilás está 
parada. A sua licitação foi suspensa em outubro de 

2010, em decorrência de suspeita de direcionamento de resultados. Para 
o processo ser retomado, o prazo mínimo adicional será contado em 
anos. Neste caso, enquanto se tenta destravar as questões, quem sofre é a 
população, vítima de uma cidade paralisada. 

É necessário que essas pendências sejam resolvidas com celerida-
de. É fundamental que as questões políticas, legais e institucionais, e a 
grande urgência do aumento do transporte público estejam em canais 
separados. Será que não dá para, em nome dessa situação de emergência, 
realizar um mutirão cívico, institucional judiciário e administrativo para 
que as construções sejam retomadas no menor prazo possível?

Enquanto isso, quem sofre é o cidadão, vítima do mau serviço de 
transporte público, da paralisia política e institucional, da mesquinharia 
dos conflitos de interesses, enfim, da conjunção dos fatores que impe-
dem que o crescimento ordenado do Brasil se transforme em progresso 
e desenvolvimento da qualidade de vida da nossa gente. 

São novos tempos. Portanto, novas políticas. Nova forma de pen-
sar a cidade. Há que se buscar estratégias funcionais de gerenciamento 
para os velhos sistemas. É necessário o aumento dos investimentos no 
modal transporte, em especial o coletivo. Há que se buscar uma nova 
“arquitetura” para a cidade, uma arquitetura que contemple não só a sua 
especificidade, mas o todo, oferecendo uma boa qualidade de vida para 
os cidadãos paulistanos.

palavras do presidente

O Fim da Mobilidade Urbana
na Cidade de São Paulo

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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os últimos anos, a maior metrópole do País vivencia um grave 
problema de locomoção. Em São Paulo está cada vez mais 
difícil circular, quer seja de carro, ônibus, metrô, táxi, bicicleta 
ou até mesmo a pé. Diariamente os paulistanos enfrentam 
grandes congestionamentos no trajeto de suas casas até o tra-

balho e invariavelmente do trabalho até suas casas.  
As vias monitoradas na capital paulista já ultrapassam a marca de 

170 quilômetros nos chamados horários de pico. E a nossa experiência 
acrescenta que, quando há mais de 100 quilômetros de congestiona-
mento, este é pelo menos, três vezes maior do que o informado. 

Nesse mesmo cenário encontramos ônibus, metrô e trens metropo-
litanos com superlotação. Frequentemente acontecem panes e atrasos. 
Tudo se agrava quando chove em São Paulo. A velocidade média vei-
cular não ultrapassa 20 quilômetros por hora, mesmo nas vias expressas, 
em horários de pico. Até com chuvas normais os 
semáforos se desligam tornando a vida um inferno.

Está por acabar a famosa hora do rush, em São 
Paulo, pois toda hora é “hora do rush”. Muitas ve-
zes, de madrugada, ainda há congestionamento.  Se 
não nas regiões centrais, nas periféricas.

De acordo com dados do Detran/SP -divulga-
dos no final de março de 2011–, São Paulo ultrapas-
sou a marca de sete milhões de veículos (entre carros, 
motos, triciclos, quadriciclos, micro-ônibus, cami-
nhonetes, utilitários, caminhões e ônibus). O núme-
ro de paulistanos é de 10,9 milhões de pessoas. Em 
uma matemática rápida, um carro e meio por pessoa. 

Em uma análise simples, poderíamos pensar 
que as causas de tal situação são: a abertura de mer-
cado (Collor), a estabilidade econômica do Plano 
Real (FHC) e a política financeira (Lula) por li-
berar o crédito e oferecer tantos incentivos fiscais, 
aumentando o consumo em todas as classes sociais. 

No entanto, a que se deve a falta de mobilidade 
na cidade de São Paulo? Sabemos que a qualidade 
da locomoção de uma sociedade influi diretamente 
na qualidade de vida dos seus cidadãos. Esses precisam contar com um 
tempo médio de deslocamento diário da ordem de três a quatro horas a 
serem somados nas suas horas de trabalho.

Historicamente a cidade de São Paulo não foi planejada para ta-
manha quantidade de veículos, porém o desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico, ocorridos nas últimas décadas, exigem que a cidade 
reveja suas prioridades e as traduza em ações. Exige ampliar a política 
de investimentos em transportes coletivos de qualidade, exige planeja-
mento das ações administrativas, incluindo a criação de novos corre-
dores de circulação de ônibus. É imprescindível uma racionalização do 
trânsito, das suas vias e equipamentos. Multar de forma crescente, como 
está acontecendo hoje, não é solução para melhorar a movimentação. 
Apenas reforça o caixa.

Uma alternativa, entre outras, para restituir a mobilidade da cidade 
de São Paulo é um forte investimento na construção de várias linhas 
do metrô, que já foi um dia o melhor e mais rápido meio de transporte. 
Desde sua inauguração, em 1974, até os dias atuais, o Metrô aumentou 
pouco mais de 1,5 quilômetros por ano chegando a um total de 70 km. 
Nada, comparado a outras cidades, como Nova Iorque, com 479 qui-
lômetros de linhas (uma média de cinco quilômetros por ano, desde a 
criação em 1904).

Em abril de 2011, a Companhia do Metropolitano de São Paulo IE
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cipalmente nesses três quesitos: planeja-
mento, sustentabilidade e transformações 
urbanísticas.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quais são os objetivos dessa missão?
Walter Feldman – Aprender e ajudar 

a implantar no Brasil o mesmo esquema 
de planejamento e execução de obras que 
a Inglaterra adotou. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Como foi feita a escolha de seu 

nome? E quais serão suas atribuições?
Walter Feldman – O convite para 

que São Paulo enviasse um representante 
à Londres partiu do presidente do Co-
mitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur 
Nuzman. Foi o prefeito Gilberto Kassab 
que definiu meu nome, acredito eu, até 
pela experiência “multidisciplinar” que 
tive diante das secretarias de Coordena-
ção das Subprefeituras, na qual aprendi 

um pouco sobre mudanças urbanas e 
melhor ocupação do espaço público, e de 
Esportes, em que aprendi o poder do es-
porte como ferramenta de transformação 
da sociedade. 

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Qual foi a sua reação ao receber essa 

responsabilidade?
Walter Feldman – Empolgação, an-

siedade, curiosidade e muita alegria, claro.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Em um debate na sede do Instituto 

de Engenharia, o senhor comentou que 
um representante do Rio de Janeiro tam-
bém irá à Londres. O senhor já tem esse 
nome?

Walter Feldman – Ainda não.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Ainda no debate, o senhor destacou 

o planejamento, tanto da comunidade 

Nessa entrevista exclusiva ao Jornal 
do Instituto de Engenharia, Feldman, 
que está de malas prontas para morar em 
Londres (Inglaterra), fala sobre esse novo 
desafio e os Jogos Olímpicos no Brasil

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O senhor está prestes a morar em 

Londres para acompanhar as mudanças 
da cidade para os Jogos Olímpicos de 
2012. Qual é a sua expectativa?

Walter Feldman – A ideia principal é 
trazer para o Brasil a experiência inglesa, 
principalmente no que diz respeito ao pla-
nejamento. Foram três anos sem nenhum 
canteiro de obras aberto, só planejando. E 
quando tudo começou, foi perfeito, sem 
atrasos, sem custos extras e com obras sus-
tentáveis. Vou enviar relatórios periódicos 
não só para São Paulo, mas para todas as 
cidades ou estados que se interessem em 
adotar as medidas tomadas pelos ingleses 
na preparação para as Olimpíadas, prin-

o observador brasileiro
em terras inglesas

Walter Feldman:

Walter Feldman é médico formado pela   Escola Paulista de Medicina. Foi 
duas vezes vereador, duas vezes deputado estadual e está no terceiro mandato 
como deputado federal. Foi presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo e secretário da Casa Civil no Governo Mário Covas. Na 
prefeitura, foi secretário de Coordenação das Subprefeituras na gestão José 
Serra e, na gestão Gilberto Kassab, foi  titular da Secretaria de  Esportes, 
Lazer e Recreação, licenciando-se, em abril, para tornar-se observador do 
Brasil e trazer informações da experiência inglesa na preparação para os Jogos 
Olímpicos de 2012.
Autor de dois livros “São Paulo – o bom combate da paz”, em que fala sobre 
suas experiências de quando foi secretário das Subprefeituras e “São Paulo, 
Brasil: discutindo a relação” sobre o sentimento de admiração e mágoa do 
resto do país em relação ao estado.
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arrecadação de recursos e o cronograma.
Walter Feldman – Estamos atrasados, 

principalmente em relação à infraestrutu-
ra de transporte, notadamente aeroportos, 
que não temos. Mesmo assim acredito que 
faremos uma bela Copa do Mundo.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quanto à ocupação dos equipamen-
tos após a Copa, como será? A que se 

destinarão esses equipamentos?
Walter Feldman – Esse é um gran-

de equívoco da organização da Copa. 
Corremos sim o risco de ter elefantes 
brancos depois do torneio. A Fifa exi-
ge muito, mas se preocupa pouco com 
o legado. Mas isso depende muito dos 
governos estaduais que, se souberem a 
força que o esporte tem como ferra-
menta de transformação, irão utilizar 
esses espaços, depois de adaptados para 
a formação de novos atletas, de bons 
cidadãos.

quanto dos equipamentos e obras, da ci-
dade de Londres como o principal ponto 
para receber os jogos. Por que, para nós, 
é tão difícil colocar o planejamento em 
prática?

