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sociados se reúnem para discutir problemas em comum e, talvez, 
pela força da união, fazer chegarem seus anseios e contribuições à 
sociedade em geral. Como livre é o associativismo, livre também é 
o financiamento ou patrocínio dos custos decorrentes das ativida-
des da Casa.

No meu primeiro mandato de presidente, de dois anos, ini-
ciado em abril de 2009, estreei o novo estatuto do IE, em que o 
presidente possui voz ativa e institucional de lídimo representante 
da agremiação, interna e externamente, porém age na qualidade 
de coordenador das atividades específicas de cada vice-presidente, 
agora sim, primordialmente responsável pelo desempenho de suas 
atribuições, bem definidas no estatuto. O Conselho Deliberativo, 

no mesmo estatuto, tem a incumbência de 
aprovar orçamentos e fiscalizar o desempenho 
da Diretoria Executiva. Com sabedoria e pro-
ficiência, os estatutos fazem o Conselho Deli-
berativo funcionar sob a condução do mesmo 
presidente, regente executivo, de modo a evi-
tar dicotomias na gestão.

À parte da gestão assim organizada, 
operam no Instituto, a Assembléia Geral, na 
qual ficam definidas as políticas da Casa e 
os rumos a serem perseguidos, assim como o 
Conselho Consultivo, formado por decanos 
dos órgãos diretivos, cuja função essencial é a 
custódia do patrimônio da agremiação, assim 
como o suprimento de regras não previstas 
nos estatutos.

Com o espírito forjado por esses moldes, 
assumi o meu primeiro mandato. Com a in-
tensa colaboração dos membros da Diretoria 
Executiva, conseguimos montar um amplo 
plano de ação, sob o qual já alcançamos di-

versos resultados, cujo prosseguimento ora se inicia neste mandato 
que irá até março de 2013: obtermos o precatório da indenização 
da desapropriação da antiga sede no Palácio Mauá; iniciarmos as 
obras da nova sede, cuja renda de aluguéis suprirá a maior parte 
das nossas necessidades financeiras; consolidarmos as contribui-
ções empresariais para manutenção das operações até o início das 
locações da nova sede; prosseguirmos no profícuo relacionamento 
colaborativo que mantemos com entidades coirmãs e escolas de 
engenharia; e darmos início ainda em 2011 em três eventos, anuais 
ou bienais, a se repetirem regularmente, o primeiro versando sobre 
a infraestrutura brasileira, o segundo sobre a atualidade técnica da 
prática da engenharia e o terceiro sobre o ensino da engenharia em 
confronto com as demandas da atividade econômica da engenha-
ria; tudo isso além das tradicionais atividades e cursos das Divisões 
Técnicas e demais programações oportunas da instituição.

Como sempre, fico à disposição de nossos conselheiros e, 
principalmente, de nossos associados. Conversem conosco. Não se 
constranjam. A Instituição agradece.

índice palavras do presidente

Prestando contas

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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Especial

evo dizer aos meus colegas do Instituto de Engenharia 
que a segunda gestão da Presidência da Casa, surpreen-
dentemente, não configura a continuação da primeira. 
É uma gestão nova, “pé no chão”, desprovida de ilusões. 

Mas, nem por isso, desanimada, pois o conhecimento das idios-
sincrasias permite-nos agir com maior eficiência. É preciso muita 
humildade para admitir que nosso mandato é transitório diante da 
permanência do corpo social, dos funcionários e das tradições que 
aqui reinam.

Há muitos anos, simples sócio, eu observava à distância os co-
legas atuantes nos diversos cargos de direção e conselho, admiran-
do sua capacidade para que o IE estivesse aberto, funcionando e 
realizando atos em benefício da classe.

Mais adiante, atuando nas Divisões Técni-
cas, comecei a sentir um pouco das dificuldades 
em fazer acontecerem eventos, por simples que 
fossem. Tudo custa, e o dinheiro, decididamen-
te não caía do céu. “Abrir uma torneirinha” da 
Tesouraria exigia um sacrifício tremendo. Às 
vezes, ouvia colegas dizerem que o justo seria 
ratear a arrecadação do Instituto, como se esta 
tivesse determinada elasticidade.

Com o passar do tempo, vindo a ser 
membro do Conselho Deliberativo, tomei 
conhecimento que as condições financeiras 
do Instituto eram bastante limitadas. Olhava 
para o presidente e demais diretores e pensava 
lhes faltar iniciativa e boas idéias para aumen-
tar decisivamente a receita. Assim também 
imaginavam vários colegas conselheiros, e 
estes discutiam o problema. Ideias mirabo-
lantes surgiam. Falava-se, falava-se, discutia-
se, discutia-se, íamos para casa, dormíamos e 
todo o dito se esquecia, até repetir-se de quando em quando nova 
crise de caixa. Não sabíamos que programas e ações só podem 
prosperar se forem viáveis operacional e estatutariamente e, na 
sequência, se houver o numerário para o investimento. Na ins-
tituição sem fins lucrativos, os resultados pecuniários, apesar de 
bem-vindos, não são obrigatórios.

Finalmente cheguei à Diretoria Executiva, nos idos do ano 
2001, como vice-presidente de Relações Externas. Nessa época, 
toda a administração se concentrava no presidente. Os vice-presi-
dentes, absolutamente de acordo com os estatutos, eram definidos 
como auxiliares do presidente para cumprir seus comandos nos 
assuntos de cada pasta. Mais uma vez, agora de perto, pude sentir 
a gravidade e as imensas dificuldades gerenciais do presidente. Por 
estar próximo, ousei inclusive sugerir um plano de gestão como se 
o Instituto fosse uma empresa, possuindo produto definido, massa 
crítica, matéria prima, linha de produção, capital e mercado de-
mandante perfeitamente identificado. Ledo engano. O Instituto 
é apenas uma associação classista, de livre filiação, na qual os as- IE
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Reator nuclear, palavras-chave são segurança e confiabilidade

Um novo modelo de perpetuar 
patrimônio social
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PALAVRAS DO PRESIDENTE (nº 64 março/abril de 2011 pág. 3) Diferentemente do 
informado no texto “O Fim da Mobilidade Urbana na Cidade de São Paulo”, há na cidade de 
São Paulo uma pessoa e meia por carro.

EVENTOS (nº 64 março/abril de 2011 pág.13) Diferentemente do que foi informado no 
texto “Sistema elétrico em discussão”, a Elektro – Eletricidade e Serviços S.A. –e a CTEEP 
– Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista– não estão sob o controle do 
Estado de São Paulo.
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entrevista entrevista

promisso com o desenvolvimento susten-
tável e estimula a comunidade empresarial 
a abraçar essa causa, com o objetivo de 
construir uma sociedade mais justa. 

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quais os motivos para essa segunda 

edição ter a parceria da Fundação Dom 
Cabral? 

Abram Szajman - Em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, o 2º Prêmio Fe-
comercio de Sustentabilidade abordou o 
tema “Princípios do Varejo Responsável” 
e propôs um novo olhar sobre os desafios 
da sustentabilidade e suas implicações 
para o ambiente empresarial. Esses prin-
cípios foram formulados como resultado 
dos trabalhos de pesquisa e de validação 
de conteúdo realizados pelo Centro de 
Desenvolvimento do Varejo Responsável 
(CDVR), da Fundação Dom Cabral, ao 
longo de 2008 e 2009.

Consistem de 16 itens que abrangem 
todo o processo das atividades comerciais 
e de serviços, desde o nascimento do ne-

gócio até a destinação final dos resíduos. 
Eles constituem, principalmente, precei-
tos éticos que remetem à responsabilida-
de social e ambiental, sem as quais não 
se pode mais conceber a atividade empre-
sarial num mundo ameaçado por convul-
sões e cataclismos. 

Por essa razão, entendo que as em-
presas aqui representadas, premiadas ou 
não, estão com os olhos voltados para a 
grande transformação que deve ser, so-
bretudo, cultural. Elas estão trilhando um 
caminho sem volta, difícil, mas que nos 
conduzirá a novos paradigmas de civili-
zação, baseados no respeito ao ser huma-
no e à natureza. 

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quais foram os aprimoramentos da 

segunda edição em relação à primeira, 
além da parceria com a Fundação Dom 
Cabral?

Abram Szajman - Nesta edição 
confesso que minhas melhores expec-
tativas foram superadas. Nada menos 

inicialmente, empresas paulistas do varejo 
e dos serviços.

do que 314 projetos concorreram à 
segunda edição, que contemplou duas 
novas categorias: órgão público e aca-
demia; esta, dividida entre professores 
e alunos. Dessa forma, incentivamos 
integrantes da administração pública 
nos três níveis a incorporarem a ques-
tão ambiental na formulação das dife-
rentes políticas públicas. Estimulamos, 
igualmente, a produção e a difusão do 
saber e do conhecimento teórico, fun-
damentais para dar suporte às ações 
práticas de sustentabilidade.

Antes restrito ao estado de São Paulo, 
o prêmio ganhou abrangência nacional. 
Dos projetos apresentados, 50% vieram 
de outros dezoito estados brasileiros. 
Passou a contar, também, com a parceria 
do centro de desenvolvimento do varejo 
responsável da Fundação Dom Cabral. 
Nascido no âmbito do conselho de sus-
tentabilidade da Fecomercio, presidido 
pelo eminente professor e cientista bra-
sileiro de renome internacional, doutor 
José Goldemberg, o prêmio contemplou, 

Szajman é um empresário brasileiro, 
fundador da Vale Refeição -empresa lí-
der de mercado no segmento de refeições 
conveniadas-, presidente do Centro do 
Comércio do Estado de São Paulo e dos 
conselhos regionais do SESC e do Senac 
de São Paulo e vice-presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Jornal do Instituto de Engenharia - 
O Prêmio Fecomercio de Sustenta-

bilidade surgiu em 2008 em comemora-
ção aos 70 anos da federação e também 
devido à importância do tema. Quais 
são os objetivos do prêmio?

