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 08 Cerimônia
Engenheiro do Ano

Premiação
Conheça os premiados da Divisão Técnica

construção do futuro inicia-se pela educação, 
por isso esse tema tem sido discutido aqui no 
Instituto de Engenharia recorrentemente. É 
claro que a questão educacional é muito am-
pla e crucial.

Lembramos que os incentivos do 
governo federal, com a finalidade de 
colocar as crianças nas escolas, tive-
ram o seu papel. No entanto, a partir 
de agora, o País precisa dar um pas-
so a frente e oferecer um ensino de 
qualidade a esses estudantes.

 Desde a entrada dos alunos no 
sistema educacional básico, passan-
do pela fixação escolar do ensino 
fundamental ao superior. Assim 
necessitamos aumentar os forman-
dos nas áreas de exatas, aquelas tão 
essenciais na condução do nosso de-
senvolvimento.

A formação de engenheiros e a 
sua maior participação na vida do 
País são pontos fundamentais no 
diagnóstico de nossas baixas taxas de 
crescimento. 

Sofremos de uma deficiência na formação superior, 
que vai se propagar em toda a geração do conhecimento, 
na produção de tecnologia, na pesquisa científica e na 
edificação do nosso progresso.  

Vivemos uma era de inovações e descobertas que se 
aceleram a cada momento. A globalização e a utilização 
intensiva dos meios digitais são os motores desses fenô-
menos e de sua aceleração. 

Constatamos que, apesar de nossas imensas reservas 
e recursos naturais, o Brasil se torna cada vez mais de-
pendente da tecnologia e do progresso técnico e cientí-
fico das outras nações. 

Vivemos da exportação de produtos agrícolas ou ri-

quezas naturais com baixo valor agregado, que serão be-
neficiados e valorizados por quem desenvolveu e detém 
as tecnologias necessárias. 

E assim continuamos erráticos, com baixas taxas de 
crescimento e dependente dos hu-
mores do mercado internacional.

Muitas são as causas, mas pode-
mos dizer com toda a certeza: faltam 
engenheiros e engenharia na vida e 
na condução deste País.  

Quando olhamos o desempenho 
econômico e o progresso apresenta-
do por algumas nações asiáticas, logo 
constatamos uma alta participação de 
engenheiros em seus quadros diri-
gentes, e não apenas de forma casual. 

Podemos afirmar que há uma 
correlação entre a presença de en-
genheiros em postos dirigentes e o 
progresso do País.

O Instituto de Engenharia, cuja 
existência tem se pautado pela pro-
moção e defesa da engenharia e 
dos engenheiros, pela ação e pelo 
impacto no desenvolvimento e no 

bem-estar da sociedade, tem debatido esse assunto 
com grande empenho.

Neste ano, foi escolhido para receber o título Emi-
nente Engenheiro do Ano de 2013 o professor doutor 
José Roberto Cardoso pela sua longa e objetiva carreira 
na formação de engenheiros de alta qualidade. E é exa-
tamente esse ponto que nos levou a premiá-lo.

Que esse título seja então nosso libelo em favor de 
uma formação educacional consistente e que culmine 
na produção de engenheiros. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2014 de 
sucesso.
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Concedido desde 1963, o 
Instituto atribui o títu-
lo de “Eminente Enge-
nheiro do Ano” em re-

conhecimento aos profissionais de 
destacada atuação no meio e/ou 
que tenham uma carreira marcada 
por contínuas contribuições para a 
elevação e para o aprimoramento 
da Engenharia. 

Engenheiro de Eletricida-
de pela Poli-USP, José Roberto 
Cardoso é mestre, doutor e livre 
docente em Engenharia Elétrica. 
Fez pós-doutorado no Laboratoi-
re d´Electrotechnique de Grenob-
le, na França.

Além de diretor, Cardoso é 
professor titular do Departamen-
to de Engenharia de Energia e 
Automação Elétricas da Poli-USP 
e pesquisador do 1B do CNPq. 
Possui mais 70 artigos publicados 
em revistas qualificadas e orien-
tou 39 estudantes de Mestrado e 
Doutorado.

Na Capes, foi membro da Co-
missão de Avaliação dos Cursos 
de Pós-Graduação. Na comuni-
dade acadêmica, foi presidente da 
Sociedade Brasileira de Eletro-
magnetismo – SBMAG. Assesso-
ra a Fapesp, Capes e CNPq e atua 
como revisor de revistas científi-
cas de sua área de pesquisa.

Em entrevista ao Jornal do 
Instituto de Engenharia, o home-
nageado falou de sua carreira, do 
novo perfil do engenheiro, da im-
portância da aproximação entre os 
setores acadêmico e empresarial e 
do sistema educacional brasileiro.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Quais os pontos que o 

senhor considera mais marcantes 
em sua trajetória profissional? 

José Roberto Cardoso - Os 
pontos mais marcantes são a mi-
nha dedicação ao ensino da enge-
nharia e a luta para uma instrução 
diferente da nossa profissão. Eu 

pe multidisciplinar, muitas vezes 
distribuída no mundo todo, não 
trabalha mais isolado como era no 
passado. De modo que ele tem de 
saber se comunicar com pessoas de 
diversas profissões. O engenheiro 
precisa ser, de fato, o líder dessa 
equipe. Então, nós temos de ba-
talhar para formar um engenheiro 
que tenha todas essas habilidades, 
sobretudo de comunicação e de co-
nhecimento de sistemas econômi-
cos de outros países, entre outras. 
Para que, com isso, ele consiga li-
derar as equipes multidisciplinares 
que fazem parte hoje de um proje-
to de engenharia. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O senhor é professor 

da Poli-USP há muitos anos, 
quais foram as mudanças na en-
genharia em termos de currículo 
e mercado de trabalho?

José Roberto Cardoso - A 
principal mudança que precisa-

mos implementar na engenharia 
é justamente o fato de que nós 
temos uma quantidade enorme 
de cursos extremamente especia-
listas. Está provado que a espe-
cialização não é um bom negócio. 
Atualmente precisamos de enge-
nheiros que sejam criativos e que 
produzam inovações que geram 
riquezas para o País. O profis-
sional com essa característica não 
pode ser especialista, ele precisa 
ter conhecimento de outros sabe-
res. Hoje, um engenheiro precisa 
ter muito contato, por exemplo, 
com o design, com as artes plásti-
cas e com as outras profissões para 
que ele seja criativo. Ele precisa, 
além de ter uma formação sólida 
na base tecnológica, ter também 
contato com essa diversidade de 
conhecimento. As inovações são 
feitas justamente por pessoas que 
não são especializadas. As pessoas 
especializadas conseguem resolver 
problemas, mas num tempo muito 

pequeno do conhecimento, mas, 
quando é necessário fazer algo 
criativo, um produto novo, é ne-
cessário ser uma pessoa que tenha 
uma diversidade de conhecimento 
que não só a base tecnológica. Nós 
temos mais de 300 habilitações 
em engenharia, precisamos lutar 
para que esse número diminua e 
que os engenheiros sejam mais ge-
neralistas e não especializados.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - E a questão da pes-

quisa acadêmica?
José Roberto Cardoso - A 

pesquisa acadêmica é importante 
sem duvida, mas pesquisa e ino-
vação são coisas diferentes. O pes-
quisador é aquele profissional que 
fica estudando. Com seu estudo, 
o conhecimento vai avançando. A 
consagração de uma pesquisa é a 
publicação de um paper em revis-
ta especializada. A inovação não é 
uma pesquisa, ela usa o resultado 

sempre me preocupei em lutar 
por uma formação adequada aos 
nossos alunos da engenharia e 
também pela defesa da profissão 
porque julgo que a engenharia é a 
profissão do milênio. Por essa ra-
zão, precisamos ficar sempre aten-
tos no sentido de ter uma enge-
nharia moderna comparada a dos 
países desenvolvidos.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como o senhor ava-

lia a engenharia nacional hoje? 
Quais os principais desafios 
existentes? 

