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ecentemente, em um encontro com o atual 
presidente do Confea, fomos convidados para 
desenvolver o temário e organizar dois painéis 
de debates na próxima Soea – Semana Oficial 

da Engenharia e Agronomia, à se realizar em Brasília, 
no mês de novembro vindouro. Assim, pudemos propor 
que o Instituto de Engenharia leve a público, ora em âm-
bito nacional, dentro de um evento de grande repercus-
são que é a Soea, o atualíssimo assunto 
da segurança jurídica dos contratos de 
engenharia, para o quê contará com a 
inestimável colaboração do Sinicesp, 
entidade coirmã em muitas iniciativas 
desta Casa.

O segundo assunto será expormos as 
discussões fundamentais que o Instituto 
de Engenharia têm promovido no ciclo 
de debates dos “Caminhos da Enge-
nharia Brasileira”. Em outubro de 2011, 
foram debatidos os aspectos gerais dos 
problemas brasileiros atinentes à Ino-
vação e Tecnologia, à Sustentabilidade, 
à Logística e à Adequação do Ensino 
da Engenharia. No segundo evento, em 
maio de 2012, foi analisada a questão do 
Conteúdo Nacional, para melhor orien-
tarmos os princípios a adotar na prática 
mercadológica da engenharia. No terceiro evento, realiza-
do em agosto de 2012, foi abordada a questão essencial da 
energia elétrica, como elemento fundamental da produção 
e infraestrutura nacional.

No entanto, depara-se com o mais pujante setor da 
economia brasileira: o agronegócio, que tem sustentado 
há muitos anos os superávit da nossa balança comercial. 
Trata-se de atividade de engenharia, que embora pouco 
debatida no IE, se impõe como força econômica a ser 
atentamente trazida aos nossos debates. Não se trata ape-
nas da Agronomia ou da Agricultura. Esse setor abrange 
extensa rede de atividades de engenharia, dentre as quais 

são flagrantes a logística, as vias de comunicação e trans-
porte, os equipamentos agrícolas, a energia combustível e 
elétrica, o saneamento rural, a sustentabilidade ambien-
tal, a indústria química e de conservação, a engenharia 
econômica e de mercado, a informática, tudo isso como 
apoio à atividade fim que é a produção de alimentos.

O conceito de “agronegócio” foi proposto no final da 
década de 1950, abrangendo a produção, processamento 

e distribuição de insumos e produtos 
agrícolas. A agricultura passou a ser 
um item essencial, porém inserido em 
uma cadeia sistêmica de atividades e 
agentes econômicos.

O agronegócio hoje representa 
mais de 40% do PIB nacional e tem 
dado grande contribuição às exporta-
ções de commodities e produtos agroin-
dustriais. O Brasil caminha para se 
tornar uma liderança mundial no 
agronegócio e para se consolidar nessa 
atividade é preciso ampliar sua com-
petência para atuar de modo eficiente 
no controle das cadeias de produção 
agropecuária de modo a garantir qua-
lidade e segurança dos produtos e das 
cadeias de produção. Já exportamos 
hoje para 180 países. 

Por isso, contatamos a diretoria da Associação Pau-
lista de Engenheiros Agrônomos –Apea– buscando uma 
parceria com o Instituto de Engenharia para um exame 
amplo do tema. Tal proposta foi calorosamente aceita, e 
a APEA não somente se dispôs a participar ativamen-
te do próximo evento dos “Caminhos da Engenharia 
Brasileira”, programado para novembro próximo, com 
o tema “A engenharia aplicada ao agronegócio”, como 
também se dispôs a estudar uma parceria eficaz de atu-
ação conjunta, agregando esforços a uma divisão técnica 
do IE, para debates permanentes sobre os problemas e 
soluções do setor.
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OPINIÃO (nº 70 maio/junho/julho de 2012, pág. 6) Diferentemente do publicado no 
artigo "Metrô de São Paulo, sempre na vanguarda da Tecnologia", a frase "O novo canal 
terá vias paralelas ao atual e, portanto sua capacidade será duplicada e sua inauguração está 
prevista para 2014", não faz parte do texto e foi inserida por erro de edição. 
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entrevista entrevista

Em entrevista ao Jornal do Insti-
tuto de Engenharia, ele dá um pano-
rama sobre o atual cenário do setor 
elétrico brasileiro.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Fale sobre o Instituto 

Acende Brasil e a sua missão.
Claudio Sales - O Instituto 

Acende Brasil é um centro de estu-
dos focado no setor elétrico. Faze-
mos consultoria e treinamento nesse 
setor. Nossa atuação funciona como 
um observatório, nós olhamos para as 
principais dimensões do setor, -polí-
ticas tarifárias, tributos e encargos 
na conta de luz, absorção da agência 
reguladora, questões ligadas ao meio 
ambiente e à sociedade e conexão 
com empreendimentos de energia- 
de uma maneira organizada.

 Observamos cada uma dessas 
dimensões com olhar acadêmico, fa-
zemos análises e publicamos estudos 
que ajudam a explicar as questões, 
além de sugerirmos campos de apri-
moramento, sempre voltados para 
uma maior transparência e sustenta-
bilidade do setor elétrico. 

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Em palestra no Instituto de 

Engenharia, o senhor falou que o 
Brasil é um dos países que tem as leis 
mais rigorosas em questões ambien-
tais. Entretanto, em relação ao ponto 
de vista dos processos e aprovações 
somos muito ruins. O que fazer para 
melhorar essa questão?

Claudio Sales - Fizemos um es-
tudo bastante aprofundado sobre o 
que acontece ao longo de todo o pro-
cesso que culmina no licenciamento, 
execução e operação dos empreendi-
mentos. É  um processo que vai desde 
os estudos de impacto ambiental até 
as três etapas de licenciamento: licen-
ça prévia, licença de instalação –que 
autoriza o início da construção– e, 
depois de pronta, a licença de opera-
ção, que é sempre renovada dentro de 
determinado prazo.

 Além desse processo, temos vá-
rias etapas, são nesses pontos que 
estamos longe de termos eficiência. 
As causas da ineficiência estão mui-
tas vezes no próprio processo, desde 
inventários e relatórios mal feitos 
ou mal analisados, procrastinação de 

ca da metade, o resto fica para fazer 
o superávit primário, o que não faz 
sentido no setor de energia. o que 
não faz sentido no setor de energia.  
o que não faz sentido no setor de 
energia. Há um grande potencial de 
redução. O governo anunciou que 
fará e espero que faça mesmo.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - É fato conhecido que o mer-

cado (demanda) de energia elétrica 
no Brasil cresce a uma taxa ligeira-
mente superior ao PIB. Conside-
rando que o potencial hidrelétrico 
remanescente tem sido cada vez 
mais alvo de restrições e impedi-
mentos, como será possível atender 
a esse crescimento no longo prazo?

Claudio Sales - Esse é o desafio 
que temos no momento. Uma cor-
reção: no passado recente de fato a 
demanda de energia elétrica crescia 
mais que o PIB, porém, hoje em dia, 
está ficando mais ou menos igual, 
cresce na mesma proporção. 

Hoje nós ainda não estamos em 
uma situação crítica porque a econo-
mia brasileira tem crescido menos que 

mais energia
Menos tributos,

decisões ou exigências descabidas. 
Há vários fatores que levam  ao pro-
cesso ineficiente. Isso é ainda agra-
vado de uma forma substancial por 
interferências externas ao processo, 
que se manifestam, por exemplo, no 
Ministério Público, interrupção de 
obras, conflitos muitas vezes violen-
tos, várias medidas liminares no Ju-
diciário que, depois de analisadas, são 
derrubadas. Enfim, inúmeras formas 
de interferência no processo que, ao 
final, o tornam ineficiente. 

Temos sugestões de aprimora-
mento, como colchão de usinas, que 
seria o estabelecimento e a instru-
mentação correta do zoneamen-
to econômico ecológico dentro de 
determinada região, pois não basta 
olharmos o empreendimento isola-
damente, ele tem de ser olhado com 
base em toda a região ou bacia e, as-
sim, definir critérios de empreendi-
mento para toda essa região. Outro 
exemplo é o estabelecimento prévio 
de termos de referência da usina, 
para dar mais eficiência ao empre-
endedor que já saberá qual caminho 
deve tomar. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O Brasil é um país 

extraordinariamente dotado em 
potencial hidrelétrico e de com-
bustíveis. A princípio, o custo de 
nossa energia (elétrica e térmica) 
era dos mais baixos do mundo e, 
agora, é dos mais caros. Como o 
senhor explica essa alteração?

Claudio Sales - Toda perda de 
ineficiência resulta em um custo 
maior. Quando se faz um empre-
endimento, ele está sujeito a in-
terrupções ao longo do processo, 
interrupções cujo custo é alto e al-
guém terá de pagar a conta. Essa 
conta é desnecessária, pois poste-
riormente será provado no Judici-
ário que a interrupção era ilegal, 
mas aí o custo já ficou.

