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entre Barreiras e Porto Nacional – TO, também utilizando a 
Ferrovia dos Carajás e o Porto de Itaqui com grande calado, 
no Maranhão, que já estão em operação. 

O programa proposto consiste em adotar como estraté-
gia para efetivar concessões, priorizar os empreendimentos 
ferroviários, associados ao agronegócio, por contarem com 
mercado assegurado de curto, médio e longos prazos. Pro-
põe a efetivação prioritária de quatro empreendimentos: a 
operação plena da Ferrovia Norte-Sul, com a concessão da 
operação dos trechos prontos; a concessão plena e integra-
da da Ferrogrão, ligando Sorriso/MT a Miritituba/PA, com 
ampliação do prazo de concessão, além dos 35 anos usuais; 
o trecho da FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) 

ligando a região produtora de Barreiras 
à Ferrovia Norte-Sul; e a extensão da 
Transnordestina, ligando Eliseu Martins, 
no Piauí, à Ferrovia Norte-Sul. Além de 
reforçar o papel da Ferrovia Norte-Sul 
como principal eixo de escoamento dos 
grãos da Matopiba. A região com maior 
potencial de crescimento de produção.

Com isso, os entroncamentos deverão 
sediar além das unidades de armazena-
mento e distribuição, as unidades indus-
triais de agregação de valor às matérias 
primas: produção de óleo e farelo de soja, 
por meio das esmagadoras; de ração para 
nutrição animal, a partir do milho; aves e 
suínos. A rede proposta está voltada para 
o carregamento de grãos, carga geral e as-
sociação com o transporte de passageiros. 
Não contempla o transporte de minério. 
Dessa forma, a rede proposta não precisa 

ser prevista para serviços “heavy haul” (carga pesada), e seria 
mais viável, orientar a direção das cargas no sentido da Fer-
rovia Norte-Sul, com a saída pelo Norte.

Com estes trabalhos o Instituto de Engenharia continua 
a atender às suas missões básicas, de promoção do desenvol-
vimento e melhoria da qualidade de vida da sociedade bra-
sileira. Quanto mais avançamos nestes assuntos, verificamos 
que boa parte de nossas dificuldades decorrem de falta de 
atenção e planejamento a estes objetivos tão essenciais ao 
nosso País. É hora de simplificarmos os entraves burocrá-
ticos e culturais que por tanto tempo impediram o desen-
volvimento de um sistema logístico integrado hidro-rodo-
ferroviário de longo alcance, compatível com nosso imenso 
território a ser ocupado. 
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Adjudicação: nova forma de solução de conflitos
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Instituto e CIEE celebram acordo de cooperação técnica

Camil Eid 
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Centenário é comemorado com livro técnico Ocupação Sustentável do Território

Nacional pela Ferrovia/Agronegócio
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Instituto de Engenharia, juntamente com diversas 
entidades da sociedade civil, preparou um Termo 
de Referência para a elaboração de um Plano de 
Ocupação Sustentável do Território Nacional pela 

Ferrovia, associada ao Agronegócio.
Esse programa tem como objetivo promover a ocupa-

ção sustentável do território nacional de forma econômica e 
ambientalmente sustentável; viabilizar a implantação de uma 
rede ferroviária de suporte à expansão do agronegócio; con-
tribuir para o desenvolvimento de regiões acima do paralelo 
16 e para tornar a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro 
internacionalmente mais competitiva.

A perspectiva é de que o agronegócio dobre a produção 
de grãos no País, passando de 200 mi-
lhões de t/ano, para 400 milhões de t/
ano. Para isso, será necessário estabelecer 
uma malha ferroviária para escoar essa 
produção, seja para o mercado interno 
ou para o externo.

Estrategicamente devem ser sele-
cionados empreendimentos estruturais, 
com capacidade de geração de resultados 
imediatos, crescentes e sustentáveis ao 
longo do tempo. Foram selecionados três 
sistemas ferroviários com condições de 
respostas em curto prazo: a ligação Es-
trela do Oeste (SP) a Três Lagoas (MS), 
trecho da Norte-Sul, que por meio da 
conexão com a Ferronorte, melhora o 
escoamento da celulose dessa última re-
gião ao Porto de Santos; a ligação entre 
Lucas do Rio Verde (MT) e Miritituba 
(um local de integração da ferrovia com 
a hidrovia do Tapajós, no Pará), promovendo o escoamento 
da produção de grãos do centro-oeste pelo rio Amazonas; e 
o sistema agro-produtor do Matopiba.

Matopiba é o mais promissor polo produtor de grãos, for-
mado por áreas nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia. A infraestrutura logística deverá ser baseada numa 
malha ferroviária, tendo a Norte-Sul como eixo principal 
promovendo: a conclusão do trecho norte com a ligação en-
tre Açailândia a Barcarena; a integração da Norte-Sul com a 
Transnordestina, por meio da ligação entre Eliseu Martins, 
no Piauí e Porto Franco ou Estreito, ambos no Maranhão e a 
integração da Norte-Sul com a Ferrovia de Integração Oeste 
- Leste (FIOL), mediante a ligação entre Barreiras – BA e 
Figueirópolis – Tocantins, havendo a alternativa de ligação 
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resultou nessa importante e ino-
vadora publicação. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como foram as reu-

niões de trabalho?
Miriana Marques  - Os capí-

tulos foram desenvolvidos a partir 
dos textos das Diretrizes que fo-
ram publicadas ao longo dos anos 
tendo como coordenadores os en-
genheiros: Tito Lívio, Jerônimo 
Cabral, Marco Antonio Gullo e 
Stella Marys Della Flora. 

Nas reuniões mensais do De-
partamento de Engenharia de 
Produção as sugestões de apri-
moramento foram apresentadas, 
discutidas, os textos foram apri-
morados e referendados. Os ca-
pítulos tiveram como autores das 
introduções os engenheiros Tito 
Lívio, Miriana Marques, Jerôni-
mo Cabral, Marco Gullo, Antonio 
Braga, Stella Marys e José Mar-
ques. Contamos com o privilégio 

Técnicas de Engenharia Diag-
nóstica em Edificações é uma 
compilação das Diretrizes Téc-
nicas desenvolvidas ao longo dos 
últimos anos?

  Miriana Marques  – Sim. As 
Diretrizes foram publicadas indi-
vidualmente em nosso site e ago-
ra estão reunidas nesse livro, com 
aprimoramentos, comentários adi- 
cionais e esclarecedores sobre os textos. 

Jornal do Instituto de En-
genharia - Desde quando a 

equipe vem trabalhando nas Di-
retrizes para o livro?

 Miriana Marques – Esse tra-
balho vem sendo idealizado des-
de 2011, e agora, no centenário 
do Instituto de Engenharia, nos 
sentimos orgulhosos em publicar 
para conhecimento de toda a En-
genharia Brasileira.

  
Jornal do Instituto de 
Engenharia - Como sur-

Em seguida, o livro também 
foi lançado pela vice-presidência 
de Atividades Técnicas, no dia 21 
de junho, na sede do Instituto de 
Engenharia.

Durante o coquetel de lança-
mento, Jerônimo Cabral Pereira 
Fagundes Neto, diretor do Depar-
tamento de Engenharia de Produ-
ção e um dos autores, falou sobre 
o objetivo do livro que é voltado 
às necessidades da sociedade com 
a progressividade das diretrizes 
técnicas. "Trabalhamos durante 
as reuniões semanais das Divi-
sões Técnicas, em cima das nove 
diretrizes técnicas desenvolvidas 
durante alguns anos", lembrou Je-
rônimo. 