Walter Feldman – Sempre foi assim 
no Brasil, infelizmente. E, nesse momen-
to histórico, ímpar, com Copa do Mundo 
e Olimpíadas aqui no Brasil com apenas 
dois anos de intervalo, temos muito que 
aprender, mas pouco tempo para colocar 
em prática. Os ingleses ficaram debruça-
dos em pranchetas desde que souberam 
que iriam sediar as Olimpíadas do ano 
que vem, e o resultado está aí: tudo abso-
lutamente pronto um ano antes do início 
dos jogos. Já estamos atrasados, mas com 
seriedade é possível recuperar o tempo 
perdido. Espero contribuir para isso.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Gostaria também que o senhor co-

mentasse sobre o planejamento para a 
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O senhor já deve ter feito pesquisas 
sobre as mudanças de Londres desde que 
foi anunciada a sede das Olimpíadas. 
Como o senhor avalia a preparação do 
Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos de 2016?

Walter Feldman – Estamos atrasa-
dos, principalmente em relação às obras 
de infraestrutura.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Na sua opinião, ainda dá tempo para 

a Copa de 2014 deixar algum legado? E 
os Jogos Olímpicos?

Walter Feldman – Como eu já disse, 
o legado da Copa do Mundo se dará com 
a atuação dos governos estaduais, que deve 
ser pautada no aproveitamento das estrutu-
ras esportivas para fomentar cada vez mais 
aquilo que já fazemos em São Paulo com o 
Clube Escola, que é o esporte educacional. 
Em relação às Olimpíadas, o grande lega-
do, não será apenas do Rio de Janeiro, com 
melhor infraestrutura urbana pós-jogos. São 
Paulo, por exemplo, já iniciou a construção 
de Centros Olímpicos no interior do Esta-
do e aqui na capital, o Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa, sem similares no 
Brasil, está cada dia mais completo e eficien-
te na formação de atletas. Afinal, nossos dois 
medalhistas de ouro em Pequim, Cesar Cie-
lo, na natação, e Maurren Maggi, no salto em 
distância, treinam no Centro Olímpico. Po-
rém, em relação à formação de novos atletas, 
acredito que os resultados do que está sendo 
feito agora não vão aparecer em 2016, mas 
em 2020 apenas. Um atleta de ponta precisa 
de 8 anos de treinamento para evoluir e ter 
chances de medalha.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Se já há o Comitê Olímpico Bra-

sileiro, qual é o papel da Autoridade Pú-
blica Olímpica?

Walter Feldman – É uma exigência 
do Comitê Olímpico Internacional para 
que o governo do país-sede se responsa-
bilize por toda a preparação para os jogos 
e possa concentrar na Autoridade Pública 
Olímpica a captação de recursos, planeja-
mento e execução de obras.

“Já estamos 
atrasados, mas

com seriedade é 
possível recuperar 
o tempo perdido. 
Espero contribuir 

para isso.”

IE
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om 78% dos votos válidos, Alui-
zio de Barros Fagundes é reeleito 
presidente do Instituto de Enge-
nharia para o biênio 2011-2012. 

A posse foi realizada no dia 5 de abril últi-
mo em reunião do Conselho Deliberativo.

Entre as metas para a próxima ges-
tão estão: iniciar as obras do novo prédio 
da sede, com cerca de 7 mil metros qua-
drados de área comercial para locação; 
implantar um sistema de gestão profis-
sionalizada para melhor atendimento 
aos interesses dos associados; reformular 
o funcionamento das Divisões Técnicas 
mediante parcerias com associações es-
pecializadas; estruturar uma escola de 
ensino complementar e de atualização de 
engenheiros, habilitando-o para a globa-
lização; consolidar o relacionamento do 
Instituto com as entidades da profissão e 
elaborar um Plano Diretor adequado ao 
mundo global dos tempos modernos.

Além do presidente, foram eleitos os 
membros da nova diretoria executiva, dos con-
selhos Deliberativo e Fiscal. Confira os eleitos.

Aluizio de Barros Fagundes
é reeleito presidente do Instituto

Diretoria Executiva
Presidência - Aluizio de Barros Fagundes      
Vice-Presidência de Administração e 
Finanças - Arlindo Virgílio Machado 
Moura  
Vice-Presidência de Atividades Técnicas 
- Rui Arruda Camargo 
Vice-Presidência de Relações Externas 
- Amândio Martins 
Vice-Presidência de Assuntos Internos - 
Miriana Pereira Marques  
Vice-Presidência da Sede de Campo - 
Nelson Aidar  
Primeiro Diretor Secretário - Pedro 
Grunauer Kassab  
Segundo Diretor Secretário - Roberto 
Bartolomeu Berkes  
Primeiro Diretor Financeiro - Júlio 
Casarin  
Segundo Diretor Financeiro - Jason 
Pereira Marques  
 
Conselheiros Deliberativos 
Angelo Sebastião Zanini  
Antonio Carlos Pasquale de Souza Amorim 

Arnaldo Pereira da Silva  
Camil Eid  
Carlos Antonio Rossi Rosa  
Edson José Machado  
Joao Alberto Viol  
João Jorge da Costa  
Jorge Pinheiro Jobim  
Marcel Mendes  
Marcelo Rozenberg  
Marcos Moliterno  
Nelson Newton Ferraz  
Paulo Ferreira  
Roberto Kochen  
 
Conselheiros Fiscais  
Antonio José Nogueira de Andrade 
Filho  
Clara Cascão Nassar  
Waldyr Cortese  
 
Suplentes do Conselho Fiscal 
Eduardo Fares Borges  
Kamal Mattar  
Nestor Soares Tupinambá IE

Pedro Grunauer Kassab, Jason Pereira Marques, Amândio Martins, Aluizio de Barros Fagundes, Miriana Pereira 

Marques, Nelson Aidar e Arlindo Virgílio Machado Moura
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Venha comemorar
o Dia das Mães no instituto

Instituto celebra mais dois acordos
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

(TCMSP) e a Universidade Gama Filho assinaram acordos 
com o Instituto de Engenharia.

O convênio de cooperação acadêmica com o TCMSP -por 
meio da sua Escola Superior de Gestão e Contas Públicas 
Conselheiro Eurípedes Sales- assinado na primeira quinzena 
de março, tem como objetivo promover ações que propiciem o 
aprimoramento técnico-profissional de servidores e/ou associa-
dos, nas áreas de administração, gestão de contrato e aprimora-
mento da qualidade técnica de redação de contrato com o in-
tuito de melhorar a gestão de recursos com vista à continuidade 
dos empreendimentos e fornecimento, as manutenções  das 

relações entre as partes e do emprego e, consequentemente, da 
mão de obra qualificada.

Já com a Universidade Gama Filho, o convênio propicia aos as-
sociados ao Instituto e seus dependentes, além de funcionários da 
Casa , desconto de 10% para cursos de pós-graduação Lato Sensu.  
Para obter o desconto, os interessados devem apresentar do-
cumento de identificação em relação ao vínculo com o Ins-
tituto de Engenharia e realizar a inscrição até 20 dias antes 
da data do início do curso escolhido. O desconto vale para os 
alunos que se matricularem a partir deste primeiro semestre.  
A Universidade Gama Filho tem unidades em todo o Brasil. Para 
obter mais informações acesse: http://pos.ugf.br/pos-graduacao

No próximo dia 8 de maio, o Instituto de Engenha-
ria realizará seu tradicional almoço do Dia das Mães.  
O almoço terá início às 12h30 e acontecerá no galpão 
de eventos da Sede, na Av. Dr. Dante Pazzanese, 120, 
na Vila Mariana.

 Além de estar em uma localização excepcional - 
em frente ao Parque Ibirapuera, cercado por uma área 
de 12 mil metros quadrados, com árvores centenárias 
tombadas pela prefeitura - o Instituto de Engenharia 
possui estacionamento pago no local. 

Valor do almoço (incluindo serviço, bebi-
das e couvert artístico): R$ 50 para associa-
dos e convidados e R$ 60 para não associados.  
Crianças até 10 anos: R$ 30

Estacionamento: associados - R$ 1 e não asso-
ciados R$ 5

Reservas pelo e-mail secretaria@iengenharia.org.br.

AGENDA
Falhas do planejamento urbano e a proliferação de AedesAegypti - desafios e inovações da vigilância entomológicaPromovido pelo Departamento de Engenharia do Ha-bitat e Infraestrutura e pela Divisão Técnica de Engenharia Sanitária do Instituto de Engenharia, a palestra será realizada no dia 4 de maio, das 19h às 20h30, no Instituto.A palestra é do Prof. Dr. Almério de Castro Gomes, do Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Públi-ca da USP, que desenvolve linha de pesquisa sobre doenças cujos agentes são transmitidos por artrópodes, também atua como consultor em projetos que provocam impactos ambien-tais, principalmente hidrelétricas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.iengenharia.org.br.

Proposta para o licenciamento ambiental no Estado de
São Paulo

Com objetivo de apresentar as propostas e discuti-las com os vários segmentos da sociedade, o Prof. Dr. Paulo Ferreira, conselheiro do Instituto de Engenharia e professor da Escola de Engenharia Mackenzie, fará a palestra no dia 5 de maio, das 14h às 18h, na sede do Instituto.
A moderadora é Profª Drª Dione Mari Morita, da Es-cola Politécnica da USP e vice-diretora do Departamento de Engenharia do Habitat e Infraestrutura do Instituto de En-genharia.
Mais informações gerencia@abes-sp.org.br.
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ituada na região central da maior cidade da 
América Latina, a área da Luz, possui uma 
ocupação diversificada com áreas com bai-
xa ocupação residencial e intenso comércio 

especializado, mas também com diversos imóveis 
utilizados para estacionamentos ou como depósitos, 
junto a equipamentos culturais tradicionais da cida-
de – como a Sala São Paulo, a Pinacoteca do Estado, 
Parque da Luz, a Estação da Luz e o Museu da Lín-
gua Portuguesa.

