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total e sem restrições as operações de combate à 
corrupção, ora em curso, convicto de que seu êxi-
to é fundamental para a recuperação da confiança 
e da credibilidade, imprescindíveis à retomada do 
crescimento e ao desenvolvimento social e econô-
mico do País.

O bem-estar de um povo pode ser medido pe-
los constantes investimentos na melhoria da qua-
lidade dos serviços públicos que lhe são prestados.

Quando ocorre uma retração econômica como a 
que atualmente enfrenta o Brasil, 
após um fugaz surto de progresso 
no primeiro decênio do século, é 
essencial o estudo aprofundado 
da situação geral do país e a busca 
de soluções viáveis e tempestivas 
para saná-la.

O Instituto de Engenharia 
acredita no futuro do País e pro-
põe-se a participar ativamente de 
um esforço pela retomada do de-
senvolvimento, fundado nos prin-
cípios éticos que devem presidi-lo.

Sempre, nos graves momen-
tos da vida nacional, o Instituto 
de Engenharia se posicionou ao 
lado dos que defendem as nobres 
causas em que desempenhou pa-
pel preponderante e nas muitas 
outras ocasiões quando sua voz se 
fez ouvir.

O Instituto de Engenharia, coerente com sua 
história, manifesta sua confiança nas instituições 
do País na certeza de que os Poderes da República 
e os Órgãos de Estado continuarão a percorrer os 
caminhos corretos para a superação da crise que 
af lige a nação brasileira.

Caminhos que passam necessariamente pela 
luta sem tréguas à corrupção e pelo retorno a mais 
rigorosa obediência e respeito aos preceitos legais 
e morais que regem o trato da coisa pública.

O Instituto de Engenharia é a casa da Enge-
nharia e com esta tem um compromisso que será 
cumprido e honrado.
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Especialistas debatem Segurança de Barragens de 
Rejeitos

Técnico

Instituto de Engenharia e Engemaker firmam parceria

Camil Eid 
Presidente do Instituto de Engenharia
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Instituto de Engenharia é uma associação 
civil de âmbito nacional, sem fins econô-
micos nem lucrativos, reconhecido de uti-
lidade pública por Lei, que completa este 

ano o seu centenário de fundação, sendo gerido 
sempre de forma independente, rotativa e volun-
tária por seus associados e mantendo o ideário 
permanente de discutir e propor soluções para os 
grandes temas de interesse nacional.
• O Instituto de Engenharia tem como missão 
promover a Engenharia em be-
nefício do desenvolvimento e da 
qualidade de vida da sociedade 
brasileira, estabelecendo o elo 
necessário entre a ciência e a ex-
periência e fornecendo uma pon-
te sólida para viabilizar o cresci-
mento sustentado do País.
• Construir pontes, no sentido 
literal, e estabelecer pontes de 
esperança e solidariedade para 
um futuro melhor de seus habi-
tantes, é um dos objetivos estatu-
tários permanentes do Instituto 
de Engenharia entre os quais se 
incluem ações para:

- promover a defesa do interes-
se público;
- incentivar a evolução da En-
genharia e o desenvolvimen-
to científ ico e tecnológico do 
País;
- contribuir para o aprimoramento das ins-
tituições nacionais e postar-se na defesa dos 
princípios democráticos e de Direito, que as 
alicerçam; 

• Construir e reconstruir é a vocação natural da 
Engenharia.

O Instituto de Engenharia, fiel às suas tradi-
ções centenárias, sem omitir-se, mas isento de qual-
quer laivo oportunista, vem ao público, no devido 
tempo, manifestar-se sobre a crise moral, política e 
econômica que se abate sobre a nação.

O Instituto de Engenharia apoia de forma 

0
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 04 Eleições
Conheça os eleitos para o Conselho Deliberativo
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Construir e reconstruir
é a vocação natural da Engenharia
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Eleições Parciais

Confira os 15 membros eleitos para o Conselho 
Deliberativo do Instituto, em votação realizada 

entre os dias 15 e 22 de março

do Instituto de Engenharia

eleições eleições

Renato Mattos Zuccolo - 58,98%  
Roberto Kochen - 57,42%  
José Eduardo W. de Albuquerque Cavalcanti - 55,47% 
Paulo Ferreira - 54,30% 
Edson José Machado - 52,34% 
José Walter Merlo - 51,17%  
Adolfo Bolivar Savelli - 50,78% 
Carlos Antonio Rossi Rosa - 47,65% 
Arnaldo Calil Pereira Jardim - 47,26%  
Jorge Pinheiro Jobim - 45,31%  
Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa - 41,80% 
Alfredo Eugenio Birman - 38,28% 
Permínio Alves Maria de Amorim Neto - 36,72%  
Luiz Fernando Portella - 36,72%  
Kleber Rezende Castilho - 32,81%

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART
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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, vários 
deles com transmissão ao vivo pela TV Engenharia, sobre as-

suntos fundamentais para o dia a dia do engenheiro. Mui-
tos desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, audi-
tórios 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

http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/as...
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/sLW1Z

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

anuncio cursos 2015.indd   1 4/6/16   9:47 AM
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técnico técnico

Em razão do rompimento da 
barragem do Fundão, de re-
jeitos de minérios, ocorrida 
em novembro de 2015 em 

Mariana (MG), que deixou 19 mor-
tos, destruiu regiões inteiras e é con-
siderado o maior acidente ambiental 
da história do País, especialistas em 
barragens se reuniram em março, no 
Instituto de Engenharia, para o se-
gundo debate "Segurança de Barra-
gens - Rejeitos".

 O evento teve sua primeira edi-
ção no Rio de Janeiro, em novembro 
de 2015, e é uma iniciativa do Clube 
de Engenharia e da ABMS (Associa-
ção Brasileira de Mecânica dos Solos 
e Engenharia Geotécnica), em parce-
ria com o CBDB (Comitê Brasileiro 
de Barragens), a ANE (Academia 
Nacional de Engenharia) e o Institu-
to de Engenharia. 

Especialistas em barragens
realizam o segundo debate

Segurança de Barragens -
Rejeitos, no Instituto

Na foto, da esq. p/ dir.: Roberto Kochen, Miriana Marques, Alberto Sayão e Camil Eid

Para o presidente do Instituto de 
Engenharia, Camil Eid, o assunto 
barragens de rejeitos de mineração e 
a segurança necessária, tem relevân-
cia. “Nós temos centenas de barra-
gens desse tipo no Brasil e é impor-
tante ter o conhecimento da causa 
para evitar novos acontecimentos 
similares ao acidente de Mariana.”

O primeiro painel “Lei de Segu-
rança de Barragens”, foi apresentado 
pelo palestrante Carlos Henrique 
Medeiros, diretor do CBDB. “A lei 
Nº 12.334, de 20 de setembro de 
2010, veio para organizar as coisas e 
tem dado resultado. Quando se tran-
sita pelos órgãos fiscalizadores como 
a ANPM –Associação Nacional 

dos Procuradores Municipais–, por 
exemplo, eles são organizados para 
fazer as coisas acontecerem, mas a lei 
não foi a responsável pelo acidente 
de Mariana. A lei não detalha os pro-
cedimentos de inspeção, ela diz que 
precisa inspecionar e que é necessário 
fazer o Plano de Segurança de Barra-
gens, mas como isso será feito, quem 
decidirá será a organização envolvida 
nisso”, explicou.