Leia a seguir entrevista sobre o 
livro, com Miriana Marques, vice-
-presidente de Atividades Técnicas 
do Instituto de Engenharia.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - O livro Diretrizes 

entrevista entrevista“

Publicado pela editora 
Leud, o livro foi desen-
volvido juntamente com 
a diretoria de Cursos, o 

Departamento de Engenharia de 
Produção e as Divisões Técnicas 
de Avaliações e Perícias e de Pa-
tologias das Construções. 

A obra foi lançada pela pri-
meira vez em Portugal, entre 
os dias 6 e 9 de junho, durante 
o I Workshop Luso-Brasileiro 
de Engenharia Diagnóstica em 
Edificações, que contou com a 
coordenação do Instituto de En-
genharia em parceria com a As-
sociação para a Formação e o 
Desenvolvimento em Engenharia 
Civil e Arquitetura. O Instituto 
foi representado pela  engenheira 
Miriana Marques, vice-presidente 
de Atividades Técnicas, e pelo en-
genheiro Tito Livio Ferreira Go-
mide, coordenador do evento e da 
Divisão Técnica de Patologias das 
Construções, do Instituto.

Livro técnico foi lançado

Fruto de cinco anos de trabalho, a vice-presidência 
de Atividades Técnicas do Instituto de Engenharia 
lançou, em comemoração aos 100 anos da Casa, 
o livro Diretrizes Técnicas de Engenharia 
Diagnóstica em Edificações

em comemoração ao Centenário 
do Instituto de Engenharia

giu a ideia de fazer o livro?
 Miriana Marques – A ideia foi 

inspirada nas ferramentas da Enge-
nharia Diagnóstica, que possuem 
enfoques diferenciados, incluindo 
a sua aplicação prática, portanto, 
com a doutrina publicada em 2011, 
sentimos a necessidade de detalhar 
referidas ferramentas. 

A ideia foi plantada na Divisão 
Técnica de Patologia das Cons-
truções, capitaneada de fato pelo 
engenheiro Tito Livio. Germinou 
no Departamento de Engenharia 
de Produção, dirigido pelo en-
genheiro Jerônimo Cabral e flo-
resceu com o apoio da vice-pre-
sidência de Atividades Técnicas. 
Eu apoiei o projeto, no âmbito 
do Departamento, e o diretor de 
Curso, engenheiro Marco Antô-
nio Gullo, abraçou a relatoria do 
livro, materializando o projeto, 
cujo tema foi aprovado pela Leud 
Editora, por meio do seu produ-
tor, Luiz Antonio Martins, o que 

de o livro ser prefaciado pelo Dr. 
Marcos de Lima Porta, eminente 
magistrado do estado de São Pau-
lo, e a apresentação do engenheiro 
Camil Eid, presidente do Institu-
to de Engenharia, que apresentou 
o livro por meio das “Palavras do 
Presidente”. 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Qual o objetivo do 

livro perante o mercado? O mer-
cado editorial estava carente de 
publicações dessa linha?

Miriana Marques  - Certa-
mente a Engenharia Nacional ca-
rece de publicações técnicas des-
sa envergadura, pelo conteúdo e 
diretrizes de trabalho no âmbito 
pericial judicial mas, essencial-
mente, na esfera extrajudicial. As 
palavras esclarecedoras formula-
das pelo engenheiro Tito Lívio, 
reproduzidas a seguir e extraí-
das da introdução do capítulo de 
abertura do livro, podem traduzir 
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Esq.p/dir.: Os autores – Marco A. Gullo, diretor de cursos; Miriana Marques, vice-presidente de Atividades Técnicas; Jerônimo Cabral 
P. Fagundes Neto, diretor do departamento de Engenharia de Produção; José Marques e Antonio M. Braga; secretário e vice-coordenador 
da Divisão Técnica de Avaliações e Perícias
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Jornal do Instituto de En-
genharia - Fale um pouco 

sobre o lançamento do livro em 
Lisboa e a presença do Instituto 
no I Workshop Luso-Brasileiro 
de Engenharia Diagnóstica em 
Edificações.

Miriana Marques  - Tanto 
o lançamento do livro, como o 
workshop, superaram as expec-
tativas, a troca de conhecimen-
tos técnicos foi significativa e 
extremamente proveitosa para 
ambos os países. Participar do 
evento com colegas de profissão 
de um país europeu é gratificante 
e agrega valores. O mais impor-
tante nessa ação foi constatar a 
importância e o reconhecimento 
do Instituto de Engenharia para 

entrevista entrevista

IE

o espírito desta consagrada e es-
perada publicação: "As diretrizes 
do Instituto de Engenharia foram 
produzidas com esse enfoque técnico 
que, além de lógico, bem classif ica 
as ferramentas, facilitando o en-
tendimento da disciplina e mais, a 
sua objetiva aplicação prática. Além 
disso, f ica claro que esses regramen-
tos servem não somente como prova 
pericial mas, principalmente, como 
instrumentos de aprimoramento da 
qualidade predial. Historicamente, 
todas essas ferramentas sempre fo-
ram utilizadas e aplicadas na ati-
vidade pericial, mas sem a devida 
separação das fases dessa lógica se-
quencial, propiciando equívocos e 
favorecendo a mistif icação. Muitas 
pessoas, inclusive peritos e juízes, 

denominavam perícia simples vis-
toria cautelar, e também o inverso, 
supervalorizando ou desvalorizan-
do indevidamente o trabalho técni-
co. Com a devida classif icação das 
ferramentas diagnósticas, fácil o de-
vido enquadramento da investiga-
ção na fase correta. As presentes Di-
retrizes de Engenharia Diagnóstica 
em Edif icações são as precursoras 
nesse moderno enfoque técnico, e já 
se consagraram nacionalmente, após 
a publicação no site do Instituto de 
Engenharia. Os tópicos das diretri-
zes falam por si só, sendo verdadeiro 
sumário das ferramentas diagnósti-
cas, metodologias e procedimentos 
básicos para a elaboração dos traba-
lhos técnicos da disciplina. Finali-
zando, cabe consignar o mérito dos 

componentes da comissão que elabo-
rou o presente diploma técnico, pois 
trabalho homogêneo, objetivo e de 
utilidade prática inestimável para 
os engenheiros diagnósticos e peritos 
de engenharia."

 
Jornal do Instituto de En-
genharia - A equipe tem em 

mente redigir novas diretrizes? 
Quais serão os próximos passos?

Miriana Marques - Certamen-
te o Departamento de Engenharia 
de Produção, por meio das Divisões 
que a compõem, tem se reinventa-
do e contribuído, decisivamente, 
com a produção técnica científica 
do Instituto de Engenharia cujos 
trabalhos têm sido alvo de premia-
ções reiteradas, nos últimos anos.

Como resultado vem colhen-
do frutos, sendo laureados pelo 
trabalho profícuo de seus mem-
bros, por meio de reuniões, pa-
lestras, seminários, workshops 
entre as principais atividades 
desenvolvidas, que vêm pro-
movendo com sucesso e reco-
nhecimento, incluída a de re-
presentação institucional, em 
eventos diversos, prestigiando 
e sendo prestigiada em diversas 
oportunidades, engrandecendo 
o nosso Instituto de Engenha-
ria. Os projetos são ambiciosos 
e envolvem, entre outras publi-
cações, os anais do I Workshop 
Luso-Brasileiro de Engenharia 
Diagnóstica em Edificações, que 
estão na pauta.

 

outros países. Considero esse 
workshop, por nós idealizado, um 
marco do Centenário do Institu-
to de Engenharia. 

