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          14 Acontece
Presidente do Instituto se reúne com vice-governador 
eleito do estado de SP 

como os recém-formados que foram homenageados durante 
a Premiação das Divisões Técnicas. Eles são alguns dos ga-
nhadores do “Prêmio Melhores Alunos”, iniciativa promovi-
da pelo Instituto de Engenharia que reconhece os estudantes 
com melhor desempenho escolar das principais faculdades 
de Engenharia do Estado de São Paulo.

A soma da experiência com a força da juventude
Aqui, no Instituto de Engenharia, queremos intensificar 

ainda mais a convivência dos engenheiros experientes com a 
nova geração. Os mais vividos têm 
uma bagagem profissional muito 
grande e precisam de alguém que 
dê continuidade a tudo aquilo que 
construíram. Tal incumbência fica 
para os jovens engenheiros, que 
contam com muita energia e têm 
sede de aprender. 

O encontro de gerações pode 
render bons frutos. É por isso que 
convidamos os novos engenhei-
ros a integrarem os nossos grupos 
multidisciplinares formados por 
associados, apoiadores ocasionais, 
entidades e empresas que, de for-
ma voluntária e patriota, investiram 
tempo e dinheiro na criação dos 
projetos da Casa. E, se para o Insti-
tuto é vantajoso contar com pessoas 
altamente qualificadas, para esses 
profissionais também é importante 
fazer parte de uma DT, porque os 
trabalhos ali desenvolvidos podem 
alavancar e consolidar suas carreiras.

No evento do Dia do Engenheiro e Premiação das Di-
visões Técnicas, tivemos a oportunidade de dar destaque 
aos associados pelas divulgações de suas produções técnicas, 
chanceladas pelo crivo da comissão julgadora, composta por 
eminentes engenheiros da Casa. 

Na ocasião, também pudemos fazer uma verdadeira con-
fraternização, ao celebrarmos o Dia do Engenheiro e as pre-
miações com a vibrante participação de pessoas de diversas 
gerações que integram o Instituto de Engenharia. Junto a 
elas, estiveram presentes também engenheiros e profissio-
nais de outras formações que já fazem parte da instituição, 
novos associados, amigos e familiares. 

E é com este espírito de renovação e otimismo que eu de-
sejo a todos vocês um ano-novo repleto de grandes realizações.

Que venha 2019! IE

Divisões Técnicas: o coração 
do instituto de Engenharia

stamos começando mais um ano e este é um mo-
mento de ref lexão. É tempo de lembrarmos de 
tudo o que fizemos e analisarmos as vitórias e os 
pontos a corrigir. É hora também de pensarmos 
em novos rumos que irão nos alçar a voos ainda 

mais altos no futuro – e como chegaremos lá.
Foram muitos os acertos que tivemos ao longo de 2018. 

Entre eles, destaco as Divisões Técnicas (DTs), nossa prin-
cipal aposta para 2019, por ser a porta de entrada de novos 
associados. Elas são tão importantes que a festa de Premia-
ção das DTs foi realizada separada-
mente da cerimônia de entrega do 
título de Eminente Engenheiro do 
Ano – e em uma data especial: 11 
de dezembro, Dia do Engenheiro! 

O evento superou as expectati-
vas: casa cheia e todos contentes, o 
que nos trouxe orgulho e satisfação. 
A festa cumpriu seu principal obje-
tivo: motivar os membros das Di-
visões Técnicas, afinal são eles os 
responsáveis pelo desenvolvimento 
de projetos que visam transformar 
ideias em realidade, contribuindo 
assim para o desenvolvimento do 
Brasil. Com esses profissionais de-
dicados e competentes,  o Instituto 
de Engenharia se mantém como 
palco de discussão de debates vol-
tados à criação de soluções para os 
problemas do Brasil. 

Os resultados que alcançamos 
em 2018 foram expressivos: regis-
tramos uma média de três eventos 
semanais internos e externos realizados pelas Divisões, além 
de cursos e seminários que contaram com nosso apoio e ti-
veram a participação direta de representantes da Instituição. 
Vale lembrar também que, no ano passado, as DTs foram 
revitalizadas, reestruturadas e contaram com a colaboração 
de novos integrantes.

Oportunidade para novos associados
O nosso desafio agora é atrair novos voluntários e, prin-

cipalmente, recepcioná-los e integrá-los ao Instituto. Preci-
samos buscar e dar espaço para novas lideranças com dis-
posição para trabalhar. E quando penso nisso, lembro que 
devemos dar oportunidade a novos associados – tenham eles 
25, 30, 50, 70 anos ou mais. 

A Casa também está aberta aos jovens engenheiros, 

E

Eduardo Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia
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Instituto de Engenharia comemora 
Dia do Engenheiro

com premiações e homenagens

Motivação. Esse foi o 
foco da festa em Co-
memoração ao Dia do 
Engenheiro, realizada 

em 11 de dezembro, na sede do 
Instituto de Engenharia.

Associados, parceiros, voluntá-
rios, jovens engenheiros, convida-
dos e funcionários se reuniram para 
celebrar a Engenharia e recarregar 
as energias para os novos desafios 

centrífuga, e Érica Dallariva, que 
recebeu Menção Honrosa com o 
Melhor Trabalho do Ano Anali-
sando Temas Ligados ao Exercí-
cio da Profissão.