Medeiros falou que se os instru-
mentos de controle forem analisar a 
lei com profundidade, ela define di-
versas responsabilidades, tais como, o 
tipo de inspeção; a forma de emissão 
de relatório; impõe gestão de risco; 
impõe conhecimento de que o ris-
co existe e o Plano de Segurança de 
Barragens. O que está disponível é 
uma ferramenta a princípio suficien-
te para salvaguardar a segurança se 
as coisas forem bem trabalhadas em 

todas as esferas e cada um procurar 
se organizar para fazer cumprir a lei. 
Não adianta gerar relatórios se as in-
formações que constam nesses docu-
mentos, não forem tratadas, interpre-
tadas e gerarem tomadas de decisões. 

Ele também deu sua opinião so-
bre o acidente de Mariana. “Eu acho 
que o acidente de Mariana foi um 
grande teste para a lei. Temos um 
acidente histórico e enorme e, nesse 
caso, é preciso focar se houve des-
cumprimento da lei, erros, omissões, 
negligências técnicas, erros adminis-
trativos, tem que rastrear o sistema 
como um todo. Nós queremos saber 
o que aconteceu. No Brasil, temos 
um histórico de não saber o que 
aconteceu com os nossos acidentes”, 
concluiu Medeiros.

O advogado e consultor inde-
pendente, Sérgio Jacques Moraes, 
apresentou o segundo painel "Res-
ponsabilidade e Legislação".  Segun-
do ele, as empresas proprietárias de 
barragens podem ser responsabili-
zadas civil e criminalmente por da-
nos, ainda que resultem em morte, 
além daqueles ambientais causados 
por colapso de uma barragem de sua 
propriedade. “Haverá, entretanto, 
no que concerne ao representante, 
verificar se houve excesso de poder, 
negligência ou imprudência, para 
que a responsabilidade e suas con-
sequências possam ser imputadas 

aos representantes”, afirmou Moraes.
Presidente do IBAMA, a enge-

nheira Marilene Ramos, apresentou 
o terceiro painel "Aspectos Ambien-
tais – Ações do IBAMA". Ela desta-
cou que há danos irreparáveis e falou 
sobre as Medidas Compensatórias 
adotadas para melhorar a qualidade 
ambiental do meio, como a regenera-
ção florestal e a recuperação de nas-
centes, dentre outras. A necessidade 
de considerar as questões ambientais 
durante as construções de barragens 
de rejeitos e que existe um plano de 
trabalho para os próximos 15 anos, 
para que ninguém se esqueça do caso 
de Mariana, foram pontos destacados 
pela engenheira.

O quarto painel “A engenharia de 
barragens de rejeitos” foi apresentado 
pelo engenheiro Flávio Miguez, pre-
sidente honorário do CBDB e dire-
tor da ANE.  A construção de barra-
gens de rejeitos é feita por um longo 
período e difere bastante do projeto e 
construção de barragens de terra. O 
projeto deve ser otimizado ao longo 
do tempo, ensaios e instrumentação 
produzem dados reais ao longo da 
construção. Muitas vezes a constru-
ção de barragens de rejeitos é feita 
com aterros hidráulicos não compac-
tados e performances deficientes po-
dem ocorrer em barragens de rejeitos. 
As principais causas são: a percolação 
inadequada, drenagem deficiente, 

Engenheiro Carlos Henrique Medeiros Advogado Sérgio Jacques Moraes Engenheira Marilene Ramos, presidente do 
IBAMA

Engenheiro Flávio Miguez
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IE

densidade inadequada, instabilidade 
devido à liquefação e à insuficiência 
do sistema que extravasou. 

“Existem três tipos básicos de 
construção de barragens de rejeitos: 
barragem feita para jusante, ou seja, 
os aterros vão sendo feitos em cima 
do talude de jusante e, com isso, a 
crista vai se deslocando para a ju-
sante; barragem pela linha de centro, 
aonde a crista vai sendo deslocada 
para a montante por meio de peque-
nos aterros e a barragem mais comum 
que é feita por meio do processo de 
montante, são vários diques que vão 
sendo feitos e os rejeitos mais finos 
são depositados um pouco mais lon-
ge e de preferência os rejeitos mais 
grossos depositados mais próximos a 

esses diques e a parte líquida o mais 
longe possível do talude jusante da 
barragem”, explicou.

Para o engenheiro Roberto Ko-
chen, diretor do Departamento de In-
fraestrutura e Habitat do Instituto de 
Engenharia, as barragens de rejeitos 
começaram a ser erguidas pelo méto-
do de montante, em que se constrói 
diques que são assentes sobre rejeitos 
na maior parte das vezes não conso-
lidadas. Esse é um método bastante 
inseguro já que se está colocando a 
fundação da barragem sobre rejeitos 
que não estão consolidados e que vão 
sofrer um acréscimo de tensão que, 
por sua vez, gera um acréscimo de 
pressão neutra e que, naturalmente, 
reduz o fator de segurança da obra. 

O engenheiro Alberto Sayão, ex-
-presidente da ABMS, falou sobre 
a importância do governo criar uma 
Comissão Independente para Estu-
dos sobre o que está acontecendo e o 
que aconteceu na barragem de Fun-
dão, em Mariana. O mais importante 
para a engenharia é saber o que acon-
teceu. “Nós sentimos essa dificulda-
de. A maioria das pessoas que nós 
contatamos para virem falar aqui não 
podem falar porque estão com com-
promisso de sigilo com a própria Sa-
marco. Isso dificulta, porque nós não 
podemos debater livremente em um 
ambiente da engenharia”,  afirmou.

O engenheiro Alberto Ortigão 
contou que em Minas Gerais exis-
tem cerca de 120 barragens constru-
ídas com a montante e que ele acre-
dita que grande parte delas poderá 
apresentar problemas semelhantes 
ao de Mariana.”Há três anos, vínha-
mos estudando o empilhamento em 
cima do rejeito existente, mas era 
só um estudo de viabilidade, nunca 
chegamos a projetar nada. Nos apro-
fundamos bastante no assunto de li-
quefação estática. Havia uma equipe 
que estudava o rejeito seco, nós es-
tudávamos a fundação e chegamos a 
fazer uma série de ensaios possíveis. 
Utilizamos consultoria estrangei-
ra para nos auxiliar, e chegamos a 
conclusão que esse material, próxi-
mo à barragem, tinha característica 

bastante contrátil, o que é muito 
comum nas barragens de rejeito.”