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Como foi o lançamento do 

livro no Instituto de Engenharia?
Miriana Marques  – O lan-

çamento do livro fez parte das 
comemorações do Centenário 
do Instituto de Engenharia. O 
evento contou com a presença 
da comunidade de engenheiros 
que milita na área de engenharia 
diagnóstica, que prestigiou em 
peso o lançamento do nosso livro. 
Com certeza essa obra será o ca-
minho para grandes soluções da 
Engenharia Diagnóstica. 

Stella Marys, Tito Livio, Jerônimo Cabral e Miriana Marques – autografando os livros Ao centro, Jerônimo Cabral falou brevemente sobre o livro e fez os agradecimentos Miriana Marques e Jerônimo Cabral



Instituto de Engenharia • junho/julho de 2016 • n º 898 Instituto de Engenharia • junho/julho de 2016 • n º 89 9

“ “

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

Fo
to

s:
 c

lá
ud

io
 S

ilv
a

homenagem

O Instituto de Engenha-
ria recebeu, em celebra-
ção ao seu centenário, o 
Colar Carlos de Souza 

Nazareth. A outorga foi concedida 
pela Associação Comercial de São 
Paulo durante sessão solene em co-
memoração aos 84 anos do Movi-
mento Constitucionalista de 1932, 
em 4 de julho, no auditório do Ins-
tituto de Engenharia.

A honraria é entregue a pes-
soas físicas e jurídicas que se des-

Carlos de Souza Nazareth
marca os 100 anos do

Instituto de Engenharia

  Outorga do Colar 

Isabel Dianin

tacaram pela prática de ações 
de relevo em prol do bem co-
mum, inspiradas no civismo e 
aperfeiçoamento da sociedade.   
Membro do conselho do Instituto 
de Engenharia, João Ernesto Fi-
gueiredo, representou Camil Eid, 
presidente da Casa, e recebeu a ho-
menagem. 

Em seu discurso, Figueiredo 
destacou a forte atuação do Ins-
tituto de Engenharia durante o 
Movimento Constitucionalista. 

"O Instituto foi importante pro-
tagonista deste evento acatando 
voluntários que se inscreveram na 
Comissão Inspetora das Delegacias 
Técnicas, criada e sob o comando, 
à época, do ex-presidente de nossa 
entidade Alexandre Albuquerque. 
Na ocasião, 737 engenheiros e 367 
profissionais de outras áreas, idea-
listas, aqui se inscreveram e foram 
à luta." 

Ele ainda destacou que, em 100 
anos de atividades, o Instituto es-

João Ernesto Figueiredo (ao centro) recebe de Adolfo Bolivar 

Savelli e Roberto Ordine o Colar Carlos de Souza Nazareth
João Ernesto Figueiredo, que representou Camil Eid, presidente do Instituto de Engenharia, em seu discurso

IE

homenagem

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

teve presente em quase todos os 
grandes acontecimentos da cidade 
e do País. "Cito cinco ações empre-
endidas pela entidade: a execução 
do primeiro Plano Diretor da ci-
dade de São Paulo, a participação 
na revolução de 32, e a criação da 
COSIPA, da Escola de Engenharia 
Mauá e do Proálcool."

Além do Instituto de Engenha-
ria, receberam o Colar Carlos de 
Souza Nazareth a professora Dra. 
Nelly Martins Farreira Candeias, 
presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo; Maria 

da Glória Ribas Baumgart, diretora 
de Marketing do Shopping Center 
Norte; Ana Karin Dias de Almei-
da Andrade, prefeita do município 
de Cruzeiro, e Shigeaki Ueki, ex-
-ministro de Minas e Energia e ex-
-presidente da Petrobras, represen-
tado por Og Pozzoli. 

Durante a cerimônia houve a 
apresentação do Coral da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo 
e, ao término, uma exposição, no 
saguão do Instituto, sobre o Mo-
vimento Constitucionalista de 
1932. 

Agradecimentos
O Instituto de Engenharia, em 

nome do seu presidente, Camil 
Eid, agradece o empenho de todos na 
organização desta cerimônia, entre 
eles: João Ernesto Figueiredo, con-
selheiro do Instituto de Engenharia, 
Roberto Berkes, vice-presidente de 
Assuntos Internos Instituto de En-
genharia, Fabiano Sanninno, diretor 
de Assuntos Universitários do Insti-
tuto de Engenharia, Adolfo Bolivar 
Savelli, conselheiro do Instituto e 
coordenador geral do Conselho Cí-
vico e Cultural, da ACSP.

Colar Carlos de Souza Nazareth concedido ao Instituto de 

Engenharia

Exposição, no rol de entrada do Instituto de Engenharia, com objetos da Revolução de 32

IE
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deu a introdução da adjudicação na 
Inglaterra", expõe Botelho.

Na Inglaterra, a adjudicação se tor-
na um método padrão e não apresen-
ta os problemas da arbitragem, como 
custo elevado, prejuízo para as relações 
comerciais e distância do evento. A 
adjudicação era justamente o contrário 
disso, tendo como vantagens, o cum-
primento imediato; provisoriedade 
- nenhuma da partes perde o direto 
de questionar a decisão -, permite a 
continuidade da obra - favorecendo o 
pequeno construtor -, prova contem-
porânea aos fatos e baixo custo. 

e veja o estudo completo e a história 
da adjudicação na Inglaterra.

Christopher Miers explicou os 
passos da adjudicação e começou 
sua apresentação expondo um caso 
sobre uma arbitragem, na qual uma 
das partes não quis participar de um 
processo de arbitragem. "Na adjudi-
cação isso é muito difícil acontecer. 
Sempre que temos uma controvérsia, 
em primeiro lugar temos que tentar 
um acordo, mas por muitas vezes isso 
não acontece e, entre os motivos, é 
pelo fato de a pessoa estar arraigada 
em sua posição. Então temos que ter 
um processo que lide com isso rapi-

Clique aqui

judicação – novo termo na forma de 
solução de conflitos na atividade da 
construção – como uma alternativa 
eficaz, diferentemente de outras for-
mas de solução - como a mediação, a 
conciliação e a arbitragem. “Introdu-
zida na Inglaterra nos anos 90, obte-
ve resultados tão positivos que vários 
países passaram a adotá-la, pois é rá-
pida, não exige que seja uma cláusula 
de contrato e pode se apresentar a 
qualquer momento quando surgir o 
conflito.”

Marcelo Botelho começou sua 
explanação falando sobre a definição 
de adjudicar. “Vem do latim e signifi-
ca julgar. É a solução de um conflito, 
ocorrido em uma obra, por um ter-
ceiro imparcial e de forma provisória, 
no qual as partes têm que obedecer a 
decisão do adjudicador até que pela 
via arbitral, ou processo judicial, se 

cma-ie

Adjudicação:
nova forma de solução de conflitos

é exposta em seminário internacional 
promovido pela CMA-IE

O conceito de adjudicação, 
a história, a origem, o de-
senvolvimento, os temas 
práticos, a funcionalidade 

e as regras foram os pontos expostos 
durante o I Seminário Internacional de 
Adjudicação em Contratos de Engenha-
ria e Seguros realizado em 20 de maio, 
na sede do Instituto. 

Promovido pela Câmara de Me-
diação e Arbitragem do Instituto 
de Engenharia em parceria com o  
IBDiC – Instituto Brasileiro de Di-
reito da Construção Civil -, o even-
to teve a presença dos palestrantes 
Christopher Miers, arquiteto especia-
lista, adjudicador, árbitro e mediador, 
reconhecido pela sua perícia como 
consultor e negociador em complexos 
projetos multidiciplinares, e Mar-
celo Alencar Botelho de Mesquita, 
advogado, integrante do quadro de 

Introduzida na Inglaterra 
no início dos anos 90, 

essa forma de solução de 
litígios, na atividade da 

construção, tem sido uma 
alternativa bastante eficaz e 
adotada em vários países, 
pois é rápida e não exige 

que esteja inserida na 
cláusula de contrato

mediação e arbitragem da CMA-IE 
e membro IBDiC e da Society of 
Construction Law (SCL-UK).