José Roberto Cardoso - A 
engenharia nacional está passan-
do por um processo de mudança 
radical, sobretudo no seu ensino. 
Há um movimento muito grande 
de mudar o ensino da engenharia 
porque a função de engenheiro, 
atualmente, é muito diferente da 
do profissional de 40 anos atrás. O 
engenheiro atual trabalha em equi-

entrevista entrevista

O diretor da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP), José Roberto Cardoso, 
recebeu, no dia 11 de dezembro, o título Eminente 
Engenheiro do Ano de 2013, uma homenagem à 
educação técnica de qualidade. Com essa escolha, 
o Instituto de Engenharia pretende simbolizar o 
respeito e a valorização do profissional dedicado à 
formação de cidadãos
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José Roberto Cardoso
é Eminente Engenheiro do Ano

“Precisamos de 
engenheiros que 

sejam criativos e que 
produzam inovações 
que geram riquezas 

para o País. O 
profissional com essa 

característica não 
pode ser especialista, 

ele precisa ter 
conhecimento de outros 

saberes.”
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e o perfil da pós-graduação brasi-
leira. Ela precisa dar aos doutores 
a formação de gerenciamento de 
projetos, como controlar o tempo. 
O pesquisador não se preocupa 
com prazos, ele vai trabalhando e 
estudando, não tem prazos deter-
minados para o término. Isso na 
empresa é muito difícil, porque 
na indústria existem prazos, então 
precisamos formar o pesquisador 
que tenha um perfil para trabalhar 
na indústria. A gestão de proje-
tos é algo prioritário nessa etapa 
dentre outras habilidades, como 
falar bem e comunicar-se em pú-
blico, são pontos importantes para 
quem vai trabalhar nas empresas.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como tem sido na 

Poli-USP?
José Roberto Cardoso - A 

Poli não conseguiu fazer uma mu-
dança nesse nível que comentei, 
nós temos discutido muito essa 
mudança na pós-graduação. Já 
temos alguns passos tímidos nes-
sa direção, que consistem em fa-
zer programas que chamamos de 
mestrado profissional. O mestra-
do profissional é feito para aten-
der as necessidades das empresas. 
Isso já é um passo bom para atin-
gir esse objetivo que comentei an-
teriormente.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - A Poli-USP completou 

120 anos neste ano. Fale um pouco 
da história dessa tradicional esco-
la, a terceira fundada no País.

José Roberto Cardoso - A 
Escola Politécnica foi fundada 
em 1893. Diferentemente das 
outras instituições de ensino, ela 
não foi criada pelo Estado ou 
pela Federação ou pelo império. 
A Escola Politécnica foi criada 
devido ao sonho de um homem, 

entrevista

de várias pesquisas já realizadas e 
cria um produto, desenvolve um 
software ou um sistema computa-
cional para melhorar a produção 
de uma empresa, por exemplo. O 
pesquisador, que faz o conheci-
mento avançar, não é o inovador. O 
inovador sabe o que o pesquisador 
fez, mas não apenas de um, mas de 
vários. Essa é a característica do 
inovador e é o papel principal do 
engenheiro do século 21.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual a importância 

da aproximação entre a pesquisa 
e o mercado? E como fazer isso?

José Roberto Cardoso - Os 
nossos pesquisadores são forma-
dos pelas universidades públicas 
com perfil de um pesquisador 
acadêmico, ou seja, nós formamos 
profissionais para trabalhar nas 
universidades. Esse perfil já está 
exaurido, precisamos formar pes-
quisadores, sobretudo mestres e 
doutores com perfil que seja acei-
to pela indústria. Precisamos co-
locar profissionais com essa quali-
ficação em profusão nas empresas. 
São pessoas com essa formação 
que de fato produzem inovação 
em relevância nas empresas. Para 
ter uma ideia, apenas 15% dos 
nossos doutores vão trabalhar nas 
empresas e 85% querem ficar na 
academia. Nos países desenvolvi-
dos, é justamente o inverso que 
ocorre, apenas 15% ficam na aca-
demia e o restante ingressa em 
empresa, por isso que a indústria 
americana é incrível, a inovação 
faz parte do dia a dia deles, fato 
que não acontece no Brasil.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual é o caminho 

para essa mudança?
José Roberto Cardoso – Há 

necessidade de mudar a postura IE

entrevista

chamado Antonio Francisco de 
Paula Souza. Ele fez engenharia 
na Alemanha e, quando voltou ao 
Brasil, queria montar uma escola 
de engenharia semelhante àquela 
que ele estudou na Alemanha, não 
teve sucesso na primeira vez. Ele 
voltou pra Alemanha, ficou mais 
um tempo, casou-se com a filha 
do professor e voltou para o Brasil 
dessa vez determinado. Ele perce-
beu que, para atingir esse objetivo, 
teria de se envolver na política. 
Então, ele foi deputado, minis-
tro de Estado. Nessas posições, 
ele trabalhou para criar a Escola 
Politécnica e finalmente teve su-
cesso em 1893. Largou a carreira 
política para ser diretor da escola, 
cargo que exerceu até a sua morte, 
em 1917. Paula Souza criou a es-
cola para ajudar a indústria paulis-
ta que estava começando a surgir 
naquela época, por isso a Escola 
Politécnica tem esse DNA de re-
lacionamento intenso com as em-
presas porque isso já vem do nosso 
fundador.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual é a sua opinião 

sobre o sistema educacional bra-
sileiro?

José Roberto Cardoso - A 
nossa educação é muito diver-
sa, existem situações de ensino 
de altíssima qualidade, mas, de 
uma maneira geral, o ensino é 
deficiente. O que eu sinto é que 
faltam ações de cooperação entre 
as universidades e a Secretaria da 
Educação, por meio de parceira. 
Podemos dar uma contribuição 
grande aos alunos do ensino mé-
dio. De que forma isso poderia ser 
feito? Por meio do ensino on- line. 
Nos Estados Unidos, todo o cur-
so colegial está na rede. Isso fa-
cilita muito a vida do estudante. 
Em São Paulo, por exemplo, hoje 

em dia, raramente os alunos não 
têm acesso a um computador. Se 
nós tivéssemos uma parceria en-
tre a universidade e a Secretaria 
de Educação, todas as disciplinas 
- Física, Química, Matemática e 
Português etc - estariam na rede 
como uma ajuda aos alunos. Eu 
tenho certeza que o nível melho-
raria muito rapidamente porque 
assim ele teria aulas na escola e te-
ria o suporte adicional para avan-
çar, quer dizer aquele aluno que 
quer crescer teria condições de ter 
um ensino de qualidade bem mais 
eficiente.

Atualmente, poucos alunos 
têm acesso ao conhecimento que 
de fato é necessário para entrar 
numa universidade de qualidade, 
como a Universidade de São Pau-
lo. Precisamos disponibilizar esse 
conhecimento aos alunos e, aque-
les que têm vontade de aprender, 
vão estudar.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Há algumas universi-

dades renomadas que dão cursos 
on line. 

José Roberto Cardoso – Exa-
tamente, são os Mooc – massive 
open on-line courses –, que quer 
dizer cursos abertos on-line em 
quantidade. Isso é uma iniciativa 
que começou nos Estados Uni-
dos.  É justamente essa a ideia 
- disponibilizar o conhecimento 
on-line para todo mundo - para 
praticar aqui, mas de forma orga-
nizada. Esses cursos disponibili-
zados pelas grandes universidades 
americanas e europeias, são cursos 
pontuais, não tem um conjunto de 
aulas organizadas do curso intei-
ro. A ideia é fazer algo organiza-
do desde o primeiro até o terceiro 
ano do ensino médio e deixar as 
aulas na rede para que qualquer 
pessoa possa estudar. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O Endowments da 

Poli-USP já está gerando frutos? 
Quais projetos foram alavanca-
dos com esse investimento?

José Roberto Cardoso - Em 
2013, já foi o primeiro ano que 
esse fundo Endowments distribuiu 
recursos para realização de pro-
jetos dos nossos alunos, algo em 
torno de R$ 250 mil foram apli-
cados em projetos. O Endowmen-
ts é algo muito importante para o 
politécnico do futuro, são recursos 
de ex-alunos que vão de fato dei-
xar o politécnico em uma situação 
muito mais confortável, sobretudo 
na questão de investimento para a 
realização de seus projetos.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Quais foram os pro-

jetos?
José Roberto Cardoso – O 

Endowmentes apoiou sete pro-
jetos, entre eles: de montagem 
de robôs; do pessoal que traba-
lha em competição de aviões; do 
Poli Cidadã, com a realização de 
projetos para deficientes e para a 
comunidade carente. Destinação 
de recursos para o projeto que te-
mos com Harvard com o objetivo 
de encaminhar alunos para o ex-
terior, não pagaram tudo, mas de-
ram uma parte dos recursos. Sete 
projetos foram contemplados em 
média com R$ 30 mil cada um.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como o senhor de-

finiria o professor José Roberto 
Cardoso?

José Roberto Cardoso - Eu 
sou entusiasta para o ensino da 
engenharia. Acho que a engenha-
ria é a profissão do terceiro milê-
nio, é a profissão que mais contri-
bui para o aumento da qualidade 
de vida do ser humano. Quanto 

mais engenheiro nesse mundo, 
melhor ele será.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia – Qual é o seu lazer? 
José Roberto Cardoso - Os 

meus prazeres são a leitura e a 
convivência com a família na chá-
cara. A leitura de fato é o meu 
hobby. Eu leio muito, sobretudo 
geografia e educação superior.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual é o seu recado 

para os futuros e recém-forma-
dos engenheiros? 