A Divisão de Estruturas rece-
beu o prêmio como a Divisão Téc-
nica mais Atuante e a Divisão de 
Engenharia Sanitária, Recursos 
Hídricos e Biotecnologia como a 
Melhor Avaliação Qualitativa.

Diversos jovens engenheiros 
e engenheiras que receberam do 
Instituto de Engenharia o Prêmio 
Melhores Alunos, durante sua 
colação de grau, foram homena-
geados no decorrer da cerimônia. 
Aliás, os jovens foram o foco da 
apresentação do comunicólogo e 
mentor Sidnei Oliveira que, du-
rante sua palestra, ressaltou o que 
eles terão de desafios pela frente e 
a responsabilidade de cada em ser 
um transformador do mundo.

Dois engenheiros que contri-
buíram durante muitos anos com 
a Casa receberam homenagem 
póstuma: Gabriel Oliva Feitosa e 
Walter Braga. As placas em ho-
menagem foram entregues às es-
posas e familiares.

e conquistas que vêm pela frente
O vice-presidente das Divisões 

Técnicas, Jerônimo Cabral, entre-
gou o Prêmio das Divisões Técni-
cas que, neste ano, teve José Ma-
noel de Oliveira Reis, como autor 
do Melhor Trabalho Técnico do 
Ano, com o tema Doenças causa-
das pelo uso do ar condicionado 
e sua prevenção; Carlos Williams 
Carrion, com o Melhor Trabalho 

do Ano Analisando Temas de In-
teresse do Setor Público, com o 
assunto Técnicas de otimização 
de empreendimentos de cons-
trução civil habitacional; Micelli 
Camargo premiado com o Me-
lhor Trabalho do Ano Analisando 
Temas Ligados ao Exercício da 
Profissão, abordando o tema In-
vestigação de causa raiz de falhas 
e vazamento excessivo em bomba 

Melhor Avaliação Qualitativa – Divisão de Engenharia Sanitária, Recursos Hídricos e Biotecnologia

Divisão Técnica de Estruturas – a mais Atuante

Esposa do engenheiro Walter Braga recebe a placa em homenagem póstuma ao 
seu marido

Claudionor Silva, funcionário da Casa nos últimos 31 anos, 

está encerrando sua jornada. Ele foi homenageado pelas mais de 

três décadas de dedicação e trabalho ao Instituto, em especial, às 

Divisões Técnicas.

Miriana Marques, VP de Assuntos Internos, comandou o evento. Na tela, George Paulus, 

que falou por videoconferência
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Jorge Hori, que há anos colabora, 
como consultor, com diversos traba-
lhos do Instituto de Engenharia, a 
exemplo do projeto Ocupação Sus-
tentável do Território Nacional pela 
Ferrovia Associada ao Agronegócio, e 
Brasil: alimentos para mundo, rece-

nosso associado honorário
beu o título de Associado Honorário por 
sua dedicação e contribuição. 

Impossibilitado de receber a home-
nagem no dia da celebração, a placa foi 
entrega a ele pelo presidente do Insti-
tuto durante a reunião do Conselho 
Deliberativo.

Eduardo Lafraia, presidente do IE

Clique e veja todas as 
imagens da cerimônia

Durante o evento, o diretor de 
Comunicação do Instituto, George 
Paulus, lançou o Desafio de Enge-
nharias 2019. O objetivo é desafiar 
alunos e professores de escolas de 
Engenharia, de todas as áreas, a pro-
porem soluções inovadores com o ob-
jetivo de construir o futuro do Brasil.

O presidente do Instituto, Edu-
ardo Lafraia, encerrou o evento 
apresentando os projetos da Casa e 
ressaltando a importância de todos 
contribuírem com a Engenharia e 
com propostas para o desenvolvi-
mento do País. “Aqui você deixa de 
ser o comentarista para ser o prota-
gonista. Nesta Casa, vocês podem 
tornar os sonhos em realidade”, 
finalizou.

IE

eventoVocê 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 coffee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo – 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-fi, sonorização e microfones, 
TV LCD para retorno, e interligação com o 
espaço do mini-auditório para transmissão 
simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Terraço – 
Esse espaço 
comporta até 
80 pessoas e 
fica localizado 
em área 
cercada de 
verde, com 
chafariz. 

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 per-
feitamente 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 

Auditório Antonio 
Francisco de Paula Souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, flip-chart, 
sistema wi-fi , persianas 
black-out e ar-condicionado.

Instituto de engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6dJP

download the Kaywa Qr Code reader (App Store &Android market) and scan your code!

Salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, flip-
chart, sistema wi-fi, sonorização, 
microfones, persianas black-out e 
ar-condicionado.

https://www.flickr.com/photos/157391345@N08/albums/72157703097293051
https://www.flickr.com/photos/157391345@N08/albums/72157703097293051
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instituto participa do  
3° Congresso Brasileiro de 

Sprinklers

*Por Andréa Dória 

Nos dias 25 e 26 de outu-
bro, o Instituto de En-
genharia participou da 
3ª edição do Congresso 

Brasileiro de Sprinkles, realizado em 
Atibaia, São Paulo. Entre os temas 
da programação, foram debatidos 
o processo de instalação, inspeção, 
manutenção e testes dos sistemas de 
chuveiros automáticos.