Com o desafio de requalificar 45 quadras da re-
gião no perímetro das avenidas Ipiranga, São João, 
Duque de Caxias e Cásper Líbero e rua Mauá, o 
Projeto Nova Luz propõe potencializar o comércio 
local -Santa Ifigênia e General Osório-, diversificar 
os perfis habitacionais e comerciais, ampliar áreas 
públicas destinadas a praças e ao convívio social, 
melhorar as condições gerais de mobilidade e infra-
estrutura e recuperar os patrimônios históricos, cul-
turais e artísticos do local.

A coordenação do projeto é da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, 
em parceria com o Consórcio Nova Luz -composta 
pelas empresas Concremat Engenharia, Cia City, 
Aecom e Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em entrevista, o secretário Miguel Bucalem fa-
lou das novidades e do cronograma e destacou os de-
talhes e a sua preocupação em discutir o projeto com 
a sociedade. Leia a entrevista na íntegra.

Jornal do Instituto de Engenharia - Como está o 
andamento da Nova Luz?

Miguel Bucalem - O consórcio Nova Luz vem 
desenvolvendo o projeto desde junho de 2010. O 
processo foi idealizado para propiciar a participação 
de todos os que se relacionam com área –comercian-
tes, moradores, frequentadores- e a sociedade civil 
que pode ter interesse naquela área. O que justifica a 
transformação dessa área é sua grande acessibilidade, 
com três linhas de metrô vizinhas ou na área, as li-
nhas de trem que chegam às estações da Luz e Julio 
Prestes. O projeto prevê um aumento de população, 
mais ou menos de 11,6 mil para 20 mil, aumento de 
emprego de 23 mil, que é estimativa, para 46 mil e 
também aumento de área construída de 1,2 milhão 
m² para 1,8 milhão m², ou seja, a área ficará mais 
ocupada, mas com muito mais qualidade urbanística 
e ambiental. Está prevista também a criação de um 
parque. O projeto privilegia o pedestre com alar-
gamento de calçadas, cria ciclovias e um centro de 
entretenimento, que vai se articular com os equipa-
mentos culturais notáveis que a área já possui –Sala 

O coração da cidade 
de São Paulo tem se 
preparado  para uma 

intervenção cirúrgica de 
requalificação de veias

e artérias

O planejamento do

da região da Luz
transplante  urbanístico

O coração da cidade 
de São Paulo tem se 
preparado  para uma 

intervenção cirúrgica de 
requalificação de veias

e artérias

Fernanda Nagatomi
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São Paulo, Estação Pinacoteca, Pinacoteca, Museu da 
Língua Portuguesa, Escola de Dança que o estado vai 
implantar-, ou seja, o projeto traz qualidade urbanística 
e ambiental, com aumento de atividade econômica e 
de população.

Muito importante dizer que o projeto reconhece 
dois eixos importantes e fundamentais de comércio –
Santa Ifigênia e General Osório- e quer potencializá-
los. É natural que as pessoas integrantes desses seg-
mentos tenham uma preocupação, é a primeira vez 
que a concessão urbanística está sendo implantada. A 
prefeitura quer encontrar a melhor forma de criar con-
dições para pessoas que estão nesses eixos permaneçam 
na área numa condição favorável. Esse tem sido um dos 
desafios do projeto.

Do ponto de vista da habitação, é muito importante 
mencionar que esse projeto permite implementar uma 
diretriz do Plano Diretor, que é a criação de habitação 
de interesse social na área central. São cerca de 2 mil 
unidades -mil de HIS (Habitação de Interesse Social) 
e mil de HMP (Habitação de Mercado Popular). Isso é 
um aprimoramento do ponto de vista de atendimento 
social muito importante. 

Jornal do Instituto de Engenharia - Quais são as pre-
ocupações que o senhor mencionou?

Miguel Bucalem - Depois que o projeto conso-
lidado – que está sendo desenvolvido pela prefeitura 
em colaboração com a sociedade civil e a população 
local – ficar pronto, este será objeto de uma licitação 
para definir quem vai implementá-lo, um consórcio de 
empresas, provavelmente. Esse edital deverá ter regras 
estabelecidas, que tenham sido discutidas anteriormen-
te com esses comerciantes e moradores.

A desapropriação é algo que deverá ocorrer só em 
situações especiais. A condição normal é a negociação 
entre concessionário e quem vai ter o seu imóvel su-
jeito a intervenção. Deseja-se colocar regras no edital 
de concessão para que a negociação ocorra e resulte 
em uma solução adequada de realocação ou realocação 
e retorno depois de reformado ou de reconstruído o 
imóvel. 

Jornal do Instituto de Engenharia - No cronograma, 
qual é a fase atual?

Miguel Bucalem - O projeto consolidado, que será 
a base para a licitação da concessão urbanística, tem 
como previsão de conclusão dia 14 de julho. 

Está havendo agora a definição dos espaços públi-
cos, das calçadas, do tipo de uso, de gabarito para cada 
quadra ou para cada face de quadra e de volumetria, 
quais as áreas estão sujeitas a transformação e quais 

O planejamento do

da região da Luz
transplante  urbanístico
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áreas que não podem ser transformadas. 
Define também como a área deverá ser 
transformada e as fases para sua imple-
mentação sem prejudicar o funciona-
mento da área e o fluxo de atividades. A 
modificação da área não vai ocorrer do 
dia para a noite, sendo que o projeto será 
implementado entre 10 e 15 anos.

Neste momento, estamos tendo in-
teração com os vários grupos da área 
–da General Osório, da Santa Ifigênia, 
dos moradores– para entender as ne-
cessidades e as preocupações deles e 
consolidar o projeto, e também estabe-
lecer as regras para o edital de conces-
são. Ao mesmo tempo, o projeto está 
sendo aprimorado refletindo o apro-
fundamento de questões. A divulgação 
do projeto em nível preliminar teve 
como objetivo criar a base de discus-
são com os diversos setores envolvidos. 
Assim que o projeto for consolidado, 
haverá novas audiências públicas asso-
ciadas ao projeto consolidado e à apro-
vação de estudo de impacto ambiental.

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quando será o início da execução?

Miguel Bucalem - Se até o final 
do segundo semestre deste ano houver 
um vencedor para a concessão urba-
nística, será um bom avanço. Espe-
ramos que as primeiras intervenções 
comecem em 2012.

Temos procurado fazer um projeto 
de forma inovadora, com participação 
da população. Essa audiência pública 
que ocorreu no meio do processo é ele-
tiva, não tínhamos uma obrigação le-
gal. Só para se ter uma ideia, nos meses 
de março e abril, realizamos 16 reuni-
ões com representantes dos comercian-
tes e dos moradores. Foram reuniões 
com duração média de três horas cada 
para discutir o projeto. Acredito ser 
uma forma nova de fazer projeto. Não 
temos definições finais porque esta-
mos fazendo um projeto para trans-
formar 45 quadras no centro de São 
Paulo. Não se pode fazer esse projeto 
sem uma discussão aprofundada com 
as pessoas que construíram a vida lá 

e querem continuar na área. Essa é a 
preocupação: desenvolver esse projeto 
com interlocução e de forma progressi-
va sempre dialogando com a sociedade.

Esse é um projeto pioneiro porque 
procura transformar uma área central 
a partir de um projeto urbano. A cida-
de precisa disso porque o crescimento 
ocorreu de forma desordenada gerando o 
problema das pessoas morarem longe de 
onde trabalham, por isso a importância 
dessa transformação. Reconhecemos que 
é um projeto inovador e que mexe com 
o cotidiano das pessoas, mas temos que 
encontrar a melhor forma de conseguir 
implantá-lo propiciando ainda que as 
pessoas afetadas tenham uma solução 
adequada, boa e justa. É isso que o proje-
to procura fazer.

A prefeitura estabeleceu diretrizes 
muito claras para esse projeto a partir 
da lei de concessão urbanística da Nova 
Luz, então nós estamos implementando 
uma lei que diz como essa área deve ser 
transformada. 

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quais detalhes do projeto, o senhor 
gostaria de destacar?

Miguel Bucalem - O projeto privi-
legia o pedestre e cria um ambiente 24 
horas. Hoje, de dia tem muita atividade, 
mas não à noite. O projeto quer ter um 
ambiente seguro. Essa mistura de popu-
lação e atividade econômica, uma mescla 
de usos e de atividades, que deve propi-
ciar o chamado ambiente 24 horas.

O centro de entretenimento, que 
ficará próximo à Estação da Luz e aos 
equipamentos culturais, é algo que vai 
colaborar para isso. A ideia é trazer ca-
feterias, restaurantes, cinemas, teatros, 
atividade comercial de forma que a região 
tenha atividade 24 horas por dia. 

Outro fator importante do projeto é 
a questão ambiental, haverá muito mais 
árvores. A região é uma ilha de calor –
muitas construções e poucas árvores. 
A transformação privilegia o sombrea-
mento por árvores. Com aumento das  
árvores, aumentará a biodiversidade da 
área. Estamos pensando também na re-

formulação do sistema de drenagem, com  
práticas sustentáveis. Sustentabilidade 
é algo muito importante para o projeto. 
Na verdade estamos criando uma área em 
que muitas práticas boas de urbanismo 
podem ser implementadas para criar um 
ambiente com qualidade de vida.