Maçahico Tisaka, diretor da 
CMA-IE, abriu o seminário des-
tacando os eventos realizados em 
parceria do IBDiC e expondo, a ad-

(Da esq. p/ dir.) Marcelo Botelho de Mesquita, membro da CMA-IE, Christopher Miers, Maçahico Tisaka, diretor Superintendente da CMA-IE, e Jorge Pinheiro 
Jobim, diretor de Planejamento da CMA-IE
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chegue a uma decisão final a respeito. 
Não se deve, na adjudicação, pensar 
que o poder judiciário ou arbitragem 
são uma espécie de segunda instân-
cia. O adjudicador dará uma decisão, 
ou árbitro ou juiz, dará uma decisão 
absolutamente independente."

Segundo ele, as premissas da ad-
judicação são: a naturalidade dos des-
vios de obras e dos impasses que daí 
decorrem; a impossibilidade de coibir 
esses desvios de planejamento sim-
plesmente melhorando e refinando o 
contrato, e a concepção que os desvios 
surgem sobretudo por um problema 
de déficit de caixa nas obras.

“Temos a sensação empírica de 
que as obras sempre dão proble-
mas. Essa sensação foi comprovada 
por duas pesquisas conduzidas em 
Oxford, por dois levantamentos: um 
ligado a obras de infraestrutura em 
hidrelétrica de barragens, no mundo 
e, o segundo, em obras em geral.”

Em relação aos desvios de proje-
tos hídricos, o resultado foi que 75% 
sofrem aumento de custo, a média de 
aumento é de 96%, ou seja, a obra fica 
quase o dobro. Portanto, 40% sofre-
ram atraso. A pesquisa foi feita em 
mais de 240 barragens, dessas, 150 
eram para geração de energia elétrica. 
No segundo estudo, nas demais obras 
de infraestrutura em geral - chamadas 
de megaprojetos, que são obras acima 
de um bilhão de dólares -, nove em 
cada 10 projetos têm severo aumen-
to de custos e, nove em cada 10 obras 
atrasam. “Não é um problema só nos-
so, é um problema de obras em geral. 
Assim, existe uma lei férrea imutável: 
as obras são sempre acima do preço e 
o prazo nunca é respeitado, isso acon-
tece sempre”, frisa Botelho. 

É com maior refinamento das 
disposições contratuais que conse-
guimos chegar e coibir os pleitos? 
“Eu acredito que não e não é a forma 
que os ingleses pensam. E aí vem a 
adjudicação. E cabe entender como 

damente. E temos a adjudicação.”
Segundo ele, deve-se lembrar que 

a adjudicação é um processo con-
tratual, pois não há uma legislação. 
"Pode-se mudar no meio do projeto 
o mecanismo de solução de conflitos. 
Tem que se contar que a adjudicação 
prossiga, mesmo que a outra parte não 
queira. Se ela não ficar satisfeita com 
o resultado, poderá ir à arbitragem ou 
para o judiciário. O contrato então é 
sempre o ponto de partida", explica.

O contrato pode trazer uma lista 
de adjudicadores ou ele é nomeado 
depois, mas deve-se considerar seu 
conhecimento e as questões técnicas. 
A adjudicador deve ser independente 
das partes, se há conflito de interes-
ses, e isso deve ser discutido antes da 
nomeação.

“É importante que o adjudica-
dor visite a obra. Caso haja dúvidas, 
o adjudicador poderá indicar peritos, 
caso ache que está fora do seu conhe-
cimento”, destacou Miers. 

CMA-IE como órgão nomeador
Durante sua explanação, Marcelo 

Botelho salientou que a Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Instituto 
de Engenharia será um órgão no-
meador de adjudicadores. "Está sen-
do estabelecida uma parceria com a 
Chartered Institute of Arbitrators para 
trazer a adjudicação para a CMA-IE 
treinar adjudicadores e se tornar um 
órgão nomeador com a experiência 
internacional."

Segundo Marcelo é importante 
salientar quanto tempo a adjudica-
ção toma do adjudicador. "Na Ingla-
terra são de 20 a 100 horas/adjudi-
cador. Cinco por cento do valor da 
disputa é a média que se gasta com a 
adjudicação."

Ainda na Inglaterra, segundo 
levantamento de 2012, os adjudi-
cadores são, respectivamente, orça-
mentistas, advogados, engenheiros e 
arquitetos, entre outros.

Marcelo Botelho

http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot10197.pdf
http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot10197.pdf
http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot9693.pdf
http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot10197.pdf
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Regulamento da CMA-IE
Botelho falou sobre o Regula-

mento de Adjudicação desenvolvido 
pela CMA-IE , reforçando que as re-
gras foram adaptadas do que se pra-
tica na Grã-Bretanha, com a matriz 
respeitada.

Entre as regras, ele destacou algu-
mas novidades:

A presença de um advogado e de 
um engenheiro. Normalmente são 
nomeados engenheiros, e esse enge-
nheiro terá a seu dispor a possibili-
dade de consultar um advogado para 
as questões legais, mas ele terá, tam-
bém, a obrigatoriedade de consultar 
um advogado para resolver eventuais 
questões eminentemente jurídicas, 
caso qualquer uma das partes assim 
solicite. Isso daria mais segurança 
para o engenheiro decidir questões 
jurídicas. O mesmo vale para o ad-
vogado, caso tenha alguma dúvida 
relacionada à engenharia;

A parte que iniciar a adjudicação 
poderá tornar as coisas mais expedi-
tas e, às vezes, até independente do 
próprio Instituto de Engenharia, ela 
poderá vir com uma lista tríplice para 
a parte contra quem a adjudicação é 
promovida. Essa lista não é obriga-
tória e também não é uma lista que 
funciona para afastar as pessoas; 

Haverá, na adjudicação prevista 
pelo Instituto de Engenharia, um 
momento de conciliação. O adjudi-
cador vai ter, obrigatoriamente, que 
conversar com as partes para verificar 
se existe a possibilidade de concilia-
ção. Essa conversa, entretanto, não 
precisa ser presencial, ela pode ser 
por vídeoconferência, teleconferên-
cia, sempre em vista com uma solu-
ção rápida do litígio;

As partes terão 10 dias para se 
manifestar, salvo se o adjudicador 
entender que esse tempo é insufi-
ciente, ele pode dar mais tempo para 
as partes;

A decisão do adjudicador, dife-

rentemente da Inglaterra, não acon-
tecerá em 28 dias. A previsão será de 
45 dias, pois no início será necessário 
um pouco mais de tempo para adap-
tação do  sistema, priorizando a qua-
lidade do procedimento.

O projeto de Regulamento de 
Adjudicação está sendo estudado, 
mas o texto inicial pode ser conferido 
aqui. 

Formação de adjudicadores 
Mais do que lançar um regula-

mento, a CMA-IE quer um meca-
nismo efetivo de Adjudicação, o que 
prevê um guia para as pessoas enten-
derem como a ferramenta funciona, 
mas também para formar adjudica-
dores qualificados, com um bom e 
eficiente treinamento. “Sabemos que 
a experiência inglesa é muito boa e 
por intermédio do senhor Miers, ti-
vemos contato com o Chartered Insti-
tute of Arbitrators, que é um dos prin-
cipais órgãos, não só de arbitragem, 
mas também de adjudicação. Eles 
têm experiência e cursos desenvol-
vidos. A ideia é trazer o curso para 
o Instituto de Engenharia até o final 
desse ano ou começo do primeiro 
semestre de 2017. Ele contará com 
quatro módulos”, destacou Marcelo. 