Abram Szajman - Atualmente, a 
responsabilidade corporativa e a susten-
tabilidade estão entre os temas mais im-
portantes em debate no cenário geral de 
atuação das empresas, e, com o aumento 
da conscientização sobre a real situação de 
desequilíbrio e risco do planeta, a questão 
alcança novos conteúdos e públicos. Com 
o prêmio, a entidade manteve o seu com-

ações  simples em prol
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Fecomercio incentiva Jornal do Instituto de Engenharia 
- Fazendo um balanço das duas edi-

ções, qual é a sua avaliação?
Abram Szajman - Nosso objetivo, hoje 

plenamente alcançado, foi o de mobilizar 
pequenos e microempresários do setor para 
que buscassem soluções simples de susten-
tabilidade, que pudessem ser multiplicadas 
em prol de um crescimento econômico so-
cial e ambientalmente consciente.

Jornal do Instituto de Engenharia 
- Haverá a terceira edição? E quais 

serão as novidades?
Abram Szajman - Sem dúvidas já 

estamos na expectativa para a próxima 
edição. O Brasil precisa crescer, sobretu-
do, incorporando a dimensão da susten-
tabilidade socioambiental à sua cultura. 
Só assim construiremos um futuro de 
paz e um planeta de todos. Acredito que 
conseguimos alcançar o nosso objetivo de 
estimular a produção e a difusão do saber 
e do conhecimento teórico fundamentais 
para dar suporte às ações e práticas de 
sustentabilidade. Para a próxima edição, 
esperamos que o número de inscrições 
seja dez vezes maior. Aguardem que no-
vidades virão a seguir. 

O 2º Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, entregue no dia 31 
de maio, teve a participação da Fundação Dom Cabral. Foram 314 
projetos inscritos de 19 estados das cinco regiões do Brasil.
Em entrevista ao Jornal do Instituto de Engenharia, o presidente 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomercio), Abram Szajman, falou dos objetivos, da avaliação 
e das expectativas do prêmio e também da parceria com a Fundação 
Dom Cabral. Para ele, o Brasil precisa incorporar a dimensão da 
sustentabilidade socioambiental à sua cultura.

IE

da sustentabilidade

Fernanda Nagatomi

2º PRÊMIO FECOMERCIO DE SUSTENTABILIDADE
CATEGORIA EMPRESA PROJETO

Grande Empresa Vivo Conexão Belterra
Pequena/Média 
Empresa 

Estação Resgate Reciclagem e 
Engenharia

Reciclagem de Entulho

Microempresa Cooperativa dos Produtores 
de Artesanato de Seda 
(Copraseda)

Artisans Brasil

Entidade 
Empresarial/Sindical 

Sindicato de Lavanderias e 
Similares do Município de São 
Paulo e Região (Sindilav)

Selo de Qualidade e 
Sustentabilidade (SQS)

Órgão Público Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo

Programa Estadual de 
Contratações Públicas 
Sustentáveis

Academia/Professor Marcio de Andrade Batista, 
o mestre em Química da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso

Nativa Frutos

Academia/Aluno alunos da Faculdade Antonio 
Meneghetti, do município de 
São João do Polêsine (RS)

Projeto Oikos – Reciclar e 
Preservar
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convênio convênio

história da Universidade Me-
todista de São Paulo vem sen-
do traçada há mais de 70 anos, 
desde a implantação da Facul-

dade de Teologia da Igreja Metodista 
em São Bernardo do Campo, em 1938. 
A presença de profissionais, educadores 
qualificados e da infraestrutura adequa-
da permitiu o fortalecimento de sua in-
serção no universo acadêmico nacional. 
Assim, em 1970, foi criado o IMS - Ins-
tituto Metodista de Ensino Superior.   
 
A Metodista, em sua 
Faculdade de Ciências 
Exatas e Tecnologia 
(FACET) possui dois 
cursos de engenharia: 
Engenharia da Com-
putação com ênfase em 
engenharia de software 
e Engenharia Ambien-
tal. As aulas são modu-
lares, mesclando prática 
com teoria. 

Leia a entrevista 
com Carlos Eduardo 
Santi, diretor da Facul-
dade de Exatas e Tec-
nologia e coordenador 
do curso de Engenharia 
da Computação da Universidade Meto-
dista de São Paulo.

Qual é a sua avaliação do convênio 
Instituto de Engenharia e Universida-
de Metodista de São Paulo?

Fazer o convênio com o Instituto de 
Engenharia, uma das mais conceituadas 
entidades desse ramo, significou para 
nós reforçar a marca Metodista como 
formadora de engenheiros. Essa parce-
ria permite mais visibilidade ao trabalho 

undada no dia 25 de novembro 
de 1999, a Empresa Júnior FEI 
( JrFEI) é uma associação civil 
sem fins lucrativos, administrada 

e composta por alunos de graduação do 
Centro Universitário da FEI (Fundação 
Educacional Inaciana). Inicialmente, 
oferecia serviços de consultoria somente 
na área de Engenharia. Atualmente, para 
abranger todos os cursos e alunos, realiza 
projetos nas áreas de Engenharia (Elé-
trica, Química, Têxtil, Mecânica, Civil, 
Produção, Materiais e Automação), Ci-
ência da Computação e Administração.

Leia a seguir entrevista com Tabata 
Belomo, presidente da Empresa Júnior FEI.

Como surgiu a ideia de criar uma 
empresa Júnior?

A iniciativa foi estimulada, há mais 
de 10 anos, para proporcionar ao corpo 
discente uma atividade de extensão que 
aliasse os conhecimentos teóricos ob-
tidos em sala de aula com a oportuni-
dade de contato direto com a realidade 
do mercado. Além disso, serviria para 
contribuir com a sociedade, por meio 
de prestação de serviços promovendo ao 
micro, pequeno e médio empresários um 
trabalho de qualidade e com preços real-
mente acessíveis.

Como é o funcionamento da Júnior FEI?
Os departamentos da JrFEI são: Re-

cursos Humanos, Marketing, Projetos, 
Qualidade, Tecnologia de Informação 

a JrFEI elabora projetos para empresas
Composta por alunos, 

(TI) e Administrativo/Financeiro. Tra-
balhando sempre em equipe, os seis de-
partamentos da empresa estão constante-
mente interligados.

O que o aluno precisa fazer para po-
der participar da Júnior FEI?

O único pré-requisito é ser aluno do 
Centro Universitário da FEI. O aluno in-
teressado se cadastra no processo seletivo 
da empresa que é composto em entrega do 
currículo, dinâmica em grupo e entrevista 
com os gestores do departamento e RH.

Qual é a sua avaliação do convênio 
Instituto de Engenharia e Júnior FEI?

A Júnior FEI preza sempre pelas 
boas parcerias, e esperamos ter um bom 
relacionamento com o Instituto de En-
genharia. Iniciamos agora esse convênio 
e já estamos satisfeitos com o que conse-
guimos até agora.

Quais tipos de trabalho a Júnior FEI 
costuma realizar com maior frequência?

O nosso público é o micro e peque-
no empresários e pessoas físicas, porém já 
tivemos propostas de grandes empresas. 
Neste ano, realizamos alguns projetos, por 
exemplo, a parte de TI da empresa fez todo 
um website para uma cliente, fizemos seis 
protótipos de produtos inovadores para 
uma empresa. Para outra, fizemos pesqui-
sa de mercado para saber sobre a aderência 
de um site e também uma planta baixa de 
uma casa para uma pessoa física.IE

Universidade Metodista de São Paulo

que desenvolvemos aqui e oferece aos 
nossos alunos a oportunidade de co-
nhecer, ainda na graduação, um espaço 
de troca de experiências 
e conhecimentos com 

A Universidade Metodista de São 
Paulo é uma instituição que investe 
muito na adequação de seus espaços 

comuns e específicos. Destaco os 
laboratórios de infor-
mática com equipa-
mentos Macintosh e 
PC, estúdios de rádio 
e TV, espaço da Reda-
ção Integrada, usados 
pela Faculdade de Co-
municação. O espaço da 

Policlínica, a clínica 
de Odontologia e o 
Hospital Veteriná-
rio, usados pela Fa-
culdade de Saúde; e 
os laboratórios de 
Redes de Compu-
tadores, de Auto-
mação e Controle, 
de Física e de Ele-
trônica, usados pela 
Faculdade de Exa-
tas e Tecnologia.

Em termos aca- 
dêmicos, destaco a 
organização modu-
lar dos nossos cur-
sos e a existência de 
Projetos Integra-
dores. Esses proje-

tos consolidam os assuntos abordados 
em cada semestre, dando aos alunos a 
oportunidade de vivenciar situações 
que os preparam para enfrentar situa-
ções que poderão encontrar no mercado 
de trabalho. Além disso, os alunos são 
incentivados a participar de projetos de 
pesquisa e extensão desenvolvidos na 
universidade. Na Faculdade de Exatas 
e Tecnologia, destaco a realização da 
Olimpíada de Matemática do Grande 
ABC e da Semana de Estudos em Tec-

nologia da Informação, ambas em sua 
8ª edição, participação de professores e 
alunos em operações do Projeto Ron-
don em 2010 e em 2011, realização do 
Torneio de Sumô de Robôs e outras 
atividades que complementam a forma-
ção de nossos alunos. 