Ortigão explicou que, um pouco 
antes do acidente, eles receberam 
alguns ensaios de laboratório que 
foram feitos em várias instituições 
de primeira linha e alguns dos quais 
mostravam uma grande deformação 
antes de conseguir aumentar a rup-
tura, ou seja, havia algumas poucas 
indicações e ensaios laboratoriais 
de que havia a possibilidade de li-
quefação a partir dos ensaios, em-
bora todos os ensaios não tenham 
sido concluídos. 

“A partir da análise feita e das in-
formações que obtive de várias fon-
tes, aparentemente todos concordam 
que, a ruptura foi por liquefação e 
essa ruptura pode ter três gatilhos: 
primeiro a sucessão de sismos e o 
aumento de poropressões. Houve 11 
sismos até os dois dias anteriores que 
precederam a ruptura, esses foram 
registrados. São sismos de baixa in-
tensidade, mas uma sucessão de 11, 
portanto, pode ter aumentado as po-
ropressões”, contou. 

Outro fator é que existem dados 
na imprensa de que o perito declarou 
que nos últimos anos a vazão de dre-
nagem da barragem diminuiu. À me-
dida que a barragem subia, a drena-
gem reduzia. Então, pode haver uma 
possibilidade de freática se aproximar 
da barragem, o que pode causar um 
efeito enorme na estabilidade. 

Outro ponto é o carregamento 
rápido. A barragem estava sendo al-
teada e esse carregamento rápido já 
provocou, em muitas situações, pro-
blema de liquefação. 

E, finalmente, instrumentação 
e monitoramento. “Nós precisamos 
melhorar muito o monitoramento 
dessas barragens para verificar as con-
dições de drenagem e verificar a po-
sição da freática. Isso precisa de uma 
piezometria de resposta rápida o que 
a maioria não tem. São poucas exce-

ções de barragens de rejeito, em Mi-
nas, que têm piezometria de resposta 
rápida. Portanto, além dos medidores 
de nível da água, dos piezômetros de 
tubo aberto, também são necessários, 
uma piezometria de resposta rápida 
e medições de deslocamentos hori-
zontais profundos e superficiais. Essa 
barragem infelizmente não tinha in-
clinômetro”, argumentou.  

“Em função desse evento, eu 
acho que precisamos passar a medir 
vibrações nas nossas barragens, o 
que é muito barato (um sismol custa 
oito mil dólares), mas com dois ob-
jetivos: o da sismologia e o de usar 
os mesmos dados para fazer análise 
espectral e análise de amortecimento. 
Isso são coisas que engenheiros sa-
bem fazer e alterações no espectro de 
amortecimento permitem que você 
consiga identificar grandes proble-
mas com muita antecedência. É uma 
técnica pouco usada, mas que nós te-
mos ultimamente trabalhado nisso”, 
concluiu Ortigão. 

A palestra de encerramento foi 
ministrada pelo engenheiro Joa-
quim Pimenta de Ávila, associado 
da ABMS e do CBDB, sobre o 
tema “Acidentes em Barragens pelo 
Brasil e pelo mundo”. Segundo o 
engenheiro, que atua como proje-
tista e consultor na área, acontecem, 
em média, dois acidentes graves por 
ano no mundo, envolvendo rom-

Da esq. p/ dir.: Roberto Kochen, Alberto Sayão, Flávio Miguez, Sérgio Jacques de Moraes e Carlos Henrique Medeiros

pimento de barragens de rejeito. 
“Na maioria das vezes, as causas 

desses acidentes incluem situações já 
conhecidas pela engenharia. Portan-
to, os proprietários e operadores têm 
a responsabilidade de adotar procedi-
mentos de segurança para redução de 
riscos”, afirmou.

Outro ponto abordado por Ávi-
la foi a questão da fiscalização das 
barragens. “Mesmo quando há fis-
calização, é muito deficiente. Apesar 
de existir 700 barragens em Minas 
Gerais, o órgão fiscalizador só possui 
três pessoas especializadas em barra-
gens. Precisamos de mais pessoal es-
pecializado para fiscalizar”, explicou.

Ao final de sua explanação o en-
genheiro revelou que uma possível 
solução técnica seria o desaguamento 
dos rejeitos. “Já existe uma técnica 
que retira a água dos rejeitos de mi-
neração, transformando-os em rejei-
tos secos. Isso reduziria o problema 
de rompimentos de barragens por 
causa de lama, já que não existiria 
mais água”, concluiu.

O evento foi encerrado pelo en-
genheiro Francis Bogossian, ex-pre-
sidente da ABMS e ex-presidente do 
Clube de Engenharia. Ele levantou 
reflexões sobre o assunto e sugeriu a 
elaboração de uma carta aberta para 
ser enviada para a Presidência da Re-
pública, com sugestões das principais 
entidades da engenharia.

Engenheiro e consultor Joaquim Pimenta 
Ávila

Engenheiro Francis Bogossian

Bento Rodrigues, Minas Gerais, rompimento da Barragem de Mariana
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crea-sp eleições parciais

Acesse o site www.creasp.org.br
para fazer o download dos materiais de 
divulgação e colaborar com a campanha

O Conselho lança a campanha “Contrate 

Profissionaisdo Crea-SP”, com o intuito 

de conscientizar a sociedade a respeito 

da  importância e dos benefícios de contar com 

serviços de Engenheiros, Agrônomos,  Geógrafos, 

Geólogos, Meteorologistas, Técnicos e Tecnólogos 

legalmente habilitados para a execução de 

atividades relacionadas à área tecnológica, com 

base nos principais valores e características da 

classe: qualidade, responsabilidade, segurança, 

sustentabilidade, honestidade e economia. Com a 

campanha, o Crea-SP atenta-se para os riscos aos 

quais a sociedade pode se expor durante momentos 

de crise econômica nacional, em que há um 

aumento da tendência de se optar pela contratação 

de um leigo ao invés de um profissional habilitado 

para funções e serviços técnicos, visando à redução 

de custos. O barato, porém, muitas vezes pode sair 

caro demais, colocando em risco os negócios e até 

mesmo a vida das pessoas.

C
rea-SP é a sigla que identi-
fica o Conselho Regional 
de Engenharia  e Agro-
nomia do Estado de São 

Paulo - o maior Conselho de Fisca-
lização de Exercício Profissional da 
América Latina e, provavelmente, um 
dos maiores do mundo. O Crea-SP é 
responsável pela  fiscalização de ati-
vidades profissionais nas áreas da 
Engenharia,  Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia, além das 
atividades dos Tecnólogos e das várias 
modalidades de Técnicos Industriais 
de nível médio.

O  Crea-SP  fiscaliza, controla, 
orienta  e aprimora o exercício e as 
atividades profissionais da Engenha-
ria Civil, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Sanitarista, Engenharia 
de Infraestrutura Aeronáutica, Enge-
nharia Hídrica, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Computação, Enge-
nharia de Telecomunicações, Enge-
nharia de Controle e Automação, En-
genharia Eletrônica e Eletrotécnica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Industrial, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Operação, Engenharia 
Metalúrgica, Engenharia Aeronáu-
tica, Engenharia Naval, Engenharia 
Química, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Materiais, Engenharia 
Têxtil, Geologia, Engenharia de Mi-
nas, Engenharia de Geologia, Enge-
nharia de Agrimensura, Engenharia 
Cartográfica, Geografia,  Agronomia 
(ou Engenharia Agronômica), Enge-
nharia Florestal, Engenharia Agríco-
la, Engenharia de Pesca, Engenharia 
de Aquicultura, Meteorologia e En-
genharia de Segurança do Trabalho, 

além das atividades dos Técnicos 
Agrícolas e Técnicos em Agropecuá-
ria e das várias modalidades de Técni-
cos Industriais e Tecnólogos.