O primeiro módulo será volta-
do para engenheiros, pois focará o 
Direito aplicado, para que os enge-
nheiros tenham melhor contato com 
a matéria, com a parte jurídica que 
terão que lidar para adjudicação e, ao 
final terá uma avaliação. 

O segundo tratará da adjudicação 
em grandes linhas, para que conhe-
çam os procedimentos. Será aberto 
para todos e não terá avaliação final. 

 O terceiro módulo será avançado 
para engenheiros e juristas que te-
nham interesse em ser adjudicadores, 
esse módulo é de formação. Os inte-
ressados terão que ter passado pelo 
segundo módulo. 

O quarto módulo será de homo-
logação. Haverá uma homologação 
tanto do Instituto de Engenharia 
quanto do Chartered Institute of Ar-
bitrators, para fazer parte da lista de 
adjudicadores do Instituto de Enge-
nharia.

Mesa de Debates 
Entre as palestras ocorreram de-

bates sobre os temas. Participaram das 
mesas: Fernando Marcondes, advoga-
do e especialista em Direito da Cons-
trução e Infraestrutura, Paulo Marcos 
Freitas Cossa, diretor de Marketing e 
Divulgação da CMA-IE e sócio-fun-
dador da Delcossa Engenharia e Cor-
retora de Seguros, Maria de Castro 
Michielin, diretora jurídica da Arte-
ris, Bárbara Matias Bueno de Mattos 
Galvão, gerente jurídica da Camargo 
Corrêa, Elisabete Parejo, sócia da Pa-
rejo & Associados e Parejo Consulto-
ria, Vitor Madeira, sócio-fundador e 
coordenador da área de Construção 
e Infraestrutura da Madeira Valentim 
& Alem Advogados.

e confira a galeria de imagens 
do seminário.Christopher Miers

cma-ie
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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

Clique aqui

http://ie.org.br/camara/cma_textos.php?id_sessao=21&id_texto=20&lnk=1
http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot9693.pdf
http://ie.org.br/site/galerias/exibe/id_sessao/1/id_galeria/268/I-S%C3%A9min%C3%A1rio-Internacional-de-Adjudica%C3%A7%C3%A3o-em-Contratos-de-Engenharia-e-Seguros-
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crea-sp

N
as mais de 15 unidades 
da Casa da Engenharia já 
entregues pelo Crea-SP 
em diferentes municípios 

paulistas, chamam especial atenção 
as edificações das cidades de Monte 
Alto e Itanhaém.

Além de contarem com a padroni-
zação visual estabelecida para os pontos 
de atendimento do Crea-SP em todo o 
Estado, seguindo um processo constru-
tivo totalmente sustentável, que inclui 
ampla acessibilidade nas áreas externas 
e internas, essas sedes apresentam um 
diferencial: no lugar dos auditórios que 
integram todos os prédios do projeto 
da Casa da Engenharia, Monte Alto e 
Itanhaém ganharam seus próprios cen-
tros de treinamento.

A escolha dessas duas localida-
des deu-se em função das condições 
de espaço oferecidas pelos terrenos 
doados pelo poder público dos muni-
cípios, bem como por sua localização 
geográfica: em Itanhaém, distante a 
pouco mais de 110 km da Capital, 
poderão ser reunidos profissionais do 
Litoral Norte e Sul, Vale do Paraíba e 
da Região Metropolitana de São Pau-

Centro de Treinamento da Casa da Engenharia

e aperfeiçoamento profissional
Crea-SP investe em capacitação 

IE

lo. Já Monte Alto, localizada próximo 
à região central do Estado, torna-se 
uma boa opção para treinamentos re-
alizados com profissionais das demais 
regiões do interior paulista.

Dotados de condições especiais de 
infraestrutura e conforto, os centros 
de treinamento serão amplamente 
utilizados em reuniões de funcioná-
rios, agentes fiscais, inspetores, conse-
lheiros, sempre visando o aperfeiçoa-
mento profissional desses grupos. 

"Os centros de treinamento vão 
oferecer aperfeiçoamento profissio-
nal a todos. A sociedade de hoje é 
muito dinâmica, as tecnologias evo-
luem rapidamente e novidades che-
gam a todo o momento. Atualização 
é um item fundamental para a valo-
rização profissional. Precisamos nos 
aperfeiçoar constantemente, porque 
profissional desatualizado não tem 
valor no mercado", destaca o presi-
dente do Crea-SP, Engenheiro Fran-
cisco Kurimori.

Esses espaços, no entanto, não 
serão reservados exclusivamente ao 
corpo funcional do Crea-SP e das 
associações profissionais: também 

estarão disponíveis para que a socie-
dade civil organizada possa promover 
encontros que levem aprimoramento 
aos seus participantes.

"A nossa categoria profissional 
existe para prestar serviços à socieda-
de, não apenas para ficar à disposição 
das nossas famílias e dos nossos co-
legas. Por isso esses espaços ficarão à 
disposição da população, servindo de 
ponto de integração com a socieda-
de", diz Kurimori.

Já em suas respectivas datas de 
inauguração, os Centros de Treinamen-
to de Monte Alto e Itanhaém passaram 
com louvor por uma prova de fogo: se-
diaram etapas preparatórias para o 9º 
CEP – Congresso Estadual de Profis-
sionais –, acomodando em média 350 
pessoas cada, com total conforto.

Contando com auditórios ou cen-
tros de treinamento, uma coisa é certa: 
cada unidade da Casa da Engenharia 
foi concebida para tornar-se um pon-
to de referência para a municipalidade 
e, assim, aproximar a comunidade tec-
nológica da população local.
Fonte: Departamento de Comunica-
ção do Crea-SP

“ acontece

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.
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A triste situação do
saneamento básico no Brasil

N
o Brasil, o saneamento 
básico representado pelo 
abastecimento de água e 
principalmente por cole-

ta e tratamento de esgotos tem tido 
o pior desempenho dentre as obras 
de infraestrutura patrocinadas pelos 
governos nas esferas federal, esta-
dual e municipal. 

O Governo federal divulgou em 
16 de março do corrente que, em 
2014, menos de 60% das populações 
urbanas eram atendidas por rede de 
coleta de esgotos. O ministério das 
Cidades admite que o Brasil difi-
cilmente será capaz de cumprir as 
metas do Plano Nacional de Sane-
amento Básico (PLANSAB) que é 
universalizar os serviços de abaste-
cimento de água até o ano de 2023 
e prover 93% da população de rede 
de esgotos até 2035. O próprio Se-
cretário Nacional de Saneamento, 
Paulo Ferreira, revelou que há mui-
tas obras em atraso e que existem 
problemas de gestão nos projetos 
dos estados. 

De acordo com a ONG Contas 
Abertas as obras do PAC no perío-
do de 2007 (onde começou) tiveram 
investimentos da ordem de R$ 2.6 
trilhões de reais. Deste montante, 
quase 40% do valor foram alocados 
ao financiamento de habitações, 
incluindo o programa Minha Casa 
Minha Vida. Em seguida, os re-
cursos foram destinados às estatais, 
empresas privadas e a investimentos 
diretos do governo federal. Neste 

opinião

José Eduardo W. A. Cavalcanti
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período foram concluídas apenas 
16.8% das obras previstas inicial-
mente no PAC, de acordo com a 
Inter. B Consultoria. 