Também há incentivo institucional 
para o desenvolvimento de Agências 
Acadêmicas vinculadas às faculdades, 
iniciativa que tem se mostrado muito 
positiva na formação técnica dos alunos 
da Metodista. Atualmente, a universida-
de tem avançado muito nos convênios 
internacionais, o que permite a mobili-
dade de nossos alunos, dando-lhes opor-
tunidade de estudar em outras institui-
ções fora do Brasil.

Quantos engenheiros são forma-
dos por ano?

Desde a criação do curso de Enge-
nharia da Computação, formamos 357 
alunos, uma média de 30 alunos por ano. 
A primeira turma de Engenharia Am-
biental se formará em 2015.

O mercado de Engenharia está 
aquecido no Brasil. Quais são os seto-
res mais promissores?

Creio que construção civil e tec-
nologia da informação sejam os mais 
promissores. No entanto, não apenas 
os engenheiros civis e os da computa-
ção serão beneficiados por esse aqueci-
mento. A Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos, que acontecerão no Brasil, 
demandarão sistemas de automação e 
de segurança mais sofisticados, além de 
sistemas de comunicação com e sem fio 
de alta confiabilidade. Para essas situa-
ções, engenheiros competentes para li-
dar com automação e telecomunicações 
serão fundamentais. Também não pode-
mos nos esquecer de que há uma forte 
tendência atual focada em sustentabili-
dade e os estudos de mecanismos para 
reutilização de água e uso consciente da 
energia em suas mais diversas formas 
demandarão engenheiros elétricos e 
ambientais, entre outros para apresentar 
soluções viáveis nessas situações.

 assina parceira com o Instituto

Carlos Eduardo Santi, dire-
tor da Faculdade de Exatas 
e Tecnologia e coordenador 

do Curso de Engenharia da 
Computação da Univer-
sidade Metodista de São 

Paulo
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Salão nobre da faculdade, no Rudge Ramos, São Bernardo do Campo

profissionais, além da possibilidade de 
participar de cursos e palestras de seu 
interesse. O convênio entre Instituto de 
Engenharia e a Universidade Metodista 
de São Paulo é muito recente, mas tenho 
certeza que agrega grande valor a ambas 
instituições.

Além da excelência do corpo do-
cente da Universidade Metodista de 
São Paulo, quais são os outros pontos 
positivos que o senhor destacaria?
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Tabata Belomo, 
presidente 
da JrFEI
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o dia 5 de maio, o Prof. Dr. Pau-
lo Ferreira, conselheiro do Ins-
tituto de Engenharia, ministrou 
uma palestra com o tema “O 

sistema de licenciamento ambiental e o 
desafio econômico - uma proposta para 
o estado de São Paulo”. O evento contou 
com a parceria da  Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES) e aconteceu na sede do Instituto.

Os objetivos foram avaliar as políticas 
implementadas para solucionar os confli-
tos entre desenvolvimento e meio am-
biente, formular alternativas para atender 
às necessidades de desenvolvimento e 
preservação ambiental, discutir as formas 
administrativas de emissão das licenças 
ambientais, verificar a eficácia dos pro-
cedimentos técnico-administrativos de 
análise e formular alternativas para aten-

Como agilizar o processo de
licenciamento ambiental

Marília Ravasio

der às necessidades de desenvolvimento e 
preservação ambiental.

De acordo com o Índice Geral de 
Competitividade, entre os 139 países, o 
Brasil se encontra em 58º lugar. Esse ín-
dice analisa condições básicas dos países, 
como infraestrutura, ambiente macroeco-
nômico, saúde e educação. Existem tam-
bém fatores potenciadores de eficiência, 
como dos mercados de bens e de traba-
lho, do tamanho do mercado, da inovação 
e da sofisticação dos negócios.

“O trabalho demonstrou ao longo 
do seu desenvolvimento que há uma in-
satisfação em relação aos procedimentos 
que são tomados em relação às licenças 
ambientais. Ninguém nunca falou sobre o 
rigor técnico das licenças e o porquê que 
demora tanto para acontecer. Nós gosta-
ríamos que esse assunto fosse discutido”, 

afirmou o engenheiro Paulo Ferreira.
Ele analisou outros países para ver 

como eles resolvem seus problemas am-
bientais. “Portugal, por exemplo, ressalta 
os sistemas de avaliação integrada. Eles 
possuem uma boa tecnologia disponível 
e têm uma entidade acreditada que pos-
sui condições de fazer uma análise de um 
Estudo do Impacto Ambiental (EIA) 
e do Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima). Ou Seja, essa entidade separada 
apresenta um corpo de empresas especí-
ficas de consultoria que avaliam a discus-
são de grandes temas, toma uma posição, 
que também é tomada pela Agência Por-
tuguesa do Ambiente (APA) -autoridade 
portuguesa ambiental”, explicou.

Segundo Ferreira, Portugal também 
tem uma lei específica que aborda o tema 
da eficiência. Eles têm datas específicas 
para realizar a análise de todo um siste-
ma de impacto ambiental, em média, leva 
de 75 a 80 dias. Para emitir uma licença 
de impacto ambiental, existem casos que 
demoram menos de 45 dias para obras 
relativamente grandes.

Os Estados Unidos são o percussor 
dos processos dos estudos ambientais no 
mundo. Eles analisam cerca de 500 rela-
tórios de impacto ambiental por ano, são 
emitidas aproximadamente 20 mil decla-
rações ambientais, e cada relatório pode 
ter no máximo 150 páginas. 

Já no Brasil, o processo de licencia-
mento ambiental é ineficiente e ineficaz. 
“Existem pesquisas que são feitas em 
universidades, que são bloqueadas ou que 
não são licenciadas pelo órgão ambiental. 
Os prazos para concessão de licença são 
muito longos, não existe acompanha-
mento pós-licença. É o único país que 
tem tripla licença e pouca integração en-
tre os órgãos, portanto, esse é um tema 
que precisa ser tratado com cuidado pelas 
autoridades”, relatou. IE

Prof. Dr. Paulo Ferreira

Fo
to

: C
la

ud
io

 S
ilv

a

uitos munícipes não sabem, 
mas a calçada é de respon-
sabilidade do proprietário 
do imóvel - lei municipal 

10.508/88, regulamentada pelo decreto 
45.904/05.

Calçadas com mais de 20% de sua 
área avariada, cobertas por material im-
próprio ou prejudicando a circulação do 
pedestre não estão de acordo com a le-
gislação. É necessário reformá-la e cabe à 
Prefeitura fiscalizar, autuar e multar. Vale 
lembrar que a manutenção das calçadas, 
quando em áreas particulares, é respon-
sabilidade do proprietário e, em áreas pú-
blicas, do órgão competente.

O Programa Passeio Livre define a 
calçada ideal, que não deve conter degraus, 
rachaduras nem pisos derrapantes que pro-
voquem trepidações ou possuam rugosida-
des. A calçada é dividida em três faixas.

A primeira é a chamada de serviço, 
destinada a colocação de mobiliário ur-
bano, árvores, rampas de acesso, poste de 
iluminação e sinalização de trânsito. A se-
gunda faixa, denominada livre, destinada 
a circulação de pedestres, deve ser plana e 
desobstruída e possuir superfície regular, 
firme, contínua e antiderrapante sob qual-
quer condição, possuir largura mínima de 
1,20m, ser contínua, sem qualquer emen-
da, reparo ou fissura. Portanto, em qual-
quer intervenção, o piso deve ser reparado 
em toda a sua largura seguindo o modelo 
original. A terceira faixa é de acesso aos lo-
tes, faixa opcional para calçadas com mais 
de 2m de largura em frente ao lote onde 
poderá estar vegetação, propaganda móvel 
e mesas de bar desde que não impeça o 
acesso aos imóveis.

Se a calçada possuir menos de 1,90m, 
deve-se consultar a subprefeitura da sua 
região para que um técnico avalie a situ-
ação da calçada e dar a orientação para 
a melhor alternativa da faixa livre, que 

sempre será o fator determinante para o 
sucesso do projeto. A subprefeitura emi-
tirá um parecer sobre a sua obra.

Os materiais utilizados no Passeio Li-
vre deverão atender a necessidade de cada 
imóvel e rua, sendo definido pela subpre-
feitura. Os materiais permitidos são:

1. Concreto moldado in loco: pisos 
de calçadas feitos no local com a própria 
massa de concreto espalhada, geralmente, 
em moldes armados sobre a terra ou piso 
anterior. São muito práticos, pois dispen-
sam mais cuidados e desenhos elaborados 
e podem ser decorados com acréscimo de 
detalhes coloridos, como placas de ladri-
lho hidráulico.

2. Ladrilho hidráulico: é o mais caro 
dos revestimentos permitidos, mas o 
mais comum de se ver nas calçadas da 
cidade. Com desenhos geométricos ou 
lisos, permitem várias combinações, sen-
do muito utilizados por sua resistência 
e facilidade de se encontrar nas lojas de 
materiais de construção.

3. Bloco intertravado: opção das 
mais econômicas, pois são feitos de 
concreto em diversos formatos e de fá-

cil manuseio. Como pode ser produzido 
com corante, esse tipo de piso permite a 
formação de mosaicos decorativos ou de 
desenhos geométricos. A colocação dis-
pensa o uso de cimento, pois podem ser 
encaixados com areia.