Há outro fator, paralelo a ques-
tão ambiental, que é o despropósito 
da elevada carga de tributos pen-
duradas na conta de luz. Historica-
mente todos os governos têm visto 
o setor elétrico como um agente 
arrecadador de impostos,  ao ponto 
que hoje 45% da conta de luz são 
impostos e encargos.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - O que pode ser feito para 

reduzir a carga tributária que incide 
sobre o setor elétrico?

Claudio Sales - Em primeiro 
lugar o governo está anunciando 
que vai reduzir os tributos. Se real-
mente fizer isso, ele estará inaugu-
rando um fato histórico, porque até 
hoje só houve aumento de  impostos 
e encargos na conta de luz. Ele pode 
reduzir sim, pois, se 45% são de im-
postos e encargos, isso dá a medida 
do quanto pode ser reduzido. Está 
nas mãos do governo federal, só o 
PIS e Confins que são mais de 8% 
da conta.  Ao invés de tirar esses tri-
butos da conta de luz, deveria voltar 
a cobrar o PIS e Confins no mesmo 
critério da telefonia. Não seria 8%, 
mais seria 4%, que é muito signi-
ficativo. E por aí vai. Até encargos 
como a RGR–Reserva Global de 
Reversão–, que não deveria exis-
tir mais, porque é um encargo co-
brado na conta de luz com qual se 
constitui um fundo que hoje tem 
19 bilhões de reais e, nesse fundo, 
o governo só consegue aplicar cer-
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Presidente do Instituto Acende Brasil desde 2003, Claudio Sales é 
engenheiro industrial formado pela PUC do Rio de Janeiro. 
Atua no setor elétrico há 17 anos e frequenta o President’s 
Management, programa da Universidade de Harvard. Foi 
presidente da Mirant do Brasil, sócio-diretor da Termoconsult e 
membro do Conselho de Administração da Cemig, Energisa e 
Energipe, entre outras empresas do setor elétrico

Claudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil

"Historicamente todos os 
governos têm visto o setor 
elétrico como um agente 
arrecadador de impostos,  
ao ponto que hoje 45% da 
conta de luz são impostos 
e encargos."



nacional. Se para crescer a economia 
necessita de taxas mais elevadas de 
investimento e, se no âmbito da For-
mação Bruta de Capital Fixo, os in-
vestimentos nas infraestruturas têm 
um papel decisivo, é uma decorrência 
natural o país demandar estudos téc-
nicos, projetos de engenharia, obras 
civis e grande diversidade de equi-
pamentos e instalações. Em grande 
medida, o crescimento depende, por-
tanto, da engenharia nas suas mais 
variadas especialidades. 

Os campos que se abrem para a 
engenharia são fantásticos, especial-
mente no que diz respeito às soluções 
inovadoras, absorção de tecnologias e 
aumentos de produtividade, tendo em 
vista, tanto o alargamento do mercado 
interno quanto a integração crescente 
à economia mundial. Basta mencionar 
as oportunidades que surgirão com a 
exploração do petróleo e gás, as fontes 
alternativas de energia, as inovações 
nas tecnologias da informação e os 
avanços no saneamento ambiental. 
Além dos grandes investimentos em 
sistemas de energia elétrica, irrigação 
e logística e transporte.

Os problemas, no entanto, são 
preocupantes. Além de um ensino bá-
sico deficiente e da negligência com a 
qualidade do Ensino Médio, é maior 
a oferta de cursos superiores nas áreas 
de ciências humanas e sociais aplicadas, 
em detrimento de cursos de engenharia 
e ciências exatas. Falta maior interação 
do sistema educacional com o mercado, 
o que acarreta defasagem entre deman-
da por novos tipos de capacitação e sua 
oferta pelas faculdades. Por fim, o País 
dispõe de quantidade razoável de pes-
quisadores, mas falta coerência entre a 
política de Ciência e Tecnologia e os 
objetivos do desenvolvimento

Josef Barat é consultor de entidades 
públicas e privadas e coordenador 
do Núcleo de Estudos Urbanos da 

Associação Comercial de São Paulo
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Jornal do Instituto de Engenha-
ria - A energia solar vai pelo mes-

mo caminho? 
Claudio Sales - Vai poder con-

tar a história do mesmo jeito só que 
com um pouco de atraso.  Os preços 
estão caindo e surgindo novas tec-
nologias, mas ainda não estaria com-
petitiva com base nos preços que te-
mos assistido nos leilões e, também,  
complementa em menor quantidade. 
Por outro lado, as novas tecnologias 
permitem começar a pensar em ge-
ração distribuída, com painéis solares 
para atender pequenas unidades de 
demanda. Pequenos produtores,  é o 
caminho que começa a bater em nossa 
porta. Em algum momento acontece-
rá, espero que em breve. 

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - O que podemos esperar da 

geração de eletricidade a partir de 
fonte nuclear?

Claudio Sales - O Brasil é um 
país privilegiado quando é comparado 
com outros países, porque primeira-
mente ele tem uma matriz fortemente 
renovável.  Hoje, o parque hidrelétrico 
dá à nossa matriz elétrica mais de 80% 
de energia renovável  e o potencial é 
que continue assim, tendo em vista o 
potencial não explorado de geração 
hidrelétrica. Em relação ao custo é 
mais notável, pois a geração nuclear é 
muito cara comparativamente a outras 
formas de energia.

Eu vejo como forma de geração 
que tem de estar no trade, mas não 
deve ser passada na frente.  As ques-
tões econômicas não justificariam 
fazer um investimento nuclear. Em 
algum momento vai ser a mais con-
veniente -sempre com segurança do 
ponto de vista social, ambiental e eco-
nômico-, mas não agora. Em algum 
momento isso pode se reverter, aí será 
o momento para examinar questões de 
segurança etc, e fazer a opção ou não 
de desenvolver projetos nucleares.

entrevista opinião

IE

eficiências na oferta de 
serviços de energia, logís-
tica, transportes, teleco-
municações, informação 
e saneamento restringem 

fortemente o crescimento. A dispo-
nibilidade de infraestruturas é, de 
um lado, condicionada pelo estágio 
de desenvolvimento de um país ou 
região. De outro, a provisão de in-
fraestruturas tem o importante papel 
de induzir o crescimento, por suas 
repercussões em termos de geração 
de emprego e renda, fornecimento de 
serviços e estímulo aos negócios. 

Infelizmente, vivemos por mais 
de duas décadas um ambiente econô-
mico de estagnação e predomínio das 
políticas de curto prazo. Esse contex-
to acarretou a degradação das infra-
estruturas construídas no passado, e 
muitas expansões não foram concluí-
das. Ocorreu o colapso dos aportes de 
recursos tradicionais e a interrupção 
de uma contínua expansão da oferta, 
pela redução da capacidade de inves-
timento público. A alternativa para 
esse quadro foi a atração de capitais 
privados para investirem em infraes-
truturas, por meio de concessões.

A partir da estabilidade da mo-
eda, alcançada com o Plano Real,  
além de uma legislação que deu segu-
rança aos investidores, foi criado um 
ambiente propício à exploração de 
serviços públicos por concessionárias 
privadas, sob o controle de agências 
reguladoras. Ampliou-se também a 
consciência quanto à necessidade de 
alargar o mercado interno, por meio 
de mecanismos de redistribuição de 
renda; redução dos custos do abaste-
cimento interno; e promoção à com-

petitividade das exportações, mas os 
esforços para alcançar tais objetivos 
ainda são tolhidos por gargalos físi-
cos, operacionais, institucionais e de 
gestão das infraestruturas.

A persistência de gargalos não 
surpreende, uma vez que por várias 
décadas houve degradação das in-
fraestruturas em razão do desman-
telamento dos centros de excelência 
estatais e privados, do declínio das 
capacidades de planejamento e ges-
tão governamentais, além do enfra-
quecimento da engenharia nacional. 
O sucateamento das infraestruturas 
existentes –muitos anos sem investi-
mento para aumentos de capacidade 
ou mesmo manutenção– e a poster-
gação de novos projetos de expansão 
acarretaram grandes perdas para a 
engenharia. Empresas de ponta e de 
grande tradição deixaram de existir, o 
interesse de estudantes declinou e os 
centros de ensino e pesquisa viram-se 
diante da perda de importância como 
geradores de conhecimento. 

Com a retomada do crescimento, 
revelou-se a carência de profissionais 
para responder às necessidades da de-
manda. Dificilmente os grandes de-
safios do crescimento serão vencidos 
sem a forte presença da engenharia 

Não há crescimento
sem engenharia

Por Josef Barat

o projetado, assim a demanda tam-
bém, mas quando olhamos para fren-
te pensamos o seguinte: que o Brasil 
tem praticamente toda a expansão de 
oferta futura de energia prevista com 
base em empreendimentos hidrelé-
tricos, aí a diferença de empreendi-
mentos de grande porte, como Belo 
Monte, Rio Madeira, e aqueles de 
médio porte. Depois temos a energia 
eólica, que teve um crescimento mui-
to grande e está projetada a chegar a 
pouco mais de 7% de parque instala-
do em menos de uma década e temos 
a biomassa com participação menor. 
Tanto a hidrelétrica como a eólica e 
a biomassa estão sujeitas a sazonali-
dade da natureza, até porque não se 
constrói mais usinas com reservatório, 
hoje são de fio d’água -o que entra já 
passa pela turbina e vai embora. 