O projeto cria uma ligação entre o 
Largo do Arouche, Praça Julio de Mes-
quita e a Estação da Luz, por meio da 
Rua Vitória que passa a ser uma rua ar-
ticuladora que vai privilegiar o pedes-
tre e será um eixo de circulação, com 
muito comércio.

Jornal do Instituto de Engenharia - E o 
boulevard na Avenida Rio Branco?

Miguel Bucalem - Haverá a su-
pressão de duas faixas de rolamento 
-uma de cada sentido- para valorizar o 
pedestre aumentando calçadas e crian-
do espaço para ciclovia. Na avenida 
Duque de Caxias e rua Mauá, onde 
estão os equipamentos culturais, fare-
mos um outro boulevard que vai servir 
de articulação entre os novos usos e os 
equipamentos culturais.

Jornal do Instituto de Engenharia - E as 
ciclovias, como serão?

Miguel Bucalem - Serão 7 km de 
vias, algumas segregadas, outras compar-
tilhadas com pedestres, por exemplo, na 
intersecção da av. Rio Branco com a rua 
Vitória, o cruzamento delas será no mes-
mo nível, não haverá sarjeta. A rua Vi-
tória terá circulação controlada de carro. 
Quando a Vitória chega na Rio Branco, 
a própria Rio Branco subirá um pouco 
para encontrar o nível. O próprio pavi-
mento escolhido já será um redutor de 
velocidade para a Rio Branco que facili-
tará o ciclista e o pedestre. Há uma série 
de técnicas de desenho urbano que serão 
utilizados direcionados para a valorização 
do pedestre e dos ciclistas.

É importante dizer que o projeto 
respeita o patrimônio histórico e irá va-
lorizar e resgatar esses imóveis. Ele pre-
vê a restauração dos edifícios que estão 
tombados e preservados pelo patrimônio 
histórico por parte do concessionário. IE
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ara que o trem-bala seja possí-
vel e viável, é preciso tomar um 
conjunto de providências.  As 
megalópoles como São Paulo e 

Rio de Janeiro necessitam ter políticas de 
desenvolvimento territorial com logística 
integrada. Em seguida, é necessário pro-
ver o equilíbrio das relações entre os in-
teresses públicos e privados prevalecendo 
à coletividade. 

Essa foi uma das conclusões que o 
engenheiro Luiz Célio Bottura, consul-
tor em transportes e associado do Ins-
tituto de Engenharia, apresentou sobre 
o transporte de carga e de passageiros e 
sobre o trem-bala –que ligará Campinas, 
São Paulo e Rio de Janeiro–, no dia 11 de 
abril, em reunião do Conselho Consulti-
vo, na sede do Instituto.

Na opinião do engenheiro, o eixo por 
onde passará o trem-bala é o coração do 
Brasil, é o que faz a economia girar, tem 
uma frota significativa e um grande nú-
mero de viagens. A história do País mos-
tra a tradição de intervenções segmen-
tadas, ou temos rodovia, ou ferrovia, ou 

dutovia, não há uma visão desses projetos 
como um todo. 

As exceções foram as intervenções 
ferroviárias do século XIX que uniam 
estrada de ferro, expansão territorial, ru-
ral, urbana, de carga, de passageiro, a ex-
portação e o comércio internacional. No 
entanto, na hora que esse conjunto parou 
de funcionar, já que não era mais do in-
teresse da Europa, o sistema ferroviário 
entrou em decadência.

“Temos uma malha rodoviária, prin-
cipalmente no estado de São Paulo, feita 
por meio de concessão para a iniciativa 
privada. É uma malha que tem a quali-
dade razoável, tem deficiência de segu-
rança e de fluidez, é cara para o usuário, 
mas, além disso, ela funciona. Se o nosso 
sistema ferroviário fosse semelhante ao 
rodoviário poderíamos agregar uma série 
de vantagens na região das metrópoles”, 
explica Bottura.

Para o consultor em transportes, a 
necessidade de um trem de alta veloci-
dade no eixo Rio-São Paulo se dá mais 
pelo transporte de carga do que pelo 

transporte de passageiros. “O número 
de passageiros de avião varia em torno 
de 10 mil pessoas por dia em um sen-
tido. Se for ida e volta, esse número de 
passageiros varia de 15 a 20 mil pesso-
as por dia. Portanto, o que causa mais 
congestionamento na rodovia Dutra é 
a carga carregada de maneira indevida 
do que passageiro”, afirma.

De acordo com o engenheiro, se o 
objetivo é melhorar o transporte crian-
do um sistema moderno de alta velo-
cidade, é necessário antes de criar esse 
sistema, encarar o problema da carga e 
do passageiro. “No passado, lembro que 
algumas pessoas trabalharam na obra 
da Ferrovia do Aço que tinha uma liga-
ção que saía de Minas Gerais, passava 
pelo Rio de Janeiro e depois ia para São 
Paulo, essa era uma forma de distribuir 
algumas cargas, mas esse projeto não 
teve continuidade, logo o transporte 
de cargas ainda é uma necessidade”, 
relatou.

Segundo Bottura, a solução não é res-
tringir os caminhões de passar na Ave-
nida dos Bandeirantes e nas marginais 
Pinheiros e Tietê. Precisamos dos cami-
nhões são eles que abastecem a cidade de 
São Paulo. 

Outra necessidade é transportar pas-
sageiros à média distância, por exemplo, 
de Campinas para São José dos Campos. 
“Não entendo como se pode imaginar um 
trem-bala parador, que vai de São Paulo 
a Guarulhos e de lá vai para o Vale do 
Paraíba. Se ele é um trem de alta veloci-
dade, não tem que haver paradas. Ele tem 
que ir direto de São Paulo para o Rio de 
Janeiro.”

Mais uma ideia que já havia sido 
apresentada é o projeto Trem Bandei-
rantes, seriam trens de menor velocida-

Transporte pensado
como um todo
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de, que sairiam das cidades de Santos, 
Campinas, Sorocaba, entre outras e 
viriam para São Paulo. Isso facilitaria 
a vida de muitas pessoas que vem to-
dos os dias de fretado para a capital 
paulista. Portanto, se houver um trem 
regional que atenda a essas cidades, ali-
mentando a ideia do trem-bala em uma 
estação única em São Paulo e outra no 
Rio de Janeiro, haverá mais chance de 
deslocamento.

“Temos outro problema chamado 
Terminal Intermodal Logístico que con-
siste em integrar os modais ferroviários, 
rodoviários e marítimos, utilizando os 
terminais para distribuição de produtos 
nas regiões onde existem os terminais. 
Havia um em Campinas e outro no Vale 
do Paraíba. Esses terminais não precisam 
ser interligados e podem ser feitos de 

acordo com as necessidades específicas, 
essa seria uma alternativa para o deslo-
camento das cargas. O maior problema 
desses terminais são os procedimentos 
burocráticos que precisam ser feitos”, co-
mentou Bottura. 

Em relação ao metrô, São Paulo é 
a cidade que mais carrega passageiros. 
“Todo mundo ficou orgulhoso com esse 
dado, mas eu fiquei sentido. Isso para 
mim significa má qualidade de vida, não 
há do que se orgulhar. Carregamos de 10 
a 11 passageiros/m², quando o admissível 
é de 6 passageiros/m², portanto precisa-
mos ter um trem de alta capacidade.” 

Para o engenheiro, urbanisticamente 
a ocupação do solo para a construção de 
linhas de grande capacidade acaba de-
formando a cidade. “As linhas de grande 
concentração fez com que a cidade fizes-

se as integrações nas pontas e no meio 
do caminho e lá se esparramou a cidade 
para as bordas que não podiam ser utili-
zadas, por exemplo, beirada de córregos 
e represas.” 

“Podemos fazer monotrilhos que 
passe no Jabaquara, Cumbica, Congo-
nhas e em outras regiões. Já saturamos a 
superfície da cidade, não temos espaço vi-
ário suficiente e precisamos criar opções 
ou teremos que fazer trens subterrâneos 
que deformam a cidade.” 

O consultor acredita que o trem-
bala não vai resolver todos os problemas. 
“O trem-bala não vai diminuir um gran-
de número de viagens das malhas rodo-
viária, ferroviária e viária. Agora se for 
feita a reestruturação urbana, será possí-
vel tirar veículos e passageiros das ruas e 
das estradas.”

Sistema elétrico
em discussão

provado no final de 2010, o 
Plano Decenal de Expansão 
do Setor de Energia (2009-
2019) prevê a criação de 63 

mil megawatts (MW ), sendo 44,900 
MW já contratados com investimen-
to de R$214 bilhões e mais R$ 108 
bilhões para que sejam contratados 
os outros 18.290 MW. Do total de 
MW em implantação 35.245 MW 
será de energia hidroelétrica até 
2019. Atualmente, a capacidade ins-
talada no Brasil é de 106.215 MW.

O consumo de eletricidade bra-
sileiro hoje é de 415.865 gigawatts 
(GW ) e está previsto para ser de 
633.033 GW.  Na área de transmis-
são de energia, existem atualmente 
95.582 km de linha de transmissão 
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instalada acima de 230 kilovolt (kV )
de sistema elétrico e deverão ser in-
vestidos ainda 36.800 km. 

Esses dados foram divulgados no 
dia 11 de abril, quando o engenhei-
ro eletricista, José Walter Merlo, fez 
uma reflexão na sede do Instituto de 
Engenharia para o Centro Demo-
crático dos Engenheiros, com o 
objetivo de falar sobre o sistema 
elétrico no Brasil, no estado de 
São Paulo e na capital paulista.