Profissionais de diversas áreas da 
engenharia, empresas certificadoras, 
Ministério Público, agências regu-
lamentadoras nacionais e internacio-
nais, Corpo de Bombeiros e demais 

Evento discutiu a importância da inspeção, teste e 
manutenção dos sistemas de sprinklers e a legislação 

em prédios históricos

entidades de segurança e prevenção 
de incêndios participaram do evento, 
que proporcionou um vasto contato 
com materiais de capacitação técnica, 
novas tecnologias, tendências para o 
mercado e procedimentos para ma-
nutenção de edificações históricas.

A abertura oficial do primeiro 
dia do congresso ficou por conta da 
diretora-financeira da ABSpk e sócia 
da empresa Tecfire, Diana de Araú-
jo, com o painel “Projeto de inspeção: 
teste e manutenção”, que apresentou o 
resultado de um trabalho de seis me-
ses de fiscalização em cinco galpões 

logísticos e cinco prédios comerciais 
de São Paulo, realizado neste ano. O 
objetivo do trabalho foi apresentar 
as irregularidades nos sistemas de 
sprinklers em situações de incêndios, 
uma vez que os projetos de instalação 
pareciam corretos, mas não mostrava 
eficácia no combate às chamas.

Para o bom funcionamento dos 
chuveiros automáticos, são conside-
rados oito aspectos imprescindíveis: 
procedimentos de inspeção, reserva-
tórios do sistema de incêndio, bom-
bas de incêndio, sinalização, alar-
mes, válvulas, condições gerais dos 
sprinklers e tubulações e os impactos 
da falta de energia no local.

“80% dos casos de ocorrência de 
incêndios em que a edificação conta 
com sistema de sprinklers, o fogo se 
alastrou por conta das válvulas fe-
chadas ou bombas de incêndio que 
não funcionaram”, declara Diana. 

Fatores jurídicos e criminais
Pela primeira vez, o evento le-

vantou uma discussão a respeito dos 
aspectos jurídicos de responsabilida-
de civil e criminal para usuários de 
sistema de sprinklers, projetistas e 
instaladores. E, para debater o tema, 
o procurador Dr. José Carlos de Frei-
tas, da Procuradoria da Justiça de Di-
reitos Difusos e Coletivos destacou o 

artigo 186 do Código Civil, que es-
clarece que “aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito”.

Os responsáveis por qualquer 
dano no local do incêndio - desde 
que seja comprovado por meio de pe-
rícia - são os fabricantes e distribui-
dores de chuveiros de má qualidade; 
as empresas que, para economizarem, 
contratam um serviço de procedência 
duvidosa; os instaladores que, por não 
estarem devidamente qualificados, 
prestam um serviço de modo irres-
ponsável; e os Conselhos de Enge-
nharia e Arquitetura, que precisam 
fazer um trabalho rigoroso de vistoria 
das obras, e o Corpo de Bombeiros, 
cuja função é fiscalizar as edificações 
e potenciais áreas de risco.

Freitas afirma que é necessá-
rio criar uma forte aliança entre o 
Corpo de Bombeiros e órgãos de 
certificação e normatização, pois só 
assim será possível criar uma lei de 
certificação e regulamentação para 
os sistemas de chuveiros.

Incêndios em patrimônios 
históricos

No segundo e último dia, foi 
apresentada outra novidade nesta edi-
ção do Congresso: o painel “Apren-
dendo com incêndios em patrimônios 
históricos”. Um dos palestrantes, o 
engenheiro quimíco Marcelo Lima, 
do Instituto Sprinklers Brasil, trouxe 
o tema “Proteção por sprinklers em 
museus no Brasil e no mundo”.

Diana Araujo no painel Projeto de inspeção: teste e manutenção Marcelo Lima falou sobre o tema Incêndios em patrimônios históricos

Dr. José Carlos de Freitas: pela primeira vez são discutidos os aspectos jurídicos de responsabilidade 
civil e criminal para usuários de sistema de sprinklers

Com as grandes tragédias em pré-
dios públicos e históricos nos últimos 
anos, como o incêndio no Museu Na-
cional, em setembro de 2018, o Mu-
seu da Língua Portuguesa, em 2015, 
o Liceu de Artes e Ofício de São Pau-
lo, em 2014, o Instituto Butantã, em 
2010, e o Memorial da América Lati-
na, em 2013, apenas o Memorial pos-
suía o sistema de sprinklers instalado, 
mas pela falta de manutenção adequa-
da, não funcionaram como previsto.

Lima afirma que o Brasil é o úni-
co país que vê a água como um causa-
dor de danos no controle de incêndios 
em patrimônios históricos, pois pode 
destruir os arquivos contido neles. 
Ainda comenta que, em 90% dos ca-
sos de incêndios, são usados apenas 
três bicos de sprinklers, ou seja, os 
prejuízos não são irreversíveis.

“A água não é mais prejudicial do 
que o fogo, que se alastra em minutos 
e acaba com todo o patrimônio. Li-
vros e telas, por exemplo, podem ser 
restaurados em casos de acidente com 
água. Com o fogo, são totalmente 
destruídos”, conclui.

* O Instituto de Engenharia participou da 3ª edi-
ção do Congresso Brasileiro de Sprinkles a convite 
da Associação Brasileira de Sprinklers (ABSpk).

IE
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Jornal do instituto
de Engenharia 
chega ao número 100

O jornal do Instituto de Engenharia chega ao 
número 100. São 15 anos levando aos associa-
dos da Casa as atividades desenvolvidas pela 
sua diretoria e corpo técnico.