Existe a necessidade de uma com-
plementação térmica por meio das 
usinas termelétricas. Com elas há um 
controle maior de disponibilidade 
para acionamento. As termelétricas 
são duplamente importantes, primei-
ramente pode ser acionada indepen-
dente das condições climáticas e, a 
segunda, porque pode ser localizada 
próxima ao centro de maior consumo, 
adicionando a isso o fator de segu-
rança e qualidade da rede como um 
todo. Neste departamento há dificul-
dade porque o governo optou por não 
construir mais usinas a carvão, então 
restou o gás natural, cujo quadro de 
monopólio da Petrobras tem sido ne-
fasto a ponto de falar que não tem gás 
natural para as usinas termelétricas. O 
fato é que a economia brasileira cres-
ceu pouco e não colocou uma pressão 
de demanda em relação à energia fu-
tura. O cenário atual não é de confor-
to, tendo em vista o que coloquei aqui.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Qual o futuro da energia 

eólica no Brasil?
Claudio Sales  - Tem futuro e já 

chegou. Há dados que mostram que 
o custo médio de produção de um 
MW de potência de energia eólica 
caiu vertiginosamente nos últimos 
30 anos, por dois fatores: o avanço 
tecnológico propriamente dito e a 
ampliação do mercado, escala e ní-
vel de especialização e eficiência dos 
produtores. 

Começou na Europa de forma 
cara, mas fortemente subsidiada por 
vários países que perseguiram isso, 
pois lá sim a produção de gás de 
efeito estufa é muito forte, a rebo-
que disso vieram outras regiões, de-
pois aconteceu a entrada acelerada da 
China. Com toda essa escala, o avan-
ço tecnológico fez com que o custo 
caísse no mundo inteiro. O Brasil 
surfou nessa onda de forma agressiva 
porque aconteceu um terceiro fator: a 
crise econômica global. A aceleração 
da China junto com a desaceleração 
da economia na América do Norte e 
Europa fez com que todos os com-
petidores que surgiram lá quisessem 
explorar outros mercados. Assim,  
aqui no Brasil, o custo de geração 
eólica caiu muito.  Para ter ideia os 
primeiros projetos de energia eólica 
no Brasil, no âmbito do Proinfa -Pro-
grama de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica- que era 
subsidiário, tinha energia bem acima 
de 200 reais por MWh. Hoje, o pre-
ço sai na faixa de 100 reais o MWh. 
Outro fator que favorece é que aqui 
no Brasil temos regimes de vento fa-
voráveis com rendimento na faixa de 
40% e até mais em alguns casos, coisa 
que não é frequente em outros lugares 
no mundo. Tudo isso para dizer que a 
energia eólica veio para ficar no Bra-
sil e tem um crescimento vertigino-
so. Dados oficiais da RBR -empresa 
de planejamento– mostram que em 
2020 vamos passar de 7% da nossa 
matriz, que é bastante significativo 
para essa fonte de energia vista como 
complementar.
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ois dos maiores físicos de 
todos os tempos, Isaac 
Newton (1643-1727) e Al-
bert Einstein (1879-1955), 
certamente não tinham 

visão clara da importância dos seus 
trabalhos para o desenvolvimento da 
humanidade. Da mesma maneira, hoje 
não temos noção exata de quão útil e 
evoluída será a tecnologia daqui a um 
ou dois séculos, por conta do que pes-
quisamos neste momento. Newton nos 
ensinou a viajar pelo espaço. Einstein 
nos mostrou que a rapidez com que o 
tempo flui depende da velocidade em 
que viaja o relógio. Sem isso, jamais sin-
cronizaríamos nossos relógios em solo 
com os relógios das sondas e dos satéli-
tes artificiais utilizados em larga escala 
em todas as atividades humanas.   

Desde meados da década de 1960, 
com o desenvolvimento progressivo 
da astronáutica, mudamos radical-
mente nossa compreensão do espaço 
sideral que nos cerca e dos corpos 
celestes que dividem esse espaço com 
nosso planeta. Vênus, planeta 

Curiosidade humana
em Marte

árido com temperatura de solo sufi-
ciente para fundir o chumbo, chegou 
a ser imaginado como um planeta 
coberto por um mar de metano. Os 
famosos canais marcianos que leva-
ram muita gente a pensar em sistemas 
artificiais de irrigação, obra de seres 
inteligentes, foram definitivamente 
descartados pelas sondas Mariner 3 
e 4, da Nasa. Desde então, o planeta 
vermelho tem sido o astro mais explo-
rado por artefatos humanos. 

Devido à alta complexidade da 
engenharia de uma viagem espacial, a 
exploração de Marte foi marcada por 
elevada taxa de falhas técnicas, espe-
cialmente nas primeiras tentativas. 
Aproximadamente,  duas em cada três 
sondas para lá enviadas foram perdi-
das. A década de 1960 foi bem pior 
para os soviéticos, com fracas-
sos nos lançamentos e con-
trole das suas sondas. 

As primeiras sondas faziam seus 
trabalhos em sobrevoos curtos sobre 
Marte, enviando os dados coletados 
por ondas radiométricas. Eram mis-
sões caríssimas e curtíssimas. Com 
o avanço do conhecimento e da tec-
nologia, o homem passou a controlar 
melhor seus artefatos e a dominar 
a técnica de freamento e posiciona-
mento orbital. É uma técnica precisa 
e arriscada. A sonda deve entrar em 
rota de aproximação para que a gra-
vidade do planeta altere sua trajetória 
para órbita fechada. Esse processo é 
progressivo. De início a órbita é uma 
elipse bem alongada, mas a cada apro-
ximação do planeta a espaçonave é 
freada pela gravidade de Marte e sua 
órbita vai, aos poucos, circularizando. 

Assim são postas as sondas 
orbitais, que observam o 

planeta do alto, e as 
sondas superficiais, 
que analisam os 
vários aspectos da 
sua superfície. 

Há dois pro-

gramas espaciais que 
merecem destaque, a sa-
ber, o das sondas Voyager 
(Viajante) 1 e 2, lança-
das em 1977, e o Mars 
Exploration Rovers, das 
sondas robóticas gême-
as Espírito e Oportuni-
dade, lançadas em 2003 
e pousadas em Marte em 2004. 

As Voyagers produziram as pri-
meiras imagens de alta resolução dos 
corpos que se encontram adiante de 
Marte, revelaram o vulcanismo vio-
lento do satélite joviano Io e, 35 anos 
depois, ainda estão enviando informa-
ções do meio em que se encontram. A 
sonda Oportunidade continua vascu-
lhando o terreno marciano até hoje. 

Praticamente todas as sondas 
robóticas foram despejadas no solo 
marciano, por meio de paraquedas 
e airbags. A sonda Curiosidade foi 
delicadamente posta em solo.  O 
módulo cargueiro desceu de para-
quedas, livrou-se dele, acionou os 
retrofoguetes, depositou o laborató-
rio robótico no solo, desvinculou-se 
dele e retrocedeu ao espaço nova-
mente.  Algo parecido ocorreu com 
as sondas Apollo quando pousaram 
no solo lunar, mas elas eram mani-
puladas in situ pelo homem. 

A missão da sonda robótica 
Curiosidade é verificar se Marte já 
teve ambiente propício à vida micro-
biana e se os humanos podem sobre-
viver lá algum dia. Ele é um laborató-
rio robótico do tamanho de um carro, 
pesa 899kg e move-se por meio de 
seis rodas com suspensão e tração in-
dependentes. O Curiosidade também 
tem corpo, cérebro, olhos, braços, per-
nas, mas feitos pelo homem.  

Ele foi projetado para trafegar em 
terrenos acidentados e sobrepassar 
rochas. Mesmo tendo elevada mobi-
lidade, ele não foi planejado para tra-
fegar em terrenos de elevado declive. 
Sua velocidade máxima pode atingir 

4cm/s.  Travando as cin-
co rodas ele pode usar a 
roda livre para cavar o 
solo e verificar o que há 
no subsolo.  O robô tam-
bém usa uma broca para 
fazer furos e tem condi-
ções de substituir a broca 
caso ela seja danificada. 

Na cabeça e no pescoço (mon-
tados em um pequeno mastro), o 
Curiosidade carrega sete das quatorze 
câmeras (seus olhos).  

Antes de decidir se vale a pena fa-
zer uma prospecção em uma rocha ou 
camadas rochosas, um laser na testa 
no robô vaporiza a rocha e os gases 
exalados são analisados à distância. 
Se for de interesse, ele vai até o local 
e fará o estudo necessário, sobretudo 
em materiais que se formaram na 
presença de água. 

O Curiosidade tem na mão, que 
fica no final braço mecânico, uma 
broca, um pincel para remover o pó, 
uma colher de cavocar solo, uma câ-
mera para visão macro e duas ferra-
mentas científicas dedicadas às son-
dagens para saber se Marte já teve 
condições favoráveis à vida micro-
biana. Uma ferramenta pode detectar 
rochas e minerais alterados por água; 
a outra é projetada para detectar com-
postos orgânicos. 