“Hoje nós temos no Ama-
zonas três grandes empreendi-
mentos sendo feitos que são as 
usinas do Madeira: Santo An-
tônio com 3.150 MW, Jirau com 
3.400 MW e Belo Monte com 
11.200 MW. O total contrata-
do por esse plano de expansão é 
de 20.759 MW  e são  planeja-
dos 14.486 MW na Amazônia”, 
conta o engenheiro.

Merlo falou sobre o balanço 
nacional de energia, sendo que 
53% do consumo energético 
nacional são de não renováveis 
-petróleo, gás natural, carvão 
vapor, carvão metalúrgico e urâ-
nio- e os outros 47% do consu-
mo de renováveis - hidráulica, 
lenha, produtos da cana-de-açúcar.

As tarifas também foram aborda-
das.  “Hoje a tarifa não é mais co-
brada pelo custo do serviço como era 
no passado, a cobrança é pelo preço 
da energia.” Segundo ele, as conces-
sionárias vendem a energia por um 
preço determinado e, para calcular o 
valor, há dois componentes. No pri-
meiro, o preço depende da energia 
comprada da empresa de distribui-
ção, geração e transmissão  do valor 
cobrado é o necessário para ressarcir 
o valor gasto, que podem ser agrupa-
dos em compra de energia,  encargos 
setoriais e de transmissão.

Os encargos setoriais são: cotas 
da reserva global de reversão, cota 
de consumo de combustível (CCC)  
para abastecer as regiões isoladas, 
taxa de fiscalização de serviços de 

energia elétrica, rateio de custo do 
Proinfa –demonstrativo do montan-
te da energia contratada e da energia 
gerada pelas usinas participantes- e 
conta de Desenvolvimento Energé-
tico.

Já os encargos de transmissão 
são: uso das instalações da rede 

básica de transmissão, de conexão, 
distribuição, transporte de energia 
elétrica proveniente de Itaipu e o 
operador nacional do sistema. 

O segundo componente pode ser 
dividido em três grupos:  despesa de 
operação e manutenção, despesa de 
capital e outras despesas. “Tudo isso 
é jogado no liquidificador, vai para a 
câmara de compensação de tarifa, e a 
Aneel –Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica– fixa as tarifas que nós 
estamos pagando. Diga-se de passa-
gem, comparando as tarifas de hoje 
com as do passado, elas praticamente 
são mais que dobradas. Eu não tenho 
os números de cada tipo de classe, 
de cada consumo, mas está mais que 
o dobro e a tarifa de energia elétrica 
no Brasil hoje é uma das mais caras 
do mundo”, afirma o engenheiro.

Estado de São Paulo
A Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo aprovou a Lei 
Estadual nº 9.361, que autorizou a 
reestruturação do setor energético e 
a venda da participação detida pelo 
Governo do Estado nas empresas 
por ele controladas. 

A CESP -Companhia Ener-
gética de São Paulo-, que foi 
dividida, permaneceu com a 
parte de geração de energia. A 
distribuição ficou por conta da 
Elektro –Eletricidade e Servi-
ços S.A.-, e a de transmissão 
de energia com a CTEEP –
Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista- estão 
sobre o controle do Estado de 
São Paulo.

Os ativos e operações de ge-
ração foram divididos em três 
companhias: a CESP, a AES 
Tietê S.A. -Companhia de Ge-
ração de Energia Elétrica Tie-
tê- e a Duke Energy Interna-
tional -Companhia de Geração 
de Energia Elétrica Paranapa-
nema-, que foram privatizadas.

 “Hoje em dia a CESP tem 
praticamente 7.455,30 MW e 

é ainda a terceira empresa de gera-
ção. A Eletropaulo foi dividida em 
várias empresas: Eletropaulo Metro-
politana, Bandeirante de Eletricida-
de, Piratininga de Energia, EPTE 
-Empresa Paulista de Transmissão de 
Energia Elétrica- e EMAE –Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia-. 
Esta ainda tem capacidade instalada 
da ordem de 1.800 MW incluindo as 
usinas Henry Borden e Piratininga 
(hidroelétrica)”, conclui Merlo.

A CESP conta com três usi-
nas instaladas no Rio Paraná: Ilha 
Solteira, Engenheiro Sérgio Mot-
ta (Porto Primavera) e Engenheiro 
Souza Dias ( Jupiá), possui ainda 
outra usina localizada no Rio Tietê, 
chamada de Três Irmãos, e duas na 
bacia do Rio Paraíba do Sul, que são 
as Paraibuna e Jaguari.
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Frota de trólebus
será substituída por veículos

té o final de 2012, a frota de 
trólebus da cidade de São Pau-
lo deverá ser substituída por 
veículos com bateria capazes 

de armazenar energia elétrica. Serão 140 
veículos de um total de 200 que circulam 
pela capital. Está em fase de projeto o 
banco de baterias que dará autonomia 
para o veículo circular mesmo se a ele-
tricidade da rede de cabos suspensos for 
desligada. 

Esse banco de baterias é uma nova 
tecnologia que coloca nos veículos 
super-capacitores denominados Auto-
trolley. Com isso o ônibus elétrico pode 
ser recarregado em segundos -em cada 
parada de embarque e desembarque- 
permitindo uma autonomia de 2 km, 
tornando possível a sua locomoção em 
corredores exclusivos sem o uso da rede 
elétrica, conta José Antônio do Nasci-
mento, da Eletra Industrial.

com baterias em São Paulo

Ele disse ainda que essa 
medida será tomada porque 
frequentemente os trólebus pa-
ram de funcionar por causa de 
quedas de energia, motivadas 
pela falta de manutenção, pe-
los remendos nos cabos e pelas 
ruas esburacadas que fazem 
com que o veículo ande em so-
lavancos, desgastando os equipamen-
tos e provocando a soltura das hastes que 
ligam a rede aérea aos trólebus. 

Essas informações foram divulgadas 
no Simpósio: Trólebus Operação e Ma-
nutenção, realizado no dia 22 de março, 
na sede do Instituto de Engenharia. O 
evento reuniu as principais autoridades 
de transporte do Estado para promover 
uma discussão sobre o tema.

De acordo com o presidente da 
EMTU (Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos), Joaquim Lopes 

da Silva Júnior, a instalação do corre-
dor de trólebus ABD –no trecho entre 
o terminal Piraporinha, em Diadema, e 
o terminal Jabaquara, na zona sul da ci-
dade de São Paulo- está em fase de con-
clusão. Silva Júnior disse que os 11 km 
de rede elétrica foram instalados, mas 
que os usuários só poderão viajar nos 
ônibus movidos a eletricidade a partir 
do segundo semestre deste ano porque 
a energia que abastecerá o novo trecho 
ainda precisa ser ligada e, em seguida, 

Adriano Murgel Branco; Marcelo Cardinale Branco; Aluizio de Barros Fagundes, 
presidente do Instituto de Engenharia; Joaquim Lopes da Silva Júnior, presidente 
da EMTU, representando o secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes; e Roberto Bartolomeu Berkes, coordenador do evento

Marília Ravasio
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será necessário realizar testes para veri-
ficar o funcionamento.

Para o secretário Municipal de 
Transportes de São Paulo, Marcelo 
Cardinale Branco, “o ônibus que utiliza 
combustível a diesel é mais barato, po-
rém não tem a tecnologia adequada e 
polui muito o meio ambiente. Já o tróle-
bus, com energia limpa, é o sistema mais 
adequado do ponto de vista ambiental. 
Não polui, faz pouco barulho e reduz o 
calor à quase zero”. 

Segundo o secretário, os trólebus 
transportam 2,5 milhões de passagei-
ros por mês, distribuídos em 11 linhas, 
a maioria na zona leste e no centro da 
cidade. Além disso, ele afirmou ainda 
que lançará uma licitação para reformar 
a rede elétrica do trólebus. 

A requalificação dos 137 km de ca-
bos levará “no máximo três anos”, segun-
do Idário Branco, gerente da São Paulo 
Transportes (SPTrans), pois terá de ser 
feita de madrugada. 

Idário Branco afirmou ainda que a 
empresa fará, até dezembro deste ano, a 
troca de 325 km de fios de contato das 
linhas de trólebus da Grande São Pau-
lo e a substituição de suspensões rígidas 
por flexíveis. Essas estruturas evitam que 
as alavancas que ligam os veículos aos 
fios de energia saiam do eixo.

Antonio Vicente Silva é consultor e 
fez a comparação entre veículo leve so-
bre o trilho (VLT), o metrô e o trólebus. 
A vantagem do metrô é que ele possui 
tração elétrica, não polui e tem alta efi-
ciência energética, porém o custo é ele-
vado pelo fato de precisar de obras civis, 

túneis, estações subterrâneas, sistemas de 
iluminação, ventilação e de drenagem e 
precisar de garagens para o estaciona-
mento dos trens.

 Para o consultor, o VLT é como o 
metrô de superfície com veículos meno-
res, que raramente andam dentro de um 
túnel. Possui tração elétrica e necessitam 
de rede aérea para aportar eletricidade ao 
veículo. A vantagem é o menor custo de 
implantação em relação ao metrô, mas 
mesmo assim será caro, já que não exis-
te esse modal instalado, tem de ser feita 
a instalação da rede aérea e dos trilhos. 
Para instalar os trilhos, será necessário 
pegar um corredor da cidade, o que po-
derá criar um tumulto. 

“Os trólebus só são muito eficientes 
quando eles trafegam em vias exclusivas, 
ou seja, corredores. Se o trólebus for dis-
putar o trânsito com automóvel ou mes-
mo com veículos a diesel, ele não terá um 
bom desempenho, já que a flexibilidade 
é limitada”, conta Silva.