Como se processa a 
fiscalização do Conselho

Os Agentes Fiscais do Crea-SP, 
lotados em doze Regiões Administra-
tivas distribuídas no Estado, realizam 
pesquisas internas e externas, além das 
diligências de rotina pelas ruas das ci-
dades onde atuam.

O Crea-SP realiza essas diligên-
cias de rotina com sua frota própria 
de veículos, equipados com tecnologia 
de monitoramento e processamento de 
dados de última geração.

Elas se constituem em visitas dos 
Agentes Fiscais a obras, de empresas 
privadas ou de órgãos públicos, para 
verificação da responsabilidade técni-
ca pelos serviços executados nas áreas 
de Engenharia, Agronomia e afins.

Segundo a legislação, a responsa-
bilidade técnica sobre obras e serviços 
nas áreas citadas só pode ser atribuída 
a profissionais habilitados com regis-
tro no Crea-SP.

Quando a obra não conta com res-
ponsável técnico, ou quando o “respon-
sável técnico” identificado é um leigo, 

o Crea-SP parte para uma ação mais 
objetiva: o Agente Fiscal, constatando 
realmente a irregularidade, procede à 
lavratura da Notificação e, quando ne-
cessário, do Auto de Infração. Quando 
este Auto não é atendido dentro das 
exigências da Lei, o Crea-SP gera um 
processo administrativo, conforme a 
tipificação pertinente à atividade e/ou 
irregularidade encontrada.

Para compreender melhor esse 
fluxograma de fiscalização, veja como 

se divide a Estrutura do Crea-SP
- Estrutura Básica: responsável 

pela criação de condições para o de-
sempenho integrado e sistemático das 
finalidades do Conselho Regional, 
sendo composta por órgãos de caráter 
decisório ou executivo, compreenden-
do: Plenário, Câmaras Especializadas, 
Presidência, Diretoria e Inspetorias;

- Estrutura de suporte: responsá-
vel pelo apoio aos órgãos da Estrutura 
Básica nos limites de sua competência 
específica, sendo composta por órgãos 
de caráter permanente, especial ou 
temporário compreendendo: Comis-
sões Permanentes, Comissões Espe-
ciais, Grupos de Trabalho e Órgãos 
Consultivos;

- Estrutura auxiliar: responsável 
pelos serviços administrativos, finan-
ceiros, jurídicos e técnicos, tem por 
finalidade prover apoio para o funcio-
namento da Estrutura Básica e da Es-
trutura de Suporte, para a fiscalização 
do exercício profissional e para a ges-
tão do Conselho Regional. A Estrutu-
ra Auxiliar é coordenada, orientada e 
supervisionada pelas Secretarias e pelo 
Gabinete da Presidência, e seus servi-
ços são executados pelas Superinten-
dências, responsáveis pela gestão das 
respectivas áreas de atuação.

Veja o organograma completo do 
Crea-SP neste link

Fonte: Departamento de Comunicação 
do Crea-SP

O que é o
Crea-SP?
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http://www.creasp.org.br/uploads/fotonoticia/2015/08/87828-foto-organograma2015_crea.pdf
http://www.creasp.org.br/uploads/fotonoticia/2015/08/87828-foto-organograma2015_crea.pdf
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faculdades

Departamento de Engenharia de 
Construção Civil da Poli – USP

– realiza primeiro projeto do CICS - Centro 
de Inovação e Construção Sustentável 
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esultado de uma iniciati-
va pioneira do Departa-
mento de Engenharia de 
Construção Civil da Es-

cola Politécnica – USP –, o CICS 
- Centro de Inovação em Constru-
ção Sustentável foi recentemente 
criado no Brasil com o objetivo de 
congregar grupos de pesquisado-
res,   representantes da sociedade e 
agentes atuantes na cadeia produ-
tiva da construção civil em torno 
da temática tecnologia, inovação e 

faculdades

sustentabilidade no setor. Trata-se 
de uma rede que nasce para estimu-
lar a interlocução qualificada entre 
as partes envolvidas e reunir, cada 
vez mais, parceiros compromissados 
com a realização de experimentos, 
desenvolvimento e validação de no-
vas tecnologias.

Ao valorizar o necessário olhar 
multidisciplinar e sistêmico para 
a compreensão dos desafios, das 
possíveis soluções, e, sobretudo, da 
complexidade atual das tecnologias, 

o CICS busca fortalecer o avanço da 
construção civil sustentável a partir 
da geração de conhecimento que 
permita a devida compatibilização 
entre questões econômicas, ambien-
tais e sociais. 

A Comissão Coordenadora é 
composta pelos professores Fran-
cisco Cardoso, Orestes Gonçalves, 
Vahan Agopyan e Vanderley John, 
do Departamento de Engenharia de 
Construção Civil da Escola Politéc-
nica - USP.

O primeiro projeto que está sen-
do realizado pelo CICS é o de cons-
trução de um “living lab” - labora-
tório vivo - que irá abrigar a sede 
da rede, o LME - Laboratório de 
Microestrutura e Ecoeficiência de 
Materiais e outros laboratórios aco-
plados de acordo com a natureza das 
pesquisas a serem realizadas, como, 
o LSP - Laboratório de Sistemas 
Prediais - e sua torre hidráulica.

O edifício permitirá que sejam 
testadas, validadas, aperfeiçoadas e 
demonstradas em condições reais de 
uso e operação, soluções avançadas, 
acelerando o processo de inovação 
do setor da construção civil. Por 
suas próprias características, pre-
tende-se que ele seja uma referência 
internacional no tema de edifícios 
sustentáveis.

Sobre o edifício CICS
O Edifício do CICS será locali-

zado no campus da USP – Butantã, 
em São Paulo, com arquitetura do 
escritório Af lalo/Gasperini Ar-
quitetos e Vivá, e apoio da FDTE 
–Fundação para o Desenvolvimen-
to Tecnológico da Engenharia–, a 
nova edificação irá receber grupos 
de profissionais, empresas e pes-
quisadores envolvidos com traba-
lhos de experimentação e inovação 
tecnológica.

As estruturas e os espaços estão 
sendo projetados para permitir f le-
xibilidade, mudanças e substituições 
de sistemas, soluções e materiais. 
Fachadas, coberturas, revestimen-
tos, iluminação, entre outros com-
ponentes e elementos construtivos, 
estarão em constante mutação e se-
rão testados e monitorados sistema-
ticamente, conferindo ao edifício, 
por sua vez, a condição de ser em si 
mesmo o objeto da pesquisa.