O corpo do robô é um recipiente 
isolado que protege seus órgãos vitais, 
como componentes eletrônicos, com-
putadores (cérebros) e dois laborató-
rios químicos. Esses componentes são 
aquecidos por um sistema de energia 
para garantir o funcionamento ade-
quado, já que as temperaturas marcia-
nas são extremamente baixas e variam 
bruscamente. 

Nas costas o Curiosidade carrega 
o sistema de comunicação (ouvidos e 
boca), além de outros equipamentos 
importantes, como um relógio de sol 
para calcular a hora do dia, local,  data 
e as estações. Um painel colorido per-

mite calibrar as cores de Marte com as 
cores de um painel idêntico existente 
no centro de controle da Nasa. 

Os computadores do Curiosidade 
controlam não apenas o veículo, mas 
também atuaram como os principais 
cérebros da nave espacial Mars Scien-
ce Laboratory que transportou o robô 
durante a viagem até Marte. 

Ainda não sabemos que resulta-
dos inéditos teremos dessa missão, 
nem se saberemos se Marte já abri-
gou vida ou se poderá abrigar a vida 
humana algum dia. 

Uma pergunta que aflora quan-
do uma missão como essa entra em 
operação é se vale a pena tanto in-
vestimento em pesquisas espaciais 
e prospecção de um ambiente ex-
tremamente árido e inóspito como 
o ambiente marciano.  O fato de ter 
havido, ou não, vida marciana afeta 
nossa existência? Que benefícios nos 
traz missões como essa? Será que um 
dia precisaremos habitar um local tão 
hostil como Marte? 

Essas não são perguntas fáceis 
de se responder, mas é bom lembrar 
que não conhecemos outra ativida-
de humana que nos trouxe tantos 
beneficios quanto a ciência. Ela 
nos fez viver mais e melhor. Com 
ela evoluímos e nos posicionamos 
melhor na natureza e nos conscien-
tizamos da necessidade de tratar 
adequadamente o ambiente em que 
vivemos. Por meio da ciência, au-
mentamos nossa compreensão das 
leis naturais e, com isso, nos torna-
mos mais capazes de enfrentar as 
adversidades, mesmo sabendo que 
em um futuro distante, quando o 
Sol esquentar e expandir, não have-
rá mais condições ambientais para 
sobrevivermos na Terra. 

Enos Picazzio é Astrofísico,
da IAGUSP - Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da USP
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especial especial

Repaginada no  mobiliário urbano
da cidade  de São Paulo

Novos abrigos de ônibus e relógios digitais farão 
parte da paisagem do município 
e oferecerão mais conforto aos usuários

A ideia, no caso 
dos abrigos, é 
oferecer estruturas 
mais modernas 
e confortáveis, 
com serviços úteis 
aos cidadãos, 
como telões que 
mostram as linhas 
que circulam e o 
tempo de espera 
de cada uma

epois da escolha dos 
consórcios que terão 
direito de construir o 
novo mobiliário urbano 
da cidade de São Pau-

lo –abrigos e relógios digitais– a 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Infraestrutura e Obras 
– SPObras–, realizou em setem-
bro, no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi, a exposição para o 
início do processo de escolha dos 
modelos propostos pelas empresas 
PRASP (formado pela Odebrecht 
Transport Participações, APMR 
– Investimentos e Participações 
Ltda, Rádio e Televisão Bandei-
rantes, de Minas Gerais e Kalitera 
Engenharia Ltda) e os Abrigos de 
São Paulo (formado por JCDe-
caux do Brasil S.A e JCDecaux 
Ameriques Holding). 

O objetivo do projeto de explo-
ração de mobiliário urbano preten-
de colocar, em toda a cidade de São 
Paulo, 7.500 abrigos de ônibus e 14 
mil totens que poderão ser interati-
vos, com telas touch screen, além dos 
mil relógios digitais. 

A ideia, no caso dos abrigos, é 
oferecer estruturas mais moder-
nas e confortáveis, com serviços 
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Hi Tech – Destinado especialmente para centros financeiros como a Aveni-
da Paulista.  Estrutura de aço ortogonal que integra o banco, os painéis de 
informação digital e publicitária

Minimalista – Feito de aço inox tem vidro ao 
fundo, com o objetivo de não atrapalhar a vista 
de cartões postais da cidade

Modelo invertido – Para calçadas de até 1,90m de largura, tem vidro na 
frente para evitar que os passageiros se molhem na passagem dos veículos

Painéis com informações para os usuários 
em telas com touch screen

Brutalista – Em concreto, será destinado a grandes vias da cidade

úteis aos cidadãos, como telões que 
mostram as linhas que circulam e o 
tempo de espera de cada uma, entre 
outras comodidades. Quem vencer 
também deverá recuperar o pavi-
mento das calçadas para a instala-
ção dos abrigos e colocar piso tátil.

A prefeitura vai receber um 
valor estimado pela concessão de, 
no mínimo, R$ 130 milhões pelos 
abrigos e R$ 60 milhões pelos re-
lógios digitais, por 25 anos.  Além 
disso, a concessionária irá remu-
nerar a SPObras em R$ 69,00 por 
abrigo instalado e R$ 392,00 pelos 
relógios, todos os meses. 

Quanto às regras, o tamanho da 
publicidade não pode passar de qua-
tro metros quadrados e os painéis 
podem ter dupla face e propaganda 
dos dois lados, mas com apenas uma 
publicidade por face. Já nos relógios, 
a propaganda não pode passar de 
dois metros quadrados.

Propostas:
 As propostas foram idealiza-

das pelos arquitetos Luis Augus-
to “Guto” Indio da Costa – pelo 
Consórcio PRASP - e Ruy Ohtake 
e Carlos Bratke, ambos pelo Con-
sórcio Os Abrigos de São Paulo.  

Conheça os modelos apresentados:
Consórcio PRASP apresentou 

cinco modelos: Hi Tech, minimalista, 
modelo invertido, caos estruturado e 
brutalista. O objetivo do idealizador 
ao criá-los, o arquiteto Luis Augusto 
“Guto” Indio da Costa, foi desenvolver 
um modelo para cada característica da 
região da cidade que será instalado. “A 
intenção é acompanhar a diversidade 
da cidade de São Paulo”, diz Indio. IE
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especial especial

A prefeitura vai receber 
um valor estimado 
pela concessão de, no 
mínimo, R$ 130 milhões 
pelos abrigos e R$ 60 
milhões pelos relógios 
digitais, por 25 anos

NEGÓCIOS DE ENGENHARIA
Ministrado em quatro módulos que 
podem ser cursados separadamente

NEGÓCIOS  PÚBLICOS
DE ENGENHARIA
Formado por 10 palestras 
seguidas de debates

O Instituto de Engenharia e a Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia – FDTE –criaram a Escola Supe-
rior de Negócios de Engenharia, a melhor
maneira para você acompanhar a constante
evolução dos negócios de engenharia.
Conheça o programa completo, acesse:
www.iengenharia.org.br.

Ética – Organização da Atividade Eng. Plínio Assmann         

Licitações e Contratos Administrativos Adv. Floriano de Azevedo Marques     

Concessões, Permissões e PPP’s Adv. Eduardo Gurevich                          

Mediação e Arbitragem- Resoluções Eng. e Adv. Gilberto Vaz                     

Entidades Reguladoras  Adv. Augusto Dal Pozzo                          

Ministério Público e Tribunais de Contas Adv. Claudio Alvarenga                          

A questão Ambiental e Sustentabilidade Eng. Paulo Ferreira                                  

Orçamento e Tributos – Preços e Tarifas Eng. Maçahico Tisaka                                

Plano de Negócios e Análises Financeiras Eng. Paulo Kirschner Jr.                          

Fontes de Recursos, Fomentos e Bancos Eng. Alfredo N. P. de Moraes

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 - São Paulo - SP
Inscrições: educacao@ fdte.org.br
Telefone: (11) 3031-7000 ramal 229 
www.iengenharia.org.br.

RELAÇÃO DE PALESTRAS:
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O sucesso profissional depende de muitas variáveis,
a única constante é não parar de aprender.

ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS DE ENGENHARIA

CURSO 1

CURSO 2

anuncio escola 02.indd   1 7/17/12   11:08 AM

Abrigo proposto por Carlos Bratke tem teto curvado para 
recolhimento de água pluvial

Abrigo de Ruy Ohtake, curvas como poesia para a Cidade

Modelos de relógios que serão escolhidos: à dir., proposta 
de Carlos Bratke, à esq., de Ruy Ohtake

Ruy Ohtake, Carlos Bratke e Guto Indio da Costa

Caos estruturado – estrutura de aço e superfície rústica para ruas pequenas
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convênio

IE

Associação Atlética 
Acadêmica Barão de 
Mauá (A.A.A Barão 
de Mauá) foi fundada 
em 12 de outubro de 

1962, pelo Acadêmico Jair Armando 
Maccini e teve como primeiro nome 
A.A.A. Visconde de Mauá, o qual 
perdurou até o final de 1963, sendo 
substituído pelo atual A.A.A. Barão 
de Mauá.