Voluntários que doam seu tempo e conhecimento ao 
aprimoramento da Engenharia. O jornal também traz 
conteúdos relevantes sobre a Engenharia em todas as pla-
taformas. Ele foi oficialmente lançado em 30 de maio de 
1967, com o nome de Engenharia. No decorrer dos anos 
passou a se chamar Evolução, Jornal do IE  e, em 2003, 
passou a chamar Jornal do Instituto de Engenharia (JIE), 
que segue até hoje.

Abaixo, confira o que foi notícia nestes 15 anos. 
Boa leitura!

Nº01 Dez/2003 - Abastecimento de água da macrorre-
gião de São Paulo: Perspectivas a curto médio e longo 
prazos
Nº02 Mar/2004 - Crise da água: Alckmin recebe IE e 
entidades da produção
Nº03 Abr/2004 - Marcos Cintra - Insustentável custo 
da dívida pública
Nº04 Jun/2004 - IE debate Rodoanel 
Nº05 Ago/2004 - IE marca posição sobre Rodoanel - 
após extensivos debates na diretoria e nos conselhos, fo-
ram elaboradas considerações e recomendações sobre o 
assunto
Nº06 Set/2004 - IE entrega relatório sobre Rodoanel ao 
Governo de SP

Nº07 Out/2004 - Cenários em Engenharia - gerencian-
do o futuro

Nº08 Nov/2004 - Vencer desafios e ganhar em produ-
tividade. Mostrando avanços da engenharia de 1994 até 
hoje
Nº09 Dez/2004 - Semana do gás natural discute energia 
para o futuro
Nº10 Jan/2005 - Instituto de Engenharia elabora docu-
mento sobre políticas para o gás natural
Nº11 Mar/2005 - Nova lei de falência
Nº12 Abr/Mai/2005 - EMTU divulga resultados do 
IQT - Índice da Qualidade do Transporte
Nº13 Jun/2005 -  IE recebe secretário municipal de In-
fraestrutura e Obras
Edição Especial Porto de Santos 2005 - JIE ouviu auto-
ridades e estudiosos sobre o tema
Nº14 Jul/2005 - IE faz visita técnica ao Porto de Santos
 

Nº15 Ago/2005  -  Parceria entre poder legislativo e Ins-
tituto pode melhorar a prestação de serviços ao cidadão
Nº16 Set/2005 - Especialistas discutem transporte 
metropolitano
Nº17 Out/2005 -  Transporte Aéreo: uma atividade es-
sencial ao progresso econômico
Nº18 Nov/ 2005 -  Ouvindo quem faz o Brasil digital
Nº19 Dez/2005 -  IE elabora recomendações sobre 
transporte, redes de infraestruturas e comunicação digital
Nº20 Fev/2006 - Geração de energia no Brasil
Nº21 Mar/2006 - Projeto de integração do Rio São 
Francisco
Nº22 Abr/2006 - DER prioriza pontos críticos em seu 
programa de conservação de estradas
Nº23 Mai/2006 - Desafio do planejamento das me-
trópoles
N º24 Jun/2006 - Com transmissão ao vivo pela inter-
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Instituto de Engenharia • novembro/dezembro de 2018 • n º 10012 Instituto de Engenharia • novembro/dezembro de 2018 • n º 100 13

“ “

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

edição 100 edição 100

net, 2º ENOP contou, além do público presencial, com 
mais de 1.000 acessos
Nº25 Jul/2006 -  “Estou cansado e decepcionado, como 
os brasileiros”. Entrevista com Roberto Freire
Nº26 Ago/2006 - Assembleia Legislativa homenageia o 
Instituto de Engenharia por seu aniversário
Nº27 Set/2006 - IE debate matriz energética brasileira
Nº28 Out/2006 - Entrevista com Alberto Goldman
Nº29 Nov/Dez/2006 - IE debate o desenvolvimento 
sustentado e licenciamento ambiental
Nº30 Fev/2007 -  Livro marca 90 anos do IE 

Nº31 Mar/2007 - Uma reflexão sobre o aquecimento global
Nº32 Abr/2007 - Edemar de Souza Amorim é o novo 
presidente do Instituto de Engenharia
Nº33 Mai/2007 - Estaleiro de Suape alavanca indús-
tria naval
Nº34 Jun/2007 - Brasil tem maior mina de ferro do mundo
Nº35 Jul/2007 - Setor de alumínio em crescimento no 
Brasil
Nº36 Ago/2007 - Engenharia brasileira supera qualquer 
obstáculo
Nº37 Set/2007 - CPMF: os motivos da extinção
Nº38 Out/2007 - Estrada de ferro Madeira Mamoré: a 
mais trágica obra de engenharia no Brasil
Nº39 Nov/Dez/2007 - Ponte estaiada em São Paulo vira 
referência mundial
Nº 40 Jan/2008 - O engenheiro nasceu para resolver 
problemas. Entrevista com Paulo Edydio Martins
Nº 41 Fev/2008 - Grupos Bertin e Equipav, investindo 
na engenharia
Nº42 Abr/2008 - Indústria do álcool em franco cresci-
mento
Nº43 Mai/2008 - Depois de duas décadas, Brasil terá 
nova usina integrada 
Nº44 Jun/Jul/2008 - Empresa brasileira realiza um das 
mais belas obras de engenharia
Nº45 Ago/2008 - Países emergentes devem ser destino 
das exportações brasileiras