4. Placa pré-moldada de concreto: 
em tamanhos maiores que os blocos in-
tertravados, necessitam de massa para sua 
fixação ao contrapiso, também indispen-
sáveis para esse tipo de revestimento. São 
baratos devido à sua simplicidade e ma-
terial básico.

Calçada adequada tem de ser acessí-
vel. Se um passeio ou uma praça pública é 
acessível a uma pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida, podemos afirmar 
que qualquer cidadão conseguirá usufruir 
desse espaço. 

Piso tátil de alerta – É um recurso 
que auxilia a pessoa portadora de defici-
ência visual quanto ao seu posicionamen-
to na área da calçada. Ele deve ser instala-
do em áreas de rebaixamento de calçada, 
travessia elevada, canteiro divisor de pis-
tas ou obstáculos suspensos. As rampas 
de rebaixamento de calçada devem estar 
juntas às faixas de travessia de pedestres 
como um recurso que facilita a passagem 
do nível da calçada para o da rua, melho-
rando a acessibilidade para os pedestres e 
para as pessoas com mobilidade reduzi-
da, empurrando carrinho de bebê ou que 
transportam grandes volumes de carga.

As calçadas são responsabilidade do 
cidadão e da prefeitura. Existem nor-
mativas que devem ser seguidas. Se cada 
munícipe tiver esse cuidado, teremos uma 
cidade melhor. Manter a calçada em or-
dem é uma parceria entre cidadão e órgão 
público.

Miriana Pereira Marques
Vice-presidente de Assuntos Internos do 

Instituto de Engenharia

Calçada adequada é uma parceria
entre cidadão e poder público 

Miriana Pereira Marques
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Temor com
a desoneração

endowments

riada em janeiro de 2009, a 
Endowments do Brasil é uma 
empresa especializada na es-
truturação e operação de en-
dowments no nosso País. Os 

endowments são estruturas financeiras 
de preservação do patrimônio, com o 
objetivo de gerar receitas periódicas para 
o sustento de entidades, atividades ou 
causas de interesse coletivo, como insti-
tuições de ensino, fundações, hospitais e 
organizações sociais.

Após a experiência de seus funda-
dores Daniel Resende, Daniel Ávila e 
Felipe Sotto-Maior na estruturação do 
fundo que hoje é uma das principais fon-
tes de recursos do Centro Acadêmico XI 
de Agosto, uma entidade centenária de 
representação dos acadêmicos da Facul-
dade de Direito da USP. Eles desenvol-
veram, ao longo de 2009 e 2010, o En-
dowment da Escola Politécnica da USP, 
que foi lançado em maio deste ano. 

Em entrevista exclusiva para o Jor-
nal do Instituto de Engenharia, Felipe 
Linetzky Sotto-Maior, um dos funda-
dores da Endowments do Brasil falou 
da importância desse fundo para uni-
versidades estrangeiras, a experiência 
de estruturar o endowments da Escola 
de Politécnica da USP, bem como seus 
objetivos e benefícios. 

Sotto-Maior é advogado pela USP, 
dedica-se ao estudo e à estruturação 
de endowments no Brasil desde 2008, 
possui experiência em Direito Socie-

Fernanda Nagatomi

de perpetuar patrimônio social
um novo modelo

Endowments:
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tário, Fusões e Aquisições e Direito do 
Terceiro Setor. É também especialista 
em Finanças Corporativas e Investment 
Banking pela Fundação Instituto de Ad-
ministração - FIA. 

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Várias universidades no exterior possuem 
fundos de investimentos de doações endo-
wments. Do orçamento delas, qual é a por-
centagem do endowment no investimen-
to? (Harvard, Yale, Stanford e outras)

 
Felipe Sotto-Maior - Em muitas 

universidades estrangeiras, privadas e 

públicas, os endowments alcançaram a 
capacidade de gerar resgates tão expres-
sivos que respondem por grande parte 
do orçamento anual. Para exemplificar 
com valores do ano letivo 2009-2010, o 
resgate liberado pelo endowment de Yale 
em favor da universidade respondeu por 
41% de todo o orçamento operacional do 
ano. Para Stanford, o endowment supriu 
24% de todos os gastos da universidade. 
Em Harvard, esse percentual foi de 38% 
em 2009 e 35% em 2010. Apenas para 
dar uma dimensão do que isso signifi-
ca, todas as receitas de alunos somadas 
(matrículas, mensalidades, refeições e 
alojamentos) em Harvard responderam 
por apenas 18% do orçamento em 2009 
e por 19% em 2010. Nas outras duas 
universidades citadas, esse percentual é 
ainda menor.

 Estas três instituições possuem os 
três maiores endowments educacio-
nais do mundo, mas isso não significa 
que sejam casos isolados de sucesso. De 
acordo com estudo conjunto NACU-
BO-Commonfund, pesquisando apenas 
instituições de ensino superior norte-
americanas, havia nada menos que 60 
instituições com endowments cujo pa-
trimônio superava a marcar de US$ 1 
bilhão em 2010. Essas 60 instituições 
resgataram em média, de acordo com o 
mesmo estudo, 5,6% do patrimônio lí-
quido de seus endowments ao longo do 
ano, o que significa, pegando o patrimô-
nio mínimo da faixa, um acréscimo de 

egundo o secretário de Po-
líticas Previdenciárias, Le-
onardo Landim, o governo 
quer desonerar a folha de 

pagamentos para formalizar empre-
sas e gerar mais empregos. Mas, há 
temores em relação à medida: uma 
se refere à possibilidade de quebrar 
“uma dinâmica boa de arrecadação 
previdenciária, criada nos últimos 
anos” e a outra diz respeito à “volati-
lidade da receita sobre o faturamento 
em tempos de crise”.

Primeiramente, vale ressaltar a 
disposição do governo no sentido 
de desonerar a folha de pagamentos 
das empresas. Esse foi um dos com-
promissos assumidos pela presidente 
Dilma Roussef durante sua campa-
nha. Os encargos incidentes sobre 
essa base no Brasil é absurdamente 
alta e a ênfase em reduzir esse ônus 
é importante fator para estimular a 
formalização de empregos e aumentar 
a capacidade de competição da eco-
nomia brasileira frente ao resto do 
mundo.

Quanto ao temor relacionado à 
receita previdenciária, ressaltado por 
Landim, ele é compreensível. Há um 
bilionário déficit, que dobrou em re-
lação do PIB entre 1999 e 2007, que 
há três anos vem se mantendo relati-
vamente controlado por conta da ex-
pansão do emprego formal. Isso pre-
cisa ser considerado nesse processo.

É necessário reconhecer que a 
sociedade tem interesse na susten-
tabilidade do sistema previdenciário 
e qualquer medida que produza al-

Marcos Cintra

guma sombra de dúvida sobre a saú-
de financeira do INSS é vista com 
desconfiança pelos participantes do 
sistema. Daí a reticência com que 
ultimamente algumas das principais 
lideranças sindicais brasileiras rece-
beram a proposta de desoneração de 
folha, tendo elas cobrado da adminis-
tração uma clara definição de como 
suprir uma possível perda de arreca-
dação resultante da troca da principal 
base tributária para o financiamento 
previdenciário.

Quanto à utilização do fatura-
mento no lugar da folha de pagamen-
tos, vale dizer que tal medida, além 
de criar uma situação de maior vo-
latilidade para as finanças do INSS 
como lembrou Landim, teria efeito 

praticamente nulo sobre a competi-
tividade das empresas, uma vez que o 
ônus dos 20% sobre os salários conti-
nuariam incidindo sobre a produção, 
só que sobre o faturamento. Ademais, 
essa mudança manteria uma base de-
claratória, o que estimula a evasão de 
arrecadação.

Para atender o objetivo de manter 
uma arrecadação estável para o INSS, 
gerar empregos formais e tornar as 
empresas brasileiras mais competiti-
vas a saída é adotar a movimentação 
financeira como base tributável. Nes-
se sentido, é preciso avaliar a propos-
ta da Confederação Nacional de Ser-
viços (CNS), que substitui os 20% da 
contribuição previdenciária patronal 
por um tributo nos moldes da extin-
ta CPMF. Um estudo produzido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
mostra que esse projeto teria efeitos 
benéficos para a economia como um 
todo e para as empresas.

Utilizar a movimentação financei-
ra para desonerar a folha de pagamen-
tos seria uma forma de fazer convergir 
os interesses do governo, que atende-
ria suas metas fiscais, das empresas, 
que se tornariam mais competitivas, 
e dos trabalhadores e beneficiários do 
INSS, que contariam com um sistema 
previdenciário sustentável.

Marcos Cintra 
Doutor em Economia pela Universidade 

Harvard (EUA), professor titular e vice-
presidente da Fundação Getulio Vargas

www.marcoscintra.org
mcintra@marcoscintra.org
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US$ 56 milhões ao orçamento anual da 
universidade. É um valor respeitável.

Jornal do Instituto de Engenharia 
- Como surgiu a oportunidade de imple-
mentar o endowment na Escola Politécni-
ca da USP?

Felipe Sotto-Maior - A semente 
para o Endowment da Escola Politécni-
ca da USP surgiu em 2009. Os integran-
tes do Grêmio Politécnico procuravam 
uma forma de investir e preservar os 
recursos que receberiam de um processo 
de desapropriação. Os primeiros planos 
previam apenas uma solução para o Grê-
mio, semelhante ao que foi feito no Cen-
tro Acadêmico da Faculdade de Direito.