Para o saneamento, apenas res-
taram R$ 62 bilhões. Destes re-
cursos, inicialmente previstos em 
2007 para investir em saneamento 
até 2014, as obras concluídas neste 
período foram de apenas R$ 4.2 bi-
lhões de reais, o que corresponde a 
menos de 7% do total. (6,8%). 

De acordo com o jornalista Car-
los Alberto Sardemberg, os investi-
mentos em saneamento em 2012 e 
2013 foram de 11.4 bilhões em cada 
um daqueles anos. Em 2013, o in-
vestimento caiu a R$ 11 bilhões de 
reais e, em 2015, a R$ 8.2 bilhões 
de reais. Ainda, segundo aquele 

jornalista, o montante do investi-
mento em saneamento deveria ter 
sido pelo menos de 16 bilhões de 
reais anuais para se alcançar uma 
certa universalização nas cidades 
em 2035. Este quadro faz parte da 
queda global de investimentos que 
necessitaria ser de 25% do PIB para 
se ter um crescimento anual do PIB 
de 4%. Em 2015, o montante dos 
investimentos foi de apenas 18,2% 
do PIB estimado em cerca de R$ 6 
trilhões de reais. 

Em consequência, a saúde pú-
blica preventiva no Brasil vai de mal 
a pior. Além das conhecidas doen-
ças de veiculação hídrica que atinge 
parte substancial da população que 
lotam a nossa já combalida rede 
hospitalar emergem outros riscos 
de doenças como dengue, zika e chi-
kungunya diretamente relacionadas 
com a precariedade do saneamento 
básico. 

Dadas às dificuldades do poder 
público em prover os investimen-
tos necessários haveria necessidade 
de se captar lá fora capitais para os 
investimentos necessários na forma 
de concessões e parcerias público-
-privada como defendem a Câmara 
Brasileira da Indústria da Constru-
ção e outras entidades do setor. 

José Eduardo W. A. Cavalcanti
Conselheiro do Instituto de 

Engenharia
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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 
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acontece acontece

Presidente do Instituto 
apresenta, em Brasília, 
programa de Ferrovias/

Agronegócios
Camil Eid, presidente do Instituto de Engenha-

ria, e Jean Carlos Pejo, secretário geral da Associação 
Latino- Americana de Estradas de Ferro (ALAF 
Brasil) foram recebidos em junho, em Brasília, por 
Eduardo Parente de Menezes, assessor para o Pro-
grama de Parceria de Investimentos (PPI). 

O objetivo do encontro foi apresentar o Progra-
ma de Ocupação do Território Nacional pela Fer-
rovia Associada ao Agronegócio, desenvolvido pelo 
Instituto de Engenharia em parceria com o Cen-
tro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas 
(GVagro). 

Em breve, será realizado no Instituto de Enge-
nharia um seminário para a apresentação do Progra-
ma, no qual terá como convidado Wellington Mo-
reira Franco, secretário Executivo do PPI. 

Para conhecer a prévia do Programa de Ocupa-
ção do Território Nacional pela Ferrovia Associada 
ao Agronegócio, clique aqui.         

Isitec e Instituto de Engenharia firmam parceria para cursos de capacitação

O Instituto Superior de Inovação 
e Tecnologia (Isitec), cujo mantene-
dor é o SEESP, assinou, em junho, na 
Capital paulista, termo de cooperação 
técnica com o Instituto de Engenharia 
(IE) para cursos de capacitação. Anto-
nio Octaviano, diretor de Extensão e 
Serviços de Consultoria do Isitec, co-
memorou a iniciativa salientando que a 
faculdade do sindicato tem todo “o credenciamento para 
realizar cursos de extensão, capacitação, especialização e 
também a graduação em Engenharia de Inovação”.

Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do  
SEESP, destacou que a parceria significa ainda mais be-
nefícios aos associados do sindicato e aos profissionais em 
geral. “É mais um passo importante que o Isitec dá e tam-
bém mostra, na prática, a Engenharia Unida.” 

Por parte do IE, o vice-presidente de Administração 
e Finanças, José Olimpio Dias de Faria, disse que a en-
tidade está trabalhando em discussões e estratégias para 
o desenvolvimento, com destaque especial ao agronegócio 
brasileiro que vem dando bons resultados ao País. Faria 
falou sobre o espaço para o coworking (é um modelo de 
trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e 
recursos de escritório) que o Instituto está montando para 
trabalhar com inovação, empreendedorismo e tecnologia e 
convidou o Isitec a participar ativamente do projeto.

A parceria com o Isitec foi avaliada pelo vice–presi-
dente de Assuntos Internos do Instituto, Roberto Barto-
lomeu Berkes, como uma ação que “acompanha a evolução 
da engenharia”. Ele aproveitou, ainda, para parabenizar o  
SEESP pela criação e manutenção da faculdade. Miriana 
Pereira Marques, vice-presidente de Atividades Técnicas do 

Diretores do Isitec e do Instituto de Engenharia 

Presidente do SEESP, Murilo Pinheiro (à esq.), acom-

panha assinatura de parceria, afirmando que era um 

passo concreto da Engenharia Unida

Diretoria do IE comemora convênio como 
uma evolução da engenharia

Assinatura do termo de cooperação faz parte das atividades de comemoração do centenário do Instituto de Engenharia

IE, reforçou a importância do pas-
so entre as entidades e afirmou que 
já existem muitas ideias para serem 
colocadas em prática, conclamando 
os presentes a já estabelecerem um 
cronograma de reuniões. 

A assinatura foi acompanhada, 
ainda, por outros diretores do Ins-

tituto de Engenharia e pelo consultor da 
Pós-Gradução do Isitec, Denésio de Andrade Carvalho.

Engemaker
Logo após a assinatura, Pinheiro e os diretores do Isi-

tec visitaram o empreendimento Engenho Maker, fruto de 
contrato entre o IE e a Engemaker, que prevê a implanta-
ção e operação de espaços “makers” e coworking. O espaço 
oferece aos associados do Instituto, bem como ao público 
em geral, acesso a ferramentas específicas, tais como, im-
pressora 3D, CNC, cortadora a laser, torno e fresa, dentre 
outras. O objetivo dessa iniciativa é proporcionar ao ci-
dadão comum a utilização das ferramentas e tecnologias 
necessárias para a criação de seus projetos e estimular a 
inovação e a resolução de problemas.

Fonte: Rosângela Ribeiro Gil, Imprensa Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado de São Paulo - Com informações de Paula 
Bortolini.
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Instituto e CIEE celebram acordo de cooperação técnica

O Instituto de Engenharia e o Centro de Integração 
Empresa-Escola – CIEE – assinaram acordo de coope-
ração técnica tendo como um dos objetivos a interação 
com os associados do Instituto para identificar oportuni-
dades de estágios ou de aprendizagem. 

O acordo foi assinado por Camil Eid, presidente do 
Instituto de Engenharia, e Luiz Gonzaga Bertelli, presi-

Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do Conselho de Administração 
do CIEE, e Camil Eid, presidente do Instituto de Engenharia

Adolfo Savelli, Camil Eid, Luiz Gonzaga Bertelli, Marcos Moliterno e Luiz 
Gustavo Coppola
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dente do Conselho de Administração do CIEE. A coorde-
nação do Acordo, por parte do Instituto, ficará com Adolfo 
Bolivar Savelli, conselheiro da Casa. 