Histórico do transporte coletivo
O engenheiro Adriano Murgel 

Branco, consultor em transportes e Emi-
nente Engenheiro do Ano de 2008, fez 
um rápido histórico do transporte cole-
tivo na cidade de São Paulo, durante sua 
apresentação. Em 1949, foi implantado 
o trólebus na capital. Ele participou do 
Plano Sistran, que foi um projeto de 
caráter metropolitano de reordenar os 
transportes públicos. Esse plano, que 
calculou a construção de 280 km de cor-
redores de trólebus com 1.580 trólebus, 
começou a ser implantado na gestão 

Olavo Setúbal e não consistiu apenas 
na ampliação de rede de ônibus elétrico, 
mas também na modernização do sis-
tema para todo o País, esse projeto foi 
concluído em 1977.

Em 1968 nasceu o sistema metro-
politano de transportes, quando se criou 
a Região Metropolitana de São Paulo e 
quando o plano urbanístico básico veio 
na contramão do sistema metropolitano 
incentivando o uso do automóvel. Neste 
ano também foi fundado o metrô. 

Em 1992, foi criada a Compa-
nhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), reunindo as ferrovias de su-
búrbio em um sistema único. No ano de 
1994 foi feita a transferência da opera-
ção dos trólebus para a iniciativa privada. 
Em 1995 foi criada a SPTrans; no ano 
seguinte, 1996 foi implantado o rodízio 
de veículos na tentativa de diminuir a 
poluição. “Nesse mesmo ano teve início 
o corredor ABD que apesar de ser um 
dos projetos mais interessantes de corre-
dores não foi concluído até hoje.” 

O fura-fila surgiu em 1997 e era um 
sistema de prevenção absoluta das linhas 
em relação ao tráfego geral e outras ca-
racterísticas que dariam a ele a condição 
de sistema de capacidade intermediária 
entre o ônibus, o metrô e a CPTM.

 “O metrô transporta 60 mil pas-
sageiros/hora, o ônibus 8 mil passa-
geiros/hora e a outra parte da popu-
lação se locomove por automóvel. Em 
1959, os trólebus transportavam 72 
milhões de passageiros/hora e nunca 
mais houve nada parecido com isso”, 
relatou o engenheiro. IE
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PNRS:
A lei pegou

penas 25% de todos os resíduos 
são recuperados ou reciclados, 
segundo o recente relatório 
do PNUMA  - Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
intitulado “Rumo a uma Economia Ver-
de: Caminhos para o Desenvolvimento 
Sustentável e a Erradicação da Pobreza”. 
O documento alerta que o mundo deverá 
gerar 13 bilhões de toneladas de resíduos 
urbanos até 2050.

 
Desafio Global e potencial 

econômico 
O PNUMA destaca ainda que o mun-

do precisará investir US$ 108 bilhões/ano 
no “esverdeamento” do setor de resíduos, o 
suficiente para triplicar a reciclagem de re-
síduos até 2050 e reduzir em 85% a quan-
tidade de rejeitos encaminhados a aterros 
sanitários.

No Brasil, atualmente a reciclagem 
gera US$ 2 bilhões/ano, ou seja, 0,3% do 
PIB, além de evitar a emissão de 10 mi-
lhões de toneladas de gases de efeito estufa. 

Todavia, a prevenção e o manejo de 
resíduos permanecem como um grande 
desafio, pois embute a necessidade de 
repensarmos os atuais processos produ-
tivos, sob o foco de produzirmos mais 
utilizando menos recursos naturais, além 
da necessidade de investirmos na inova-
ção tecnológica, que pode criar toda uma 
gama de novos produtos que poderão, 
inclusive, influenciar nos modos de con-
sumo da população. 

Neste aspecto reside um poten-
cial formidável para toda uma cadeia 
produtiva que começa a se estruturar 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) entrou em 
vigor há menos de um ano e já estimula a estruturação de 
um novo e importante segmento econômico no País

no País a partir da regulamentação 
da PNRS. Há um ano sancionada, a 
PNRS está em meio a um célere pro-
cesso de implementação por parte do 
governo federal e conta com a atenção 
do setor empresarial e da sociedade.

Decreto de regulamentação
Sob o argumento de assegurar a ma-

nutenção do espírito participativo que 
permeou o processo de formulação da 
PNRS, liderado pelo Poder Legislativo, 
conseguimos aprovar a realização de audi-
ência pública, na Comissão de Desenvol-
vimento Urbano, com a Ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira. Além disso, 
temos participado de inúmeros eventos, 
em todas as regiões do País, para sanar 
dúvidas, conhecer as dificuldades de im-
plementação e acompanhar o processo de-
sencadeado a partir desta política pública 
transformadora. 

Responsabilidade compartilhada
Fundamentada no artigo 225 da 

Constituição Federal, a Responsabilidade 
Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos 
Produtos foi reafirmada no decreto e se 
destaca como o pilar da PNRS, ao garantir 
a segurança jurídica na atribuição de res-
ponsabilidades, individualizadas e enca-
deadas, seja do Poder Público, fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes 
e consumidores. 

Assim como, os acordos setoriais fo-
ram fortalecidos, constituindo-se como 
um instrumento preferencial do Execu-
tivo para estruturar a logística reversa. 
Foram detalhados os procedimentos para 
a sua implantação, que poderão ser ini-
ciados pelo Poder Público (precedidos 
de editais de chamamento), ou por fabri-
cantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes. Entre os avanços, podemos 
destacar a previsão de participação das 
entidades na sua elaboração e a possibi-
lidade dos acordos se tornarem regra em 
todo o território nacional. 

Termos e regulamentos
Apesar de pouco detalhado na regu-

lamentação, o Termo de Compromisso 

“Todavia, a prevenção 
e o manejo de resíduos 
permanecem como um 

grande desafio, pois 
embute a necessidade de 

repensarmos os atuais 
processos produtivos, sob 
o foco de produzirmos 
mais utilizando menos 

recursos naturais.”
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não deve ser desprezado, pois diante da 
ausência de acordos setoriais, estes pode-
rão se constituir num instrumento viável 
para agilizar pactos individuais de empre-
sas com o Poder Público e assim garantir 
a execução da logística reversa e demais 
exigências impostas pela legislação.

A ausência de acordos e termos pode-
rá ser suprida por meio de regulamentos 
advindos do governo. 

Logística reversa
É um conceito que veio para ficar e a 

tendência é que seja estendida à produtos 
comercializados em embalagens plásticas, 
metálicas, vidros e as demais embalagens. 
Neste ponto, vale saudar a iniciativa do 
governo federal de instituir um Comitê 
Orientador, composto pelos ministérios do 
Meio Ambiente, da Saúde, do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio (MDIC), 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) e da Fazenda. Empossado e 
definido o “modus operandi”, o comitê já 
está em funcionamento e está priorizando 
setores como o de eletroeletrônicos, lâm-
padas, resíduos de saúde e embalagens de 
óleo lubrificantes, no sentido de iniciarem 
os diálogos para construírem seus próprios 
acordos setoriais. Esse comitê, inclusive, 
pode convidar as entidades representativas 
de setores diretamente impactados pela 
logística reversa a participar das suas dis-
cussões técnicas.

Planos de gestão 
A proposta preliminar do governo 

para o plano de gestão nacional é aguarda-
da para junho próximo e estará fundamen-
tada por estudos, excetuando-se a previsão 
das condições de acesso aos recursos da 
União. Até o momento, não houve avan-
ços expressivos, como por exemplo, no 
detalhamento de cooperação técnica para 
estimular estados e municípios a elaborar 
seus respectivos planos.

Todavia, saudamos a interação dos 
planos de resíduos sólidos com os planos 
de saneamento básico, sobretudo por pro-
mover compatibilidades, ganhar eficiência 
e otimizar os custos de elaboração de am-
bos os planos.

Reforçadas as prioridades para a ins-
tituição de microrregiões e soluções con-
sorciadas, podemos verificar que existem 
iniciativas em curso, como o Consórcio 
Público de Saneamento Básico da Ba-
cia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Pró-
Sinos), no Rio Grande do Sul, que reúne 
23 municípios e já trabalha na integração 
do plano de saneamento com o plano de 
resíduos sólidos em elaboração.

Em relação aos planos de gerencia-
mento, sob incumbência do setor em-
presarial, pouco se avançou, o que suscita 
dúvidas de quando serão exigidos. Para 
nós, temos claro que os planos já podem 
ser exigidos, especialmente em atividades 
que demandarão obtenção de licença am-
biental.

Instrumentos econômicos
Faltou consistência e objetividade 

por parte do governo, especialmente do 
Ministério da Fazenda, na instituição de 
medidas concretas sobre os instrumentos 
econômicos, mas já há descrição de me-
didas indutoras, como: incentivos fiscais, 
financeiros e creditícios; cessão de terrenos 
públicos; subvenções econômicas; fixação 
de critérios, metas e outros dispositivos 
complementares de sustentabilidade am-
biental para as aquisições e contratações 
públicas e pagamento por serviços am-
bientais (projeto que, inclusive, tramita na 
Câmara dos Deputados).

Além disso, a regulamentação abre a 
possibilidade de instituições financeiras 
federais criarem linhas especiais de finan-
ciamento para cooperativas e associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, objetivando: a aquisição de 
máquinas e equipamentos a serem utili-
zados na gestão de resíduos sólidos; ati-
vidades destinadas à reciclagem e ao rea-
proveitamento dos resíduos; atividades de 
inovação e desenvolvimento relativas ao 
gerenciamento de resíduos sólidos e aten-
dimento a projetos de investimentos. 

Nesse aspecto, há também a neces-
sidade de estimularmos as Parcerias Pú-
blico Privadas para garantir os recursos 
necessários para toda a reestruturação 
exigida por lei.