A partir do contato com o conceito, 
propósito e funcionamento dos endow-
ments que estudávamos e discutíamos, es-
ses alunos começaram a acreditar que de-
veríamos repensar o projeto para a Escola 
como um todo, nos mesmos moldes de 
Harvard, Yale, Cambridge, Oxford e tan-
tos outros. Passamos à estruturação de um 
pré-projeto para a Escola, que foi levado à 
Diretoria, alguns professores e ex-alunos e 
foi muito bem recebido. Desse ponto em 
diante, começamos um trabalho intensivo 
de discussão e revisão, com contribuições 
de todos os perfis de membros da comu-
nidade politécnica, o que resultou numa 
estrutura muito mais complexa, sofisticada 
e completa do que a inicial.

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Como funciona?

Felipe Sotto-Maior - O endowment 
é criado para que seja mantido na per-
petuidade, garantindo a preservação e a 
expansão de uma entidade, atividade ou 
causa de interesse coletivo. Isso torna-se 
possível principalmente graças às suas 
estratégias de investimento e de resgate, 
que são desenhadas e revisadas para criar 
um equilíbrio entre a utilização e a pre-
servação dos recursos. 

O patrimônio deve ser gerenciado de 
maneira que o valor real dos recursos seja 
preservado ou expandido ao longo do 

tempo, e investido para gerar resgates re-
gulares e previsíveis para as atividades da 
organização que se pretende beneficiar.

O mais importante fator de cresci-
mento de um endowment costuma vir 
das novas contribuições recebidas, por 
isso o envolvimento de toda a comunida-
de é importante. Os grandes doadores são 
peças-chave para acelerar o crescimento 
do endowment, mas todos podem ajudar 
dentro das suas possibilidades. O grande 
número de pessoas envolvidas com a Poli 
esconde um potencial enorme, que está 
apenas começando a ser acordado.

de recursos privados para doação.
Nesse cenário, a meta inicial de mo-

bilização de recursos é obter um patri-
mônio de R$ 25 milhões até dezembro 
de 2012. Isso possibilitaria um resgate 
de aproximadamente R$ 1,5 milhão 
por ano, para sempre. E novas doações 
contribuem para aumentar o patrimônio, 
aumentando também o valor resgatado a 
cada ano.

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quais serão os benefícios para a escola? E 
como os projetos serão escolhidos?

Felipe Sotto-Maior - Os benefí-
cios para a Escola serão escolhidos pela 
própria Poli. Uma preocupação muito 
importante da Escola, desde o início, foi 
não criar uma estrutura de poder para-
lela dentro da universidade pública. O 
endowment não vem como uma nova 
entidade, mas sim como uma nova fer-
ramenta das entidades que já existem – 
Escola, Grêmio, AEP (Associação dos 
Engenheiros Politécnicos) e outros. O 
Conselho Deliberativo, com presença de 
doadores e alumni, vem para contribuir, 
orientar, ponderar e discutir. Haverá uma 
intensificação do diálogo entre Escola e 
mercado? Esperamos que sim, mas com 
total preservação do caráter público e au-
tônomo da Escola.

O projeto é de longo prazo e a ca-
pacidade de investimento no começo é 
pequena. Por isso, existe o entendimen-
to de que devemos identificar projetos 
que proporcionem impacto significativo 
imediato na educação dos alunos que já 
estão na Poli. 

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Além da Poli-USP, a Endowments 
do Brasil implantou o fundo de investi-
mentos da Faculdade de Direito da USP. 
Quais foram as diferenças em relação ao 
da Poli-USP na implementação?

Felipe Sotto-Maior - O modelo 
do Fundo do XI é muito mais simples. 
A primeira diferença é que o fundo 
não é da faculdade, mas sim do Centro 

Acadêmico XI de Agosto. Essa entida-
de centenária passava por dificuldades 
financeiras em 2007, pois perdeu uma 
expressiva fonte de receitas em decorrên-
cia da Lei Cidade Limpa (o Centro Aca-
dêmico alugava espaço publicitário para 
outdoors). Na mesma época, receberam 
a notícia de que uma vitória judicial lhes 
proporcionaria R$ 5 milhões. 

O ingresso desses recursos foi visto 
como uma chance de preservar a saúde 
financeira da entidade, mas seria impor-
tante adotar um modelo que, ao mesmo 
tempo, preservasse o patrimônio e per-
mitisse sua utilização para fazer frente às 
despesas da entidade. 

O Centro Acadêmico adotou as 
estratégias de investimento e resgate 
dos endowments apenas para preservar 
o seu próprio patrimônio. Existe uma 
discussão sobre a possibilidade de cap-
tar recursos de doações para um endo-
wment, mas essa atividade ainda não é 
realizada por eles.

Na Poli, com a necessidade de mo-
bilização de recursos e o ingresso de do-
adores, professores, alumni, funcionários 
e empresas como novas esferas interes-
sadas no sucesso da iniciativa, a estru-
turação exigiu muito mais de todos os 
envolvidos.

Fortes medidas de governança e 
transparência foram planejadas e estão 
aos poucos sendo colocadas em prática. 
Os trâmites internos da Escola pública 
para receber esses recursos passaram a 
ser uma preocupação. A criação de uma 
estrutura jurídica específica fez-se ne-
cessária, e com ela o desenho de novos 

órgãos sociais e a forma de interação en-
tre eles. Enfim, uma infinidade de deta-
lhes, cada qual com a sua importância e 
muitos deles sugeridos por politécnicos 
de todos os perfis. Faço um convite para 
que as pessoas interessadas visitem o site 
eepolitecnica.org.br, descubram um pou-
co mais e ajudem – com doações, críticas 
construtivas, sugestões, e principalmente 

entidade social, sem fins lucrativos, que não 
é uma instituição de ensino mas também 
promove a aprendizagem, o desenvolvi-
mento e o intercâmbio de conhecimento.

 
Jornal do Instituto de Engenharia 

- No Brasil não há uma legislação que 
incentive esse tipo de doação, como a En-
dowments do Brasil pretende atuar para 
alavancar essas doações?

 
Felipe Sotto-Maior - Em diversos 

países, os incentivos fiscais são muito 
benéficos para as entidades que mantêm 
endowments e também para as pesso-
as e empresas que doam. Por enquanto, 
o Endowment da Poli-USP precisa se 
enquadrar nos incentivos fiscais que já 
existem, obtendo, por exemplo, o título 
de OSCIP.

 Os professores da Poli envolvidos 
com essa iniciativa pioneira sabem que 
a Escola está se propondo a trabalhar 
por uma mudança muito mais profunda 
que a legislativa: uma mudança cultural. 
Criando um pequeno histórico de fun-
cionamento e credibilidade, o Endow-
ment da Poli dará força e velocidade a 
um movimento que já existe, pela criação 
de uma lei de endowment no Brasil, que 
beneficiará não somente universidades, 
mas também entidades de finalidade so-
cial, museus e hospitais, entre outros.

 A Poli já conta com o apoio finan-
ceiro de cerca de 100 pessoas que doam 
mensalmente ao Endowment. Isso por 
que sentimento de retribuição já existe, o 
que foi criado é um canal para facilitar o 
crescimento dessa cultura.

“O mais importante 
fator de crescimento 
de um endowment 

costuma vir das 
novas contribuições 
recebidas, por isso 
o envolvimento de 

toda a comunidade é 
importante.”

“A criação de uma 
estrutura jurídica 
específ ica fez-se 

necessária, e com ela 
o desenho de novos 
órgãos sociais e a 

forma de interação 
entre eles.”

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Quais são as perspectivas em termos de 
arrecadação para a Poli-USP? Do mon-
tante, quanto poderá ser retirado?

Felipe Sotto-Maior - A figura do 
endowment universitário é muito nova 
no nosso País, o que dificulta muito a 
obtenção de uma boa estimativa de ar-
recadação. A Poli está se levantando 
para lutar contra uma cultura enraizada 
e construir uma nova cultura no Brasil, 
de retribuição pelo conhecimento adqui-
rido na universidade. Além dos alumni 
(alunos egressos), o endowment também 
vem para que o investimento social-
privado na educação torne-se mais sus-
tentável, reduzindo a vulnerabilidade da 
Escola às oscilações na disponibilidade 

sendo multiplicadoras, falando do endo-
wment, divulgando, recrutando amigos e 
colegas para doar ou retribuir à Escola 
Politécnica.

Jornal do Instituto de Engenharia - 
Há novos projetos em vista?

 
Felipe Sotto-Maior - Há novos proje-

tos em execução e novos projetos em vista. 
O próximo a ser estruturado é para uma IE
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Reator nuclear
palavras-chave são   segurança e confiabilidade

especialespecial

sse evento levantou diversos questiona-
mentos a respeito da utilização da ener-
gia nuclear. Entre eles, como a tecnologia 
e a engenharia nuclear podem cada vez 

mais desenvolver reatores mais seguros. Afinal, 
hoje, no mundo 442 reatores estão em operação 
no mundo, sendo que dois estão no Brasil –Angra 
1 e 2. Angra 3 está em construção e deverá entrar 
em operação em 2015.

Em artigo para o site do Instituto de En-
genharia (veja a íntegra acessando www.ienge-
nharia.org.br), o Prof. Dr. Jose Augusto Perrota, 
diretor do Ipen –Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares– destacou que “o desafio 
da engenharia nuclear é lidar de forma segura 
e sustentável com a grande energia específica 
gerada e a grande concentração específica dos 
resíduos existentes no reator nuclear”.

Perrota explica também que os reatores são 
classificados por gerações.  “Geração I, os primei-
ros reatores projetados até o início da década de 
70; geração II, os reatores fabricados nas décadas 
de 70 e 80; e geração III e III+, os reatores que 
foram projetados na última década. Reatores da 
geração IV são previstos para 2040 em diante.”