Ela ocupava, em seu início, uma 
sala no Centro Acadêmico da Escola 
de Engenharia Mauá. Após alguns 
anos, sua sede foi transferida para 
uma sala de aula e, finalmente, em 
1997, a Escola de Engenharia Mauá 
construiu um prédio para ser a sede 
oficial de sua atlética. Lá observam-
-se seus quase 50 anos de glória. 
Diversos troféus estão expostos, ten-
do como destaque os de campeão e 
vice-campeão do Inter-Eng –jogos 
realizados em Lins entre faculdades 
de engenharia– e diversos títulos da 
FUPE, Liga ABC, Universíadas, 
Liga Paulista e entre os mais recen-
tes estão, terceiro lugar geral nas En-
genharíadas e campeão do Desafio 
Mauá X Fei de 2012.

Leia a seguir a entrevista com 
Carolina Barretto Gimenes, presi-
dente da A.A.A. Barão de Mauá.

Quais são as atividades que vo-
cês realizam?

Nossa principal atividade é repre-
sentar o Instituto Mauá de Tecnologia 
no esporte universitário paulista, brasi-
leiro e mundial, assim como zelar pelo 

Associação Atlética
Barão de Mauá firma parceria

com o Instituto de Engenharia
Marília Ravasio responsáveis por cada uma das áreas 

e colaboradores que são "aprendizes"  
para os próximos anos.

 
O que o aluno precisa fazer para 

poder participar da associação?
 A associação é para todos os alu-

nos, todas as reuniões são abertas a eles. 
Sendo assim, para participar da asso-
ciação, basta mostrar interesse, compa-
recer às reuniões e ser responsável.

 
Vocês se envolvem somente com 

esportes ou tem outras atividades?
  Além dos esportes, todo ano 

organizamos a tradicional Festa dos 
Barões e o Desafio dos Barões. A Fes-
ta dos Barões está em sua XIII edição 
e consiste em uma festa à fantasia. Já 
o Desafio dos Barões é um dia com 
jogos e churrasco, para confraterniza-
ção entre alunos e ex-alunos.  

 
Qual é a sua avaliação do convê-

nio Instituto de Engenharia e Asso-
ciação Atlética Acadêmica Barão de 
Mauá?

É uma parceria que vai fazer com 
que os alunos tenham mais contato 
com os profissionais de engenharia 
e, assim, possam crescer profissio-
nalmente. Os alunos poderão ver na 
prática estudos, pesquisas, palestras e 
todo o avanço da engenharia no País. 
O contato de profissionais concei-
tuados e estudantes com certeza vai 
gerar ideias inovadoras, fazendo com 
que engenheiros e futuros engenhei-
ros caminhem juntos para o cresci-
mento da profissão.

desenvolvimento social e profissional 
de nossos alunos. Hoje contamos com 
cerca de 17 modalidades com treinos 
periódicos, entre elas modalidades in-
dividuais, de quadra e campo. 

  
Quantas pessoas participam da 

Associação Atlética Acadêmica Ba-
rão de Mauá?

 No momento temos cerca de 15 
pessoas, entre membros da diretoria 
e colaboradores. A diretoria é di-
vidida em cinco áreas: esportes, co-
municação, tesouraria, patrimônio e 
secretaria. Há cerca de duas pessoas 

m 14 de agosto, o Ins-
tituto de Engenharia 
realizou a terceira edi-
ção dos Seminários Ca-
minhos da Engenharia 

Brasileira abordando o tema Matriz 
Energética - Setor Elétrico. Duran-
te todo o dia, vários nomes do setor 
estiveram no auditório da Casa para 
discutir os temas: Energia Renová-
vel, Biomassa, Eólica, Solar, e Hi-
drelétrica. 

A mesa de abertura contou com 
a presença de Aluizio de Barros 
Fagundes, presidente do Instituto 
de Engenharia, Miguel Bucalem, 
secretário Municipal de Desen-
volvimento Urbano de São Paulo, 
representando o prefeito Gilberto 
Kassab, Arnaldo Jardim, Deputado 

Jean Cesari Negri, representando Dilma Penna, Sabesp, Miguel Bucalem, secr. Mun. Desenv. Urbano, representando o prefeito Gilberto Kassab, Aluizio 
de Barros Fagundes, presidente IE, Arnaldo Jardim, Deputado Federal, Francisco Kurimore, presidente regional Crea-SP

Matriz energética
foi o tema da terceira edicão dos

Caminhos da Engenharia Brasileira
“Hoje debateremos a questão 

essencial da energia elétrica no 
Brasil, em busca de uma adequada 
análise desse fundamental setor da 
infraestrutura econômica”, disse. 

Jean Cesari Negri, assessor da 
diretoria de Tecnologia e Empre-
endimentos e Meio Ambiente, des-
tacou que está há 15 anos tentado 
estudar a questão do planejamen-
to energético e, nos últimos cinco 
anos, desenvolve a matriz energética 
do Estado de São Paulo. “A matriz 
elétrica é fundamental e é uma par-
te do problema. Hoje a eletricidade 
do consumo final representa menos 
de 20%. A energia elétrica tem uma 
organização de várias décadas e tem 
importância fundamental em vários 
setores de consumo final, comércio 
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Federal, Francisco Kurimori, pre-
sidente do Crea-SP, e Jean Cesari 
Negri, assessor da diretoria de Tec-
nologia e Empreendimentos e Meio 
Ambiente, representando Dilma 
Penna, presidente da Sabesp. 

Aluizio destacou a missão do 
Instituto em afirmar que a “Enge-
nharia tem de ser praticada em be-
nefício da humanidade e, assim, ser 
um instrumento de progresso, como 
base da Economia, da cidadania e 
da política governamental”. 

Ele lembrou que no primeiro 
evento foram discutidos os temas 
Inovação e Competitividade, Sus-
tentabilidade, Logística e o ensi-
no no Brasil e, no segundo, foram 
analisadas as questões do Conteúdo 
Nacional. 
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90%, indústria 20% e residências 
40%”, explica Jean. 

Segundo ele, temos duas for-
mas de avaliar a matriz energética: 
a tendencial que, olhando o passado 
e com regras de acoplamento pro-
jetamos o futuro, “olhamos estru-
turalmente o futuro supondo que 
teremos uma ruptura, e nós estamos 
em rupturas. O pré-sal e as mudan-
ças climáticas são rupturas que vão 
influenciar a matriz energética”. 

Francisco Kurimori, presidente 
do Crea-SP, destacou que o Brasil 
precisa da engenharia brasileira. 
“Nós somos executores dos investi-
mentos do País, nós somos os pro-
fissionais da produção. Nossa próxi-
ma missão neste País é uma missão 
ética. Esse é o nosso compromisso”, 
enfatizou. 

Miguel Bucalem falou sobre a 
perspectiva de São Paulo em rela-
ção à energia. “Hoje 65% do con-
sumo de energia no Estado se faz 
pela queima de combustíveis fósseis 
no transporte. “É alarmante, pois 
há prejuízo para o meio ambiente. 
Mudar essa matriz de consumo é 
um dos grandes desafios que a ci-
dade tem a médio e longo prazos”, 
ressaltou. 

O primeiro painel tratou do 
tema “Energia renovável – biomas-
sa –eólica– solar". 

A palestra foi do deputado Ar-
naldo Jardim, que falou sobre a “Le-
gislação sobre energia renovável”. 

Ele citou o apagão, que acon-
teceu há 11 anos. “Constatou-se 
que no susto do processo o con-
sumo residencial foi reduzido em 
20%, com medidas de economia. 
Hoje vivemos um momento de 
desafio que não vem por conta 
da escassez, vem no sentido da 
necessidade de nos prepararmos 
a médio prazo para que a oferta 
continue crescendo e seja diver-
sificada, para não termos depen-

dência e vulnerabilidade”, disse. 
A segunda exposição foi de 

Miracyr Marcato, diretor do De-
partamento de Energia e Teleco-
municações do Instituto, que falou 
sobre “Matriz energética – sistema 
elétrico brasileiro, planejamento e 
racionalidade”. 

Ele iniciou mostrando um pa-
norama energético mundial, desta-
cando que em 2010 o mundo, com 
6,8 bilhões de habitantes e 150 mi-
lhões de km² de áreas emersas ter-
restres, registrou um consumo total 
energético de 12 bilhões de TEP 
–Toneladas Equivalentes de Petró-
leo– contra 9,4 bilhões de TEP, em 
2000. 

Sobre o abastecimento no Bra-
sil, ele citou que deve-se manter e 
ampliar a presença na matriz ener-
gética das fontes primárias renová-
veis, com ênfase na biomassa, ener-
gia eólica e na utilização integral 
dos recursos hídricos, preservando 
a capacidade de armazenamento e a 
regulação plurianual dos reservató-
rios hidrelétricos. 