José Roberto Cardoso - Bus-
quem o seu emprego, não procure 
um emprego, ou seja, criem o seu 
emprego. Ao sair da escola, pen-
sem em abrir uma empresa, em 
criar um produto, em ser de fato 
líder, não ser apenas um agente 
passivo. Os engenheiros precisam 
ser, de fato, ativo nesse processo. 
Não queremos um engenheiro que 
simplesmente procure um empre-
go e que fique lá até se aposentar. 
O engenheiro tem de ser criativo, 
buscar continuamente coisas no-
vas, esse é perfil do novo enge-
nheiro. Aquele que se acomodar 
será expelido do mercado. O en-
genheiro deve estar permanente-
mente em formação.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O que significa para 

o senhor o título de Eminente 
Engenheiro do Ano? 

José Roberto Cardoso - Essa 
foi a maior honraria que tive na mi-
nha vida, fiquei muito emocionado 
quando fui informado dessa deci-
são. Vi vários grandes engenhei-
ros recebendo esse título e ficava 
imaginando se um dia eu teria essa 
honraria. Nunca imaginei que isso 
se tornaria realidade neste momen-
to muito especial da minha vida.
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José Roberto Cardoso falou da 
questão educacional, disse que 50% 
dos alunos que ingressam na facul-
dade não terminam o curso de en-
genharia e que o principal problema 
é a deficiência do ensino médio. Ele 
destacou também que, diferentemen-
te de sua época de estudante, em que 
a única fonte de conhecimento era o 
professor, atualmente os alunos pos-
suem diversas fontes de busca de in-
formações, como a internet.

Ele mencionou que o engenheiro 
deve ser criativo, artístico, generalista, 
e não especialista, e, principalmente 
ser bom comunicador. “Fazer enge-
nharia com arte é difícil, mas é assim 
que tem de ser.” Para finalizar, agra-
deceu o título por ser uma home-
nagem de seus colegas de profissão. 
“Vocês não imaginam como isso é 
importante, é algo que de fato me 
honra muito.”

Na ocasião, foi entregue também 
a premiação das Divisões Técnicas de 
2013 (veja na página 9).

cerimônia premiação“

IE

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

Em comemoração ao Dia 
do Engenheiro – 11 de 
dezembro–, o Instituto de 
Engenharia entregou a José 

Roberto Cardoso, diretor da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo, o título Eminente Engenheiro 
do Ano de 2013, concedido pela ins-
tituição desde 1963 ao profissional 
de destacada contribuição ao desen-
volvimento da Engenharia.

Camil Eid, presidente do Insti-
tuto de Engenharia, iniciou a ceri-
mônia falando da escolha do título. 
“Neste ano, foi indicado o Eminente 
Engenheiro e Professor José Rober-
to Cardoso pela sua longa e muito 
objetiva carreira na formação de en-
genheiros de alta qualidade. E é exa-
tamente esse ponto que nos levou a 
premiá-lo.”

O presidente demonstrou a sua 
preocupação com a qualidade do 
ensino no Brasil e destacou a impor-
tância dos engenheiros no desenvol-
vimento do País. “Podemos afirmar 

Melhor Trabalho Técnico do Ano 
Concessão de Corredores Urbanísticos de Transporte 
Autor: Eng. Luiz Célio Bottura

Melhor Trabalho do Ano analisando temas de inte-
resse do setor público
Espiando sorrateiramente o comportamento das falhas 
em sistemas complexos de engenharia: Contando tudo 
que vi
Autor: Eng. Laurindo Junqueira

Melhor Trabalho do Ano analisando temas ligados 
ao exercício da profissão
Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações
Autores: Eng. Tito Livio Ferreira Gomide, Odair dos 

que há uma correlação entre a pre-
sença de engenheiros em postos diri-
gentes e o progresso do País.” 

A saudação, feita por José Luiz 
Pereira Dias, da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, lem-
brou a época de estudante, o início 
da carreira, a família, a escolha pela 
docência e pesquisa, a coragem de 
se mudar, com a família, para França 
para estudar, a criação do Laborató-
rio de Eletromagnetismo Aplicado 
na Poli-USP. Entre os exemplos da 
contribuição do professor Cardoso, 
ele citou o coração artificial em de-
senvolvimento no Instituto Dante 
Pazzanese. “Estamos homenageando 
o engenheiro, o pesquisador, o pro-
fessor e o gestor, mas estamos reco-
nhecendo a figura humana.”

Dias também mencionou a dedica-
tória do professor em seu último livro, 
em que diz “esse livro é dedicado a to-
dos que foram meus alunos, eu aprendi 
muito com eles”, e completou “e nós 
continuamos aprendendo com você”.

Dia do Engenheiro  Premiação das Divisões Técnicas - 2013
Santos Vinagreiro, Stella Marys Della Flora, Marco Anto-
nio Gullo, Luciano Gomide Giglio e Antonio Guilherme 
Menezes Braga

Divisão Técnica mais atuante:
Divisão Técnica de Estruturas 
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn Levental
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins Laginha 
Secretário: Eng. Rafael Timerman

Divisão Técnica com a melhor avaliação qualitativa:
Departamento de Engenharia de Produção
Diretor: Eng. Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto
Vice-Diretor: Eng. Miguel Tadeu Campos Morata
Secretário: Eng. Alexandre Rigonatti

José Roberto Cardoso; Camil Eid; 
André Gertsenchtein, presidente do 
Conselho Consultivo do Instituto de 
Engenharia, e José Luiz Pereira Dias
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No mês de outubro, o Ins-
tituto de Engenharia, em 
parceria com a CNC e a 
ConVisão, realizou o Se-

minário Corredores de ônibus para as 
cidades do futuro – como viabilizar e por 
que universalizar para os grandes e mé-
dios municípios. A mesa de abertura foi 
composta por Joaquim Lopes da Silva 
Jr., diretor-presidente da EMTU-SP; 
Denilson Ferreira, diretor de Infra-
estrutura da SPTrans; Miriana Mar-
ques, vice-presidente de Atividades 
Técnicas do Instituto de Engenharia; 
Regis Gehlen Oliveira, diretor da 
ConVisão e CNC; e Luciano Amadio 
Filho, presidente da Apeop. 

Denilson Ferreira, durante a aber-
tura, destacou que a mobilidade vai 
muito além dos corredores “devemos 
falar de uma revisão completa do 
transporte, do replanejamento do sis-
tema de linhas estruturais - grandes 
eixos, ciclovias, estrutura de estacio-
namento da cidade. Desde a fundação 
da cidade de São Paulo, há 460 anos, 
desenvolvemos 120 km de corredores. 
Queremos dobrar esse número nos 
próximos quatro anos”.

Corredores de ônibus:
viabilizar e universalizar

Regis Gehlen Oliveira destacou 
que o objetivo da escolha do tema 
para ao seminário foi a necessidade de 
discutir propostas para se fazer mais 
em termos de mobilidade. “Precisa-
mos desenvolver sistemas mais rápi-
dos, seguros e confortáveis.”

Painéis
Com base no tema “Por que 

universalizar: benefícios sociais e 
econômicos dos corredores”, Paulo 
Custódio, da área de Engenharia da 
Transmilênio, de Bogotá, explanou 
sobre os tipos e vantagens de corredo-
res de BRTs para a mobilidade. “Hoje 
relacionamos mobilidade quando des-
congestionamos o trânsito, mas isso 
não é verdade. Mobilidade é o ade-
quado uso do espaço urbano e, hoje, 
o automóvel é o que mais ocupa espa-
ço. Isso não pode acontecer.” Entre as 
alternativas para melhor mobilidade, 
ele destacou as tecnologias inteligen-
tes para serem usadas nas paradas de 
ônibus e o adequado uso do solo. “O 
espaço é um bem público”.

Ivan Regina, gerente de planeja-
mento da EMTU-SP, falou sobre os 

projetos do estado de São Paulo em 
andamento e seus benefícios. Entre os 
citados: BTRs em elaboração – Ita-
pecerica/Cotia; Alphaville/Cajamar; 
Perimetral Leste; Perimetral Alto 
Tietê. Em contrato: corredor Itape-
cerica/São Paulo e corredor Itape-
cerica/Capão Redondo. A contratar: 
Anhanguera, Raposo Tavares e Leste.

Denilson Ferreira, diretor de In-
fraestrutura da SPTrans, destacou as 
etapas de adicionalidade de corredo-
res, sendo: atualmente – 120km de 
corredores; para etapa 1 – 194,9 km 
; etapa 2 -348,9km; etapa 3, chegar a 
460km de corredores nos próximos 
12 anos.