Quem pode participar do pro-
jeto da rede CICS? 

Empresas da indústria de mate-
riais, novas tecnologias, produtos, 
sistemas e serviços de construção e 
operação podem se candidatar para 
fazer parte do primeiro projeto do 
CICS, a construção e a experimen-
tação do laboratório vivo que abri-
gará a sede da rede. O envolvimento 
de novos parceiros comprometidos 
com o processo de evolução tecno-
lógica no setor é fundamental para 
o sucesso da busca por melhora de 

produtividade, eficiência e desem-
penho no ambiente construído.

Inicialmente com a realização de 
cinco workshops temáticos, o CICS 
busca apresentar as oportunidades 
de participação aos interessados em 
realizar investimentos para o avanço 
de soluções em uso sustentável de 
água, energia limpa, condiciona-
mento ambiental (que envolve ques-
tões hidrotérmicas, visuais, acústi-
cas e da qualidade do ar interno e 
externo, por exemplo), iluminação, 
sistemas construtivos, uso de novos 
materiais, desconstrução seletiva, 
canteiro de obras sustentável, mo-
nitoramento de ambientes, soluções 
construtivas e geração descentra-
lizada de energia. Também são de 
interesse os conceitos de soluções 
multifuncionais, sistemas adaptáveis 
ou ativos, internet das coisas, plane-
jamento da vida-útil e zero-net ener-
gy, conceito no qual o consumo e a 
produção de energia se equiparam.

Workshops 
Os workshops que estão sendo 

realizados pelo CICS envolvem as 
cinco principais áreas de pesquisa 
do Departamento de Engenharia de 
Construção Civil da Escola Politéc-
nica - USP: Água e Esgoto; Con-
dicionamento de ar e Geração de 
Energia; Construtibilidade; Domó-
tica - Automação e Monitoramento; 
Envelope do Edifício - Fachadas e 
Cobertura.

Eles são abertos apenas para 
inscritos. As empresas que ainda 
não realizaram inscrições, e têm 
interesse em se integrar à iniciati-
va, devem entrar em contato com a 
equipe do CICS.

 Para mais informações acesse: 
sites.poli.usp.br/eventos/cics/.

Fonte: Comunicação do Departamento 
de Engenharia de Construção Civil da 
Escola Politécnica - USP
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acontece

Liga ABC de Tênis fecha 
parceria para Torneio no 

Acampamento

Em março, o Acampamento dos Engenheiros 
recebeu os representantes da Liga ABC de Tênis. 
O encontro contou com a participação do vice-
-presidente de Assuntos Internos do Instituto de 
Engenharia, Roberto Bartolomeu Berkes, o pre-
sidente da Liga ABC de Tênis, Carlos Alberto 
Soares de Souza, e do coordenador de Marketing 
e Comunicação da Liga ABC de Tênis, Eduardo 
Oguihara. 

No encontro, foi fechada uma parceria para 
um  Torneio de Duplas, no Acampamento dos 
Engenheiros, que acontecerá nos dias 20 e 21 de 
agosto, das 8h às 18h. 

Para mais informações sobre normas e ins-
crições acesse o site www.ligaabcdetenis.com.br.
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Em comemoração aos 
100 anos do Instituto de 
Engenharia,  a Orquestra 

de Câmara L’Estro 
Armonico se apresentou na 

sede da instituição 

A Orquestra de Câmara L’Estro Armoni-
co se apresentou em maio, nas Quintas Cultu-
rais. O presidente do Instituto de Engenharia, 
Camil Eid, e o vice-presidente de Assuntos 
Internos do Instituto, Roberto Bartolomeu 
Berkes, fizeram a abertura do evento, que foi 
realizado em comemoração aos 100 anos da 
instituição.

 A orquestra foi fundada no início de 1981. 
O nome do conjunto, que reúne conceitos de 
“inspiração” e “harmonia”, decorre de um famo-
so ciclo de 12 concertos para violinos e cordas 
do compositor do barroco italiano Antonio 
Vivaldi, cuja execução, na íntegra, constituiu o 
objetivo do grupo em seus primórdios. Durante 
todos esses anos de formação, a orquestra vem 
participando ativamente da vida musical de São 
Paulo.

Diante da qualidade de sua sonoridade, re-
cebeu da Associação Paulista de Críticos de 
Arte (APCA) o Prêmio de Melhor Conjunto 
Instrumental.           

Apresentação da Orquestra de Câmara L’Estro Armonico
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 Roberto Berkes, vice-presidente de Assuntos Internos do Instituto, Carlos 
Alberto Soares de Souza, presidente da Liga ABC de Tênis, e Eduardo 
Oguihara, coordenador de Marketing e Comunicação da Liga ABC de Tênis

A liga ABC 
A Liga ABC de Tênis é estabelecida em São 

Bernardo do Campo e foi criada em 27 de agosto 
de 2005, por tenistas e professores da maioria dos 
clubes e academias das sete cidades da região. A 
ideia era  organizar o tênis na região, com objetivo 
de difundí-lo e fortalecê-lo. Para tal, a Liga atua 
como entidade sem fins lucrativos, representando 
as associações à ela vinculadas.  Já passaram pela 
Liga ABC de Tênis dois mil tenistas, com 250 
participantes por etapa. 

acontece

Instituto assina contrato para implantação
de coworking e maker em sua sede

O Instituto de Engenharia e a Engemaker assina-
ram, em maio, o contrato para a implantação e operação 
de espaços "makers" e coworking, que ficarão na área 
anteriormente ocupada pelo salão de festas.

O empreendimento será denominado Engenho 
– Espaço de Coworking e Maker– e oferecerá aos as-
sociados do Instituto, bem como ao público em geral, 
acesso a ferramentas específicas, tais como, impressora 
3D, CNC, cortadora a laser, torno e fresa dentre outras. 
O objetivo dessa iniciativa é proporcionar ao cidadão 
comum a utilização das ferramentas e tecnologias ne-
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Diretoria do Instituto de Engenharia com membros da Engemaker

Diretoria do Instituto participa de mesa redonda sobre 
panorama macroeconômico

Foi realizada no Engenho - Espaço de Coworking 
e Maker -, que fica na sede do Instituto de Engenharia, 
uma mesa redonda com Kati Suominen, professora da 
Global Economy, da UCLA. 

Durante o encontro, em maio, foram discutidos o 
panorama atual macroeconômico e político brasileiro e 
as diferentes perspectivas sobre oportunidades de cres-
cimento.  Entre os convidados, participaram da mesa 
Camil Eid, presidente do Instituto de Engenharia, José 
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Kati Suominen professora da Global Economy, da UCLA (ao centro), Camil Eid 
(à esq.), e Renato Prado (à dir.) com convidados

cessárias para a criação de seus projetos e estimular a 
inovação e a resolução de problemas.  

O Engenho realizará cursos periódicos de curta du-
ração voltados à operação segura dos equipamentos dis-
poníveis e, também, outros destinados ao aprendizado 
de tecnologia e à fabricação de objetos específicos.