Incentivo à eficiência energética 
–cogeração na indústria e melhoria 
nos rendimentos dos motores auto-
motivos– apoio ao transporte cole-
tivo e a outros modais de transpor-
te: ferrovias e hidrovias. 

“O Brasil possui uma das ma-
trizes energéticas mais limpas do 
mundo, 46% de sua energia pri-
mária provém de fontes renováveis 
contra 7,2% de média mundial 
(2010), 4,2% (EUA), 8,9% (Euro-
pa) e 7,2% (China). Um paradoxo 
brasileiro é a sua dependência de 
petróleo (38%) maior que a média 
mundial (33,5%), Europa (31,%) e 
mesmo EUA (37,2%) devido à sua 
matriz de transportes (80% a die-
sel e gasolina) e a subutilização do 
GN”, explica. 

Ele destacou que outro parado-
xo é o fato de a indústria automobi-

lística poder licenciar, sem qualquer 
oposição ambiental, três milhões de 
carros/ano (165.000 MW), mais do 
que toda potência elétrica instalada 
do País, que poluem e congestio-
nam a maioria das grandes cidades, 
ao passo que uma hidrelétrica de 
3.000 MW requer prazos e com-
pensações econômicas imprevisíveis 
para sua implantação que oneram o 
custo da energia. 

Sobre a energia eólica, ele des-
tacou que, para maior integração da 
energia eólica e flexibilidade opera-
cional do sistema elétrico, os moder-
nos aerogeradores devem permitir: 
controle e regulação de voltagem, 
fator de potência, frequência, varia-
ções do despacho de carga, fornecer 
potência reativa capacitiva e indu-
tiva e limitar as correntes de curto 
circuito do sistema e capacidade de 
suportar afundamentos temporários 
de tensão e frequência sem desliga-
mentos (LVRT). 

Encerrando a primeira etapa 
do ciclo de palestras, Carlos Ro-
berto Silvestrin, vice-presidente 
da Cogen, falou sobre “Oportu-
nidade e prioridade da geração 
distribuída, cogeração, biomassa e 
energia solar”. 

Ele abriu sua palestra abordando 
as características do parque hidráu-
lico e os desafios das ofertas futuras, 
como: UHE “fio d’água” distante do 
centro de carga; linhas de transmis-
são de longa distância e acentuada 
sazonalidade da oferta hídrica. 

Sobre a matriz energética, ele 
citou que a hidroeletricidade con-
tinuará como a principal fonte de 
geração de energia, embora sua par-
ticipação no total da potência ins-
talada do SIN -Sistema Interligado 
Nacional- será reduzida de 79%, em 
2011, para 70%, em 2016. 

Em relação à bioeletricidade, 
as direções expostas foram: realizar 
leilão por região “geoelétrica”; deso-

nerar tributos na cadeia produtiva 
(ICMS, IPI) e Reidi (PIS/Cofins); 
obter recursos para financiar a ex-
pansão da moagem de cana e de 
bioeletricidade. 

Ele ressaltou, em relação à ener-
gia solar, que o consumidor será 
também o produtor. Que há micro 
e minigerações desta energia que 
podem render várias oportunidades 
de negócios. 

No período da tarde, o tema 
abordado foi energia hidrelétrica. 
Sérgio Anauate, diretor geral da 
Tacta Enercom, falou que no Brasil 
o sistema de hidrelétricas é o mais 
utilizado. “O sistema elétrico bra-
sileiro foi construído com usinas 
hidrelétricas de grande porte –com 
reservatório– e linhas de transmis-
são de longa distância para supri-
mento e interligação. O advento 
das fontes alternativas de energia 
trouxe consigo o conceito de ener-
gia variável, sujeita aos caprichos 
da natureza e sem possibilidade 
de armazenamento. As crescentes 
restrições ambientais impostas aos 
empreendimentos de energia leva-
ram o sistema a dar preferência ao 
sistema fio d’água para a geração 
hidrelétrica”, explicou Anauate. 

Dessa forma, a energia variável 
resultante da geração eólica, solar e 
biomassa ganha a companhia da ge-
ração hidrelétrica, aumentando sua 
participação na matriz energética 
brasileira. Todas as centrais gerado-
ras precisam ser conectadas ao sis-
tema para permitir o escoamento de 
energia, e isso é feito através de li-
nhas de transmissão ou distribuição. 

De acordo com Anauate, “todas 
as centrais geradoras precisam ser 
conectadas ao sistema. Nas centrais 
eólicas a potência de cada gerador 
é coletada por uma rede de média 
tensão. A tensão da transmissão 
para conexão ao sistema pode ser 
de 69kV até 500kV, em função de 

vários fatores, inclusive a dispo-
nibilidade de pontos de conexão 
próximos, mas no caso de grandes 
centrais um sistema de transmissão 
específico. Já nas centrais de porte 
médio ou pequeno, são necessárias a 
identificação de um ponto de cone-
xão ao sistema”. 

Walter Coronado Antunes, 
conselheiro do Instituto de Enge-
nharia, falou sobre os aproveita-
mentos hidrelétricos na Amazô-
nia. Ele começou sua explanação 
mostrando um mapa em que eram 
apresentados os biomas do Brasil e 
sua preservação. 

“Entre a reserva legal e a área 
de preservação ambiental, que são 
as áreas junto aos rios e ribeirões, 
o território brasileiro vai ter apro-
ximadamente 55% de ocupação, o 
restante, 45%, ficam para tudo, para 
ocupação geral. Argumenta-se de 
um lado que é impossível viver mais 
que dois habitantes por m² em área 
onde não haja agricultura e pecu-
ária, e por outro lado nós estamos 
com tecnologias que podem baixar 
a necessidade de terras, mas não 
podemos pensar que a tecnologia 
vai resolver o problema de alimen-
tação do mundo, com menor área 
de terra possível como imaginam os 
ambientalistas brasileiros”, afirmou 
Antunes. 

Segundo ele, a potência total 
prevista avaliada para a Amazônia 
seria de 95.000 MW. Ele também 
disse que nos estudos divulgados 
pela “Superintendência de Projetos 
da Companhia Furnas”, nas justi-
ficativas para a partição da Usina 
Santo Antônio, no Rio Madeira, 
em duas usinas, a conclusão leva à 
adoção de usinas de baixa queda. 
Com isso, em vez de construir uma 
barragem com 40 metros de altura, 
serão construídas duas barragens de 
20 metros de altura cada uma. Isso 
levou a duas contratações de gran-

de porte, 3.500 em Jirau e 3.500 
em Santo Antônio. O problema é 
que o leilão que levou à contratação 
dos consórcios e PPPs estabeleceu 
preços relativamente baixos para a 
energia produzida. 

Silvio Binato, da empresa PSR, 
veio representando o palestrante 
Mario Veiga, da mesma empre-
sa. Ele falou sobre “Planejamento 
e operação do sistema integrado 
brasileiro”. “A capacidade instala-
da do sistema brasileiro é de 120 
GW, sendo 75% dessa capacidade 
instalada de origem hidrelétrica e 
25% de origem térmica, gás natu-
ral, óleo, nuclear, biomassa, carvão 
e eólica, entre outras. Esses 75% 
são responsáveis por cerca de 90% 
da energia produzida e varia de ano 
para ano, dependendo se o ano é 
mais seco ou mais úmido. Essas usi-
nas estão localizadas em diferentes 
bacias, o sistema elétrico brasileiro 
é caracterizado por ser um sistema 
de grandes reservatórios ou com 
uma capacidade de regularização 
bastante razoável. Uma dificuldade 
a mais é que essas usinas cascatas 
pertencem a proprietários diferen-
tes”, destacou Binato. 

O engenheiro Paulo Pedrosa, 
presidente da Abrace, falou sobre as 
“Vantagens do Brasil – da geografia 
ao modelo de concessões”. Segun-
do o engenheiro, “o Brasil aproveita 
apenas 34% de seu potencial hídri-
co. É feita a escolha por expansão a 
partir de usinas a fio d'água e as eó-
licas exigem contratação de usinas 
térmicas para garantir segurança do 
abastecimento. A energia de usinas 
termelétricas é mais cara e mais po-
luente. O resultado disso tudo será 
uma matriz energética mais suja e 
mais cara”, finalizou. 

Para ver o material técnico 
completo, acesse: http://www.
iengenhar ia.org.br/site/noti-
cias/index/id_sessao/7

técnico técnico

IE
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A Divisão de Sistemas de Transportes Inteligentes 
do IE/SP promoveu, em 31 de agosto, o Encontro so-
bre o Sistema de Transporte de São Paulo, que abran-
geu o conhecimento da tecnologia de metrôs leves, visi-
ta ao Expresso Tiradentes e às obras do prolongamento 
da Linha 2 –Verde do Metrô. No período da manhã, 
foram ministradas palestras que abordaram os mono-
trilhos da Abramom, SPTrans, Hitachi, Bombardier, 
Scomi e o Metrô/SP: monotrilho da Linha 2 Verde. À 
tarde, houve a saída para visita ao corredor de ônibus da 
SPTrans Expresso Tiradentes, integrado ao monotri-
lho (terminais, corredores e centro de controle).