Durante a assinatura, também estiveram presentes 
Marcos Moliterno, vice-presidente de Relações Externas 
do Instituto, e Luiz Gustavo Coppola, superintendente de 
Atendimento no estado de São Paulo. 
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Instituto e APM: parceria em 
prol do conhecimento técnico

Da esq. p/ dir.: Marilene Mariottoni, presidente do Conselho Deliberativo 
da APM, Aluizio de Barros Fagundes, ex-presidente do IE, Carlos Alber-
to Cruz Filho, presidente da APM, e Miriana Marques, vice-presidente de 
Atividades Técnicas do IE

O Instituto de Engenharia e a Associação Paulista de 
Municípios - APM - fecharam, em junho, uma parceria de 
cooperação técnica. 

A reunião, que aconteceu na sede do IE, teve a presença 
de Aluizio de Barros Fagundes, ex-presidente do Instituto 
de Engenharia (2009-2010/ 2011-2012), Miriana Mar-
ques, vice-presidente de Atividades Técnicas do Instituto, 
Carlos Alberto Cruz Filho, presidente da APM, e Marilene 
Mariottoni, presidente do Conselho Deliberativo da APM. 

A parceria faz parte das comemorações do centenário 
do Instituto de Engenharia e, como primeira atividade, já 
está sendo discutida a proposta para um evento previsto 
para o mês de agosto.

http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot10182.pdf
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agenda

SEMINÁRIOS

Caminhos da EngEnharia – 
CapítuLo X – CrisE hídriCa Em sp: 
Como foi administrada a pior 
sECa da história pauLista 
2 de agosto – das 9h às 18h
Após passar pela pior crise hídrica dos últimos 80 anos, quando, 
em 2014, o volume do sistema Cantareira - que atende a 8,8 mi-
lhões de pessoas na Grande São Paulo – atingiu sua reserva téc-
nica, o governo do Estado de São Paulo tem pela frente o desafio 
de desenvolver um plano de gestão para garantir um sistema de 
abastecimento que conte com o Sistema Cantareira e a recupera-
ção do seu nível, e com obras que tragam um futuro mais seguro 
para a população do Estado, no que se refere a recursos hídricos. 
A SABESP tem realizado diversas obras, visando ampliar a 
oferta de água e interligar reservatórios e sistemas, que são de 
interesse da Engenharia nacional e da sociedade em geral. Esse 
evento trará à tona discussões, soluções e desafios sobre a crise 
hídrica em São Paulo, tendo por tema principal segurança hí-
drica, a interligação de bacias e sistemas. 
Inscrições gratuitas pelo e-mail: divtec@iengenharia.org.br.

iot - intErnEt das Coisas - 
"a rEvoLução das Coisas"
25 de agosto – das 8h às 18h
A Internet das Coisas (IoT) é a próxima Revolução Industrial e 
vai mudar a maneira como todas as empresas, governos e consu-
midores interagem com o mundo físico. O Ecossistema da IoT é 
imenso e possibilita que todos se conectem a tudo, na indústria 
em casa e até na agricultura.  Nesse seminário, abordaremos os 
componentes desse ecossistema, incluindo dispositivos, redes, 
segurança e uma estimativa do tamanho do mercado que em 
2020 poderá alcançar 34 bilhões de dispositivos conectados.  
Inscrições gratuitas pelo e-mail: divtec@iengenharia.org.br.

QUINTAS CULTURAIS

soListas CLássiCos ao som dE 
aCordEão 
4 de agosto – das 20h às 22h30
Em comemoração aos 100 anos do Instituto de Engenharia, 
apresentamos Solistas Clássicos ao som de Acordeão. O evento 
contará com apresentações de Solistas Clássicos, Solistas, Sele-
ção de chorinhos, canções napoletanas e conjunto instrumen-
tal. Convidado especial: Sebastião Teixeira - barítono.
Vagas limitadas! Faça sua inscrição gratuita pelo e-mail: 
secretaria@iengenharia.org.br.

CURSO

apLiCação prátiCa da norma nr-
10 – sEgurança Em instaLaçõEs E 
sErviços Em ELEtriCidadE

9 de agosto – das 8h30 às 17h
A regulamentação da norma NR-10 trouxe a obrigatoriedade 
legal da adequação das instalações e a necessidade de aperfei-
çoamento dos profissionais responsáveis ou envolvidos no uso 
de energia elétrica, nas áreas de projeto, engenharia, operação 
ou de manutenção. Serão apresentados modelos de gerencia-
mento para aplicação da norma, procedimentos operacionais 
a ser aplicado, o desenvolvimento do adequado prontuário das 
instalações, características de treinamento das equipes envol-
vidas e dos equipamentos de proteção disponíveis no mercado.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista é engenheiro 
especialista da CESP. Gerente da Divisão Técnica da extinta 
Agência para Aplicação de Energia. Atualmente, é diretor da 
Backing Engenharia e Treinamento Ltda.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 495,00
Não associados – R$ 550,00

patoLogia dos rEvEstimEntos 
dE faChada: idEntifiCação E 
tratamEnto
16 e 17 de agosto – das 8h às 18h
Aprofundar o conhecimento das patologias mais frequentes nos 
revestimentos argamassados, cerâmicos e pétreos, explorando 
causas, formas de manifestação, implicações, agentes deletérios e 
mecanismos de deterioração. Entender melhor o comportamen-
to global dos edifícios e as diferentes interações entre suas partes. 
Instrutor: Renato Freua Sahade, Engenheiro Civil 
(UNIP), mestre em Habitação: Planejamento e tecnologia 
IPT, pós – graduação em Materiais de Construção (Poli/ 
USP). Consultor nas áreas de patologia das construções com 
especialização nas áreas de Concreto Armado, Revestimentos 
Argamassados, Cerâmicos e Pétreos, Caixilharia em Alumínio 
e Impermeabilizações. 
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 702,00
Não associados – R$ 780,00

açõEs dos vEntos nas 
CobErturas – abnt nbr 6123, 
forças dEvidas ao vEnto Em 
EdifiCaçõEs
23 e 24 de agosto – das 13h30 às 22h
Interpretar e explicar o uso da norma NBR 6123 com ênfa-
se nas coberturas, paredes e fachadas envidraçadas.  Serão 
abordados os efeitos dos ventos nas edificações; causas dos 
acidentes em coberturas, painéis, paredes e vidros; fatores 
normalizados; procedimentos de cálculos para coberturas e 
paredes; ancoragens de coberturas, entre outros. 
Instrutor: João de Valentin  é diretor da Hexagrama Inovação 
e Desenvolvimento, consultor Técnico da ABNT/CB-02, con-
sultor de empresas no setor de Geotecnia, gerente de Desen-
volvimento de Produtos da Eternit, coordenador de Pesquisas 
junto ao IPT e Prof. da UNG.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 675,00
Não associados – R$ 750,00

agenda

VISITA TÉCNICA

Espaço natura Cajamar
16 de agosto – das 7h30 às 12h 
Durante a visita serão explanadas a  história, a cultura e os valores 
da Natura. Em seguida, haverá uma caminhada pelos corredores 
das fábricas onde  será possível ver a produção através de uma 
parede de vidro. Após, a visita parte para a área da expedição. 
A próxima visita será na Alameda de Serviços onde poderão 
ser observadas as diversas facilidades do dia a dia do colabora-
dor Natura. Finalizando, a visita segue para o  NAN - Núcleo 
de Aprendizagem Natura.
Investimento transporte: 
Associados ao instituto de Engenharia - R$ 35,00  
Não associados - R$ 60,00   
Mais informações e inscrições, clique aqui.