Vale lembrar que os dois principais tipos 
de reatores nucleares em operação no mundo 
são: PWR (Pressurized Water Reactor) e BWR 

(Boiling Water Reactor), em que são utilizados 
água comum como moderador (controla a ener-
gia dos nêutrons) e refrigerante (evita o supera-
quecimento do reator).

Atualmente, as duas empresas líderes de su-
primentos nucleares -Areva (França) e Mitsu-
bishi Heavy Industries –MHI– ( Japão)- unidas 
formaram a joint venture ATMEA, com sede 
em Paris – La Defense (França). O objetivo foi 
desenvolver um reator PWR de médio porte da 
Geração III+ PWR, denominado reator AT-
MEA 1. O projeto básico do ATMEA 1 foi 
concluído no final de 2009.

“Apesar de não haver contratos até o mo-
mento, vários países têm pré-selecionado o AT-
MEA1 em sua lista para os seus novos empreen-
dimentos de usinas nucleares”, afirmou Gérard 
Castello, da ATMEA.

ATMEA 1
Projetado em busca de alto desempenho, sis-

temas de segurança confiáveis, alta eficiência tér-
mica, economia de combustível e colaboração com 
o meio ambiente, o reator conta a experiência de 
duas empresas que juntas construíram mais de 120 
usinas nucleares pelo mundo.

Características - Com capacidade líquida de 
geração de eletricidade de 1.100 MWe, o reator 

O 11 de março de 2011 entrará para a história como o dia do 
terceiro mais importante acidente nuclear no mundo, após 

os problemas registrados com a usina nuclear de Fukushima 
Daiichi ( Japão), comparado a Three Miles Island (TMI) em 
1979, nos Estados Unidos, e Chernobyl em 1986, na Ucrânia

Fernanda Nagatomi
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PRINCIPAIS RECURSOS DO ATMEA1

ATMEA1 pode se adaptar a quase todas 
as redes de energia elétrica. O fator de dis-
ponibilidade do projeto, acima de 92%, foi 
calculado levando em consideração valores 
tradicionais para manutenção específica, 
as inspeções durante a operação e as pa-
radas de manutenção não programadas e 
mais de 60 anos de vida útil da usina.

Apesar dessas considerações, o alto 
valor de eficácia do projeto é obtido gra-
ças a curta duração do reabastecimento 
em menos de 16 dias. Isso é possível não 
só devido à capacidade de manutenção 
on-line e áreas de instalação adequadas, 
mas também devido à segurança e pos-
sibilidade de acesso dentro do prédio do 
reator antes e depois das interrupções de 
manutenção.

Os sistemas de suporte redundantes, 
como os sistemas de resfriamento a água, 
permitem essa manutenção on-line. Sob 
o ponto de vista da geração de eletricida-
de, esse fator de disponibilidade é tam-
bém questão importante.

Recursos de segurança - O AT-
MEA1 integra todos os recursos de se-
gurança de alto nível, incluindo os três 
sistemas ativos independentes, os quais 
são auxiliados por um sistema adicional. 
Esses sistemas de segurança são total-
mente separados dos sistemas operacio-

nais e protegidos contra riscos externos.
Em cada um desses três sistemas 

de segurança, um avançado acumulador 
fornecerá água passivamente em caso 
de Perda de Refrigerante em Acidentes 
(Loca) pelo reabastecimento dos cir-
cuitos primários, primeiro na alta taxa 
de fluxo e depois na baixa taxa de fluxo. 
Como resultado, as bombas de injeção de 
baixa pressão não são exigidas.

A Contenção de Reabastecimento do 
Tanque de Rearmazenamento de Água 
(IRWSP) alimenta as bombas de injeção 
de média pressão, o spray de contenção e 
o sistema residual de remoção do calor.

O concreto reforçado do vaso de 
contenção (prédio do reator), os edifícios 
auxiliares de segurança e de combustível 
foram projetados para resistir ao impacto 
de qualquer aeronave comercial, o qual é 
estimado para atender as exigências em 
âmbito mundial nesse setor.

Em relação a terremotos, o projeto 
do reator permite uma fácil adaptação a 
altas condições sísmicas, por meio de um 
esquema de isolamento que integra a ex-
periência da MHI e da Areva.

Proteção contra acidentes graves – 
Foram tomadas medidas para controlar e 
gerenciar acidentes graves e para preserva-
ção da integridade da área de contenção.

Na probabilidade de ocorrer um 
acidente grave, o ATMEA1 possui um 
sistema de retenção do núcleo chamado 
de Coletor Central do Núcleo que fun-
ciona para a retenção e resfriamento do 
Corium (núcleo fundido) por um longo 
período. Existe também um sistema efi-
ciente de controle e redução de concen-
tração de Hidrogênio, que evita o excesso 
de pressão e a explosão dentro da área de 
contenção. 

A análise probabilística de segurança 
do ATMEA1 mostra que: 

- a frequência de lesão do núcleo 
(CDF) integral, considerando todo o es-
tado da usina e todos os tipos de eventos 
(riscos internos e externos, exceto sabota-
gem), é de <10-5/r.y; e

- a frequência integral do –Large Re-
leases” (LRF) é de <10-6/r.y.

Em caso de acidentes graves não há 
necessidade de evacuação nas primeiras 
24 horas e, após esse prazo, apenas da vi-
zinhança da usina.

Desempenho e aspectos econômi-
cos - Com uma pressão de vapor superior 
a 7 MPa, o reator tem alta eficiência tér-
mica (37% líquido) levando a uma econo-
mia de 10% de consumo de combustível. 

Considerando o aumento das exigên-
cias de segurança dos reatores, os custos 
da geração de eletricidade foram poten-
cialmente impactados. O projeto do rea-
tor foi conduzido com o objetivo de um 
alto nível de eficiência e operação flexível, 
com o propósito de dar ao reator vanta-
gens econômicas reais, com o mais alto 
nível de segurança.

Assim, o ATMEA1 foi projetado 
para atender todas as condições operacio-
nais incluindo a flexibilidade que permite 
o controle de frequência e a capacidade 
de rápido retorno à plena carga durante 
até 80% da duração do ciclo do combus-
tível. Além disso, a operação do ciclo de 
combustível é possível pelo período de 12 
a 24 meses com a possibilidade de car-
regamento do núcleo com até 100% de 
combustível MOX (mistura de óxidos de 
urânio e plutônio). Tudo isso traz bene-
fícios econômicos aos consumidores, que 
refletem nos custos da energia nuclear.

Sistema Primário
Reator a água pressurizada de três ciclos
Produção térmica
2.860 – 3.150 MWth
Produção elétrica
1.000 – 1.150 MWe (líquido)
Duração do ciclo de operação
12 a 24 meses
Carregamento de MOX
Disponível de 0 à 100%
Duração da interrupção
Menos que 16 dias 
Vida útil do projeto
60 anos

1 – Reator
Baixo poder de densidade do núcleo, 
disponível para 24 meses de ciclo de 
operação com economia de combustível
2 – Geração de vapor
Alta pressão de vapor com economia de 
eixo
3 – Bomba refrigerante do reator
Alta ef iciência das bombas
4 – Acumuladores passivos avançados 
Passiva e ef iciente injeção de água 
em caso de Perda de Refrigerante em 
Acidentes (Loca)
5 – Água boratada estocada dentro da 
área de contenção
Fornecida pelo suprimento e injeção de 
água durante a Perda de Refrigerante 
em Acidentes

Sistema de segurança
3 linhas, sistemas ativos confiáveis com 
recursos passíveis tal como avançados 
acumuladores
Mitigação de acidentes graves
Coletor Central de Núcleo e recombina-
dores de Hidrogênio mantêm a integrida-
de da contenção a longo prazo
Proteção contra choque de aeronaves
Os prédios principais são protegidos com 
estruturas reforçadas de aço e concreto 
contra choques de aeronaves comerciais
Condição sísmica
Preparada para suportar abalo sísmico 
forte

EDIFÍCIO DO REATOR

6 –Coletor Central do Núcleo
Mantém e refrigera o núcleo derretido por 
um longo prazo
7 – Área de contenção
Concreto reforçado vaso de contenção com 
forro de aço protegendo contra impacto de 
grandes aeronaves comerciais
Edifício de proteção
8 – Sistemas de proteção
Sistemas ativos
- 3 linhas – 100% de capacidade cada
- estrutura de proteção contra impacto de 
aeronaves
- proteção para separação física
- suprimentos para a manutenção efetiva 
on-line
9 – Sala de controle principal
Sistema digital e avançado de interface 

homem-máquina
Protegido contra impacto de aeronave
Edifício de manipulação de combustível
10 – Poço de combustível usado
Protegido contra impacto de aeronave
Edifício auxiliar nuclear
11 – Reator auxiliar e sistemas de 
eliminação de rejeito 
Sistema operacional comprovado
Edifício de energia de emergência
12 – Geradores de emergência
Quarta linha redundante para 
manutenção on line 
Separação geográfica para proteção 
contra impacto de aeronave
Edifício da turbina-gerador
13 – Turbina-gerador
Projeto com máxima eficiência IE
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acontece acontece

Aluizio de Barros Fagundes, presidente do Instituto, 
ministrou Aula Magna na Semana de Engenharia da Faap 
(Fundação Álvares Penteado) para alunos de graduação 
em engenharia no dia 16 de maio, com o tema O cená-
rio atual das engenharias no Brasil, falando sobre ética na 
profissão. “A diferença entre o técnico e o profissional é a 
ética e o conhecimento da legislação”, declarou Fagundes.