Visita da delegação do Instituto de Engenharia do Paraná
ao Instituto de Engenharia de São Paulo

A mesa de abertura das palestras contou com a pre-
sença de Antonio Maria Claret de Andrade, diretor do 
Departamento de Engenharia de Atividades Indus-
triais do IE; Laurindo Martins Junqueira Filho, coor-
denador da Divisão Técnica de Sistemas de Transportes 
Inteligentes do IE; Raul Munhoz Neto, vice-presidente 
do Instituto de Engenharia do Paraná; Rui Arruda Ca-
margo, vice-presidente de Atividades Técnicas do IE; 
Ricardo Kenzo, diretor de Tecnologia e Ciências Exa-
tas do IE; Carlos Wilson Pizzaia Junior, conselheiro do  
Crea-PR, e Paulo Sérgio Amalfi Meca, gerente de pro-
longamento da Linha 2 Verde-monotrilho.

Confira a classificação final, por categorias, do Tor-
neio realizado em agosto no IE
Campeão do Torneio: MF Ernani Francisco Choma 
- IE Paraná
Engenheiros:
1º Alexandre Pedro Choma - IE Paraná
2º Simanis Imants Novicks - FEI
3º Marco Antonio Romeu - IE São Paulo
 Estudantes:
1º Tainan Pantano Tomaz - IE Paraná
2º Leandro Araujo Marcelino  - FESP
3º Thiago Antunes - FEI
Instituição:
1º Irídio Johansen de Moura - IE Paraná
2º Diogo Domiciniano da Costa - IE São Paulo
3º Armando Palatnic - Unicamp

 V Torneio de Xadrez do Instituto No mês de agosto, o Instituto de Engenharia, 
por meio da Vice-Presidência de Relações Externas, 
realizou visita técnica às obras da Arena Corinthians, 
na zona leste da cidade. 

Com 42% de suas obras realizadas, a Arena contará 
com infraestrutura condizente aos estádios mais mo-
dernos do mundo. Haverá revestimento de granito nas 
fachadas, pisos, pilares e paredes. Nas arquibancadas no 
interior da Arena e camarotes, os visitantes não verão 
o teto de concreto, mas forro de gesso acartonado. Os 
acessórios dos banheiros serão totalmente eletrônicos e 
funcionarão por sensores de aproximação.

A pré-moldagem das arquibancadas foi 70% pro-
duzida no próprio canteiro de obras. "Todos os visitan-
tes saíram tecnicamente maravilhados com a grandeza 
da obra, seus detalhes e, o que é mais importante, a 
capacidade de indução de desenvolvimento que um 
empreendimento desta magnitude trará - aliás, já está 

Segundo à dir. Amândio Martins, vice-presidente de Relações Externas do IE durante a visita

Instituto realiza visita técnica à Arena Corinthians

proporcionando - à toda região Leste da cidade de São 
Paulo", ressalta Amândio Martins, vice-presidente de 
Relações Externas do Instituto de Engenharia. 

Quanto à conveniência, haverá lojas e lanchonetes 
que poderão ser utilizadas mesmo que o público não vá 
assistir aos jogos. 

A Arena Corinthians contará, ainda, com mais 
de cinco escadas rolantes, elevadores e quatro es-
teiras, sendo o único estádio do Brasil com esses 
equipamentos. 

Além do vice-presidente de Relações Externas do 
Instituto, estiveram presentes à visita Nelson Aidar, 
vice-presidente da Sede de Campo, do Instituto, Gui-
lherme Dissei e Eduardo Martins Verdade, respectiva-
mente, titular e suplente na representação do Instituto 
de Engenharia na comissão da Siurb -Secretaria de 
Infraestrutura Urbana e Obras- que estuda toda a alte-
ração viária do entorno da Arena.

Antonio M. C. de Andrade, Laurindo Junqueira, Raul Munhoz Neto, Rui Camargo, Ricardo Kenzo, Carlos Pizzaia 
Jr. e Paulo Amalfi Meca
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O curso Engenharia Aplicada às Obras de Fundações 
e Contenções foi realizado entre os meses de agosto e 
outubro. O curso, que contou com o apoio do Instituto, 
surgiu a partir de um convênio de cooperação técnica, as-
sinado entre a Faap e a Geofix. 

O convênio buscou o desenvolvimento de ações que 
contemplam a aprendizagem do aluno, portanto, a partir 
do conteúdo teórico ministrado em sala de aula, existem 
uma visita técnica e aula prática correspondente, e pro-
gramada para ocorrer na aula seguinte.

Faap e Geofix promovem curso de Engenharia Aplicada
às Obras de Fundações e Contenções

"A parceria técnica, que integra estudantes de 
engenharia, engenheiros e a vida profissional, é de 
extrema relevância, pois os engenheiros expõem aos 
estudantes de engenharia a sua experiência obtida 
ao longo de vários anos, no exercício da engenharia 
e, assim permitem aos alunos identificar situações 
práticas onde os conteúdos desenvolvidos em sala de 
aula podem ser aplicados, sobre o olhar atento da-
queles que já são profissionais", explicou Pedro José 
da Silva, coordenador da Fefaap.



Instituto de Engenharia • agosto/setembro • 2012 • nº 7120 Instituto de Engenharia • agosto/setembro  • 2012 • nº 71 21

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

O Instituto de Engenharia realizou de agosto 
a setembro o Ciclo de Debates "A Construção do 
Desenvolvimento Sustentado" com os candidatos à 
Prefeitura da cidade de São Paulo. O evento que teve 
como objetivo a apresentação das propostas de go-
verno, é uma realização do Instituto de Engenharia 
em parceria com a Apeop, o Secovi-SP, Sinaenco, 
SindusCon-SP e Sinicesp. 

  Ciclo de Debates

acontece cursos

Cartografia Básica para 
Geoprocessamento – Conceitos 
Básicos, Sistemas de Projeções, 
Elipsóide de Referência e Datum
16 a 26 de outubro – das 18h30 às 22h30

Conceituar e definir cartografia e produtos cartográficos; 
apresentar o processo produtivo cartográfico, fases, etapas 
e conhecimentos envolvidos; conceituar e definir Siste-
mas de Projeções Cartográficas, modos de representações, 
características técnicas e usos de sistema de projeções de 
acordo com projetos de mapeamentos; conceituar refe-
renciais Cartográficos e Geodésicos e suas aplicações nos 
usos da cartografia e processo de georreferenciamento;  
apresentar técnicas e procedimentos de georreferencia-
mento de arquivos vetoriais (CAD) matriciais (imagens); 
conceituar, apresentar e conhecer as técnicas para a reali-
zação de conversões entre Sistemas de Projeções Carto-
gráficas; apresentar e conceituar os Sistemas Cartográficos 
Nacional e o Metropolitano, áreas de abrangência, escalas 
de domínio e sistematização de folhas de mapeamento; 
conhecer e definir os elementos de representação cartográ-
fica e geográfica e as convenções cartográficas; apresentar 
e discutir a Legislação Cartográfica no que tange à institu-
cionalização da cartografia, órgãos responsáveis e decretos 
e regulamentações. 
Instrutor: Silverlei Gava, engenheiro cartógrafo, 24 anos de 
experiência em gestão de projetos de cartografia, análise e de-
finição de processos, modelagem de dados e implementação 
de Sistemas de Informações Geográficas e de Gerenciadores 
de Bancos de dados Espaciais. Atividades de implantação de 
sistemas de informações geoprocessadas, instrução e suporte 
a sistemas de informações. Consultoria em soluções e siste-
mas de informações geográficas e cartografia digital. Gestão 
de projetos: coordenação de equipes técnicas e recursos, con-
trole da qualidade, riscos, custos e prazos. Acompanhamento 
e controle do progresso do projeto e a gestão da integração 
dos processos.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 864,00
Não associados – R$ 1.080,00

Aterramento e sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas e 
de equipamentos eletro-eletrônicos 
sensíveis (ETI)
21  a  23 de novembro – das 8h30 às 17h30

Transmitir informações técnicas que possibilitem aos 
participantes projetarem ou participarem efetivamente 
de projetos, construções e manutenções de Sistemas de 
Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosfé-
ricas diretas e seus efeitos indiretos (surtos induzidos/
conduzidos). Será apresentada a Proteção Contra Des-
cargas Atmosféricas -SPDA-, teoria da formação das 
cargas nas nuvens e tipos de tempestades; mecanismos 
das descargas atmosféricas; níveis de proteção, eficiência 
de um SPDA, classificação das estruturas; cálculo para 
determinar a necessidade da instalação de um sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas; sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas e de sistemas de 
aterramento; utilização das ferragens do concreto armado 
como parte integrante do sistema de aterramento e de 
proteção contra descargas atmosféricas diretas e proteção 
de equipamentos da tecnologia da informação.
Instrutor: Galeano Lemos Gomes, engenheiro eletricista 
pela PUC/RGS. Mestre em Educação Técnica pela Univ. 
Estadual de Oklahoma - EUA. Fez diversos cursos de 
aperfeiçoamento na França, Austrália e EUA, é membro 
do Cobei, foi professor da FEI e engenheiro especialis-
ta da Eletropaulo. Hoje é consultor de diversas empresas 
e diretor da Galeano Gomes Engenharia, Consultoria e 
Treinamento.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 1.200,00
Não associados – R$ 1.400,00

Inscrições e programação completa dos cursos 
do Instituto, acesse: www.iengenharia.org.br, 
em agenda.
Informações: Fabiana de Almeida 
e Claudionor Silva – Tel. 11-3466-9241/9250 
ou cursos@iengenharia.org.br

Ética foi o tema da 
primeira aula da Escola 
Superior de Negócios

de Engenharia

A primeira aula da Esne foi ministrada no dia 
21 de agosto, na sede do Instituto. A Escola, que é 
uma parceria do Instituto com a FDTE –Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenha-
ria – iniciou suas atividades com o curso Negócios 
Públicos de Engenharia, que abordou o tema Ética 
- Organização da Atividade. A aula foi ministra-
da pelo engenheiro Plínio Assmann, ex-presidente 
do Instituto e, ao final da exposição, houve debate 
moderado pelo engenheiro Marcelo Massarani, da 
Escola Politécnica da USP. 