paLEstras

gErEnCiamEntos dE faCiLidadEs: 
uma visão sistêmiCa
16 de agosto – das 20h às 21h30
A cada dia que passa o mundo se transforma. O impacto da 
tecnologia e a obsolescência física e funcional das edificações 
exigem atenção e intervenção permanente na adequação às no-
vas exigências dos usuários. Assegurar a integridade das edi-
ficações, a usabilidade, o valor e a segurança de modo que o 
ambiente construído cumpra as suas finalidades é tarefa per-
manente dos responsáveis pela adequação ao uso e operação 
das edificações. Nessa palestra será apresentada uma visão sis-
têmica acerca dos objetivos e tendências em Gerenciamento de 
Facilidades, entendendo-se como fundamental a participação 
da engenharia nesse processo.
Palestrante: Moacyr E. A. da Graça é engenheiro civil, 
mestre e doutor em Engenharia Urbana e de Constru-
ções Civis, pela EPUSP, onde também é professor. Fun-
dou e dirigiu diversas empresas de engenharia. Foi coor-
denador e idealizador do MBA/USP – Gerenciamento 
de Facilidades. É diretor da empresa APEX – Engenha-
ria do Ambiente Construído, atuando como consultor 
em Gerenciamento de Ativos Imobiliários para organi-
zações de diversos segmentos da sociedade. 

bim apLiCado na vErifiCação da 
norma dE sEgurança Contra 
inCêndio utiLizando o programa 
soLibri
31 de agosto –das 19h às 20h30

A palestra tem como objetivo implementar a verificação au-
tomática de regras, para normas de incêndio do estado de São 
Paulo, em edificações de uso residencial privativa multifami-
liar. Será implementada a proposta para o contexto BIM com o 
programa Solibri de verificação de modelo.
Palestrante: Marcel Kater é engenheiro Civil, FAAP. Atual-
mente é diretor da Kater, onde desenvolve softwares e promove 
cursos para as áreas técnicas. Vem se dedicando a consultoria 
e implantação de sistemas em empresas de engenharia e ar-
quitetura, participa, na UNICAMP, de estudos das melhores 
práticas de BIM, onde também cursa o mestrado envolvendo o 
mesmo tema. Participou da equipe de implantação do TQS e 
da equipe de implantação e desenvolvimento da AltoQi. 
Inscreva-se gratuitamente para as palestras pelo e-mail: 
dvitec@iengenharia.org.br.

Cma-iE

paLEstra

sEguro dECEnaL, a transfErênCia 
dos risCos dE Longo prazo dos 
EmprEEndimEntos
3 de agosto – das 9h às 10h30
Expositores: Rosane Marçola D´Avila é engenheira civil, 
pós-graduação em Gerenciamento de Riscos (COPPE/UFRJ). 
Experiência em gerenciamento de projetos de desenvolvimento 
e subscrição de seguros. Atualmente ocupa o cargo de diretora 
Técnica na Essor Seguros, sendo responsável pelo departamen-
to de Construção Civil. 
Paulo Pinto Fonseca é engenheiro civil,  Universidade San-
ta Úrsula, com pós-graduação em Engenharia Econômica 
(UFRJ), atuando na área de engenharia em obras de contenção, 
avaliações de imóveis, estudos de viabilidade técnica e finan-
ceira, orçamento e regulação de sinistros de diversos ramos.
Evento gratuito com café da manhã incluso. Vagas limitadas!
Inscreva-se pelo e-mail: camara@iengenharia.org.br

sEminário

2º sEminário intErnaCionaL dE 
disputE boards
15 de agosto – das 9h às 18h
O seminário é direcionado especialmente a construtores, enge-
nheiros e advogados, assim como a gestores públicos e privados 
de empresas e organizações que atuem nos setores de infraes-
trutura e construção. O evento acontecerá no SindusCon - SP 
e abordará a utilização dos Dispute Boards para a solução de 
conflitos em grandes empreendimentos internacionais, bem 
como a recente experiência brasileira no assunto. 
Inscreva-se pelo site: 
http://eventus.com.br/disputeboards2016/

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.

mailto:divtec@iengenharia.org.br
mailto:divtec@iengenharia.org.br
mailto:secretaria@iengenharia.org.br
http://www.iengenharia.org.br/site/agenda/exibe/id_sessao/2/id_evento/1726/Visita-T%C3%A9cnica-Espa%C3%A7o-Natura-Cajamar-
mailto:dvitec@iengenharia.org.br
mailto:camara@iengenharia.org.br
http://eventus.com.br/disputeboards2016/
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.

Nesse livro é explicado, de maneira objetiva e 
didática, o uso adequado de máquinas, equipamen-
tos e instalações. Verdadeiro manual de educação 
e segurança ocupacional em que, sempre conside-
rando e observando as normas e a legislação em 
vigor, são tratados temas como diferentes tipos de 
ferramentas, sua utilização e manutenção; caldeiras, 
motores e bombas; instalações elétricas e operações 
de soldagem; contato com produtos químicos; ma-
nuseio e armazenamento de materiais. Um impor-
tante instrumento de consulta para profissionais e 
educadores. 

Esse livro oferece uma introdução à termodinâmi-
ca, envolvendo armazenamento, transferência e trans-
formação de energia. Fornece os conceitos básicos e 
habilidades para a resolução de problemas que são 
posteriormente utilizados em mecânica dos fluidos, 
transferência de calor e no projeto de sistemas termo-
fluidos. Formatado como um curso em ciências tér-
micas para estudantes de engenharia, Termodinâmica 
para Engenheiros concentra-se em fornecer uma visão 
de como a termodinâmica pode ser usada para explicar 
exemplos de fenômenos cotidianos. Apresenta muitos 
exemplos práticos que demonstram a configuração e a 
solução adequada de problemas e uma grande varieda-
de de problemas como tarefa.

O livro faz levantamento da vida do engenheiro 
Bruno Contarini, nascido no bairro carioca do Gra-
jaú, em 1933, e formado pela Escola Nacional de 
Engenharia (RJ), em 1956, com especialização em 
arquitetura e cursos de extensão em pontes, grandes 
estruturas e portos de mar, rios e lagoas.  Ele foi o 
principal construtor da Ponte Rio-Niterói; parti-
cipou da construção de Brasília; calculou obras de 
Oscar Niemeyer no exterior; calculou o Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói (RJ) e desenvolveu 
outros projetos. Aos 82 anos, ele continua a ser um 
dos maiores engenheiros do País.

A complexidade crescente das demandas e dos 
problemas socioambientais instiga à concepção de 
novas abordagens para a construção de soluções téc-
nicas mais eficientes em busca da sustentabilidade 
social, ambiental e econômica. As novas abordagens 
para a proposição de soluções técnicas sustentáveis 
requerem o olhar do planejamento estratégico e da 
apreciação sistêmica e integrada de maneira a con-
tribuir para a mitigação de problemas ambientais. 
E com relação às águas urbanas, o principal objeto 
desta publicação, estratégias e soluções baseadas no 
planejamento estratégico e no enfoque integrado do 
saneamento indubitavelmente apresentam grande 
potencial para a gestão integrada das mesmas.  

Saneamento para 
Gestão Integrada das 
Águas Urbanas

Daniel Costa dos Santos
Elsevier – 2016

Termodinâmica para 
Engenheiros

Kenneth A. Kroos e 
Merle C. Potter
Cengage Learning – 2015

Prevenção e Controle 
de Risco em Máquinas, 
Equipamentos e Instalações

Armando Campos/ José da 
Cunha Tavares/ Valter Lima
Senac  –  2014

O Mestre da Arte de 
Resolver Estruturas - A 
História do Engenheiro 
Bruno Contarini
 
Nildo Carlos de Oliveira
Joseph Young – 2016

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
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