Pedro Szász, consultor da Trans-
milênio, explanou sobre a experiência 
da Transmilênio, em Bogotá, aplicá-
vel ao Brasil. Entre os destaques, lo-
gísticas de embarque e desembarque,  
cobrança externa, paradas múltiplas 
com ultrapassagem e ônibus expres-
sos como formas de aumentar a velo-
cidade deste transporte.  

Alexandre Castro, gerente do 
consórcio operacional BRT, Rio, fa-
lou sobre projetos, avançados de es-

tações, paradas e terminais. A expla-
nação decorreu sobre o que foi feito 
no Rio de Janeiro para atrair mais 
pessoas ao transporte coletivo. “Não 
muito diferente de São Paulo, no Rio, 
apenas 17% da massa usa o transporte 
coletivo. Nossa preocupação é que a 
cidade espera uma população flutu-
ante de quatro milhões de estrangei-
ros para os eventos da Copa e Olim-
píadas”, afirma Castro.  Ele ainda 
destacou as quatro redes (implantada 
e em implantação) na cidade: Transo-
este- operando desde junho de 2012; 
Transcarioca - conclusão em 2014; 
Transolímpica - conclusão em 2015; 
e Transbrasil - conclusão em 2015. O 
projeto dessas redes constitui em ges-
tão operacional em tempo real, mo-
nitoramento das estações e veículos, 
informação para passageiros e novas 
tecnologias, design inovador, sustenta-
bilidade, operação de alta capacidade 
e melhoria do espaço urbano.

No segundo painel “Como viabi-
lizar os sistemas: tecnologias para a 
operação”, o primeiro palestrante foi 
Ricardo Moschetti, da ABCP –As-
sociação Brasileira de Cimento Por-
tland- que falou sobre as vantagens 
da pavimentação de corredores com 
concreto. “O asfalto é bom em situa-
ção de menos tráfego. À medida que 
esse volume aumenta, essa situação 
se inverte, e o pavimento se torna a 
melhor alternativa.”

José Antonio do Nascimento, da 
Eletra, fez sua apresentação sobre os 
ônibus atuais preparados para o futuro. 
Ele explicou as vantagens e desvanta-
gens do ônibus elétrico. Entre as van-
tagens estão redução ou emissão zero 
de poluentes; redução de ruído; menor 
custo de manutenção e de combustí-
vel (trólebus – menos 40% e híbrido 
– menos 20%) e mais conforto para 
o passageiro. Entretanto, as desvanta-
gens são: o carro é 60% mais caro em 
relação ao ônibus convencional a die-
sel; a infraestrutura de rede aérea, no 

caso do trólebus, e o alto custo das ba-
terias, no caso de ônibus elétrico puro. 

Modernos sistemas de automação 
e controle operacional foi o tema da 
terceira palestra deste painel. O ex-
positor foi o consultor de tecnologia 
em terminais Flamínio Fichmann, 
que falou dos recursos tecnológicos 
disponíveis para o sistema de corre-
dores de ônibus e BRT e mostrou os 
equipamentos e as funções de cada 
um deles. “Hoje é impensável con-
ceber um sistema de corredores de 
ônibus e BRT sem recurso adequado 
para implementação de tecnologia.” 
De acordo com o consultor, com o 
advento da telefonia móvel, a questão 
da tecnologia teve um avanço muito 
grande. No entanto, os recursos que 
temos hoje para monitorar o siste-
ma é muito precário, principalmente 
porque não há uma preocupação em 
saber qual é a necessidade do usuário. 

“Como viabilizar financeira-
mente: engenharia econômica” foi o 
tema do terceiro painel. O assessor 
da EMTU-SP, Silvio José Rosa, fez 
a palestra sobre alternativas de via-
bilização por PPPs ou concessões. 
Em sua apresentação, Rosa explicou 
as diferenças de cada contratação, 
como PPPs -concessões patrocina-
da e administrativa (lei 11.079/04) 
- e concessão comum (lei 8.987/95). 
Mostrou a estrutura de uma conces-
são, quais os procedimentos para con-
tratar e os benefícios. Segundo ele, a 
melhor combinação é menor tarifa 
e melhor técnica ou menor contra-
prestação e melhor técnica (PPP) 
ou maior ônus da outorga e melhor 
técnica (concessão comum). “Ressalto 
que, havendo interesse do mercado 
numa proposição em que o Estado, 
muitas vezes, demora a perceber a ne-
cessidade, o privado pode entrar com 
a sua proposição, que hoje tem um ca-
minho muito mais fácil para viabilizar 
um projeto”, finalizou.

Carlos Malburg, gerente seto-

rial de mobilidade do BNDES, fez 
a exposição do tema “como viabilizar 
projetos e fontes de recursos”. Ele de-
talhou as formas de atuação do BN-
DES, como operações diretas (con-
tratação diretamente com o BNDES) 
e indiretas (instituições financeiras 
credenciadas pelo BNDES), o fluxo 
de tramitação de projetos e as linhas 
de financiamento de equipamentos. 
São elas: Finem, Finame, PSI –Pro-
grama de Sustentação de Investimen-
to- e Fundo Clima. 

Para finalizar, o quarto painel “Ex-
periências internacionais de sucesso” 
contou com a participação de Claude 
Cabili, diretor-técnico da Ineorail, da 
GDF-Suez, com a palestra sobre pro-
jetos de BRT e sistema de localização 
AVLS, na França. O diretor ressaltou 
os benefícios do BRT que, além dos 
diretos –conforto na estação e veícu-
lo, regularidade, pontualidade, infor-
mação ao usuário e segurança–, há os 
indiretos que são o desenvolvimento 
do centro e do hipercentro, remaneja-
mento das vias e valorização dos imó-
veis ao redor. “Isso provoca também a 
modernização do comércio.” 

Cabili mostrou e detalhou toda a 
infraestrutura para o gerenciamento 
do sistema, como a comunicação en-
tre o centro de controle operacional e 
o condutor, a informação ao usuário, o 
monitoramento do tráfego para prio-
rizar nos cruzamentos viários e a es-
tatística de operação, entre outras. Ele 
disse que o usuário pode obter todas 
as informações sobre a linha ou a esta-
ção que utilizará pelo celular ou com-
putador, inclusive horário da chegada 
do ônibus e quais linhas passarão pela 
estação. “Temos um sistema em tempo 
real que alimenta uma base de dados 
que responderá todas as solicitações do 
sistema de informação do passageiro.” 

Para ver a íntegra das apresen-
tações, acesse iengenharia.org.br 
e clique em Publicações/ Publica-
ções Técnicas. IE

Regis Gehlen Oliveira, Roberto Berkes, Luciano Amadio Filho, Denilson Ferreira e Miriana Pereira Marques
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O Brasil está crescendo e não há desenvolvimento sem um 
sistema de infraestrutura bem planejado. E, para que isso 
ocorra, o país precisa de profissionais qualificados em vários 
setores da engenharia.

Para aproveitar essa oportunidade e crescer profissio-
nalmente, você precisa estar atualizado. O Instituto de En-
genharia oferece cursos, que abordam temas de relevância 
para o aperfeiçoamento e a reciclagem do profissional, mi-
nistrados por profissionais reconhecidos no setor.

As 26 Divisões Técnicas realizam palestras e eventos, vá-
rios deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, so-
bre assuntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. 
Muitos desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, au-
ditórios e amplo estacionamento no local. Além disso, você 
tem a oportunidade de entrar em contato com profissionais 
que atuam no mercado, ampliando seu network.

Aprendizado e conhecimento o ano todo em um só lugar.

Informações sobre a agenda de cursos, palestras e 
eventos, acesse iengenharia.org.br ou ligue para o setor 
de cursos: 11.3466-9253 e palestras 11. 3466-9250.
Avenida Dr. Dante Pazzanese, 120 – São Paulo – SP

NESTA CASA O ENGENHEIRO 
PENSA, DISCUTE E SE ATUALIZA 
COM OS PRINCIPAIS TEMAS DA

ENGENHARIA BRASILEIRA

Cursos e Palestras 
do Instituto

de Engenharia

anuncio cursos 03.indd   1 5/22/13   4:22 PM
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O Seminário Infraestrutura – a 

adequada utilização da ma-
lha rodoviária brasileira reu-
niu no dia 6 de novembro, no 

Instituto de Engenharia, grandes nomes 
do setor para discutir essa questão que 
impacta o desenvolvimento do País. 