Nº46 Set/2008 - Engenheiros e arquitetos candidatos a 
vereador mostram seus planos
Nº47 Out/2008 - Conclusões do seminário nacional so-
bre tratamento, disposição e usos benefícios de lodos de 
estações de tratamentos de água
Edição especial Out/2008 - Reminiscências de Nikkeis 
pioneiros na Engenharia
Nº48 Dez/2008 - Conheça o rodoanel Mário Covas – 
Trecho Sul
Nº49 Fev/2009 - Entrevista com Marcelo Odebrecht.
Nº 50 mMar/2009 - O País que não acontece
Nº51 Jul/2009 - Evento marca posse de Aluizio de Bar-
ros Fagundes para a presidência do IE
Nº52 Ago/2009 - Porto de Santos - o maior da América 
Latina
Nº53 Set/2009 - Leonam Guimarães fala sobre a ener-
gia nuclear no Brasil
Nº54 Out/2009 -  93 anos de luta em defesa do País. IE 
completa 93 anos de historia
Nº 55 Nov/2009 - A importância do projeto básico em 
empreendimento básico
Nº56 Jan/Fev/2010 - Revitalização e reintegração do centro

Nº57 Mar/2010 - Entidades mais tradicionais da Enge-
nharia se reúnem para constituir a Conepe
Nº58 Abr/2010 - Parceria com escolas de Engenharia
Nº59º Jun/Jul/2010 - Reurbanização de São Paulo em 
foco
Nº60 Ago/Set/2010 - Eleições 2010: Gargalos e difi-
culdades
Nº61 Out/Nov/2010 - 94 anos Construindo o País
Nº62 Dez/2010 - IE: Colaborando para o sucesso da 
Copa do Mundo 2014

Nº63 Jan/Fev/2011 - Murilo Celso de Campos Pinhei-
ros acredita que ainda não há falta de engenheiros
Especial Eleições Março/ 2011 - Eleições de 2011
Nº64 Mar/Abr/2011 - Sistema elétrico em discussão
Nº65 Mai/Jun/ 2011 - Reator nuclear: palavras-chaves 
são seguranças e confiabilidade
Nº66 Ago/Set/Out/ 2011 - Uma obra de arte na marginal Tietê
Nº67 Nov/Dez/2011 - Câmara Municipal faz homena-
gem aos 95 anos do Instituto de Engenharia
Nº68 Jan/Fev/2012 - Instituto de Engenharia apresenta 
projeto de compensação ambiental
Nº69 Mar/Abr/2012 - Porto de Santos - Gigante faz 120 anos
Nº 70 Mai/Jun/Jul/2012 - Metrô de São Paulo sempre 
na vanguarda da tecnologia
Nº71 Ago/Set/2012 - Repaginando o mobiliário urbano 
da cidade de São Paulo

Nº72 Out/Nov/Dez/ 2012 - Conselho Mundial da 
Água: brasileiro na presidência
Nº73 Jan/Fev/2013 - Gargalo do setor aeroportuário: 
falta de planejamento. Entrevista com Mello Santos
Nº74 Mar/Abr/Mai/2013 - Camil Eid é o novo presi-
dente do Instituto de Engenharia
Nº 75 Jun/Jul/2013 - Transporte público: manifestações 
levantam temas para discussões
Nº 76 Ago/Set/2013 - Concessões de serviços uma for-
ma de suprir as deficiências estatais
Nº77 Out/Nov/Dez/ 2013 - Corredores de ônibus: via-
bilizar e universalizar
Nº78 Jan/Fev/ Mar/2014 - Engenharia, Metrô de São 
Paulo e Figueiredo Ferraz
Nº79 Abr/Mai/2014 - 5a edição dos Caminhos da Enge-
nharia Brasileira abordou o tema nodos de transporte coletivo
Nº80 Jun/Jul/2014 - Agronegócio é Engenharia pura
Nº81 - Ago/Set/Out/2014 - CMA-IE  promove 1ª se-
minário Internacional de Dispute Boards
Nº82 Nov/Dez/ 2014 - Mobilidade Urbana
Nº83 Jan/ Fev/Mar 2015 - Eleições Gerais do Instituto
Nº84 Abr/Mai/Jun/2015 - Diretoria do Instituto de 
Engenharia toma posse
Nº 85 Jul/Ago/Set/2015 - Congresso internacional foca 
a arbitragem no poder público
Nº86 Out/Nov/Dez/2015 - Aplicativo que indica alter-
nativas de transporte é lançado no IE

Nº 87 Jan/Fev/ Mar/2016 - Engenheiros do Instituto 
são certificados pelo notório saber
Nº88 Abr/Mai/2016 - Especialistas em barragens realizam 
o 2º Debate Segurança de Barragens – Rejeitos
Nº 89 Jun/Jul/2016 - Livro técnico é lançado em come-
moração ao centenário do Instituto de Engenharia