No dia 31 de maio, a Poli Júnior (empresa júnior da 
Escola Politécnica) promoveu a Semana de Cultura Em-
presarial, Fagundes foi um dos palestrantes, teve como 
tema A ética na organização das atividades de Engenha-
ria. Diversas personalidades foram convidadas: Marcelo 
Tas (apresentador), Marcos Bologna (CEO da TAM), 
Michel Levy (presidente da Microsoft), Ozires Silva (ex-
presidente da Embraer), Antônio Maciel (presidente da 
Suzano) e João Abud Júnior (presidente da Diebold), en-
tre outras. 

Já na A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
o presidente participou de uma reunião-almoço no dia 21 
de junho. O tema da palestra foi Estabilização de Encos-
tas, abordando as enchentes em São Paulo e em grandes 
cidades. 

Amplamente sabatinado pelos participantes, o presi-
dente do Instituto de Engenharia defendeu a criação de 
políticas para as regiões que sofrem com alagamento. “Em 
São Paulo, são aproximadamente 70 áreas alagáveis. É 
necessária a resolução individual de cada uma delas”, co-
mentou. O presidente da Associação Comercial, Ricardo 
Amato, também esteve presente na apresentação.

A vice-presidente de Assuntos Internos do Instituto, 
Miriana Marques, participou de todos os eventos.

Presidente ministra palestras

O vice-presidente de Relações Externas, Amândio 
Martins, participou, no dia 16 de junho, do Café com 
Opinião, com a palestra do economista José Roberto 
Mendonça, com o tema Reflexão sobre os seis meses 
do governo Dilma Rousseff e perspectivas para o Bra-
sil. O evento foi realizado pelo Sinproquim (Sindicato 
das Indústrias de Produtos Químicos para Fins In-
dustriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo).

“Na exposição do economista, ficou claro que exis-
tem grandes oportunidades empresariais no Brasil. 
Há desafios a serem superados. Um dos obstáculos é a 
falta de educação, que leva muito tempo para ser ven-
cido”, comentou Martins.

No dia 21 de junho, Martins esteve na audiência 
pública e no seminário para acompanhamento das 
ações para a realização da Copa 2014, no Memorial 
da América Latina, realizado pelos conselhos Regio-
nal de Engenharia e Arquitetura (Crea-SP) e Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea). O 
evento teve a participação do ministro dos Esportes, 
Orlando Silva. “A audiência pública foi de grande va-
lia para que se cumpram as etapas de planejamento até 
a realização da Copa do Mundo de 2014”, afirmou.

Com o intuito de fazer uma retrospectiva da visita 
da delegação brasileira à cidade de Londres, o Secovi 
(Sindicato da Habitação) realizou, no dia 27 de ju-
nho, uma reunião empresarial, com a presença do se-
cretário de Articulação para Grandes Eventos, Wal-
ter Feldman, e do presidente do Sinaenco (Sindicato 
Nacional das Empresas e Arquitetura e Engenharia 
Consultiva), José Roberto Bernasconi. Representan-
do o Instituto de Engenharia, o vice-presidente de 
Relações Externas compareceu ao encontro. “A reu-
nião foi de grande importância. A Inglaterra é um 
exemplo ser seguido”. 

IE participa de tradicional 
corrida de carrinhos de rolimã

Uma das atividades mais tradicionais e que reúne centenas de estudantes 
de Engenharia é a Corrida de  Carrinhos  de Rolimã, que acontece duas vezes 
a cada dois anos, há 25 anos,   na Rua do Matão (USP). Patrocinado pela 
NSK, a organização é do Centro Acadêmico da Mecânica da Poli. 

Realizada no dia 11 de junho, O Instituto fez sua primeira participação. Cor-
reram pela Casa: Alexandre Rigonatti, que participou até as oitavas de final, e sua 
irmã Alessandra Rigonatti, que ficou em quinto lugar pela bateria feminina. 

Social - Nas redondezas da USP está a Comunidade São Remo. Com 
o objetivo de  fazer a integração  das crianças à sociedade, de uma maneira 
lúdica, a Poli fez oficinas de carrinho de rolimã. Participaram cerca de 30 
meninos e meninas. 

Do Instituto de Engenharia, estiveram presentes no evento Miriana Mar-
ques, vice-presidente de Assuntos Internos; Jason Pereira Marques, diretor 
de Assuntos Acadêmicos Universitários; Antonio Jose Nogueira de Andrade 
Filho, diretor de Assuntos Internos; e Marcelo Tadeu da Mota Pereira, novo 
sócio e apoiador do Instituto de Engenharia. Quem quiser saber mais sobre a 
história da corrida, basta acessar: http://www.cam.poli.usp.br

Representando o Instituto
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Diretoria do Instituto e familiares prestigiam a corrida

O Instituto de Engenharia marcou pre-
sença na posse das novas diretorias do Sinicesp 
(Sindicato da Indústria da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo) e da Abifer (Associa-
ção Brasileira da Indústria Ferroviária).

Aluizio de Barros Fagundes, presiden-
te do Instituto de Engenharia, e Miriana 
Marques, vice-presidente de Assuntos In-
ternos, compareceram, no dia 26 de maio, 
à cerimônia de posse do engenheiro Silvio 
Ciampaglia, que assume para o período 
2011-2014 na diretoria do Sinicesp. “O 
Sinicesp é uma das mais importantes insti-
tuições, pois a construção pesada alicerça o 
desenvolvimento do Brasil”, declarou Alui-
zio de Barros Fagundes. 

Já no dia 30 de maio, o conselheiro do 
Instituto de Engenharia Miracyr Marcato, 
participou da solenidade de posse de Vicente 
Abate, da Abifer. “O  renascimento do trans-
porte ferroviário   é de importância funda-
mental para o País. Além de mais econômico, 
colabora para a melhoria do meio ambiente. 
Entretanto, necessita de um esforço concen-
trado do governo e das entidades privadas 
para que alcance níveis de eficiência e produ-
tividade compatíveis com países mais avança-
dos”, declarou Marcato. 

O secretário dos Transportes Metro-
politanos do Estado de São Paulo, Jurandir 
Fernandes, disse que a Abifer é uma  uma 
sociedade civil de fundamental importân-
cia para vencer barreiras e colocar projetos 
em prática.

Entidades e entidades

Miriana Marques, vice-presidente Instituto de Engenharia; Antônio Carlos 
Pela, vice-presidente ACSP e coordenador do Comitê de Políticas Urbanas 
(CPU); Rogério Amato, presidente da ACSP; Aluizio de Barros Fagundes, 
presidente do Instituto de Engenharia, e Paulo de Andrade Costa da CPU 
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Amandio Martins, Walter Feldman, Ricardo Yazbek, João Crestana, 
Basílio Jafet, José Roberto Bernasconi e Paulo Jorge Germanos

O Instituto de Engenharia marcou presença na reunião-almoço, realizada 
pela Câmara de Comércio Alemã, com a presença do presidente daquele país, 
Christian Wulff no dia 6 de maio. Na oportunidade, o presidente do Instituto, 
Aluizio de Barros Fagundes, entregou ao presidente o livro A História da En-
genharia no Brasil, de autoria da entidade. 

Já no dia 17 de maio, o vice-presidente de Relações Externas, Amandio 
Martins, representou o Instituto no Seminário Encontro de Economia Verde 
Brasil-Suécia, com a presença do primeiro-ministro daquele país, Fredrik Rein-
feldt. Martins afirmou que “o assunto é pauta do momento. Ambas as nações 
estão empenhadas nas políticas referentes ao tema. O seminário proporcionou 
a discussão de propostas a serem adotadas pelos setores público e privado, nos 
segmentos da cadeia produtiva e de infraestrutura, visando a construção de na-
ções sustentáveis por meio da diminuição da emissão de CO₂”. 

Relações exteriores
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agenda

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

Direito e engenharia legal
1 a 8 de agosto - das 19h às 23h

Capacitar o aluno a atuar em perícia judicial. Serão abordados 
temas como ações que envolvem perícia, conhecimentos so-
bre processo judicial, direito da vizinhança, código de defesa 
do consumidor aplicado à construção civil, desapropriação e 
contratos de empreitada e por administração de construção 
civil. Podem participar engenheiros e arquitetos.
Instrutor: José Fiker, doutor em Semiótica e Linguística Ge-
ral, perito judicial, engenheiro e advogado, com pós-gradua-
ção em Perícias e Administração. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$500,00 
Não associados: R$625,00

Perícias ambientais - aspectos 
técnicos e legais
18 e 19 de agosto - das 8h30 às 13h

Instrutor: Carlos Arantes, engenheiro agrônomo, auditor 
ambiental, pós-graduado em Gestão de Programa de Refor-
ma Agrária e Assentamento e em Solos e Meio Ambiente. 
Atualmente, faz pós-graduação em Direito Ambiental. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$750,00 
Não associados: R$900,00

Engenharia do valor econômico 
aplicada a construções sustentáveis
26 de agosto - 13h às 22h

Transmitir os princípios básicos da metodologia da Enge-
nharia e Análise do Valor. A metodologia é largamente utili-
zada nos Estados Unidos, na Europa e no Japão para projetar 
edificações mais sustentáveis, sendo ao conceito base para al-
cançar certificações como o LEED e adequada para viabilizar 
a nova norma de desempenho de edificações NBR-15575. 
Instrutor: Luiz Geraldo Crespo Arruda, engenheiro civil  com 
ênfase em Transportes e Logística, pós-graduado em Gestão 
de Projetos, Engenharia de Vendas, Gestão de Custos e em 
Produção mais Limpa. É diretor da Elege Engenharia do Valor 
& Sustentabilidade.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$500,00 
Não associados: R$625,00