No mesmo local será implantado um ambiente de 
trabalho compartilhado – coworking –, no qual será 
disponibilizada a infraestrutura necessária para que seus 
usuários possam trabalhar com tranquilidade. 

De acordo com José Michel, fundador da Enge-
maker, essa é uma iniciativa que deverá render enormes 
frutos para a sociedade, pois a união de todo o conhe-
cimento de engenharia existente no Instituto, aliada às 
novas ferramentas e tecnologias, bem como à energia 
criativa das novas gerações, vai permitir que criemos 
produtos de grande impacto em nossas vidas.

O espaço deverá ser aberto ao público em meados de 
junho. Para mais informações sobre horários de funcio-
namento e programação de cursos poderão ser encontra-
das, em breve, no site www.engenhomaker.com.br.
*Por Engemaker

Olimpio Dias de Faria e Marcos Moliterno, respectiva-
mente, vice-presidente de Administração de Finanças e 
de Relações Externas. 

O evento foi promovido por Renato A. Prado, di-
retor da Engemaker, como uma pré-inauguração do 
espaço que terá como objetivo oferecer - aos associa-
dos do Instituto e ao público em geral - ferramentas e 
tecnologias necessárias para a criação de seus projetos e 
estimular a inovação a resolução de problemas. 
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A coleção Spinola (Nomus 
Brasiliana) esteve em expo-
sição, até 11 de março deste 
ano, no saguão de entrada da 

BMF&BOVESPA. Guarda o nome 
de seu proprietário original, Noenio 
Spinola, colecionador particular de 
moedas.  A exposição pretendia possi-
bilitar “uma releitura do valor das mo-
edas e de seus símbolos, numa linha do 
tempo de mais de 2.600 anos”. E, mais, 
nos informa Edemir Pinto, presidente 
da BMF&BOVESPA: “a coleção No-
mus Brasiliana e as histórias da música 
que acompanham as moedas são contri-
buições para melhorar o Ensino Básico e 
o estudo da Matemática Financeira no 
Brasil”. Será mesmo? É ver para crer 
(ou descrer, que muito me apego ao 
conselho de Brecht que proclama “que, 
de todas as coisas certas, a coisa mais cer-
ta é a dúvida”, nos versos da Canção do 
Rio das Coisas). A BMF&BOVESPA 
fica na Praça Antonio Prado, início da 
gloriosa Avenida São João.

Um bem elaborado folheto era dis-
tribuído aos visitantes; no folheto, o de-
senho do kanón (régua), que teria sido 
inventado por Pitágoras e de onde teria 
surgido a escala pitagórica, aquela que 
conhecemos como dó, ré, mi etc. O texto 
delirante do folheto, neste ponto, é acom-
panhado pela visão de uma moeda de 530 
a.C., tendo uma lira em alto relevo.

Difícil, no Brasil, falar em mate-
mática financeira. Acredito que, sendo 
a Corte Portuguesa refém da Coroa 
Inglesa e de seu florescente sistema 
capitalista e – como já foi exaustiva-
mente demonstrado pelos “teóricos 
dos antigos astronautas” – de seu in-
compreensível sistema de medidas (as 
provas, segundo estes “teóricos”, esta-

crônica

MÚSICA, MATEMÁTICA
   & DINHEIRO
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riam lá, em Stonehenge), implantou-
-se no Brasil dois padrões monetários. 
Para os mesmos valores, temos dois 
diferentes tipos de moedas metálicas, 
dois diferentes modelos de notas, uma 
tropical moeda de 25 centavos e um 
padrão monetário válido unicamente 
nos postos de combustíveis, com um 
inexistente milésimo de Real. 

Na página 14 do folheto e em um 
dos painéis da exposição pode-se ler a 
seguinte frase:

“como um berimbau pode ajudar 
a entender sof ismas gregos, o peso e 
valor do AES romano. As onças (OZ) 
inventadas por eles até hoje são usadas 
no mercado de ouro”. Onças, quintais 
e arrobas eram o padrão de pesos na 
Idade Média.

Tenho outra versão: chegando na 
Terra de Santa Cruz, os portugueses 
descobriram que onça, aqui, era um 
animal feroz que roubava, arrombava e 
esquartejava as pobres vacas nos quin-
tais das fazendas. Daí saíram as defi-
nições “tupiniquim” de arroba, quartos 
de boi, quintal e onça para o sistema de 
pesos colonial. Pelo conservadorismo 
histórico do agronegócio, ainda hoje 
se usa arroba como padrão na pecuá-
ria. Curiosamente, usa-se quilo como 
submúltiplo de arroba; fazem “conta 
de cabeça” para transformar arrobas 
em quilos e informam: “este boi pesa X 
arrobas e Y quilos”.

Entender quem há de?
Fico por aqui nas referên-

cias à manicomial exposição da 
BMF&BOVESPA e relato a releitura 
que fiz do vínculo Música & Matemá-
tica em um programa de TV. Ouvin-
do, no dominical Viola minha Viola, 
a Orquestra Paulistana de Violas to-

cando uma conhecida música do J. S. 
Bach vejo aparecer, na tela, uma frase, 
informando que o conjunto tocava a 
Área da Quarta Corda, de Bach.

Impossível me foi acreditar que o 
editor de um programa da TV Cultura 
(TV Cultura, repito) pudesse cometer 
um tal erro. Alguma mensagem ocul-
ta deveria estar em andamento, asso-
ciando, como no caso da exposição 
da Bolsa de Valores, música e mate-
mática. Quem sabe, um desafio. Con-
jecturei com meus neurônios, puxei 
pela memória dos tempos da Escola 
(Escola=Politécnica, como qualquer bi-
cho sabe) e matutei: bem, área=2∏RL, 
ou, em “por extenso”, dois pi erres vezes 
ele. A mensagem musical embutida é 
clara: sem dúvida, sendo L=Bach, trata-
-se de verificar se existem dois Pierres 
que se lhe equivalham.

Pierres são franceses e os franceses, 
com perdão dos incomparáveis artistas 
nas artes plásticas e na literatura, jamais 
nos haverão de indicar dois Pierres ca-
pazes de rivalizar com Bach. Temos, 
sim, Pierre Boulez, mas mais do que 
dois Boulez seriam necessários para 
que se chegasse a alguma solução para o 
problema apresentado pelo Viola. Por-
tanto, minha opinião é que a melhor 
resposta para a equação da TV Cultura 
é “nenhuma das alternativas”.  Bach é 
insuperável e a frase correta para a mú-
sica da Orquestra Paulistana de Violas 
é Ária da Quarta Corda, aquela que, 
ao soar, no dizer do sábio Drummond, 
“faça acordar os homens e adormecer as 
crianças” (Canção Amiga).