Antes da aula, Aluizio de Barros Fagundes, 
presidente do Instituto, falou, entre outras coisas, 
sobre a idealização da Esne destacando que essa 
escola não deve ser vista como uma instituição que 
oferece mais um curso, mas sim, uma escola de 
doutrina e pensamentos. 

Vale lembrar que a Esne oferece dois cursos: 
Negócios de Engenharia e Negócios Públicos 
de Engenharia que são dirigidos a profissionais 
seniores com formação superior – engenheiros e 
congêneres, administradores, economistas, pro-
fessores de escolas superiores, advogados e demais 
operadores do direito, auxiliares e conselheiros de 
tribunais de contas, peritos e assistentes técnicos 
judiciais, mediadores e árbitros, secretários do 
Poder Executivo e políticos, entre outros profis-
sionais atuantes no setor.
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Plínio Assmann (esq.) e Marcelo Massarani

Os vice-presidentes de Assuntos Internos, Re-
lações Externas e Atividades Técnicas do Instituto 
de Engenharia, respectivamente, Miriana Marques, 
Amândio Martins e Rui Camargo, prestigiaram, no 
dia 12 de setembro, a 18° edição do Prêmio Mas-
ter Imobiliário, a principal premiação do segmento 
nacional, que aconteceu no Clube Atlético Monte 
Líbano. 

O ex-presidente do Instituto de Engenharia 
Edemar de Souza Amorim também prestigiou o 
evento.

Para saber quem foram os vencedores, acesse 
www.iengenharia.org.br

Arnaldo Jardim, Deputado Federal, Miriana Marques, vice-
-presidente de Assuntos Internos do Instituto de Engenharia, 
João Crestana, presidente do Conselho Consultivo do Secovi-SP, 
Paulo Renato Nalini, Corregedor Geral de Justiça do Estado de 
S.Paulo, Hubert Gebara, vice-presidente de Adm. Imobiliária e 
condomínios do Secovi-SP

Prêmio Master
Imobiliário 2012
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O jeito matemático 
de pensar
Renato J. Costa 
Valladares
Ciência Moderna - ISBN 
(versão e-book)

Da mobilização 
da sociedade pelo 
desenvolvimento 
sustentável
Harald Hellmuth
Yalis Editora – 2012

Exemplares disponíveis na Biblioteca do Instituto de Engenharia.  Para conhecer o funcionamento e o catálogo, 
acesse o site: www.iengenharia.org.br. Os recursos de e-books são de acesso restrito aos associados do Instituto.

Os exemplares estão disponíveis para consulta em equipamento, na biblioteca.

Prova pericial no 
direito imobiliário 
– engenharia 
diagnóstica e a 
resolução de conflitos 
na construção civil
Tito Lívio Ferreira 
Gomide/ Alexandre 
Junqueira Gomide
Pini – 2012

O guia apresenta uma relação de medidas comprova-
damente eficazes para transformar áreas mineradas em lo-
cais apropriados para novos usos após o encerramento das 
atividades de mineração. Foi desenvolvido especificamente 
para pedreiras de brita e minas de calcário. A brita e as 
rochas carbonáticas (calcário e outras) estão entre os bens 
minerais de maior consumo mundial e são produzidos em 
milhares de minas. Seus métodos de produção são, essen-
cialmente, os mesmos empregados na extração de qualquer 
bem mineral, de modo que as recomendações desse guia 
podem, em larga medida, também ser utilizadas nos de-
mais ramos da mineração. A recuperação de áreas degra-
dadas é parte integrante das atividades de mineração, assim 
como o planejamento para o encerramento das operações.

Esta obra faz parte de uma coleção com quatro 
volumes abordando assuntos ligados à atuação para 
a sustentabilidade nas organizações e na sociedade. 
O primeiro livro fala que é preciso que a sociedade 
pressione o Governo e o Estado para acelerar o de-
senvolvimento sustentável. Os outros livros intitula-
dos, respectivamente: Como acelerar o desenvolvi-
mento sustentável?; Cidadão por responsabilidade, e 
Ensaios sobre desenvolvimento sustentável. 

Este é um livro sobre matemática, que mostra 
o quanto essa ciência faz parte da vida das pessoas, 
interferindo no dia a dia. Por vezes, ela aparece em 
situações esperadas, mas há vezes em que surpre-
ende, ajudando-nos a entender situações aparen-
temente "não matemáticas". Acertos e desacertos 
de pesquisas eleitorais podem ter muito em co-
mum com as dificuldades decorrentes do novo có-
digo de trânsito.

livros

No direito imobiliário, a variedade, a complexida-
de e a conexão das atividades do setor da construção 
civil, desde a concepção até a comercialização do pro-
duto imobiliário, envolvendo as fases de planejamen-
to, projeto, execução, comercialização e uso eviden-
ciam inúmeros fatos técnicos e jurídicos dos quais se 
recomenda a produção de provas técnicas para evitar 
ou solucionar conflitos. Por isso, a publicação é uma 
obra indispensável aos operadores do direito, empre-
sários e demais profissionais que militam no segmen-
to da construção civil e direito imobiliário, além dos 
engenheiros e peritos.

associe-se
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.brGuia de boas práticas 

de recuperação 
ambiental em 
pedreiras e minas de 
calcário
Ana Claudia Neri/Luis 
Enrique Sánchez
ABGE

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

ESTUDANTE                                                ANUAL

Capital e Grande São Paulo          R$ 30,85

Outros Municípios                          R$ 15,45

RECÉM-FORMADO                MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL– Pagto antecipado

Até 01 ano de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município                      

R$ 22,50 
R$ 11,25

R$ 67,50 
R$ 33,75

R$ 225,00 
R$ 112,50

Até 02 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

R$ 30,00 
R$ 15,00

R$ 90,00 
R$ 45,00

R$ 300,00 
R$ 150,00

Até 03 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

 
R$ 36,00 
R$ 18,00

 
R$ 108,00 
R$   54,00

 
R$ 360,00 
R$ 180,00

TITULAR                        MENSALIDADE  TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

Capital e Grande São Paulo                                                         
R$ 90,00 

Primeiros seis meses R$ 60,00
R$ 270,00 

Primeiros seis meses R$ 180,00
R$ 900,00

Outros Municípios                                                               R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 450,00

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual

CATEGORIA                   MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

COLETIVO I 
Até 30 funcionários  
02 representantes                                   

R$ 180,00 R$ 540,00 R$ 1.800,10

COLETIVO II    
De 31 a 100 funcionários 
04 representantes                        

 R$ 360,00 R$ 1.080,07  R$ 3.600,20

COLETIVO III   
Acima de 100 funcionários 
08 representantes                      

R$ 720,00 R$ 2.160,13 R$ 7.200,40

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado, peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local: Data:          /           / Assinatura:

Na página 22, Na última linha em azul, para consulta tem 
que separar e não tem vírgula depois de equipamento.



Você conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade para 
220 pessoas. Recém reformado, 
possui amplo espaço coberto 
com cerca de 300m2. 
Utilização para co� ee-break, 
coquetéis e jantares. Aberto ao 
público no horário de almoço. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, espaços 
reservados para cadeirantes e obesos. Equipado com três 
mesas centrais, púlpito, data-show, sistema wi-� , 
sonorização e microfones, TV LCD para retorno, e 
interligação com o espaço do mini-auditório para 
transmissão simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Auditório – Capacidade para 172 pessoas. Galpão – Amplo espaço 
de 344m2, com copa 
exclusiva, voltado para 
exposições, festas 
corporativas, almoços e 
jantares.
Decoração ilustrativa.

Galpão – Amplo espaço 

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 
perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com 

capacidade para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos
 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Mini-auditório – Capacidade para 56 
pessoas, além de mais 3 salas com capacidade 
para 25, 39 e 40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro branco, mesa 
central, cadeiras universitárias, data-show, � ip-
chart, sistema wi-� , sonorização, microfones, 
persianas black-out e ar-condicionado.
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