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

Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no ge-
renciamento de energia elétrica em instalações, das áreas de 
projeto, engenharia, produção e manutenção, na identificação 
de oportunidades de economia, no planejamento de ações  
e investimentos para atendimento às necessidades de seus 
clientes ou das suas empresas na garantia de continuidade de 
seus processos a partir da utilização de equipamentos autô-
nomos e na melhoria da qualidade e produtividade de suas 

instalações, sempre com ênfase para nova Resolução 414 da 
Aneel que trata das condições gerais de fornecimento.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista, engenheiro es-
pecialista da Companhia Energética de São Paulo - CESP. 
Atualmente, é diretor da Backing Engenharia e Treinamento, 
com trabalhos nas áreas de consultoria, projetos, manutenção 
e instalações em empresas.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$560,00 
Não associados: R$700,00

Evento IV Torneio de Xadrez do 
Instituto de Engenharia
27 de agosto - 13h às 18h

O evento oferece inscrições em várias categorias, inclusive In-
fantojuvenil. A direção técnica do torneio será de Diogo Do-
miciano da Costa, e as competições serão realizadas de acordo 
com as regras internacionais da Federação Internacional de 
Xadrez (Fide). Albano Agostinho, da FPX, fará as arbitragens.
As inscrições podem ser efetuadas na secretaria do Instituto de 
Engenharia. O pagamento pode ser efetuado no dia do torneio 
ou no ato da inscrição na secretaria.  Os participantes devem, 
se possível, trazer um cronômetro e as peças do jogo de xadrez 
para as partidas.
Leia o regulamento do torneio no site www.iengenharia.org.br.
Associados ao Instituto de Engenharia: R$10,00 
Não associados: R$20,00

Evento Visita Técnica - JBA 
Engenharia e Consultoria Ltda.
9 de agosto - das 9h às 12h

A JBA Engenharia e Consultoria foi criada em 1984 para atu-
ar como empresa especialista no controle de qualidade na im-
plantação de obras.  A visita será realizada para que o público 
conheça o Controle Tecnológico em Obras de Infraestrutura 
e Edificações, com ênfase na rotina de operação dos labora-
tórios de controle da empresa. Serão abordados os principais 
ensaios e sua execução em laboratório e discutidos os aspec-
tos estratégicos, técnicos e comerciais do controle tecnológico.  
Será destacada a importância da sistemática de controle tec-
nológico para o sucesso de uma obra de engenharia, tipos de 
sistemática, vantagens e desvantagens de cada uma. Além dos 
aspectos estratégicos, técnicos e éticos do controle tecnológico. 
Para quem quiser ir com transporte que sairá do Instituto de 
Engenharia, às 8h, deverá avisar na hora da inscrição, o custo 
do transporte será de R$ 30,00.
Quem quiser ir direto deve estar no local às 8h30. O endereço é 
Av. Analice Sakatauskas, 796 - Jardim Ipê - Osasco (SP).
Inscrições até 5 de agosto, pelo e-mail: secretaria@iengenharia.
org.br. Para mais informações (11) 3466-9230, com Marcela.

acontece

Ricardo Kenzo Motomatsu foi nomeado, no dia 30 de maio, diretor de Cursos do Instituto de 
Engenharia. Ele é formado em engenharia civil pela Unicamp (Universidade Estadual de Cam-
pinas), pós-graduado em transportes e análise de sistemas, e MBA (Master of Business Adminis-
tration) pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Possui experiência em empresas de telecomunicação, 
transportes, saneamento, indústria e logística, com colaboração em instituições públicas, privadas 
de médio e grande porte, nacionais e internacionais. Atualmente, trabalha na Fundação ATECH 
– Tecnologia Críticas. Leia  a entrevista com Ricardo Kenzo Motomatsu, diretor de Tecnologia e 
Ciências Exatas e de Cursos do Instituto de Engenharia, no site: www.iengenharia.org.br

Ricardo Kenzo é nomeado Diretor de Cursos 
do Instituto de Engenharia

Revolução Constitucionalista de 32 comemora 79 anos
O Instituto de Engenharia comemorou, 

no dia 6 de julho, o 79º aniversário da Revo-
lução Constitucionalista de 32. Na abertura, 
o jornalista e sócio do Instituto de Engenha-
ria Randolpho Marques Lobato fez resumo 
histórico do movimento e passou a palavra 
ao vice-presidente de Relações Externas do 
Instituto de Engenharia, Amândio Martins, 
sobrinho de ex-combatente. Ele estava repre-
sentando Aluizio de Barros Fagundes, presi-
dente, que não pôde comparecer ao evento.

Do Instituto, participaram também 
José Eduardo Cavalcanti, coordenador do 
evento e conselheiro do Instituto, e João 
Ernesto Figueiredo, presidente do Conse-
lho Consultivo do Instituto.

No último dia 13, os alunos do professor Antônio Calafiori, do primeiro 
ano de Engenharia da Faculdade Anhembi Morumbi, vieram ao Ins-
tituto de Engenharia para conhecer a Casa. Na ocasião, a engenheira 
Miriana Marques, vice-presidente de Assuntos Internos, ministrou 
uma palestra sobre vistoria cautelar. Ao final do encontro, houve um 
almoço de confraternização.
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No dia 21 de maio, foi realizado o 1° Torneio de Truco promovido pelo 
Instituto de Engenharia. A primeira dupla campeã foi Felipe Casti-
glioni e Felipe Damasceno da FEI, a segunda dupla campeã foi Bruna 
Camargo e Vitor Marques, também da FEI, e em terceiro lugar ficaram 
Alexandre Rigonatti e Antonio Jose N. de Andrade Filho, da Anhembi 
Morumbi e UNIP, respectivamente. 
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Og Pozzoli, membro ACSP; Pedro Paulo Penna Trindade, vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo da Sociedade Veteranos de 32 -MMDC-; Hernâni Donato, Secretário Geral da Comissão 
de Publicações da Academia Paulista de Letras; Amândio Martins; João Ernesto Figueiredo e José 
Eduardo Cavalcanti.
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Para chegares ao 
que não sabes: 
história de uma 
organização 
brasileira
Ignácio de Loyola 
Brandão
Edição São Paulo: 
Promon – 2010

Redes Industriais 
para Automação 
Industrial 
AS-I, PROFIBUS 
e PROFINET
Alexandre Baratella Lugli/
Max Mauro Dias Santos
Editora Érica – 2010 

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

livros 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

Jardim da Luz: 
um museu a 
céu aberto
Ricardo Ohtake/
Carlos Dias
Senac São Paulo/
Edições SESC SP – 
2011

Construído a partir do horto botânico, um viveiro de mu-
das de plantas, de 1798, o Jardim da Luz foi o principal centro 
de convivência urbana até o final dos anos 1920, quando se 
iniciou sua decadência. No ano 2000, passou por uma gran-
de restauração que devolveu ao local sua beleza arquitetônica 
e paisagística. O livro foi organizado como uma cronologia da 
trajetória do jardim, apresentando dados sobre o parque, o bair-
ro da Luz, o crescimento urbano e cultural da cidade e a diver-
sidade botânica do local, além de textos analíticos e reflexões de 
pesquisadores que abordaram a temática dos jardins públicos 
em seus trabalhos.

Petróleo S.A. 
Exploração, 
produção, refino e 
derivados
Marcelo Antunes Gauto
Editora Ciência Moderna 
– 2011

O livro fala sobre todas as fases do petróleo, petroquí-
mica, biodiesel e polímeros de condensação comuns. São 
apresentados dados históricos da indústria petroquímica 
no Brasil, e também uma abordagem técnica sobre perfu-
ração, produção e refino do óleo “destilações, craqueamen-
to, reforma catalítica, alquilação, coqueamento, e processos 
auxiliares” os derivados petroquímicos, o biodiesel, os polí-
meros, suas aplicações e algumas curiosidades sobre a área 
de petróleos e derivados. Além disso, fala sobre a saga do 
petróleo no Brasil, a origem da exploração em território 
nacional, os desafios enfrentados e como se deu a criação 
da Petrobras.

A obra relata os sistemas de automação industrial com redes 
de campo. São explicados o funcionamento de alguns tipos de 
redes industriais, fala sobre a evolução da eletrônica e da en-
genharia de software que fornece os meios para o desenvolvi-
mento dos sistemas de automação distribuídos. Componentes 
com alto desempenho, tais como microprocessadores, memórias 
e sensores têm sido fabricados a um custo baixo para possibilitar 
a criação de dispositivos autônomos inteligentes. Além disso, o 
desenvolvimento de sistemas operacionais em tempo real, téc-
nicas de orientação a objetos, assim como o de ferramentas de 
modelagem e simulação, têm também contribuído para os siste-
mas de automação industrial.  

O autor se dedicou ao longo de um ano no aprofunda-
mento e na narrativa da história da empresa Promon, vence-
dora do Prêmio Nacional de Qualidade em 2007 e finalista 
nos anos de 1992, 1997 e 2006. A Promon foi constituída 
por episódios marcantes, como a sua fundação e os fatores 
que a levaram a ser uma das mais importantes companhias de 
projetos de infraestrutura do País, detentora de um modelo 
pioneiro no qual os próprios funcionários são os acionistas. 
O livro mostra diversas imagens da trajetória do Grupo Pro-
mon, com destaque para os principais projetos da empresa ao 
longo dos 50 anos.
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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