Reginaldo A. de Paiva
Primeiro Diretor Secretário do Instituto 
de Engenharia

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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agenda agenda

WORKSHOP

i Workshop Luso-BrasiLeiro 
de engenharia diagnóstica em 
edificações 
6 a 9 de junho – das 9h às 13h
Serão abordados os temas: avaliação do desempenho 
na engenharia diagnóstica; vida útil, degradação e 
sistemas de inspeção; planos de manutenção pró-ac-
tiva em edif icações; inspeção e auditoria de edifício 
em garantia; patologia, diagnóstico e manutenção de 
edifícios recentes; perícias em edif icações e planos de 
reforma; patologia, diagnóstico e manutenção de edi-
fícios antigos e aplicações das ferramentas de enge-
nharia diagnóstica  e avaliações das depreciações ao 
longo da vida útil das edif icações.

Coordenadores: Prof. Fernando Branco (IST) e Eng. 
Tito Lívio Ferreira Gomide (IE).

Local: Instituto Superior Técnico – Departamento 
de Engenharia Civil e Arquitectura e Georrecur-
sos – Avenida Rovisco Pais, 1049 - 001 - Lisboa 
– Portugal.

Para informações e inscrições clique aqui.

CURSO

Vendas técnicas – gestão e 
pLanejamento
31 de maio e 23 de junho – das 8h30 às 17h30
Construir, planejar e executar ações de vendas, espe-
cificamente técnicas, gerando um impacto positivo 
nos resultados da empresa, valorizando sobremaneira 
a performance do profissional em ação. O participante 
poderá ainda, por meio de simulações, aperfeiçoar seu 
desempenho, criando estratégias diferenciadas de abor-
dagem, efetivando, assim, seus objetivos comerciais. 

Instrutor: Marcel Mendes é engenheiro formado 
pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação 
em Administração Comercial, MBA em Marketing 
e Mestrado em Gestão Integrada de Marketing pelo 
SENAC. Professor de Administração, Comunicação 
Social e Marketing, atuando nas áreas acadêmicas de 
graduação e pós-graduação. Palestrante, consultor, e 
gerente de Planejamento Estratégico de Vendas. 
Associados ao Instituto de Engenharia - R$ 540,00
Não associados - R$ 600,00

projeto de garagens – 
proBLemas e soLuções
9 de junho - das 19h às 23h
Apresentar vários assuntos que envolvam as áreas de 
garagem. Sejam esses problemas recorrentes ou que te-
nham soluções pertinentes. A apresentação será baseada 
em casos reais para oferecer recursos (com abordagens 
técnicas e operacionais) para uma avaliação e interven-
ção adequadas nas áreas de garagem. 

Instrutora: Fadva Ghobar é arquiteta pela Universi-
dade Mackenzie. Experiência na área de planejamento 
de garagens iniciada em 1981, trabalhando em rede de 
estacionamento. Escritório próprio desde 1989 em São 
Paulo. Desde então, veio se dedicando e se especiali-
zando em projetos, assessoria e consultoria nas áreas de 
garagens de todos os portes e características. 
Associados ao Instituto de Engenharia - R$ 405,00
Não associados - R$ 450,00

interpretação das contas de 
energia eLétrica
14 de junho – das 8h30 às 17h
Possui como base a conta de energia, como impor-
tante instrumento de fomento a otimização do uso de 
energia nas instalações. Esse curso tem por objetivo 
capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos 
no gerenciamento da eletricidade das áreas de proje-
to, engenharia, produção e manutenção a efetuarem 
a correta leitura das informações, apresentar, estabe-
lecer índices de acompanhamento e identif icar opor-
tunidades de redução de gastos. 

Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista 
é engenheiro e já foi especialista da Companhia 
Energética de São Paulo – CESP–, gerente da Di-
visão Técnica da extinta Agência para Aplicação de 
Energia, possui trabalhos como Instrutor na FIESP 
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
no CIESP – Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo, no Núcleo de Treinamento Tecnológico 
- Rio de Janeiro e em Grupos Empresarias. Traba-
lhos realizados na Eletrobrás - PNUD.  Atualmen-
te, é diretor da Backing Engenharia e Treinamento 
Ltda., com trabalhos nas áreas de Consultoria, Pro-
jetos, Manutenção e Instalações em Empresas. 
Associados ao Instituto de Engenharia - R$ 450,00
Não associados - R$ 500,00

gestão de energia eLétrica em 
instaLações
28 e 29 de junho – das 8h30 às 17h
Capacitar os profissionais responsáveis ou envolvidos no 
gerenciamento de energia elétrica em instalações, das áreas 
de projeto, engenharia, produção e manutenção, na identi-
f icação de oportunidades de economia, no planejamento de 
ações e investimentos para atendimento as necessidades de 
seus clientes ou das suas empresas, na garantia de continui-
dade de seus processos a partir da utilização de equipamen-
tos autônomos e, na melhoria da qualidade e produtividade 
de suas instalações. 
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista.
Associados ao Instituto de Engenharia - R$ 702,00
Não associados - R$ 780,00

DiálOgOS na CMa-iE

cicLo de paLestras com café da 
manhã na sede do instituto de 
engenharia.

Programação:

Data: 3 de junho
Horário: 9h às 10h30

Palestrantes: Maria Roseli Cândido da Costa e 
Fernando Marcondes 
Tema: O Contrato de Aliança - Uma solução ino-
vadora

Data: 20 de julho
Horário: 9h às 10h30
Palestrante: Marcelo Tâmega
Tema: O BIM como ferramenta de apoio à Arbi-
tragem

Data: 17 de agosto
Horário: 9h às 10h30
Palestrantes: Adriana Pucci e Maria Roseli Cândi-
do da Costa
Tema: Gestão de Pleitos na Visão dos Advogados 
e Árbitros

Data: 21 de setembro
Horário: 9h às 10h30
Palestrantes: Rafael Marinangelo 
Tema: Modelos FIDIC sob a perspectiva brasileira 
(DRB e Arbitragem)

Inscreva-se gratuitamente clicando aqui. 
Informações pelo telefone (11) 3466-9260 ou pelo 
e-mail: camara@iengenharia.org.br.

Inscrições e programação completa dos cursos, 
acesse  –  www.iengenharia.org.br ou

pelo telefone (11) 3466-9253 ou  pelo e-mail cursos@iengenharia.org.br.

http://www.fundec.pt/pt-pt/content/i-workshop-luso-brasileiro-de-engenharia-diagnostica-em-edificacoes-0
http://www.iengenharia.org.br/site/agenda/exibe/id_sessao/19/id_evento/1716/O-Contrato-de-Alian%C3%A7a---Uma-Solu%C3%A7%C3%A3o-Inovadora
http:// www.iengenharia.org.br
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Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia.  Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse www.iengenharia.org.br.

O livro faz um balanço completo e atualizado 
das principais questões que envolvem a sustentabi-
lidade da Terra, entre elas, a fragilidade do planeta; 
dilemas e fundamentos de sustentabilidade; socie-
dade de consumo e escassez; mudanças climáticas; 
guerra climática; problemas e ameaças; ações para a 
sustentabilidade; o desafio de salvar a Terra; quanto 
de Terra será preciso para alimentar a humanidade; 
desenvolvimento econômico, social e sustentável, e 
exaustão dos recursos naturais como combustíveis 
fósseis, minerais, extinção de espécies, perda de 
biodiversidade, água doce e poluição. 