Geração de energia
Sobre a recuperação energética dos re-

síduos, foi acertada que a matéria será dis-
ciplinada de forma específica em ato con-
junto dos ministérios do Meio Ambiente, 
de Minas e Energia e das Cidades. Con-
tudo, não podemos abrir mão desse deba-
te, pois são reais as exigências das grandes 
cidades que têm, anualmente, aumentado 
os percentuais de geração de resíduos.

Instituído o Comitê Interministerial 
–coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente e composto por representantes 
de nove ministérios, da Casa Civil e da 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República–, empossado no 
último mês de março, e terá a incumbên-
cia de apoiar estruturação e execução deste 
marco regulatório.

Estimular a reciclagem 
Suprir as deficiências existentes e esta-

belecer avanços serão exigências aos titula-
res dos serviços públicos de limpeza e pla-
nejamento no que se refere à coleta seletiva 
formal, além de priorizar a participação das 
cooperativas de catadores. Os últimos da-
dos da Pesquisa Nacional de Saneamento 
(2008) apontam a existência de coleta sele-
tiva em apenas 994 municípios brasileiros.

Considerações finais
A aplicação da PNRS e seu Decreto 

de regulamentação nos permitirão percor-
rer esse imenso caminho que temos pela 
frente e de imediato começar a recuperar 
o tempo perdido, que resultaram em pro-
liferação de lixões, ineficiência dos padrões 
produtivos e estagnação da consciência 
ambiental. O tema demanda do Poder 
Público, do setor empresarial e da coleti-
vidade, um conjunto de iniciativas que nos 
garantam modernidade na gestão e geren-
ciamento dos resíduos sólidos.

Deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP)
Membro da Frente Ambientalista na 

Câmara Federal
deputado@arnaldojardim.com.br

www.arnaldojardim.com.br
www.arnaldojardim.com 

http://twitter.com/ArnaldoJardim
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esastres naturais ocorrem sem 
que seja possível prevê–los 
de forma confiável, e como 
exemplos recentes pode se ci-

tar as chuvas intensas e deslizamentos 
catastróficos de maciços de terra que 
ocorreram em Angra dos Reis (2010), 
Petrópolis – Teresópolis – Nova Fri-
burgo (2011), e no exterior os fortes 
terremotos no Chile (2010), Japão 
(2011), bem como os tsunamis da Tai-
lândia (2004) e Japão (2011). No Bra-
sil, felizmente a ocorrência de sismos 
é muito pouco frequente e de baixa in-
tensidade. Tsunamis são praticamen-
te inexistentes, não havendo registro 
desses desastres naturais na orla marí-
tima brasileira desde o descobrimento. 
No entanto, chuvas intensas ocorrem, 
com frequência praticamente anual-
mente, causando grandes prejuízos 
materiais, danos a propriedades públi-
cas e privadas, e infelizmente também 

vítimas e mortes, como ocorreram re-
centemente em Angra dos Reis, em 
Niterói e na Região Serrana do Rio 
de Janeiro. As mudanças climáticas 
que vem ocorrendo no planeta, com o 
aquecimento global, favorecem o au-
mento da evaporação nos rios, lagos e 
oceanos, levando a eventos pluviomé-
tricos mais intensos.

Embora o ser humano não possa 
atuar no caso de sismos e tsunamis, e 
no aquecimento global as medidas que 
têm sido adotadas tenham impacto re-
duzido, as consequências e impactos de 
desastres naturais podem ser mitigados 
pela implementação de Planos de Ação 
de Emergência e Sistemas de Preven-
ção de Catástrofes, dando ao Poder 
Público uma possibilidade de ação fir-
me na redução dos prejuízos, danos e 
vítimas associados a esses eventos ex-
tremos da natureza. Somando–se a isso 
um Sistema de Suporte a Vítimas de 

Desastres Naturais tem procedimentos 
que irão permitir ao Poder Público in-
tervir, em tempo hábil, e minimizar da-
nos e vítimas nesse tipo de ocorrência, 
de grande impacto para a população, 
principalmente na parcela de renda 
mais baixa.

Barragens
Barragens são empreendimentos de 

engenharia particularmente suscetíveis 
a chuvas intensas, que podem causar 
danos às suas unidades componentes 
(maciços de terra, estruturas de concre-
to e dispositivos de descarga etc.). As 
fotos acima e ao lado mostram o caso 
da barragem de Vajont, na Itália.

Em outubro de 1963, a encosta do 
reservatório da barragem de Vajont, 
Itália, rompeu subitamente. A onda de 
cheia resultante da ruptura matou mais 
de 2.500 pessoas, na cidade de Longa-
rone, a jusante da barragem.

Desastres naturais,
barragens e ocupação urbana

Cidade de Longarone, a jusante da barragem de Vajont, 
antes da ruptura de 63

O que restou de Longarone após a cheia causada 
pelo transbordamento da Barragem de Vajont, em 

consequência da ruptura súbita da encosta do Monte 
Toc. Cerca de 2.500 pessoas morreram.
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No enchimento do reservatório, o 
pé do Monte Toc ficou submerso, ge-
rando a ruptura súbita. Os detritos da 
ruptura são visíveis na parte central da 
foto acima. A ruptura súbita gerou uma 
onda de 100 m de altura, que transbor-
dou o reservatório. A barragem em si 
praticamente não sofreu danos.

No caso de barragens, a Sabesp tem 
implementado, de forma exemplar, no 
Estado de São Paulo, programas de 
inspeção, monitoramento e avaliação 
da segurança, tanto de suas barragens 
como daquelas que estão com conces-
sionárias como a CAB –Companhia 
Ambiental do Brasil-, no Sistema Pro-
dutor Alto Tietê. É fato comprovado 
no meio técnico nacional e interna-
cional que esse tipo de programa de 
inspeção e monitoramento de barra-
gens incrementa significativamente a 
segurança desses empreendimentos, 
eliminando fatores de risco que pre-
dominam como causas de acidentes, 
tais como falta de manutenção de ma-
ciços de terra e estruturas de concreto 
e a operacionalidade de dispositivos de 
descarga. Necessário acrescentar que 
é importante realizar estudos de atu-
alização hidrológica (e adequação de 
estruturas hidráulicas), levando-se em 
consideração o aumento da intensidade 
de eventos pluviométricos nos últimos 
anos, causados por mudanças climáti-
cas e também reavaliações sismológi-
cas. Embora eventos de sismo tenham 
pouca intensidade no Brasil, nada im-
pede a ocorrência de um evento mais 
forte em algumas regiões do país, e 
nosso desconhecimento desse tipo de 
desastre natural aumenta os riscos a 
eles associados.

Mapeamento de áreas de risco 
eeotécnico e ocupação urbana

Os recentes eventos de desliza-
mentos catastróficos em áreas de risco 
e ocupação urbana (como Angra dos 
Reis, Morro do Bumba – Niterói, e 
Região Serrana do Rio de Janeiro, to-
dos com elevado número de mortes) 
colocaram o foco no risco geotécnico, 

Barragem de Vajont 
no enchimento do 
reservatório. No centro 
da foto vê-se o Monte 
Toc, com a encosta 
instável visível na 
cicatriz branca ao fundo

Vista do Reservatório 
após o deslizamento 

e onda de cheia 
catastrófica, que 

causaram mais de 2.500 
mortes a jusante

Ecovias - Ruptura 
no km 42 da Rodovia 
Anchieta, São Paulo, 
dezembro de 1999

Mapeamento, 
inspeção, diagnóstico 
e monitoramento de 

instabilidades geológico 
– geotécnicas ao longo de 

2.500 km do Gasoduto 
Bolívia Brasil
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principalmente em locais com elevada 
declividade e intensidade de ocupação 
urbana e, consequentemente, elevado 
potencial de ocorrência de vítimas em 
desastres naturais. Algumas empresas 
têm empenhado recursos na avaliação 
e mitigação de desastres naturais de 
grande porte, como a TBG (Trans-
portadora Brasileira Gasoduto Bolívia 
Brasil – Gasbol), com seu programa 
para inspeção, mapeamento, análise e 
proposição de medidas corretivas para 
os 2.500 km desse gasoduto que for-
nece 30 milhões de m³ por dia de gás 
natural para as regiões Centro Oeste, 
Sudeste e Sul do Brasil, sujeitos a aci-
dentes de instabilidade de encostas, 
enchentes, alagamentos e erosões.

Imageamento satelital de áreas 
de risco com ocupação urbana

Com a tecnologia atualmente dis-
ponível de imagens de satélite, é possível 
identificar áreas de risco, sujeitas a escor-
regamentos de encostas e enchentes, e 
orientar medidas de prevenção, como res-
trição à ocupação dessas áreas, identifica-
ção de moradias que necessitem ser remo-
vidas e medidas similares. As fotos acima, 
feitas antes e depois da catástrofe de Nova 
Friburgo, ilustram bem esse aspecto.

Planos de ação de emergência 
Para enfrentar e mitigar, com sucesso, 

os riscos decorrentes de desastres naturais, 
é necessário contar com planos multidis-
ciplinares, coordenados por entes públi-
cos ou privados com o objetivo de treinar, 
conscientizar e educar as comunidades em 
áreas de risco dessa região para as situações 
de escorregamentos de encostas, enchen-
tes e outras situações de emergência, com 
um viés social muito forte, minimizando 
riscos e danos de situações de emergência 
causadas por desastres naturais.