Nº 90 Ago/Set/2016 - Seminário IOT: A Revolução das 
Coisas foi apresentado no IE
Nº91 Out/Nov/2016 - Assembleia Legislativa de SP 
homenageia o Instituto de Engenharia pelos seus 100 
Anos
Nº 92  Jan/Fev/ Mar/2017 - Eleições Gerais do Institu-
to de Engenharia
Nº93 Abr/ Mai/ Jun/2017 - Novo presidente do Institu-
to fala sobre as perspectivas para a gestão. Entrevista com 
Eduardo Lafraia
Nº94 Jul/Ago/Set/ 2017 - Instituto de Engenharia am-
plia debate sobre ferrovia associada ao agronegócio
Nº 95 Jan/Fev/ 2018 - Integração do Cone Sul como ve-
tor da melhoria da logística nacional
Nº96 Mar/Abr/2018 - Especial Eleições Parciais
Nº97 Mai/ Jun/2018 - De geração para geração. Entre-
vista com o mentor Luiz Fernando Portella
Nº98 Jul/Ago/2018 - Hidrovias: vetor de desenvolvi-
mento e integração regional e de transporte de bens
Nº99 Set/Out/2018 - IE discute compliance
Nº100 Nov/Dez/2018 - Premiações e Homenagens 
marcam o Dia do Engenheiro IE
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Instituto de Engenharia 
recebe palestra sobre o futuro 

na era digital
As mudanças no mundo e na sociedade através da tecno-

logia foi um dos temas discutidos na palestra “Rumo à nova 
TI: nosso mundo em transformação acelerada”, em reunião 
com os membros do projeto Instituto de Engenharia do 
Futuro, que ocorreu no dia 1° de novembro, na sede do IE.

Responsável pela área de modernização de data center 
da Dell EMC, Vicente Lima apresentou um panorama 
de como a tecnologia atualmente influencia na forma de 
o ser humano se relacionar em sociedade, e falou sobre os 
fatores que motivam a transformação digital das empresas 
que desejam obter melhor desempenho nos negócios e 
nos setores técnico, operacional e financeiro.

Vicente colocou-se à disposição para ministrar outras 
palestras que sejam de interesse do Instituto, a fim de fo-
mentar a cultura da tecnologia e seus benefícios.

  

Fórum de Debates – Gestão 
da Manutenção Asfáltica na 

cidade de São Paulo
No dia 8 de novembro, na sede do Instituto de En-

genharia, ocorreu um Fórum de Debates, que teve como 
tema a Gestão da Manutenção Asfáltica na cidade de 
São Paulo. O evento contou com quatro painéis, sen-
do eles: Estado da Pavimentação Asfáltica na cidade de 
São Paulo; Planejamento, Prioridades e Custos da Ma-
nutenção; Tecnologias Disponíveis; e Interferências nas 
vias e recomposição concessionárias.

O presidente do IE, Eduardo Lafraia, e os vice-pre-
sidentes,  Miriana Marques e Jerônimo Cabral, fizeram 
a abertura e fechamento do Fórum. 

  

Seminário Por um Mar Limpo
O seminário “Por um Mar Limpo” foi realizado em 

São Paulo, na sede do Instituto de Engenharia, em 12 de 
novembro, com o objetivo de contribuir na elaboração do 
Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, do Ministé-
rio do Meio Ambiente.

O evento reuniu especialistas nacionais e interna-
cionais e contou com a presença de representantes do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Universidades, 
Ministério da Indústria e Comércio, além de associações 
de classe do Brasil, da América do Sul e Estados Unidos 
(American Chemistry Council) que discutiram soluções 
voltadas à redução da chegada do lixo aos mares.

O seminário contou com a coordenação da Plastivida, por 
meio do Fórum Setorial dos Plásticos Por um Mar Limpo, 
bem como do professor e pesquisador Alexander Turra, do 
Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha 
do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

  

Instituto de Engenharia 
participa da M&T Expo 2018

Dos dias 26 a 29 de novembro o IE participou da 
M&T Expo, uma feira internacional de equipamentos 
para construção e mineração. O Instituto esteve presen-
te no evento com um estande, onde nossos porta-vozes 
receberam os visitantes e apresentaram os principais 
projetos da instituição para conquistar novos associados. 

Na manhã do segundo dia do evento (27), o IE ofe-
receu três palestras, sendo elas: Inspeção Predial; Se-
gurança Estrutural; e Segurança contra Incêndio, que 
foram ministradas por diretores e associados da Casa, 
como o diretor de Cursos, Marco Antonio Gullo, e a 
coordenadora da DT de Patologias das Construções, 
Stella Marys Della Flora.

  

Presidente do Instituto visita 
a UO-BS na Petrobras

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduar-
do Lafraia, visitou, em novembro, a Unidade de Ope-
rações de Exploração e Produção da Bacia de Santos 
(UO-BS), grande responsável pela produção de petró-
leo e gás natural de toda a Petrobras. 

Recebido por João Ricardo Barusso Lafraia e La-
ércio do Prado Freires, respectivamente, gerente Geral 
e gerente de Planejamento e Gestão da UO-BS, um 
dos objetivos do encontro foi falar sobre a nova Di-
visão Técnica de Petróleo e Gás, que o Instituto de 
Engenharia pretende formar.

Do Instituto de Engenharia também estiveram 
presentes Victor Brecheret Filho, VP de Administra-
ção e Finanças, José Eduardo Frasca Poyares Jardim e 
Ricardo Kenzo, conselheiros da Casa.