Com coordenação técnica de Liedi 
Bariani Bernucci, diretora do Departa-
mento de Transportes da Poli-USP, o 
evento teve início com a palestra de Ge-
raldo Viana, da Federação dos Trans-
portadores de Carga do estado de São 
Paulo – FETCESP – que falou sobre 
os impactos decorrentes do aumento 
de tolerância no transporte rodoviário 
de carga. “As organizações do setor têm 
de cumprir o seu papel, que é se com-
prometer com a questão do excesso de 
peso. Há segmentos que levam carga de 
alta densidade e ainda sentem o preço 
do frete no valor final”, disse Viana. Ele 
também destacou a questão da tolerân-
cia de mais 7,5% de peso nas cargas, na 
qual as empresas já usam como peso 
normal. Outro ponto levantado foi o 
valor das multas que, desde 2002, não 
sofre reajuste e ainda está em URV. 
“Há um projeto de aumento de 70% 
do valor da multa para excesso de peso, 
hoje extremamente defasado, que seria 
revertido para as concessionárias”. Foi 
também discutida a falta de balanças 
em trechos importantes. “Há trechos 

A utilização das
rodovias nacionais

que não têm balanças, estão quebradas 
ou, até mesmo, faltam funcionários para 
efetuar a pesagem”.

Viana destacou a questão do nú-
mero de mortes nas estradas nacionais: 
8mil/ano. “Esse número está relacio-
nado à jornada de trabalho, ao uso de 
drogas, à alta velocidade para cumprir 
prazos, o que geralmente acontece em 
estradas de boa pavimentação, e ao ex-
cesso de peso”, finalizou.

Sérgio Sukabolnick, diretor-técnico 
da Associação Brasileira de Transportes 
e Logística de Produtos Perigosos –
ABTLP–, ministrou a segunda palestra 
com o tema pesagem, em movimento, 
de veículos que transportam cargas lí-
quidas. Ele explicou as diferenças entre 
a pesagem e margem de tolerância en-
tre cargas líquidas e sólidas. A legislação 
sobre o excesso de peso também foi as-
sunto abordado. 

O diretor da International Socie-
ty for Weigh in Motion – ISWIM, 
Roberto Mastrangelo, falou sobre os 
aspectos técnicos da pesagem de ve-
ículos de carga, em movimento.  Em 
sua palestra Mastrangelo explicou que 
um equipamento de pesagem precisa 
ser verificado e aprovado pelo Inmetro 
ou pelo Ipem de acordo com a cidade. 
Em relação a Resolução 459/2013, que 
dispõe sobre o uso de sistema eletrôni-
co integrado, ele destacou a não obri-

gatoriedade da presença da autoridade 
de trânsito ou de seus agentes nas áreas 
destinadas à fiscalização de peso e di-
mensões de veículo.

Basílio Militani Neto, coordenador 
Nacional de Fiscalização de Excesso de 
Peso, da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres – ANTT –, abordou o 
tema: o quadro regulatório que discipli-
na os limites de peso de transporte por 
veículos de carga, os limites de tolerân-
cia e a atuação da fiscalização. 

Militani explicou que a ANTT fez 
um projeto piloto de agente remoto em 
que a pessoa fica em uma sala fiscali-
zando as pesagens de vários lugares ao 
mesmo tempo, por meio de programas 
do computador, o que possibilitaria a 
criação de postos de pesagem. “Hoje, 
cada balança funciona com uma pessoa 
fiscalizando pessoalmente. (...). Se o 
posto de pesagem constata excesso de 
carga, o veículo terá de ser parado no 
pátio para verificação. Queremos pesar 
e fazer a fiscalização com o veículo em 
movimento.”

Gil Firmino, coordenador-técnico 
da ABCR – Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias – foi o 
último palestrante, com o tema sobre a 
necessidade de um quadro regulatório 
compatível com as necessidades da in-
fraestrutura rodoviária brasileira.

Ele falou do quadro regulatório, da 
influência do excesso de peso de carga 
por eixo, do dano ao pavimento e dos 
fatores de equivalência. Para mostrar a 
perda de serventia do pavimento com 
a sobrecarga de 5% de tolerância, Fir-
mino exemplificou o prejuízo com um 
bitrem e um carro sedã.

 “O excesso de peso, especialmente 
o por eixo, é a principal causa de enve-
lhecimento precoce dos pavimentos. 
Portanto, quem defende esses excessos 
está contribuindo de forma direta para a 
deterioração do patrimônio rodoviário 
brasileiro”, alertou.

Estão disponíveis, no site do Insti-
tuto de Engenharia iengenharia.org.
br, as palestras em TV Engenharia, e 
as apresentações em Publicações/ Pu-
blicações Técnicas. IE

Geraldo Viana, Sérgio Sukabolnick, Roberto Mastrangelo, Gil Firmino Guedes, Moacyr Servilha 
Duarte, Liedi Bariani Bernucci e Basilio Militani Neto

evento
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Tito Lívio F. Gomide, Miriana Pereira Marques e Fernando Marcondes

No mês de novembro, o 
Instituto de Engenharia 
realizou o II Seminário 
de Engenharia Diagnós-

tica em Edificações. Dividido em 
quatro painéis, o evento foi “marcado 
pela necessidade de uma nova postu-
ra perante os problemas técnicos nas 
edificações”, segundo Tito Lívio Fer-
reira Gomide, coordenador da Divi-
são Técnica de Patologia das Cons-
truções do Instituto de Engenharia, 
que fez parte da mesa de abertura 
juntamente com Miriana Marques, 
vice-presidente de Atividades Técni-
cas do Instituto, e Fernando Marcon-
des, do IBDIC.

O primeiro painel ‘a engenharia 
diagnóstica e a resolução de confli-
tos na construção civil’ foi ministrado 
por Douglas Barreto, Fernando Mar-
condes e Tito Lívio. 

Tito Lívio falou sobre a evolução 
da engenharia diagnóstica no País e 
os seus pilares (vistoria, inspeção, au-

II Seminário de Engenharia
Diagnóstica em Edificações

ditoria, perícia e consultoria) e seus 
objetivos: investigação técnica cri-
teriosa e minuciosa das patologias 
prediais (anomalia construtiva, falha 
de manutenção e irregularidade de 
uso), segundo diretrizes normativas 
ou congêneres, que têm como foco 
aprimorar a qualidade ou determinar 
prioridades.

Fernando Marcondes abordou 
o tema ‘A engenharia diagnóstica 
na solução de controvérsias’. “A ar-
bitragem existe praticamente desde 
o tempo do império, mas não era 
praticada. A arbitragem nas cons-
truções dura de três a seis anos; no 
sistema normal, este tempo seria 
muito maior.”

Douglas Barreto retomou a abor-
dagem dada no primeiro seminário, 
em 2011, e desdobrou o assunto em 
três segmentos: engenharia diagnós-
tica – definições, resolução e conflitos 
–, origens e construção civil – carac-
terísticas e estudo de caso. “Conside-

rando essas particularidades ressalta-
-se a importância da visão sistêmica 
do processo produtivo da construção 
civil, que associada às dimensões da 
qualidade e das exigências dos usu-
ários, resulta numa modalidade de 
projeto, em particular para as edifi-
cações, onde predomina os conceitos 
de atendimento ao desempenho”, 
ressaltou.

 “Vistorias e inspeções prediais – 
segurança das edificações” foi tema 
do segundo painel. Marco Antonio 
Gullo foi o primeiro palestrante e fa-
lou que a inspeção predial é realizada 
apenas visualmente e que a indicação 
de ensaios será solicitada se houver 
necessidade para concluir o laudo. 
“A importância da inspeção predial é 
evitar prejuízo.”

Segundo ele, Salvador (BA), Bra-
sília (DF), o estado de Pernambuco, 
Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), 
Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro (RJ) 
são locais que já possuem leis que de-

terminam a necessidade da realiza-
ção de manutenção nas edificações, 
mediante a promoção de inspeções e 
vistorias periódicas. Já, em São Pau-
lo, tramita, desde 2005, um projeto 
de lei estadual. Embora as cidades 
de Santos, Ribeirão Preto, Jundiaí e 
Bertioga já possuam leis específicas 
para isso.

Eduardo Barros Millen foi o se-
gundo expositor e falou das razões 
para as vistorias, das diretrizes para 
a elaboração de trabalhos técnicos de 
inspeções e dos procedimentos pre-
ventivos e aspectos da manutenção. 
Dentre as razões, Millen mostrou 
várias fotos de construções na cida-
de em que se detectam falta de ma-
nutenção, como fachadas, viadutos 
e garagem de edifícios. Em relação 
às diretrizes, ele comentou sobre o 
Programa de Redução de Riscos e 
Aumento da Vida Útil de Estruturas 
de Concreto e seus objetivos. Expôs 
também os aspectos preventivos em 
edifícios a construir e em uso e as 
principais anomalias em estruturas 
de concreto.

Vistorias de vizinhança foi o en-
foque da palestra da Miriana Mar-
ques. “A vistoria de vizinhança é 
obrigatório antes do início de uma 
obra.” Miriana afirmou que quem 
pede o relatório técnico de visto-
ria geralmente é a construtora, mas 
que nada impede que o proprietário 
do imóvel lindeiro à obra solicite 
também. Miriana explicou todos os 
procedimentos e os itens que devem 
constar no relatório técnico de uma 
vistoria.