Resultado do trabalho de especialistas reunidos pelo 
GT de Engenharia de Projeto da Diretoria da ABEMI, 
essa obra oferece uma visão geral sobre a Engenharia 
de Projeto, além de permitir mais compreensão dessa 
importante etapa no desenvolvimento de todo empre-
endimento industrial de grande porte. O livro é voltado 
para as diversas indústrias de processamento contínuo, 
entre elas os segmentos de óleo e gás, petroquímica, 
química, papel e celulose e termoelétrica. É um "farol" 
aos que pretendem fazer carreira nesta área, bem como 
aos contratantes desses serviços.

Obra fruto de pesquisas acadêmicas, cursos mi-
nistrados em todo o País e centenas de obras regu-
larizadas. O INSS, o ISS e a retenção dos 11% na 
construção civil são os maiores problemas tributários 
hoje enfrentados pelas empresas que trabalham no 
setor, sejam contratantes ou prestadores. Mesmo as-
sim, é uma das áreas menos estudadas ou discutidas, 
na qual são raros os profissionais especializados. O 
autor desenvolve o estudo para aqueles que nunca 
tiveram contato com as obrigações tributárias, apro-
fundando pouco a pouco, com novas e diferentes 
perspectivas.

O livro tem como objetivo o aperfeiçoamento na 
análise geral de empreendimentos de construção civil 
e montagem, proporcionando mais conhecimento aos 
leitores sobre todas as etapas do gerenciamento de 
um projeto, desde a fase de iniciação, planejamento, 
monitoramento e controle de recursos, até as estima-
tivas e o acompanhamento da obra. Mostra como de-
vemos relacionar as diversas áreas envolvidas no ciclo 
de vida do projeto, mantendo-se a preocupação de 
orientá-lo de acordo com o interesse desses grupos, 
mas sem a pretensão de esgotar o assunto.

Ferramentas de 
planejamento, 
monitoramento e 
controle de obras

Samuel Machado
Editora do Autor – 2015

Engenharia de Projeto: o 
conhecimento essencial

Abemi - Associação 
Brasileira de Engenharia 
Industrial
Editora Mandarim – 
2015

Dilemas de um planeta in 
sustentável: entre a razão 
e a insanidade

Cornélio Zampier Teixeira
Editora FUMARC – 2015

INSS, ISS e a retenção 
dos 11% na 
construção civil
 
André L. Martins
Paco Editorial – 2015

livros

• O INSTITUTO DE ENGENHARIA tem como missão promover a Engenharia em benefício do desenvolvi-
mento e da qualidade de vida da sociedade brasileira, estabelecendo o elo necessário entre a Ciência e a 
Experiência e fornecendo uma ponte sólida para viabilizar o crescimento sustentado do País.

• O INSTITUTO põe você em contato com os melhores profissionais, entidades e informações de todas as 
áreas da Engenharia, locais e internacionais. 

• Construa o seu acervo profissional, avance na carreira, amplie sua rede de relacionamentos e faça a dife-
rença envolvendo-se e participando. Como? Filie-se ao INSTITUTO DE ENGENHARIA.

• Participe gratuitamente das atividades de qualquer dos 10 Departamentos Técnicos do Instituto e de suas 
27 Divisões Técnicas especializadas.

• Mantenha-se atualizado com educação continuada e assistência aos cursos de reciclagem, seminários, 
conferências, simpósios e eventos realizados periodicamente pelo Instituto de Engenharia.

• Receba assinatura grátis da Revista Engenharia, publicação técnica bimensal do IE - uma das melhores do 
País - que também é requisitada e arquivada na Biblioteca do Congresso nos EUA.

• Enriqueça o seu currículo e a sua visibilidade profissional: escreva um artigo e publique na Revista Enge-
nharia, no site ou no Jornal Eletrônico do Instituto de Engenharia.

• Concorra ao concurso anual de melhores trabalhos técnicos e receba a premiação na festa do Engenheiro 
do Ano, promovida pelo Instituto de Engenharia.

• Faça como as principais entidades ligadas à Engenharia: Confea, Crea e Upadi: utilize as instalações da 
sede social do Instituto, que dispõe de auditórios, salas de aula, biblioteca, restaurante, estacionamento 
para 200 carros - em localização privilegiada - próxima ao Parque Ibirapuera, no centro de São Paulo, para 
congressos, cursos e outros eventos, com tarifas preferenciais para associados.

• Venha resolver suas controvérsias empresariais utilizando a Câmara de Mediação e Arbitragem do Ins-
tituto de Engenharia. Fundada em 1999, é a única Câmara especializada na solução de conflitos no 
âmbito da engenharia e tem o objetivo de atender às novas exigências legais e processuais dentro da 
realidade brasileira. É focada na isenção, eficácia nos resultados, confidencialidade, economia proces-
sual e flexibilidade.

• Participe das atividades esportivas e frequente o Acampamento dos Engenheiros, às margens da represa 
Billings, com suas piscinas, náutica, quadras de tênis, futsal, basquete, vôlei, campos de futebol, hípica, sala 
de jogos, berçário, vestiários, churrasqueiras, restaurantes etc.

• Uma mensagem especial para você, colega e associado que ajudou a construir a reputação do Instituto 
ao longo dos anos e, por diversas razões, se afastou dele. Volte ao convívio dos amigos e participe da 
Campanha do Centenário 2016 e de suas condições excepcionais: anistia dos débitos passados, rein-
tegração imediata ao quadro social e mensalidades de associado novo. 

Volte já! estamos esperando por você!

Filie-se ao Instituto de Engenharia 
Participe da Campanha do
Centenário 2016 e desfrute

de valiosos benefícios

Informações - Instituto de Engenharia – Secretaria Geral 

Fone: (11) 3466-9230/31 ou pelo e-mail: secretaria@iengenharia.org.br

Av. Dr. Dante Pazzanese,120 – Vila Mariana – São Paulo – SP

www.iengenharia.org.br
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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). Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 /31

ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

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

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:

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

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

site@iengenharia.org.br
(11) 3466-9295 

O caminho da Engenharia na internet.
Anuncie www.iengenharia.org.br

MAIS DE 2 MIL 
ENGENHEIROS VISITAM 
O SITE POR DIA

PREÇOS 
PROMOCIONAIS 

PARA 
ASSOCIADOS AO 

INSTITUTO DE 
ENGENHARIA

AQUI A SUA EMPRESA 
TEM VISIBILIDADE

NA INTERNET

OPÇÃO DE PUBLICIDADE 
NA NEWSLETTER 
ENVIADA PARA 
MAILING DE 40 MIL 
PROFISSIONAIS

CONHEÇA AS VÁRIAS 
OPÇÕES DE FORMATOS 
E  LOCALIZAÇÃO 
PARA OS ANÚNCIOS

O MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO 

EM PUBLICIDADE 
DIRIGIDA
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