  

Membros do IE são recebidos 
pelo secretário Municipal de 

Serviços e Obras
Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Enge-

nharia, e membros das Divisões Técnicas da Casa fo-
ram recebidos, em novembro, por Vitor Aly, secretário 
Municipal de Serviços e Obras. Durante o encontro, 
Lafraia colocou a instituição à disposição da prefei-
tura para ajudar na questão do viaduto que cedeu na 
Marginal Pinheiros, em 15 de novembro e, também, 
para ajudar em planejamentos que evitem que algo do 
gênero aconteça novamente.

  

Apresentado o balanço do 
programa Mentoria a Serviço 

da Engenharia
O mentor Luiz Fernando Portella apresentou aos 

membros da diretoria do IE e convidados os resultados 
de 2018 do programa Mentoria a Serviço da Engenharia.

Durante o encontro, que aconteceu em 5 de de-
zembro, Portella expôs a metodologia, a amostra estu-
dada, os eventos realizados e explanou sobre a criação 
da Central de Mentoria. As diretrizes para 2019 tam-
bém foram elucidadas.

Na segunda parte do encontro, Luiz Trivelatto, da 
Trivelatto Consultoria, ministrou uma breve palestra 
sobre Modelo de Negócio de Startup. 

Para conhecer mais sobre o programa Mentoria 
a Serviço da Engenharia e a Central de Mentoria, 
clique aqui.

Eng. Luiz Fernando Portella faz a apresentação

  

Presidentes do IE e da 
Abendi assinam protocolo de 

cooperação
O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo 

Lafraia, e o presidente da Associação Brasileira de En-
saios Não Destrutivos (Abendi), João Gabriel Hargrea-
ves, assinaram um protocolo de cooperação, que tem entre 
os objetivos a parceria técnica e a troca de conhecimento.

A assinatura foi feita durante a Solenidade Anual de 
Confraternização de Sócios Abendi, em 6 de dezembro, e 
também teve a presença de Miriana Marques e Jerônimo 
Cabral, respectivamente, vice-presidente de Assuntos In-
ternos e Atividades Técnicas do Instituto de Engenharia.

João Gabriel Hargreaves (à esq.) e Eduardo Lafraia

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/mentoriaservicodaengenharia/
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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.

agenda
PALESTRAS  

ESTudo dE CASo: “InvESTIgAção dE 
CAuSA RAIz dE FALhAS E vAzAmEnTo 
ExCESSIvo Em BomBAS CEnTRíFugAS”
16 de janeiro – das 19h30 às 21h
Será apresentado um estudo de caso, resultado de uma investigação 
de causa raiz de quebra, feita pelo autor, numa empresa química loca-
lizada na grande São Paulo. Nela existia uma bomba centrífuga com 
vedação por selo mecânico duplo e plano de selagem API 53 com 
alto índice de quebra e vazamento residual. Serão expostas todas as 
dificuldades enfrentadas ao longo do estudo, as hipóteses levantadas, 
como se chegou à causa raiz do problema e as conclusões obtidas.
Palestrante: Eng. Micelli Camargo 
INSCREVA-SE

oS gARgALoS dA SEguRAnçA E dA SAúdE 
do TRABALho no BRASIL
21 de fevereiro – das 9h às 13h

Identificar, por meio dos operadores do segmento, quais são as 
dificuldades existentes e como o Instituto de Engenharia poderia 
fazer parte das soluções, usando da sua estrutura e interação, para 
buscar caminhos positivos para a sociedade.
INSCREVA-SE

SEmInÁRIoS  

III WoRkShoP LuSo-BRASILEIRo dE 
EngEnhARIA dIAgnóSTICA 2019
24 a 26 de janeiro – Fortaleza/CE
O III Workshop Luso-Brasileiro de Engenharia Diagnóstica (III 
WLBED) irá tratar de assuntos como: diagnósticos, perícias, pa-
tologias, desempenho e reabilitações das edificações consideradas 
destaques nas normas europeias de estruturas.
Palestrantes pelo Instituto de Engenharia: Miriana Marques, 
vice-presidente de Assuntos Internos; Jerônimo Cabral, vice-pre-
sidente de Atividades Técnicas; Marco Antônio Gullo, diretor 
de Cursos; e Stella Marys Della Flora, coordenadora da DT. de 
Patologias das Construções.
INSCREVA-SE

  

Presidente do Instituto se 
reúne com vice-governador 

eleito do estado de SP
Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Enge-

nharia, esteve em dezembro com Roberto Garcia, vice-
-governador eleito do estado de São Paulo.

O objetivo do encontro foi apresentar os projetos do 
Instituto de Engenharia e colocar a Casa à disposição do 
governo estadual para ser um centro de discussões.

O encontro, que aconteceu no escritório de transição, 
na Av. Paulista, contou também com a presença dos coor-
denadores de alguns dos projetos. Entre eles, Ivan Metran 
Whately,  Marcelo Branco, Wagner Ferreira e Jean Pejo.

Da esq. p/ dir.: Ivan Whately (coord. Governança Metropolitana), 
Rodrigo Garcia, Eduardo Lafraia e Jean Pejo (Coord. Ocupação Sus-
tentável/Ferrovias)

  

Assinado acordo de 
colaboração para a difusão e 
promoção do Dispute Boards

Durante o evento sobre Dispute Boards, em 5/12, 
a Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de 
Engenharia (CMA-IE) e a Dispute Resolution Board 
Foundation (DRBF) celebraram o “Acordo de Cola-
boração para a difusão e promoção do DB ou Painel 
de Peritos como Mecanismo de Resolução Antecipada 
de Controvérsias”. O Termo foi assinado por Augusto 
Barros de Figueiredo e Silva Neto, diretor Regional 
para a América Latina da DRBF, Fernando Marcon-
des, representante do Brasil na Dispute Resolution 
Board Foundation, e André Steagall Gertsenchtein, 
diretor-superintendente da CMA-IE.