O terceiro painel “Perícias de en-
genharia e auditorias – foco no de-
sempenho” começou com a palestra 
do Jerônimo Cabral Fagundes Neto 
que falou sobre a NBR 15.575, que 
estabelece o nível de desempenho 
mínimo para os edifícios e que de-
fine requisitos mínimos obrigatórios 
para os principais sistemas constru-

tivos das edificações baseados nas 
necessidades dos usuários. A manu-
tenção deve ser praticada pelo usuá-
rio para que a vida útil de um projeto 
seja atendida. 

A norma diz que os sistemas 
construtivos não devem apresentar 
rupturas, instabilidades, partes cor-
tantes ou partes perfurantes para 
evitar ferimentos aos usuários e que a 
condição estanque deve ser garantida 
para todos os sistemas das edificações 
em relação às fontes de umidades 
externas consideradas em projeto e 
durante o uso e operação. Quanto ao 
desempenho lumínico, a norma esta-
belece níveis mínimos de iluminação 
natural e artificial. 

Em relação à durabilidade e à 
manutenibilidade, a NBR 15.575 es-
tabelece uma vida útil mínima de 50 
anos para estruturas e fundações e 20 
anos para sistemas hidrossanitários. 
A norma determina que os ambien-
tes de permanência prolongada de-
vem apresentar condições iguais ou 
melhores que a externa (desempenho 
térmico) e que o os sistemas devem 
apresentar um nível mínimo de isola-
mento acústico. 

José Eduardo Granato falou so-
bre a estanqueidade “a exposição à 
água de chuva, à umidade provenien-
te do solo e aquela proveniente do 
uso da edificação habitacional devem 
ser consideradas em projeto, pois a 
umidade acelera os mecanismos de 
deterioração e acarreta a perda das 
condições de habitabilidade e de hi-
giene do ambiente construído. A es-
tanqueidade afeta também a durabi-
lidade e vida útil do edifício. Por esses 
motivos é necessário fazer sempre a 
manutenção”, afirmou. 

Roberto Falcão Bauer também 
fez um alerta sobre a manutenção. 
“Os usuários devem incorporar a cul-
tura de manutenção preventiva e cor-
retiva. O custo da preventiva é muito 
inferior ao da corretiva e não se deve 

esperar o lugar se deteriorar por com-
pleto para reformá-lo.” 

O último painel “Consultorias 
ambientais – passivos ambientais e 
restrições no uso e na ocupação do 
solo”, começou com a palestra de 
Misael Cardoso Pinto Neto que ex-
plicou o processo para a remediação 
e revitalização das restrições no uso 
e ocupação do solo. “Remediação 
é o processo para tentativa de de-
volução do ambiente ao status quo, 
eliminando e reduzindo os conta-
minantes. Consiste na identificação 
da contaminação, local da fonte e 
tipo de contaminante; extensão da 
contaminação; estudos geológicos e 
hidrogeológicos. Em seguida é feita 
a revitalização, que é o processo para 
reinserção do ambiente no mercado 
imobiliário”.

Já, Miguel Tadeu Campos Mo-
rata abordou os segmentos que pre-
cisam ser levados em consideração 
quando se fala sobre passivos am-
bientais. “São muitos os fatores tanto 
no meio rural quanto no meio urba-
no seja no segmento de habitação fa-
miliar ou uso industrial, como código 
florestal; matas ciliares; presenças de 
cursos d’água, rios, lagos, baias, cabos 
e braços de mar; fauna e flora; densi-
dades arbóreas; bacias hídricas; vege-
tações e faunas protegidas por lei; có-
digo de obras municipal ou estadual e 
políticas de ocupação e usos dos solos 
em geral”, ressaltou.

Para finalizar, Marcos Moliterno 
destacou a importância da avaliação 
preliminar para constatar evidências, 
indícios ou fatos que permitam sus-
peitar da existência de contamina-
ção na área sob avaliação, por meio 
do levantamento de informações 
disponíveis sobre o uso atual e pre-
térito da área.

Para ver a íntegra das apresen-
tações, acesse iengenharia.org.br e 
clique em Publicações/ Publicações 
Técnicas.
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Antonio Maria Claret, Renato Casali Pavan, Rodrigo Otaviano Vilaça, Camil Eid, Vicente 
Abate e José Geraldo Baião
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Em sua quarta edição, o Se-
minário Caminhos da En-
genharia Brasileira teve 
como tema o transporte 

ferroviário. Realizado no Instituto de 
Engenharia, em 27 de novembro, o 
evento foi dividido em três palestras 
cujos temas foram: As ferrovias e o 
desenvolvimento brasileiro, o papel 
da indústria ferroviária no Brasil e a 
contribuição da ferrovia para a mobi-
lidade brasileira. 

 A mesa de abertura foi composta 
por Camil Eid, presidente do Institu-
to de Engenharia, Renato Casali Pa-
van, conselheiro do Instituto e coor-
denado do seminário, Rodrigo Vilaça, 
presidente da ANTF, e José Geraldo 
Baião, da Aeamesp. 

Renato Pavan, durante a abertura, 
destacou a importante ligação entre 
a engenharia e as ferrovias brasileiras 
no sentido de abrir caminhos para o 
desenvolvimento do País.  Em segui-
da, relatou um breve histórico da fer-
rovia no Brasil.

A primeira palestra foi de Rodrigo 

Ferrovia
em discussão

Vilaça sobre o tema “As ferrovias e o 
desenvolvimento brasileiro”. Ele falou 
sobre o prejuízo causado ao desenvol-
vimento por conta da descontinuida-
de de planejamento gerado por ques-
tões políticas. “Não encontramos um 
modelo que recupere a nossa logística, 
temos 5.544 km de ferrovias subutili-
zadas ou sem tráfego.” Segundo ele, o 
Brasil precisa de 52 mil km de malha 
ferroviária. As concessões rodoviárias 
também foram tema da palestra. 

Vicente Abate, presidente da Abi-
fer, que fez a segunda palestra, co-
meçou a sua explanação falando que 
a indústria ferroviária contribui para 
elevar a competitividade das operado-
ras por meio do aumento da produ-
tividade dos veículos, realizando pes-
quisa e desenvolvimento, promovendo 
inovação tecnológica, utilizando tec-
nologia de ponta e buscando sinergia 
com as concessionárias.

Abate explicou que existem vários 
tipos de vagões de carga: gôndola para 
transporte de minério de ferro, com 
peso bruto máximo de 150 t e truques 

de 37,5 t/eixo; para transporte de açú-
car a granel com sistema de descarga 
rápida/automática; double stack para 
transporte de contêineres empilhados 
(singelo e articulado); plataforma lon-
go para contêineres em um único ní-
vel; telescópico para transporte de far-
dos de celulose, com vedação especial. 

Ele também citou os principais 
gargalos no transporte ferroviário em 
São Paulo, o aumento de passageiros na 
CPTM diminuindo espaço para trans-
porte de cargas com base na infraestru-
tura existente e a construção de 12 km 
de linhas entre Manoel Feio (Itaqua-
quecetuba) e Suzano – com finalização 
prevista para fevereiro de 2014.

O presidente da Aeamesp, José 
Geraldo Baião, foi o terceiro pales-
trante e falou da contribuição da 
ferrovia para a mobilidade brasileira. 
Baião iniciou sua exposição destacan-
do as histórias do metrô de São Paulo 
e do transporte ferroviário, além das 
principais causas do problema da mo-
bilidade nas grandes cidades. “No País, 
não há exemplo mais equivocado do 
que a Política dos Transportes Urba-
nos, dos últimos 60 anos. A principal 
causa do equívoco está na prioridade 
sempre conferida ao transporte indi-
vidual em detrimento do coletivo.”

Para ele, o mais importante para 
que o transporte ferroviário tenha su-
cesso é resgatar culturalmente esse 
meio de locomoção, além de ter o apoio 
político e da sociedade, a engenharia fi-
nanceira e o domínio tecnológico.

Para finalizar, Baião defendeu “a 
implantação de sistemas sobre trilhos, 
por se tratar de modos que reestru-
turam a mobilidade nas regiões mais 
adensadas, ordenam o espaço público 
e propiciam os melhores benefícios 
socioeconômicos e ambientais”.

Estão disponíveis, no site ien-
genharia.org.br em TV Enge-
nharia, o vídeo das palestras, e as 
apresentações em Publicações/ 
Publicações Técnicas.

evento

IE Av. Dr. Dante Pazzanese, 120
São Paulo – SP

site@iengenharia.org.br
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opinião opinião

destacar o primeiro governo Covas 
(1995-1998) que realmente assumiu 
o SIGRH como prioridade. Na sua 
gestão aconteceram:
– retomada das obras da Calha do 

Tietê;
– início das obras das barragens do 

Alto Tietê e canalização do Cabu-
çu;

– início da elaboração do Plano de 
Macrodrenagem na bacia do Alto 
Tietê;

– elaboração do PL 20 - Cobrança 
pelo Uso da Água;

– elaboração e aprovação da Lei n° 
9.866/97- Proteção dos Manan-
ciais;

– a elaboração e aprovação da Lei n° 
10.020/98 - Criação das Agências 
de Bacia; 

– aprovação pelo Comitê da criação 
da Agência da Bacia do Alto Tietê.