Tais planos têm por função, entre 
outras atribuições:

• Proteger as propriedades e as vidas que 
se encontram nas áreas de risco;

• Treinar a população que vive nessas áre-
as para atuação imediata nos casos de 
enchentes;

• Acionar a Defesa Civil em tempo hábil;
• Identificar o papel e as atividades de 

cada órgão para os casos de emergên-
cia; e

• Assumir o papel educativo junto à co-
munidade local, a fim de orientá-la em 
ações preventivas

Não há como ignorar os riscos as-

sociados a desastres naturais e a intensa 
ocupação urbana das últimas décadas, 
concentrando populações em áreas a ju-
sante de barragens (sujeitas a alagamen-
tos), e em áreas de risco de deslizamentos 
catastróficos (como Angra dos Reis e 
Niterói) torna necessário atuar, por meio 
de entidades públicas e privadas, na iden-
tificação, prevenção, redução e mitigação 
desses riscos. Planos de inspeção, moni-
toramento e avaliação da segurança de 
barragens são essenciais para isso, bem 
como mapeamento de áreas de riscos, 
principalmente aquelas com ocupação 
urbana e elevada declividade. É para isso 
que a engenharia deve se preparar, por 
meio da implementação das melhores 
práticas e técnicas, minimizando riscos, 
danos, e vítimas. Essa é uma missão, da 
maior relevância, que a engenharia bra-
sileira deverá desempenhar nas próximas 
décadas e para a qual todos os engenhei-
ros devem se sentir convocados.

Roberto Kochen
Presidente e diretor Técnico da 

GeoCompany Tecnologia, Engenharia 
e Meio Ambiente – www.geocompany.

com.br, diretor de Infraestrutura e conse-
lheiro do Instituto de Engenharia e Prof. 

Dr. da Escola Politécnica da USP

Imagem posterior às chuvas (20/01/2011) 
mostrando os danos causados

Imagens das áreas atingidas pelas chuvas na região de Nova Friburgo – RJ

Imagem anterior as chuvas de janeiro de 2011
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cursos

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
10 e 11 de maio – das 8h30 às 17h

Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no 
gerenciamento de energia elétrica em instalações, das 
áreas de projeto, engenharia, produção e manutenção, na 
identificação de oportunidades de economia, no planeja-
mento de ações e investimentos para atendimento as ne-
cessidades de seus clientes ou das suas empresas. Dando-
se ênfase a nova Resolução 414 da ANEEL que trata das 
condições gerais de fornecimento.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista, engenhei-
ro especialista da Companhia Energética de São Paulo 
– CESP. Gerente da Divisão Técnica da extinta Agência 
para Aplicação de Energia. Atualmente, é diretor da Ba-
cking 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

Gestão da qualidade na construção 
civil
10 a 12 de maio – das 19h às 23h

Oferecer conhecimentos de Engenharia da Qualidade 
aos profissionais envolvidos com a Gestão e Controle 
da Qualidade em Obras de Construção Civil, Indus-
trial, públicas e privadas. Serão abordados temas, como: 
os aspectos básicos da gestão da qualidade, na constru-
ção civil, na construção de edifícios, em projetos e a 
gestão da qualidade segundo as normas NBR ISO Série 
9000. Controle de processo de construção, controle de 
produto não conforme, auditorias internas da qualida-
de, assistência técnica pós-entrega da obra e controle de 
registros de qualidade.
Instrutor: Carlos Williams Carrion, engenheiro ci-
vil pela EESC - Escola de Engenharia de São Carlos/
USP. Com MBA em Gestão e Tecnologia da Qualida-
de pela EP/USP e mestre pela EESC. Conta com 30 
anos de experiência profissional, foi engenheiro chefe 
do Departamento de Solos e Pavimentos da ABCP e 
da Engenharia de Projetos (Proenge). Foi engenhei-
ro Coordenador de Projetos da THEMAG Engenha-
ria, da JAAKKO POYRY Engenharia e Hidroservice. 
Atualmente, é engenheiro consultor da CDHU/ DER 
e professor de mecânica dos solos e planejamento, e ge-
renciamento das construções.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 600,00
Não associados: R$ 750,00

Engenharia do valor econômico 
aplicada a construções sustentáveis
13 de maio – 13h às 22h

Transmitir os princípios básicos da metodologia da enge-
nharia e análise do valor. Serão discutidos assuntos como o 
paradigma da sustentabilidade baseada em valores, pegadas 
humanas, valor x desperdício, definições, histórico, consa-
grações, abordagem analítica, funcional e criativa, campos de 
aplicação, julgamento e implementação.
Instrutor: Luiz Geraldo Crespo Arruda, engenheiro civil com 
ênfase em Transportes e Logística. Especialista em Qualidade, 
Tecnologia e Produtividade das Construções e em Sustenta-
bilidade no Ambiente Construído pela - UFMG. Especiali-
zando em Gestão Estratégica da Informação - ECI-UFMG. 
Atua desde 1997 em empresas de engenharia, na área de pla-
nejamento e valorização de produtos e negócios. Desde 2007 é 
diretor da ELEGE Engenharia do Valor & Sustentabilidade.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 500,00
Não associados: R$ 625,00

Formação de auditor interno ISO 
9001:2008
18 a 20 de maio – 9h às 17h

Capacitar os participantes como auditores internos de ISO 
9001:2008 atendendo aos requisitos da NBR 19011:2002. 
Os assuntos abordados serão: sistemas de gestão da qua-
lidade, norma ISO 9001: 2008 e sua aplicação, interpre-
tação da norma, NBR ISO 19011:2002 e sua aplicação, 
planejamento de auditorias internas, elaboração de check 
list, preparação de um grupo de auditores internos, pre-
paração de relatórios de auditoria, apresentação dos rela-
tórios, ações corretivas e preventivas. Estudos de casos e 
exercícios de fixação.
Instrutor: Jeanette Zubieta Opazo, engenheira industrial 
química formada pela FEI-SP. Possui 15 anos de experi-
ência em implantação de sistema da qualidade, metrolo-
gia, calibração e manutenção de instrumentos. Atuou em 
diversas empresas automotivas, químicas e têxteis em SP e 
em grandes hospitais (Beneficência Portuguesa e Hospital 
das Clínicas). 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 500,00
Não associados: R$ 625,00
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Elementos de 
Máquinas de 
Shigley: Projeto 
de Engenharia 
Mecânica
Richard G. Budynas/J. 
Keith Nisbett
AMGH Editora Ltda – 
2011

Esta é a oitava edição do 
livro que segue a mesma abordagem que o tornou padrão 
em projeto de máquinas por mais de 40 anos. Os princi-
pais assuntos abordados são: a base do desenho de máqui-
na, incluindo o processo de desenho, engenharia mecânica 
e de materiais, estudos de casos de transmissão de potên-
cia para ajudar a esclarecer as complexidades de projetar 
um redutor de velocidade, método do elemento finito, 
prevenção de falha sob carregamento estatístico variável e 
características dos principais tipos de elementos mecâni-
cos, além de oferecer uma abordagem prática do assunto 
por meio de uma ampla gama de aplicações do mundo real 
de exemplos. 

Gestão de 
Projetos Teoria, 
Técnicas e 
Práticas
Leonardo Molinari
Editora Érica – 2010

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

livros

Nenhum dia 
sem uma linha: 
uma história do 
urbanismo em 
Curitiba
Irã Taborda Dudeque
Editora Studio Nobel – 
2010

O primeiro tema discutido 
nesta obra foi as transforma-

ções urbanísticas ocorridas em Curitiba, seguidas pela se-
quência de tentativas da cidade para se identificar como 
uma capital, e não um ponto insignificante no mapa. São 
feitas análises sobre o urbanismo, planejamento urbano, 
história política, social e análises formais dos planos ur-
banísticos e de alguns edifícios importantes. Fala sobre o 
projeto que Saturnino de Brito apresentou para Curitiba, 
em 1921, e os motivos que levaram o governo do estado do 
Paraná a contratá-lo para a tarefa. Faz uma retrospectiva 
das artes urbanas, das alterações na esfera pública (prin-
cipalmente em praças) e como elas se misturaram com os 
legados étnicos da cidade.

Teoria dos 
conjuntos
Hércules de Araújo 
Feitosa/Mauri Cunha 
do Nascimento/Alexys 
Bruno Alfonso
Editora Ciência Moderna 
– 2011

Este livro mostra a Teoria 
dos Conjuntos como o principal 

ambiente matemático para uma sólida, rigorosa e aceitável 
fundamentação da matemática. De modo geral, todos os 
tópicos matemáticos contemporâneos podem ser tratados 
nessa teoria. Apresenta ainda funções, operações, estrutu-
ras matemáticas, seguidos de uma construção dos conjun-
tos numérico usuais, dos naturais, inteiros, racionais, reais 
e complexos. Como elementos um pouco mais específicos 
da Teoria dos Conjuntos, são tratados também os conceitos 
de números ordinais, cardinais e são apresentadas algumas 
considerações sobre o axioma da escolha, que é equivalente 
a alguns teoremas importantes da matemática.

A obra está dividida em 
quatro partes fundamentais 
que abrangem conceituação 

básica, disciplinas do processo de gestão, visão dinâmi-
ca de um projeto e tópicos especiais complementares. 
Aborda qualidade de software em relação à gestão de 
projetos, características e tipos de organização, habili-
dades do gerente de projetos e otimização de suas quali-
dades, tipos de projeto, sua importância social e econô-
mica, além de aplicações.  Apresenta as características 
da gerência de tempo, de custos e de qualidade e seus 
elementos, bem como da gerência de recursos humanos. 
Mostra a importância de times e equipes virtuais, visão 
de conflitos, comunicação eficaz para elaboração de um 
projeto ideal e elementos de risco.
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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