Clique e leia a íntegra

Diretor superintendente da CMA-IE, André Steagall, assina acordo

acontece

http:// www.iengenharia.org.br
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/estudo-de-caso-investigacao-de-causa-raiz-de-falhas-e-vazamento-excessivo-em-bombas-centrifugas/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/os-gargalos-da-seguranca-e-da-saude-do-trabalho-no-brasil
https://wlbed.com
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/12/05/acordo-de-colaboracao-para-a-difusao-e-promocao-do-db-ou-painel-de-peritos-como-mecanismo-de-resolucao-antecipada-de-controversias/
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livros
     

Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia. Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse 
www.iengenharia.org.br.

Este livro expõe os assuntos de maneira objetiva, prática e 
instrumental, de forma que os conceitos são contextualizados 
em áreas como administração, economia e outros campos do 
conhecimento. Na maioria dos casos, apresenta os conceitos 
sucintamente para serem usados imediatamente em institutos 
de pesquisas ou em empresas, sem formalismos ou grandes de-
monstrações matemáticas.

O seu diferencial é dar uma visão clara, didática e práti-
ca de probabilidades e inferência estatística. Versa de forma 
bem nítida e acessível, a estatísticos e a não estatísticos, sobre 
introdução ao cálculo das probabilidades, variáveis aleatórias, 
modelos probabilísticos, distribuições por amostragem, esti-
mação, testes de significância, análise da variância, correlação 
de variáveis e regressão linear simples.

No final de cada capítulo, todos os exercícios são resolvidos 
e comentados de forma detalhada e didática.

Neste livro, para tornar mais compreensível e didático o 
estudo de fundações de casas e pequenos prédios, adotou-se 
o método didático  de discussão de casos.  Foram escolhi-
dos quatro prédios (casa térrea, sobradinho, pequeno prédio 
de apartamentos e galpão industrial) e cada um deles foi 
colocado em cinco locais de implantação geotecnicamente 
diferentes. Os frutos didáticos desta forma de apresentar o 
assunto são muito ricos. 

Quatro edifícios x cinco locais de implantação = vinte 
soluções de fundações é de autoria de Luis Fernando Mei-
relles Carvalho e Manoel Henrique Campos Botelho, autor 
também do livro Concreto armado eu te amo. A criação do 
livro é do Eng. Manoel H. C. Botelho e  a consultoria de 
fundações é do Eng. Meirelles Carvalho, especialista na área.

Mecânica dos Solos, do professor Pedro Murrieta que 
leciona há mais de 40 anos na área de Geotécnica do De-
partamento de Engenharia Civil e Ambiental da Univer-
sidade de Brasília, surge para ocupar uma lacuna entre os 
livros didáticos que abordam a mecânica dos solos.

Livro voltado para o aluno de graduação da Engenha-
ria Civil ou da Engenharia Ambiental, a apresentação dos 
capítulos obedece à sequência das disciplinas de Geotéc-
nica 1 e Geotécnica 2 da Universidade de Brasília e cobre 
com folga as disciplinas de Mecânica dos Solos 1 e 2 mi-
nistradas nos cursos de Engenharia Civil da maioria das 
universidades brasileiras. 

Com ênfase em exercícios propostos ou resolvidos, re-
tirados de provas aplicadas, esta obra é uma valiosa contri-
buição aos muitos estudantes e profissionais da área.

Desafios gerenciais 
em defesa

Paulo Roberto 
Motta/ Valentina G. 
H. Schmitt/ Carlos 
Antonio R. de 
Vasconcellos
FGV Editora – 2016

Quatro Edifícios, 
Cinco Locais de 
Implantação, Vinte 
Soluções de Fundações

Manoel Henrique 
Campos Botelho/ Luis 
Fernando Meirelles 
Carvalho
Editora Blucher – 2018

Curso de 
Probabilidades e 
Estatísticas Inferencial: 
Teoria e Prática

Giovani Glaucio de 
Oliveira Costa
Editora Ciência Moderna 
– 2018

Mecânica 
dos Solos

Pedro Murrieta
Elsevier Editora – 
2018

O Brasil, afastado de conflitos bélicos há tempos, se acos-
tumou a relacionar o termo “defesa” aos momentos de guerra e 
a percebê-los como de interesse meramente militar. Este livro 
busca desmistificar esse paradigma e apresenta desafios em ge-
renciar grandes instituições, entre elas, as Forças Armadas. Es-
crito por pesquisadores e estudiosos do tema, civis e militares, 
apresenta conteúdo atual e instigante.

A obra é uma coletânea de pesquisas, consequentes de ini-
ciativas indutoras do desenvolvimento do campo de estudos 
da defesa e ações pontuais das instituições envolvidas. O con-
teúdo é apresentado em 15 capítulos, que abordam, de modo 
geral: aspectos contemporâneos da gestão estratégica da defesa 
nacional, a gestão de pessoas, a relevância da cultura e do mul-
ticulturalismo, o trabalho emocional e psicológico nas ações 
militares, a liderança e a logística.

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.
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Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:
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Endereço comercial:
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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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