Os demais governos apenas se 
preocuparam em dar continuidade 
às decisões já tomadas sem criar ou 
avançar em novas áreas de atuação.

Na linha dessas continuidades 
cabe realçar os governos Quércia 
(1987-1990) e Fleury (1991-1994) 
que conseguiram a inclusão da Polí-
tica Estadual na Constituição de 1989 
e a aprovação da Lei n° 7.663/91, que 
criou o SIGRH, respectivamente.

O problema da participação
O SIGRH é o sistema políti-

co-institucional mais avançado que 
possuímos para a condução séria e 
responsável das nossas políticas pú-
blicas: é moderno, independente e es-
sencialmente democrático. Reúne os 
governos do estado e das prefeituras 
da bacia hidrográfica com as entida-
des representativas da sociedade civil.

A participação se constitui na sua 
pedra fundamental, sem a qual ele fica 
completamente descaracterizado.

Julio Cerqueira Cesar Neto
Membro do Instituto de Engenharia

IE

Introdução

Embora minha vida profis-
sional tenha se realizado na 
iniciativa privada, sempre 
me preocupei com políticas 

públicas, principalmente ligadas aos 
problemas urbanos, sanitários e am-
bientais.

Essa preocupação me abriu duas 
oportunidades profissionais comple-
mentares que não poderiam ter sido 
programadas nem esperadas que acon-
tecessem. No governo Montoro, fui 
convidado para estudar e propor uma 
política para o gerenciamento dos re-
cursos hídricos, o que fiz com muito 
trabalho, mas também com muita sa-
tisfação, tendo chegado ao projeto do 
que hoje é o SIGRH - Sistema Inte-
grado de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos -, já implantado a nível 
federal e também no estado de São 
Paulo. Dezesseis anos depois, fui cha-
mado para instituir, instalar e presidir 
a primeira e mais importante agência 
de bacia hidrográfica do estado, a do 
Alto Tietê, cuja área se confunde com 
a Região Metropolitana de São Paulo.

Os quase quatro anos da primei-
ra participação mais outro tanto na 
agência me proporcionaram uma vi-
são da problemática dos nossos recur-
sos hídricos que não posso deixar de 
registrar e transmitir.

Gênese
Hoje a maioria das pessoas conhe-

ce e avalia a importância da água. Po-
rém, o que muita gente não sabe é que 

o Brasil começou a se preocupar com o 
seu gerenciamento  há quase  30 anos, 
tendo incluído na Constituição Fede-
ral de 1988, a obrigatoriedade do esta-
belecimento de uma Política Nacional 
de Recursos Hídricos. Seguindo essa 
orientação, o estado de São Paulo pas-
sou a exigir a mesma obrigatoriedade 
na sua Carta Magna desde 1989.

Passando à frente, São Paulo 
instituiu a sua Política Estadual 
em seguida, com a Lei nº 7.663 de 
30/12/1991. Essa lei estabeleceu dire-
trizes para a sua implantação por meio 
do SIGRH - Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos - que já previa a cobrança pelo seu 
uso. O governo federal só viria a fazer 
o mesmo seis anos mais tarde com a 
Lei nº 9.433 de 08/01/1997, citando o 
SNGRH – Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos.

Os dois sistemas apresentam o 
mesmo formato. Foram projetados 
pelo Daee durante o governo Franco 
Montoro, entre 1983 e 1986, com a 
participação de vários estados e inclu-
sive do governo federal.

O embasamento político do projeto
O governo Montoro foi o pri-

meiro a ser eleito pelo povo depois de 
um jejum democrático de mais de 20 
anos. Foi eleito com base na grande 
esperança popular por mudanças por 
meio da descentralização e da parti-
cipação, visto que havíamos saído de 
uma ditadura centralizadora e imper-
meável à Nação.

Esse pano de fundo no estado am-
plia-se consideravelmente e fica muito 
mais nítido com os grandes movimen-
tos populares que se iniciaram com as 
“Diretas Já”, passando para “Mudan-
ças Já” e culminando com a eleição de 
Tancredo Neves para a Presidência da 
República. Não se tratava de apenas 
uma troca de pessoas no comando do 
País, mas de uma mudança profunda 
na forma de conduzi-lo.

Realmente era preciso mudar. Mu-
dar bastante. Mudar profundamente. 
Mudar o comportamento das pessoas e 
dos grupos sociais. Mudar as formas de 
tomada de decisões em que elas venham 
a ocorrer, ou seja, nas empresas e na bu-
rocracia. Mudar o setor público, livre e 
descontrolado, com objetivos próprios, 
obscuros e corporativistas, para um sis-
tema transparente, totalmente sob con-
trole e com objetivos sociais.

O SIGRH foi concebido nes-
se clima. Começou a ser implantado 
no estado ainda antes das disposições 
constitucionais, durante o governo 
Montoro, quando a administração dos 
recursos hídricos passou a ser feita de 
forma descentralizada por meio das 
bacias hidrográficas e foi instituído 
um projeto-piloto na bacia do Pira-
cicaba, com a participação dos órgãos 
do governo do estado, das prefeituras 
e de entidades da sociedade civil.

Avanços e retrocessos – influência 
da ação do estado

De acordo com José Murilo de 
Carvalho, em seu excelente livro “Ci-
dadania no Brasil” (2001), embora na 
atual conjuntura o estado venha per-
dendo o seu poder (autoritário, senhor 
da lei e da ordem, hoje com menos 
consistência política e impregnação 
social), ainda continua sendo a instân-
cia em que se concentra o poder polí-
tico e assim não pode ser substituído 
de forma radical pelo mercado e pela 
sociedade civil organizada como que-
rem alguns (neoliberalistas xiitas).

Há ainda, entre nós, muito espaço 
para o aperfeiçoamento dos mecanis-
mos institucionais de representação. 
O principal se localiza na ênfase da 

organização da sociedade. Experiên-
cias recentes sugerem otimismo ao 
apontarem na direção da colaboração 
entre sociedade e Estado.

Essas observações indicam mais 
uma vez o ajuste perfeito do nosso 
SIGRH com a realidade em que vi-
vemos. Perfeitamente na mão da his-
tória. As informações dadas a seguir 
demonstram claramente a influência 
da ação do Estado nesse processo.

No período de 1983 a 2006, passa-
ram seis governos do estado.

Além do governo Montoro (1983-
1986) que criou esse Sistema, cabe 

"São Paulo instituiu a 
sua Política Estadual, 

com a Lei
nº 7.663 de 30/12/1991. 

Essa lei estabeleceu 
diretrizes para a sua

implantação por meio do 
SIGRH - Sistema Integrado 

de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - que

já previa a cobrança
pelo uso da água."
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Julio Cerqueira Cesar Neto

História do Sistema Integrado
de Gerenciamento dos Recursos

    Hídricos – SIGRH

Rio Tietê, próximo à ponte das Bandeiras
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acontececurso

Nota do Instituto de Engenharia sobre as declarações, em 31 de outubro, do ministro da Secretaria 
de Aviação Civil, que põe a culpa por atrasos em aeroportos da Copa nos “engenheiros ruins”

O Instituto de Engenharia vem manifestar sua repulsa e estranheza pelas declarações do ministro-
chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, de que a responsabilidade pelos atra-
sos nas obras de infraestrutura aeroportuária brasileira seria dos “engenheiros muito ruins”. 

É profundamente lastimável que uma autoridade desse nível ignore as verdadeiras causas dos atra-
sos e desmandos que afetam nossa infraestrutura em geral e, principalmente, naquelas a cargo desse 
ministério. É importante ressaltar que bons empreendimentos começam por bons projetos elaborados 
antes das licitações e dos contratos de obras. É fundamental que os aspectos legais e ambientais sejam 
previamente considerados e resolvidos, também antes das contratações em geral.

Todos os assuntos ligados à infraestrutura aeroportuária brasileira não acontecem por acaso ou por 
urgência, mas exigem planejamento e gerenciamento. O problema é mesmo de gestão.

Um problema de má gestão

Em entrevista ao site do Instituto de Engenharia, 
Moacyr Duarte, presidente da ABCR – Associação Bra-
sileira de Concessionárias de Rodovias –,falou sobre o ex-
cesso de carga e a regulamentação do transporte de carga. 

Leia abaixo uma parte da entrevista e na íntegra no 
site iengenharia.org.br.

 
Instituto de Engenharia  - Quais são os principais 
erros cometidos no transporte de carga que com-
prometem a segurança do cidadão e do condutor?   
Moacyr Duarte - O excesso de carga, especialmente o 
por eixo, é extremamente danoso para os pavimentos 
e para os transportadores, que não têm condições, por 
questões de mercado, de se contrapor aos seus clientes 
embarcadores. A tolerância legal de sobrecarga, de 5%, 
já é enorme, considerando que a precisão das balanças 
rodoviárias, atualmente, apresenta variação além de 1%.  
Não obstante, essa tolerância já subiu para 7,5% 
no eixo e há uma forte pressão para aumentá-la 
para 10%, o que é claramente um despropósito.   
 
Instituto de Engenharia - Como é a regulamentação em 
relação ao transporte de cargas nas rodovias brasileiras?  
Moacyr Duarte  - As concessionárias de rodovias co-

Excesso de carga nas rodovias é a principal 
preocupação das concessionárias

laboram de forma efetiva e 
direta, com equipamento, tan-
to no controle de velocidade 
quanto no controle do exces-
so de peso. As concessionárias, no entanto, 
não têm poder de polícia, ou seja, não podem fiscali-
zar e aplicar multas, atribuição que legalmente cabe à 
autoridade de trânsito ou seus agentes. Em função 
de limitação de efetivo por parte dos órgãos oficiais, 
muitas infrações deixam de ser verificadas e punidas.   
 
Instituto de Engenharia - A maior parte do escoamento 
da produção brasileira é realizada por meio do sistema 
rodoviário, quais são os cuidados em relação à execução 
de obras e à manutenção? Se fossem apenas para veículos 
de passeio, haveria diferença, por exemplo, de pavimento?  
Moacyr Duarte - A conservação e manutenção dos pa-
vimentos ocupa grande parte das equipes de trabalho das 
concessionárias, além de uma porção substancial dos in-
vestimentos. Com relação ao projeto, os pavimentos são 
concebidos com base em um eixo padrão carregado com 
80 KN, aproximadamente 8,2 ton. Isso significa que o 
desgaste causado pelo tráfego de veículos de passeio, para 
todos os efeitos práticos, não é levado em consideração. 

Público-alvo
Os cursos da CMA-IE serão apresentados em 
módulos sucessivos e destinam-se aos diretores, 
gerentes e demais executivos de empresas 
da engenharia e da construção, projetistas, 
gerenciadores, montadores, instaladores e aos 
profissionais de gestão de contratos, entre outros. 

Carga horária: 12 horas - 4 horas/3 noites 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$ 480,00
Não associados: R$ 600,00
 O curso acontecerá em 2014 com data a definir.

Reserva de vagas
Os interessados deverão encaminhar currículo para o 
e-mail: camara@iengenharia.org.br.
Mais informações pelo telefone (11) 3466-9260 – das 
10h às 19h

Programa
1° Aula - Comitê de solução de controvérsias 
Prof. Antônio Luís Pereira e Sousa 
Graduou-se em Direito (USP), é especialista em 
Direito Empresarial, Público, Internacional Público 
e Privado e da Construção e Edificação e mestre em 
Direito. 

Abordagem:
- Conceituação;  
- Origem e breve histórico;  
- Natureza da prestação do serviço;  
- Efetividade dos resultados;  
- Panorama nacional e internacional;  
- Exemplo de casos; e  
- Custos para aplicação do método.  
 
2° Aula – Arbitragem  
Prof. Fernando Marcondes 

Introdução aos métodos extrajudIcIaIs de solução de conflItos

A Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia (CMA-IE), por meio da sua Diretoria de 
Cursos, apresenta as ADRs - Alternative Dispute Resolutions - e suas aplicações nos contratos de engenharia e 
da indústria de construção, inclusive no segmento da construção civil pesada internacional. 
O primeiro módulo do curso abrangerá a Mediação de Conflitos, Arbitragem e Dispute Board (Comitê de Solução de 
Controvérsias), com o objetivo de apresentar as noções básicas desses métodos e possibilitar a conceituação, comparação 
e aplicação no mercado da engenharia, possibilitando que os profissionais de contratos analisem, planejem e adotem solu-
ções diferenciadas para gestão dos litígios, estruturando novos cenários e critérios de agilidade, sigilo e custos processuais.  

Atua como árbitro em assuntos de Construção 
e Direito Imobiliário. É fundador e presidente 
do Instituto Brasileiro de Direito da Construção 
-IBDiC. Presidente do Comitê de Direito da 
Construção da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Secção São Paulo (OAB/SP). 

Abordagem: 
- Definição;  
- Lei n.° 9.307/96 - disposições gerais;  
- Papel do árbitro, das partes e advogados;  
- Convenção de arbitragem/cláusula compromissória;  
- Arbitragem institucional e “ad hoc”;  
- Aplicabilidade na engenharia;  
- Exemplos de casos; e  
- Custos para aplicação do método.  
 
3° Aula – Mediação de conf litos  
Prof. Henrique Mattar Neme 
Mediador e conciliador do Setor de Conciliação, 
do Fórum Central Cível – João Mendes Júnior; 
mediador do Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, da Câmara 
da Fiesp/Ciesp e no Departamento Jurídico XI de 
Agosto – São Francisco - USP. 

Abordagem: 
- Conceituação;  
- Distinção entre Conciliação e Mediação
  (capacitação);  
- Conflitos nas relações comerciais (exemplo de
  casos);  
- Cenário atual e perspectiva (paralelo com o
  Judiciário + resolução 125 CNJ);  
- Aplicabilidade na engenharia;  
- Mediação institucional e privada;  
- Cláusula Escalonada; e 
- Custos para aplicação do método.
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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.

O livro traz, em sua segunda edição, revista e am-
pliada, coletânia de manuais e catálogos de fabricantes 
de componentes e equipamentos e ainda apresenta algu-
mas opiniões sobre assuntos técnicos. Dentre os assun-
tos tratados neste livro estão circuito frigorígeno e ter-
modinâmico, tipos de componentes básicos e auxiliares 
de proteção e controle, refrigeração comercial, condicio-
nadores de ar, sistema de água gelada, capacidade térmi-
ca, umidade e queima de motores, limpeza de circuitos 
frigorígenos, teste de vazamento do fluido refrigerante, 
evacuação, carga, balanceamento do circuito frigorígeno 
e cálculo de desbalanceamento de voltagem. 

A obra fala sobre os profissionais da engenharia e da 
agronomia e mostram as atribuições, áreas de atuação e 
atividades desses profissionais. O autor classificou como 
histórico o momento em que o plenário do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) apro-
vou a Resolução nº 1048/2013 – publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), no dia 19 de agosto. Esse 
normativo consolida as áreas de atuação, as atribuições 
e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos 
decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profis-
sões de nível superior abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea e Mútua. 

livros 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) 3466-9252.  Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

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

ENGENHEIRO 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
Sócio novo – R$ 750,00

Titular – 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:

Atualmente, a produção offshore é a principal fonte 
de petróleo e gás natural no Brasil, fato que tende a se 
consolidar com o início da exploração dos hidrocarbo-
netos presentes na camada pré-sal. Essa exploração de-
mandará um volume de recursos humanos e financeiros 
jamais mobilizados na história do país. Dessa forma, o 
objetivo da obra é apresentar algumas 

características específicas da aplicação de conceitos 
químicos na produção de petróleo, seja na construção de 
poços e dutos submarinos seja na seleção de produtos e 
processos químicos empregados durante a produção e o 
transporte de hidrocarbonetos em sistemas marinhos. 

O livro apresenta uma introdução a teoria de formas 
modulares que é baseada nas propriedades de plano su-
perior de Poincaré e em subgrupos discretos de grupo 
de matrizes reais 2 x 2 com determinante 1. Aplicações 
importantes de formas modulares são bem conhecidas 
devido ao último teorema de Fermat, à teoria de repre-
sentação de grupos e funções zeta, entre outros. A obra 
consiste em duas partes: na primeira é elaborado um 
conhecimento básico de teoria de subgrupos de congru-
ência e geometria hiperbólica e na segunda, aborda-se a 
teoria clássica de formas modulares. A primeira edição 
desse livro foi publicada em 2004. 

“
Geometria 
hiperabólica e teorias 
dos números - 2ª 
edição
Salahoddin Shokranian
Ciência Moderna – 2013

Profissionais da 
engenharia e da 
agronomia
Conselho Federal 
de Engenharia e 
Agronomia 
Resolução Confea
nº 1048 – 2013

Refrigeração comercial 
– climatização 
industrial
José de Castro Silva
Leopardo – 2013

A química na produção 
de petróleo
Armando Mateus Pomini
Interciência – 2013



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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